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Názov  predmetu: Informatická výchova 
Skratka predmetu : INF 
 

Ročník: tretí 
Časová dotácia : 1 hodina  týždenne, 33  hodín  ročne 
Charakteristika predmetu: povinný predmet, učí sa v skupinách, časová dotácia zo ŠVP 
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 Tematický 
celok 
 

Téma Rozvíjajúce ciele 
Obsah 
(obsahový štandard) 

Výstupy  
(výstupný štandard) 

Medzipredm
etové vzťahy 
Prierezové  
témy 

POZNÁMKA 
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p
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m

b
er

 

1. Informačná 
spoločnosť 

Bezpečnosť pri práci Oboznámiť sa 
s bezpečnostnými 
pravidlami v PC učebni. 
 

Vnútorný poriadok PC 
učebne. 

Žiak vie: 
Správať sa v PC    
 učebni podľa Vnútorného 
poriadku učebne, 
Vymenovať a ukázať   
 časti PC, zapnúť a vypnúť 
PC, ovládať a pracovať  
s myšou, klik,  dvojklik, 
založiť, pomenovať 
a vyhľadať vlastný 
priečinok. 
Žiak vie: 
Nakresliť  obrázok  
  s použitím nástrojov  
 grafického programu a 
 vie ho uložiť do  
  vlastného priečinku. 
Vie samostatne pracovať 
s obrázkom a používať 
operácie kopírovanie, 
prilepenie, otáčanie, 
prevrátenie. 
Vie prezentovať  projekt. 
Vie efektívne využívať 
všetky nástroje. 

  
 
MDV 
VYV -
farby 
 
 
Právo 
dieťaťa na 
vzdelanie 

 
Program : 
Tux Paint 
Drawing for CHildren  
dostupný na 
www.slunecnice.cz 
 
Skicár 
 
Poznámka: 
S princípmi fungovania 
IKT sa žiaci oboznamujú 
priebežne pri ich 
používaní. 

Princípy 
fungovania IKT 

Osobný počítač– PC 
 
hardware, software 

 
Oboznámenie s 
možnosťami vstupných 
a výstupných zariadení. 
Zopakovať učivo o PC, jeho 
častiach a  
prídavných  zariadeniach, 
cvičenia na ovládanie 
myši, získavanie zručností 
v grafickom programe , 
vlastný priečinok. 

Zapnutie, vypnutie, 
 software – programové   
vybavenie PC,  
 hardware- technické 
vybavenie počítača, 
monitor, klávesnica, myš, 
tlačiareň,  ikona. 
Cvičenia  s myšou. 
 
Grafický program: 
kreslíme podľa vlastnej 
fantázie s použitím 
všetkých nástrojov. 

2. 
 
 
 

3. 

Informácie okolo 
nás 

Grafický editor Získavanie zručnosti 
v grafickom programe  
a upevňovanie učiva z 2. 
ročníka. 
 
 

Spoznávanie menu 
Klikanie, vkladanie 
čistého kresliaceho 
plátna, výber z ponuky. 
Jednoduchý grafický 
editor – kreslenie obrázka 
voľnou rukou, s použitím 
nástrojov, efektívne 

VYV- 
farby  
PDA-
ročné 
obdobie 
 
OSR 

Program : 
Tux Paint 
Skicár 
Drawing for Children  
 
iné 
 
 

http://www.slunecnice.cz/
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využívanie nástrojov 
editora 
 
Téma: Jeseň 
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4 
 
 
 

5.. 

Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 
 
 

Internet –vyhľadávanie 
na internete 
 
Grafický editor 
 
 

Práca s Internetom, 
zadávanie adresy, 
kľúčových slov do 
vyhľadávača google, 
ukladanie obrázkov, 
vkladanie obrázkov do 
textových a grafických 
editorov, ukladanie práce, 
základy písania v textovom 
editore na klávesnici. 

Práca s vyhľadávačom. 
Ukladanie obrázka. 
Vloženie obrázka. 
Uloženie práce. 
Webový prehliadač - 
poznať  -google - (len 
obrázky), vedieť obrázky 
kopírovať, uložiť do 
priečinka.  
Autoské právo. 

Žiak : 
Vie vyhľadať obrázok cez 
google. 
Nakresliť koláž z obrázkov 
vyhľadaných na internete. 
Prezentovať svoj obrázok, 
Uložiť ho do vlastného 
priečinku. 
Vie, čo je autorské právo. 
 

SJL 
VYV 

Ukladať obrázky do 
vlastných priečinkov. 

 
 
 

6. 

Postupy, riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 

Algoritmické myslenie 
 
 

Získanie základov 
algoritmického myslenia,  
  
 Kompetencie v oblasti IKT,  
Kompetencia riešiť  
problémy 

Riešenie algoritmických 
úloh v prostredí detského 
programu.  

Žiak: 
Vie pracovať podľa 
pokynov učiteľa alebo 
sám, podľa návodu. 
 
Vie demonštrovať 
a samostatne pracovať. 

MAT Program Cirkus šaša 
Tomáša – skladanie 
tváre, roznášanie listov. 

7. Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 
Informačná 
spoločnosť 

Internet – detská 
webová  stránka 
 
Bezpečné  správanie  
na internete. 
 
 

Využívanie internetu ako 
zdroja zábavy a poznatkov.   
Kompetencie v oblasti IKT 
Kompetencia vnímať a 
chápať kultúru a 
vyjadrovať sa nástrojmi   
Kultúry 
 
Kompetencia učiť sa učiť 
sa. 

Výber aktivity pre žiakov 
z prostredia 
internetového detského 
časopisu Infovekáčik 
korešpondujúcej 
s ročným obdobím, 
vekom žiakov alebo 
preberaným učivom.   

Žiak vie:  
Vyhľadávať na portáli 
Infovek  virtuálny časopis 
Infovekáčik. 
Ssamostatne pracovať 
priebežne podľa návodu 
na internetovom 
prehliadači. 
Vie sa bezpečne správať 
na internete. 
. 

VYV –
farby 
 
VLA – 
moja 
rodná 
obec 
 
RLK 

Námet: omaľovavánka, 
dotváranie obrázkov 
pečiatkovaním (taniere, 
džbány...) alebo 
vytváranie obrázku 
pečiatkovaním (napr. 
použitím  listov 
a plodov) 
iné 
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8. Informačná 
spoločnosť 

Skúmame Internet 
 
Počítač - softvare 
 

Ovládanie jednoduchých 
hier a výukových 
programov. 

Precvičovanie učiva 
v niektorom edukačnom 
programe, rozprávanie sa 
o tvorbe programov 
a profesiách, ktoré sú pri 
tom potrebné. 

Žiak vie: 
Ovláda zásady správania 
sa na portáloch. 
 
Vyhľadať a otvoriť 
edukačný program. 
 
Využiť počítač pri 
vzdelávaní, hre. 

 
MAT 
SJL 
PDA 
 

 
Edukačné programy 
školy dodané 
Infovekom alebo 
zakúpený školou 
(Ferdo2, Môj prvý 
šlabikár, Detský kútik...) 
 
Alik-web 

9. 
 
 
 

10
. 

Informácie okolo 
nás 

Textový editor Získavanie zručností 
s klávesnicou a používania 
nástrojov textového 
editora 
 
 
 
 

Písanie textu, 
dodržiavanie zásad 
písania, uloženie 
dokumentu, vkladanie 
obrázka, formátovanie 
textu. 
 
Nové nástroje:  
 
textové pole 
pozadie 
 
 
 

Žiak vie: 
Písať slová a vety a pozná 
zásady písania slov a viet 
v textovom editore, vie 
formátovať text,  
vkladať obrázok,  
využiť rôzne druhy 
pozadia, manipulovať 
s nástrojom textové pole, 
uložiť  dokument. 

SJL- 
písanie 
viet 
 

 
Program: 
 
Word Pad 
Microsoft Word 
iné 

11
. 

Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 

Detská webová stránka 
Bezpečné správanie na 
internete. 
Kompetencie v oblasti 
IKT, Sociálne 
komunikačné 
kompetencie   

Využívanie internetu ako 
zdroja zábavy a poznatkov.  
Bezpečnosť na internete. 
Pochopiť, že používanie 
IKT si vyžaduje kritický a 
zvažujúci postoj k 
dostupným informáciám 

Výber aktivity pre žiakov 
z prostredia 
internetového portálu. 
 Hry  
Bezpečné správanie na 
internete, základy slušného 
správania na internete. 

Žiak vie: 
Samostatne pracovať 
s internetovým 
prehliadačom. 
Vie si samostatne spustiť 
hru na internete. 
Učí sa bezpečne správať na 
internete. 

. Portál Alík www.alik.cz 
časť  
Domeček – hry.  
Prihlásenie učiteľa na 
portál. 

http://www.alik.cz/
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12
. 
 
 

13
. 
 

Informácie okolo 
nás 

Projekt 
 
Vianočná pohľadnica 

Žiak získava zručnosti 
v práci s IKT – kreslením, 
vkladaním obrázkov, 
kopírovaním, 
komprimovaním 
. 

Vianočná pohľadnica, 
pozdrav, využitie 
získaných spôsobilostí 
z grafiky, prezentovanie 
výsledkov vlastnej práce. 
 

Žiak vie :  
Vytvoriť vianočnú 
pohľadnicu. 
Využiť nástroje WordArt, 
textové pole, vkladanie 
 textu , symbolov, efekty 
písma, vkladanie 
obrázkov, výplň pozadia. 
Vie prezentovať svoj 
projekt. 

 
RLK – 
tradície 
 
 
 
OSR-
prezentáci
a projektu 

 
Program:  
 
Microsoft Word 
Word Pad 
iné 

14
. 

Informačná 
spoločnosť 

Edukačné programy 
 
komunikácia 

Vedieť nájsť a spustiť 
výučbové programy zo 
školskej siete. 
Oboznámenie s 
využívaním softvéru v 
rôznych oblastiach, 
vrátane hier. 

Spúšťanie hry a hudby z 
CD a internetu, ovládanie 
jednoduchých hier 
Práca s edukačnými 
programami a hrami, 
zábavné a názorné 
osvojovanie si učiva, 
zamestnania podieľajúce 
sa na tvorbe programov, 
vlastná hra. 

Žiak vie: 
Sám otvoriť a zatvoriť 
výučbové programy. 
S pomocou učiteľa  
pracovať  s výučbovým 
programom. 
 

 SJL 
MAT 
PDA 
VLA 

 
Dostupné výučbové 
programy, napr. 
 
 
Detský kútik, Ferdo 
Mravec, Matematika, 
Slovenský jazyk 
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15
. 
 
 

16
. 

Informácie okolo 
nás 

Práca v grafickom 
editore 

 Vytvorenie vlastnej ikony. Žiak vie: 
Vytvoriť vlastnú ikonu. 
Zručne využívať nástroje 
grafického programu. 

 

 
VYV 

Program:  
Revelation Natural Art 

17
. 

Informácie okolo 
nás 

 
Vytváranie 
jednoduchých 
animácií. 

Získanie prvých zručnosti 
pri kreslení  
v grafickom prostredí a 
spracovávaní grafických 
informácií.. 

Animovanie pohybu, 
rastu, deja, prírodného 
javu, jednoduchých 
strojov... 
. 
 

Žiak vie: 
Učí sa čo je animácia, 
jednoduché, animované 
príbehy. 
realizácia čiastkových 
úloh. 

 Možno použiť Logo 
Motion a iné 
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18
. 

Informácie okolo 
nás 

Textový editor Rozvíjame zručnosti v IKT. Práca v jednoduchom 
textovom editore. 
Používanie nástrojov na 
úpravu textu – 
kopírovanie, mazanie, 
presúvanie. 
Upevňovanie zásad 
písania  na klávesnici. 
Pracovať s dvoma oknami 
– kopírovanie z jedného 
do druhého. 

Žiak : 
Vie samostatne napísať,  
prepísať, uložiť a otvoriť  
text. 
Vie samostatne používať 
nástroje na úpravu textu. 
Dodržuje zásady písania 
klávesnicou: medzera za 
slovami, veľké písmená, 
malé písmená, mäkčene, 
dĺžne.  
Vie pracovať s dvoma 
oknami a presúvať 
informácie. 

SJL Program: 
Word Pad 
Microsoft Word 
iné 

19
. 

Princípy 
fungovania IKT 

Digitálna fotka 
Digitálny fotoaparát 

Oboznámenie s 
možnosťami vstupných 

Oboznámenie  
s digitálnym 

Žiak vie: 
Dokreslovať fotku 
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20
. 

 
Digitálna fotka 

a výstupných zariadení. 
 
Oboznámenie s 
využívaním softvéru 
a hardvéru  v rôznych 
oblastiach, vrátane  
digitálneho fotoaparátu 
a spracovania fotky. 
 

fotoaparátom, odfotenie, 
stiahnutie fotografie, 
dokresľovanie 
v grafickom editore – 
koláž z fotografií 
v grafickom editore. 
Dokresľovanie rámikov 
v grafickom editore. 
 

v grafickom editore. 
Učí sa získavať prvotné 
informácie o digitálnej 
fotke a možnosť jej 
úpravy. 
Získanie prvých zručnosti 
pri kreslení  
v grafickom prostredí a 
spracovávaní grafických 
informácií. Pochopenie 
spôsobu reprezentácie 
základných typov 
informácií. 

Výtvarná 
výchova 

Poznámka: 
Prácu s fotoaparátom 
demonštruje len 
pedagóg. Škola nemá 
technické vybavenie. 
Úprava:  
Microsoft Office Picture 
Manager 
alebo iný 

M 
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21
. 

Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 

E:mail 
Webová adresa 
 

Internet ako zdroj zábavy 
a poznatkov. 
Webová adresa. 
Webová stránka. 
Elektronická pošta. 
Web 
 
 
 

Posielanie emailov  
- nová správa,  
-odstránenie správy 
 -písanie odpovede  
-adresár  
-príloha 
 
Autorské právo 

Žiak vie: 
Ako funguje elektronická 
pošta. 
Vie napísať a odoslať 
správu . 
Vie priložiť prílohu do 
emailu. 

SJL 
VLA 

 

22
. 

Informačná 
spoločnosť 
 
 
Princípy 
fungovania IKT 

 
Internet 
Prezeráme web 

Získavanie zručností v IKT 
 
Internet ako zdroj zábavy 
a poznatkov 
 
Webová adresa 

Internet – oboznámiť sa 
s prostredím detskej 
webovej stránky 
a bezpečným správaním 
na internete. Písať 
webovú adresu podľa 
zadania učiteľa a hľadať 
danú aktivitu. 

Žiak vie: 
Vie nájsť webovú adresu 
podľa zadania učiteľa 
a vyhľadať si danú 
aktivitu. 
Učí sa, že internet je 
zdrojom zábavy aj  
poučenia. 
Vie v správnom tvare 
napísať internetovú 

 
OSR – 
fotoalbum 
na webe 
školy 

www.infovek.sk/Infove-
káčik, časť 
vymaĺovávanky 
 
www.zstrencturna.sk 

http://www.infovek.sk/Infove-káčik
http://www.infovek.sk/Infove-káčik


ISCED 1  Informatická výchova-3-  TVVP 

OBSAH VZDELÁVANIA 

ISCED 1 

 

Základná škola s MŠ Trenčianska Turná                                                                                                                                                                                                                      7 

 

adresu webovej stránky. 

23
. 

Princípy 
fungovania IKT 

Projekt 
Obal na knihu (CD) 

Získavanie zručností v IKT. Projekt:  
Obal na knihu (CD) 

Žiak: 
Vie nakresliť obal na 
knihu (CD) v grafickom, 
textovom alebo v inom 
programe. 
Vie ho prezentovať. 

SJL 
VYV 
OSR 
TBZ 

Marec – mesiac knihy 

24
. 

M 
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témy 

POZNÁMKA 

A
p

rí
l 

25
. 

Postupy, riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 

Programovanie 
 
Práca podľa návodu 

Rozvíjame algoritmické 
myslenie. 

Oboznámenie s 
prostredím , základy 
práce v programe, úvod 
do programovania . 
 
Základy práce 
v programe, úvod do 
programovania, 
postupnosť krokov – 
úroveň začiatočník. 
 

Žiak vie: 
Získava prvé skúsenosti 
s programovaním. 
 
Žiak pozná pojem návod, 
vie pomenovať rôzne 
návody z praktického 
života. Vie zostaviť  
poradie krokov pri práci 
podľa návodu, nájsť a 
opraviť chybu v návode.  
Žiak pozná význam 
dobrých návodov. 
 

MAT 
OSR 

Riadenie robota, 

obrázková stavebnica. 

Detský programovací 
jazyk, napr. Baltík, 
Imagine 
 
Skladanie podľa 
návodov, vytváranie 
postupu na vykonanie 
nejakej činnosti (recept, 
návod na opravu 
kolesa...). 
Infovekáčik-vybrať 
jednu tému 
 
 
 
 
 
 
 
 

26
. 

27
. 

Postupy, riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 

Riešime problémy 
počítačom 

Rozvíjame algoritmické 
myslenie. 
 
Rozvíjame prácu s myšou. 

Skladáme podľa návodu 
( stavebnice, hlavolamy 
origami...) 

MAT 
OSR 
VYV 
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Obsah 
(obsahový štandard) 

Výstupy  
(výstupný štandard) 

Medzipredm
etové vzťahy 
Prierezové  
témy 

POZNÁMKA 

M
áj

 

28
. 

Informačná 
spoločnosť 
 
 
Princípy 
fungovania IKT 

Informačné 
technológie v škole 
Internet 
 

Získavanie zručností v IKT 
 
Internet ako zdroj zábavy 
a poznatkov 
 
Webová adresa 

Internet – oboznámiť sa 
s prostredím školskej a 
detskej webovej stránky 
a bezpečným správaním 
na internete.  
Bezpečnosť, správne 
používanie hesiel, práca 
so stránkou 
www.bezpecnenainternet
e.sk. 

Žiak vie: 
Vie nájsť webovú adresu 
podľa zadania učiteľa 
a vyhľadať si danú 
aktivitu. 
Učí sa, že internet je 
zdrojom zábavy aj  
poučenia. 
Vie napísať adresu školy. 

 
OSR – 
fotoalbum 
na webe 
školy 

www.zstrencturna.sk 
www.ovce.sk 
www.bezpecnenaintern
ete.sk 

29
. 

Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 

Webový prehliadač  
Google 
Webový server  
pohľadníc 

Získavanie zručností v IKT Elektronické posielanie 
pohľadníc.  
 

Žiak: 
Vie napísať 
 e-mailovú adresu,  
-pozná e-mailovú adresu 
rodičov. 

OZO 
 

www.pohladnice.sk 
iné 
Odosielateľ.: e-mailová 
adresa školy 

30
. 

Informácie okolo 
nás 

Animácia Získavanie zručností v IKT Tvorba jednoduchých 
animácií –Logomotion, 
ukladanie grafickej 
informácie. 

Žiak vie: 
Učí sa získavať zručnosti 
s animovanými 
obrázkami. 

VYV Program: 
Logomotion 
iný 
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 Tematický celok 
 

Téma Rozvíjajúce ciele 
Obsah 
(obsahový štandard) 

Výstupy  
(výstupný štandard) 

Medzipredm
etové vzťahy 
Prierezové  
témy 

POZNÁMKA 

Jún 31
. 

Informačná 
spoločnosť 

Multimédiá -Možnosť sebarealizácie 

-Rozvoj počítačových zručností. 
-Vytváranie hodnotnej 
a užitočnej veci pre osobnosť 
žiaka. 
-Rozvoj nápaditosti seba 
vyjadrovania. 
-Možnosť prezentovania sa.  
-Podpora fantázie, originality 

Žiak pozná niektoré možnosti 
prehrávania zvukov na počítači . 
Prehrávanie  zvuku. 
Práca s multimediálnou 

informáciou (zvuk, video). 
 

Žiak vie: 
Žiak vie používať myš pri 
hrách so zvukmi.  
Učí sa spoznať prácu so zvukom, 
ukladať a prehrávať zvuk. 

MDV 
TBZ 
 

Rozširujúce učivo: 
nahrávanie zvuku 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.zstrencturna.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.pohladnice.sk/
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32
. 

Informácie okolo 
nás  

Opakovanie 
Upevňovanie zručností 
v textovom 
a grafickom editore. 
(projekt) 

Kompetencia učiť sa, učiť 
sa 

Opakovanie tematických 
celkov Informácie okolo 
nás  a Princípy fungovania 
IKT. 

Žiak vie: 
V textovom editore 
vytvoriť projekt. 

OSR 
RLK 
TBZ 

 

33
. 

Princípy 
fungovania IKT 

Žiak vie: 
V  textovom alebo 
grafickom editore 
prezentovať projekt. 

OSR  

 
 
 


