
Metodický list                                        Nakupuj bezpečne 

Názov aktivity Nakupuj bezpečne 

Predmet Informatika 

Tematický celok Komunikácia prostredníctvom DT, bezpečnosť na internete 

Špecifický cieľ 
●   Poznať zásady bezpečného nakupovania na 

internete. 

●   Identifikovať znaky podvodných stránok, „fejkových“ 

obchodov na internete. 

●   Poznať spôsoby rôznych platobných metód a 

rozlišovať pozitíva a negatíva danej platby. 

 Rozlišovať nátlakové praktiky e-shopov a overiť si 

cenu tovaru.  

Cieľová skupina ISCED 3 

Čas 45 minút (1 VH) 

Pomôcky Počítač s dataprojektorom 

Metódy Rozhovor, hranie rolí (inscenačná metóda) 

 

 

 



MODEL HODINY 

Organizačná časť (cca 5 min) 

Pozdrav, kontrola dochádzky a zápis do triednej knihy. Slovné oboznámenie žiakov s 

cieľom a štruktúrou hodiny. 

 

Motivačná časť (cca 5 min) 

So žiakmi vedieme rozhovor: Ako najradšej nakupujete? Uprednostňujete kamenné 

obchody alebo online nakupovanie? Prečo nakupujete cez internet? Aké máte 

skúsenosti s online nakupovaním?  

 

Expozičná časť  (cca 20 min) 

Vyberieme dvoch žiakov, ktorí budú hrať danú situáciu: „Dvaja spolužiaci sa stretnú 

v kaviarni a vedú rozhovor o tom, aké majú skúsenosti s online nakupovaním. Jeden 

má za sebou zlú skúsenosť s online nakupovaním (objednal si nové tenisky 

z neznámej stránky, zaplatil a tovar mu neprišiel). Preto už nikdy na internete 

nakupovať nechce a druhý ho presviedča o tom, že online nakupovanie je bezpečné 

a netreba sa báť, ale treba dodržiavať isté zásady.“  

Ostatní žiaci sedia okolo a celú situáciu pozorne sledujú. Po skončení rozhovoru ich 

rozdelíme do piatich skupín. Každá skupina dostane tablet. Ich úlohou bude napísať  

1. pozitíva nakupovania v e-shopoch  

2. negatívna nakupovania v e-shopoch 

3. znaky podvodných e-shopov 

4. zásady bezpečného nakupovania v online svete 

5. spôsoby platby na internete 

Učiteľ sleduje prácu skupín, usmerňuje a dopĺňa informácie k jednotlivým častiam. 

 

Fixačná časť  a záverečná časť (cca 12 min) 

Žiaci prezentujú ostatným svoju časť témy.  

 

Hodnotenie a klasifikácia (cca 3 min) 

Na záver si spoločne zopakujeme zásady bezpečného nakupovania na internete 

prostredníctvom súhrnnej prezentácie. Učiteľ dá žiakom spätnú väzbu. 


