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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania:   Nižšie stredné vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť:    Matematika a práca s informáciami 

Predmet:    Informatika 

Školský rok:    2017/2018 

Trieda:   VII.A,B 

Spracoval:  Mgr. Ivor Bauer 

Učebný materiál:  Tvorivá  informatika 

 

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

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové 
témy: 

Poznámky: 

IX/I  Úvodná hodina, poučenie 
o BOZP 

Poznať pravidlá správania sa 
v počítačovej učebni. 

 OŽZ – osvojiť 
zásady práce 
s počítačom, 
zásady 
ergonomie 

 

IX/II  
Komunikácia a 
spolupráca – 
práca s nástrojmi 
na 
komunikáciu 

Mailová komunikácia Vedieť vykonávať základné činnosti 
v schránke. Vedieť odoslať mail 
jednému alebo viacerým adresátom, 
preposlať mail 

Motivačné – motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie,  
Fixačné- metóda otázok 
a odpovedí, ústne 
opakovanie 
Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie 
Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 
 

 
OSR – rozvíjať 
samostatnosť , 
budovať 
sebavedomie  
a sebadôveru,  
etické 
správanie sa 
 

 

IX/III Mailová komunikácia Vedieť odoslať mail s textovou 
prílohou, odoslať mail s obrázkom 
vloženým do tela mailu, odoslať mail 
s obrázkom priloženým ako príloha 
mailu. 

IX/IV Chat Vedieť komunikovať 
prostredníctvom chatu. Poznať klady 
i zápory komunikácie 
prostredníctvom chatu a emailu. 
 

X/I  
Reprezentácie a 
nástroje – 
práca s textom 

MS Word Ovládať základné nastavenia 
v textovom editore. Vedieť vkladať 
 a kopírovať text, presúvať text 

 
OSR – 
nadobudnúť 
samostatnosť 
a presnosť 
 pri práci 

 
 
Tvorivá 
informatika – 
1. Zošit o práci 
s textom 
 

X/II MS Word Vedieť používať skryté značky, 
vkladať špeciálne znaky a symboly 

X/III MS Word Vedieť používať odrážky a číslovanie 

X/IV MS Word Vedieť vytvoriť a upravovať tabuľku, 
písať do tabuľky /pevná šírka 
stĺpca,.../. Zvoliť vhodný formát. tab. 
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XI/I  
Reprezentácie a 
nástroje – 
práca s textom 

MS Word  Zdokonaliť sa v používaní textového 
editora prepisovaním textu, ktorý 
obsahuje rôzne štýly  
 

 
 
Motivačné – motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie,  
Fixačné- metóda otázok 
a odpovedí, ústne 
opakovanie 
Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie 
Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 
 

OSR – 
nadobudnúť 
samostatnosť 
a presnosť 
 pri práci, 
TPPZ - naučiť sa 
prezentovať svoju 
prácu  s použitím 
informačných a 
komunikačných 
technológií 

 

XI/II MS Word 

XI/III MS Word - projekt Navrhnúť a vyplniť tabuľku na 
zvolenú tému 

XI/IV Reprezentácie a 
nástroje – 
práca s grafikou 

 
Práca s obrázkami 

Vedieť digitalizovať grafickú 
informáciu, zvoliť vhodný formát 
súboru pre uloženie obrázkov 

XII/I Rastrová grafika Vedieť pracovať s obrázkom v rastri Online  Photo 
editor 

XII/II  
Reprezentácie a 
nástroje – 
práca s 
prezentáciami 

PowerPoint Vedieť otvoriť prezentáciu, 
orientovať sa v ponuke programu, 
vedieť  spustiť hotovú prezentáciu 

 
OSR – rozvíjať 
samostatnosť , 
budovať 
sebavedomie  
a sebadôveru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEV- dodržať 
autorský 
zákon 
 

 

XII/III PowerPoint Vedieť vytvoriť snímky – napísať text, 
vedieť vložiť text z iného súboru, 
vedieť použiť WordArt 

I/I PowerPoint Vedieť  vložiť  a upraviť obrázok 
z iného súboru  

I/II PowerPoint 
 

Vedieť využiť rôzne typy prechodov 
medzi snímkami, nastaviť rýchlosť, 
klikanie myšou 

I/III PowerPoint 
 

Vedieť vytvoriť prezentáciu  
s použitím šablóny.  Vedieť zvoliť si 
vhodnú šablónu k danej prezentácii. 

II/I PowerPoint 
 

Vedieť skombinovať video a zvuk 

II/II PowerPoint Vedieť upraviť existujúcu 
prezentáciu, meniť text, obrázky, 
pozadie 

II/III PowerPoint Vedieť manipulovať s poradím 
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 snímok 
 

III/I  PowerPoint – projekt 
 

Vytvoriť  prezentáciu podľa 
vlastného návrhu 

 
 
Motivačné – motivačné 
rozprávanie, motivačný 
rozhovor, motivačná 
demonštrácia 
Expozičné– rozprávanie, 
rozhovor, vysvetľovanie, 
demonštrácia, 
pozorovanie,  
Fixačné- metóda otázok 
a odpovedí, ústne 
opakovanie 
Diagnostické- ústne 
skúšanie,  slovné 
hodnotenie 
Frontálna  výučba, 
individuálna práca 
žiakov, skupinová práca 
žiakov 
 

TPPZ - naučiť sa 
prezentovať svoju 
prácu  s použitím 
informačných a 
komunikačných 
technológií 

 

III/II  PowerPoint – projekt 
 

III/III  MS Excel Vedieť otvoriť, uložiť súbor, poznať 
pojem adresa bunky. Vedieť 
orientovať sa v ponuke editora, 
obsah bunky - číslo ,text 

 
 
 
OSR – rozvíjať 
samostatnosť , 
budovať 
sebavedomie  
a sebadôveru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FG – 
plánovaným 
rozpočtom ku 
ekonomickej 
zodpovednosti 

 
 
 
 
Tvorivá 
informatika –  
1. Zošit 
 o číslach  
a tabuľkách 

IV/I  MS Excel Vedieť nastaviť šírku riadku  
a stĺpca, nastaviť pevnú šírku stĺpca, 
vložiť riadok, stĺpec. 
Vedieť zlúčiť bunky, písať do buniek, 
upraviť obsah buniek 
 

IV/II  MS Excel 
 

Vedieť písať, meniť a upravovať  
obsah buniek s textom 
 

 
IV/III 

 MS Excel 
 

Vedieť používať jednoduché funkcie 
– súčet, priemer 

V/I  MS Excel 
 

Vedieť zadávať matematické funkcie 
viacerými spôsobmi, využívať rôzne 
možnosti editora  V/II  MS Excel 

 

V/III  MS Excel Vedieť vytvoriť rôzne typy grafov 
 

VI/I  MS Excel - projekt Vytvoriť tabuľku napr. Prevodu 
kurzov mien, nákupy,... 
 

TPPZ - naučiť sa 
prezentovať svoju 
prácu  s použitím 
informačných a 
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komunikačných 
technológií 

 
VI/II 

 Presun dát  medzi  MT 
 a počítačom 

Preniesť zvukový záznam, fotografie, 
kontakty z mobilu do počítača.  
 

  

 
VI/III 

  
Bezpečne na internete 

Vedieť získavať  informácie z 
webových stránok, analyzovať ich 
obsah z hľadiska vhodnosti. 
Rešpektovať pritom autorské práva. 
Poznať zásady správania sa na 
internete (netiketa). 

 

  

 

 


