
INFORMATIKA 

2. ROČNÍK 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu INFORMATIKA 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

CHARAKTERISTICKA PREDMETU: 

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie 

konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi 

technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne 

nariešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky 

v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným 

vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým 

predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri výučbe 

informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom 

vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na 

to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch.  

 

CIELE PREDMETU: 

- uvažovať o informáciách a rôznych reprezentáciách, používať vhodné nástroje na ich 

spracovanie,  



- uvažovať o algoritmoch, hľadať a nachádzať algoritmické riešenia problémov , vytvárať 

návody, programy podľa daných pravidiel, 

- logicky uvažovať, argumentovať, hodnotiť, konať zdôvodnené rozhodnutia,  

- poznať princípy softvéru a hardvéru a využívať ich pri riešení informatických problémov,  

- komunikovať a spolupracovať prostredníctvom digitálnych technológií, získavať 

informácie na webe, 

- poznať, ako informatika ovplyvnila spoločnosť, 

- rozumieť rizikám na internete, dokázať sa im brániť a riešiť problémy,  

- rešpektovať intelektuálneho vlastníctvo. 

 

KOMPETENCIE: 

- pozná a akceptuje základné pravidlá práce v PC učebni, 

- trpezlivosťou dokáže prekonať prvé neúspechy, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a 

vyjadriť svoj názor,  

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie, 

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,  

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,  

- vie používať rôzne vyučovacie programy, 

- získal základy algoritmického myslenia,  

- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

- vie, že nemôže dôverovať všetkým a pravidlá sú dôležité, 

- rozvíjať zručnosť v práci s informačnými a komunikačnými technológiami a prostriedkami 

ako zdrojom informácií, ako nástrojom učenia sa a komunikácie v sieti s inými.  

 



VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Princípy fungovania IKT Správanie sa pri počítači, 

základné časti počítača. 

Pojem kurzor myši, 

ovládanie myšky.   

Pojem klávesnica, orientácia 

na klávesnici, Vie, kde sa 

nachádzajú číslice a písmená. 

písanie pomocou klávesnice. 

Žiak vie, ako má správne pri 

počítači sedieť. Vedieť 

správne uchopiť myšku, 

dokázať klikať na určené 

miesto. Vedieť napísať malé 

i veľké písmená, používať 

klávesnicu na písanie slov, 

vedieť vymazať zle napísané 

písmeno.  

Informácie okolo nás Jednoduché logické úlohy. 

Žiak pozná nástroj ČIARA, 

vie spájať obrázky podľa 

zadaných kritérií. Pozná 

nástroj PEČIATKA. Vie 

vytvoriť obrázok kombi-

náciou čiar a pečiatok. 

Orientovať sa na internetovej 

stránke s hudobnými hrami.  

Vie riešiť jednoduchú 

logickú úlohu. Žiak vie 

nakresliť jednoduchú čiaru 

a jednoduché tvary pohybom 

myši so stlačeným nástrojom 

po podložke, vie tlačidlo 

podržať tak, aby nakreslil 

čiaru, vie kresliť čiaru 

rôznymi smermi .Vie 

používať myš pri  prehrávaní 

hudby. 

Postupy, riešenie problémov, 

algoritmické myslenie 

Poznávanie grafického 

programu. Nástroj VÝPLŇ,  

príkazy NOVÝ, OTVORIŤ, 

ÚSEČKA, OVÁL, KRUH, 

OBDĹŽNIK, ŠTVOREC. 

Poznáva funkciu medzero-

vníka, pojem ikona.  

Žiak pozná nástroj CHYŤ. 

Vie presúvať a predmet na 

obrazovke. Vie riešiť úlohy 

podľa zadaných pravidiel. 

Žiak pozná pojem návod, vie 

pomenovať rôzne návody. 

Vie zostaviť poradie krokov 

pri stavbe z kociek, nájsť a 

opraviť chybu v návode. 

Žiak pozná nástroj CHYŤ. 

Vie presúvať a predmet na 

obrazovke. Vie zostaviť 

poradie krokov pri stavbe z 

Vedieť vybrať farbu 

a vyplniť plochy. Žiak vie 

pomocou nástrojov kresliť 

KRUHY a OVÁLY, 

VYPLNENÉ KRUHY a 

VYPLNENÉ OVÁLY, 

ŠTVORCE a OBDĹŽNIKY, 

VYPLNENÉ ŠTVORCE 

a VYPLNENÉ 

OBDĹŽNIKY. Žiak vie 

pomocou nástroja Chyť 

premiestňovať obrázky 

a dokáže udržať stlačené 

tlačidlo na myši počas 

presúvania.  

Žiak vie používať myš pri 

riešení úloh. 

Žiak vie používať myš pri 

hrách so zvukmi.  



kociek, nájsť a opraviť chybu 

v návode. 

Žiak vie pomocou nástroja 

Chyť premiestňovať obrázky 

a dokáže udržať stlačené 

tlačidlo na myši počas 

presúvania.  

Žiak vie používať myš pri 

riešení úloh. 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

Žiak pozná pojem internet, 

web, webové stránky, 

webový prehliadač, sieť. 

Pozná význam slova linka, 

odkaz. Pozná funkciu tlačidla 

SPÄŤ vo webovom 

prehliadači. Žiak pozná 

význam slova surfovanie – 

prezeranie webových 

stránok. Žiak pozná funkciu 

klávesu ENTER. Pozná 

základné zásady bezpečnosti 

na internete. 

Žiak vie označiť písmeno, 

slovo alebo celú časť textu. 

Vie v označenom texte a v 

slovách použiť kláves 

ZMAŽ. Vie meniť farbu, 

veľkosť a tvar písmen. Žiak 

vie napísať webovú adresu, 

klikať na linku a pohybovať 

sa po webe klikaním na 

tlačidlo SPÄŤ. Vie napísať 

webovú adresu.  

 

HODNOTENIE ŽIAKOV: 

Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy.  

 


