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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania:  ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Informatika 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: III.A,III.B 

Spracovala: Mgr. Hajdók 

Učebný materiál: Mosná, Sčasná: Informatiká výchova pre 3. Ročník ZŠ – putovanie so zázračným perom, AITEC 2011 

 

Časová dotácia:   1 hod.     týždenne           (  33 hod.  ročne) 
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M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IX/1 Informačná 
spoločnosť 

Počítačová gramotnosť ako 

nevyhnutný predpoklad života 

moderného človeka  

 

Žiak rešpektuje pravidlá vhodného správania 
sa pri počítači. 

- motivačný rozhovor, 
 -hromadná, 
- individuálna 

OSR – žiak pozná 
bežné pravidlá spol. 
kontaktu, správa sa 
kultúrne, primerane 
okolnostiam a 
situáciám 

Uč.: s. 1 
 

IX/2 Princípy fungovania IKT Časti počítača a jeho ovládanie 

 

Žiak vie, aké sú základné a prídavné časti 

počítača. Vie na čo slúžia. Žiak vie pomenovať, 

čo obsahuje pracovná plocha počítača. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-individuálna 

MDV – zaujatie 
racionálneho postoja 
k „novým médiám“ 

Uč.: s.2-5 

IX/3 Časti počítača a jeho ovládanie 

 

Žiak vie správne zapnúť a vypnúť počítač. Žiak 
vie zmeniť pozadie pracovnej plochy. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:s.2-5 

IX/4 Princípy fungovania IKT 
 

Práca s myšou a klávesnicou 

 

Žiak vie správne zaobchádzať s myšou. Vie 

otvoriť program dvojitým kliknutím na ikonu. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR – uplatniť svoj 

rozpoznaný učebný 

štýl pri plánovaní 

a riadení svojho 

vlastného učenia 

Uč.:s.6-9 

X/1 Práca s myšou a klávesnicou 

 

Žiak sa naučí zmenšiť, zväčšiť a zatvoriť okno 

programu. 

Žiak spozná klávesy Enter, Shift, Alt GR 
a CTRL.  Oboznámi sa s funkciou klávesov. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:s.6-9 

X/2 Princípy fungovania IKT Poriadok v počítači 

 

Žiak vie odlíšiť priečinok a súbor. Vie vytvoriť 
a odstrániť priečinok. Vie správne zaradiť 
predmety  do skupín na základe podobnosti. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR - rozvíjanie 
sociálnych 
spôsobilostí potrebný 
pre osobný a sociálny 
život a spoluprácu 

Uč.:s.10-13 

X/3 Poriadok v počítači 

 

Žiak vie vytvorený priečinok pomenovať 
a premenovať. Vie presunúť súbory do 
priečinka. Vie si urobiť poriadok v počítači na 
základe pravidiel. Žiak vie otvoriť priečinky 
Dokumenty a Moje dokumenty. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:s.10-13 

X/4 Princípy fungovania 
IKT 

Opakovanie Žiak vie vymenovať základné časti počítača, 

zapnúť a vypnúť počítač, pracovať s 

-, didaktická hra 
-individuálna 

OSR- cielen 
komunikovať, prijať 

PL 
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klávesnicou aj myšou, rozdiel medzi ťahaním a 

klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a 

jedným kliknutím, 

 

obojsmerné zásady 
konštruktívnej kritiky a 
konsenzu 

XI.1 Informácie okolo nás Práca s obrázkom v grafickom 

editore 

 

Žiak ovláda nástroje na kreslenie. -motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR – pestovanie 
kvalitných 
medziľudských 
vzťahov 

Uč.:14-19 

XI.2 Práca s obrázkom v grafickom 

editore 

 

Vie vyhľadať pečiatky podľa druhu. Skladá 
obrázky pomocou pečiatok. Vie vymaľovať 
a dokresliť pečiatky. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV – vytváranie 
vlastných mediálnych 
produktov 
 

Uč.:14-19 

XI.3 Práca s obrázkom v grafickom 

editore 

 

Žiak dokáže pomocou nástroja oblasť 
presúvať, kopírovať, otáčať a prevracať 
obrázky. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:14-19 

XI.4 Informácie okolo nás Píšeme text 

 

Žiak sa učí rýchlejšie orientovať na klávesnici. 
Vie písať slová s ä, ú, ô. Vie si opraviť chyby 
pomocou klávesov Delete a Backspace. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV- pochopenie 
komerčnej podstaty 
médií a z toho 
vyplývajúcich negatív 
a ohrození 
 

Uč.:20-23 

XII.1  Píšeme text 

 

Vie prepísať a zarovnať text. -motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:20-23 

XII.2  Píšeme text 

 

Žiak vie napísať veľké tlačené písmená 
s dĺžňami a mäkčeňmi. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:20-23 

XII.3 Informácie okolo nás Píšeme text, pečiatkujeme 

a maľujeme 
Žiak vie napísať text do okna v kresliacom 

programe. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV-  
Rozvoj zručností 
potrebných 
k samostatnej tvorbe 
mediálnych produktov 

Uč.:24-25 

I. 1 Píšeme text, pečiatkujeme Žiak vie napísať text a skombinovať ho 
s obrázkami alebo pečiatkami. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 

Uč.:24-25 
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a maľujeme 

 

-hromadná 
-individuálna 

 

I.2  Píšeme text, pečiatkujeme 

a maľujeme 

 

Žiak vie vytvoriť jednoduchý projekt 
v kresliacom programe 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:24-25 

I. 3  Opakovanie Žiak vie využiť všetky dostupné nástroje 
kreslenia. 

-individuálna  

II.1 Informácie okolo nás 

Informačná spoločnosť 

Tvorba animácii 

 

Žiak vie vysvetliť, ako funguje animácia. Vie 
vytvoriť jednoduchú animáciu v zošite. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR – vlastná 
prezentácia 
MDV – rozvíjanie 
schopností obhájiť 
svoj názor, verejne 
vystupovať 
 

Uč.:26-29 

II.2 Tvorba animácii 

 

Žiak vie vytvoriť jednoduchú animáciu v 
počítači. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:26-29 

II.3 Tvorba animácii 

 

Žiak vie kopírovať zábery pomocou Ctrl C a Ctrl 
V. Žiak vie pri tvorbe animácii použiť nástroj 
oblasť. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:26-29 

III.1 Informácie okolo nás 

Informačná spoločnosť 

Tvorba príbehu 

 

Žiak vie zostaviť príbeh pomocou obrázkov. 
Žiak vie vymyslieť príbeh podľa obrázkov. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MUV- pochopenie 
a rešpektovanie faktu 
kultúrnej rozmanitosti 
 

Uč.:30-33 

III.2 Tvorba príbehu 

 

Žiak vie využiť rôzne pozadia, predmety 
a postavy pri tvorbe príbehu. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:30-33 

III.3 Princípy fungovania IKT Práca s fotografiami 

 

Žiak vie zapnúť a vypnúť fotoaparát.  Vie 
spustiť blesk. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MUV- rozvíjanie 
poznania kultúr 
OSR- orientovať sa 

vo svete povolaní 

Uč.:34-37 

IV.1 Práca s fotografiami 

 

Žiak vie dokresliť fotografie v kresliacom 
programe. Vie doplniť do fotografie text. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 

Uč.:34-37 
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-individuálna 
IV.2 Práca s fotografiami 

 

Žiak vie, čo je koláž. Žiak vie využiť pri tvorbe 
koláže z fotografií nástroje Kopírovať a Prilepiť. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:34-37 

IV.3 Informácie okolo nás, 
komunikácia 
prostredníctvom IKT 

Práca s webom 

 

Žiak vie, čo je to internet, web, webový 
prehliadač a odkaz. Žiak si zopakuje ako 
napísať webovú adresu v správnom tvare. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV-  
Orientácia v mediálnej 

ponuke- posúdiť 

kvalitu inf. zdrojov 

Uč.:38-34 

V.1 Práca s webom 

 

Žiak sa orientuje v ponuke detských webových 
stránok. Spoznáva niektoré pravidlá a zásady, 
ktoré by mal dodržiavať pri práci s internetom 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:38-34 

www.fifik.sk 

www.ovce.sk 

 

V.2 Práca s webom 

 

Žiak získava informácie z webových stránok. 
Vie tieto informácie použiť pri tvorbe 
jednoduchého projektu. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

ENV - poznať a 
chápať súvislosti 
medzi vývojom 
ľudskej populácie a 
vzťahom k prostrediu 

 

Uč.:38-34 

www.pocasie.sk 

www.nazovobce.sk 

V.3 Princípy fungovania IKT Práca so zvukmi 

 

Žiak si zopakuje ako prehrávať zvuky, pridávať 

a uberať hlasitosť. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR- zvážiť  svoje 
potreby, svoje silné 
a slabé stránky 
a možnosti rozvoja 
 MDV – 
uvedomovanie si 
vplyvu médií na život 
jednotlivca a 
spoločnosti 
 

Uč.:42-48 

V.4 Práca so zvukmi 

 

Žiak sa oboznámi s pojmom melódia. Vie 
zostaviť melódiu pomocou nôt a notovej 
osnovy. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:42-48 

VI.1 Práca so zvukmi 

 

Žiak vie nahrávať a ukladať zvuky do počítača 
a prehrávať ich. Oboznámi sa s tým, že zvuky 
sa dajú nahrávať aj na záznamník, diktafón 
a mobilný telefón. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:42-48 

VI.2 Práca so zvukmi 

 

Žiak vie správne vyberať CD/DVD z obalu. Vie 
vkladať CD/DVD do D mechaniky. Vie spustiť  
a ukončiť prehrávanie CD/DVD. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 

Uč.:42-48 

http://www.fifik.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pocasie.sk/
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-individuálna 
VI.3   Časová rezerva    

       

       

 

 

 


