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Úvod 
V marci 2010 vyšla vo vydavateľstve AITEC učebnica [1]. Učebnica má 18 kapitol, 
pričom kaţdá z nich je rozvrhnutá na štyri strany. Pokrýva tým úvodnú časť učiva 
informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ. V nasledujúcich obdobiach vyjdú podobné 
učebnice pre 3. a neskôr aj pre 4. ročník ZŠ. 

Učebnica [1] je obsahovo zameraná predovšetkým na tematický okruh informácie 
okolo nás, ktorý pokrýva nielen základné typy informácií (text, obrázky, zvuky), ale 
hlavne ich spracovávanie pomocou rôznych aplikácií. 

Predkladaný modul je venovaný analýze jednotlivých aktivít z učebnice a metodickej 
príprave učiteľov na jej vyuţívanie vo vyučovaní. Modul sa realizuje v počítačovej 
učebni s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou. Kaţdý účastník vzdelávania 
pracuje za vlastným počítačom. 

Cieľ modulu 
Cieľom modulu je naučiť účastníkov vzdelávania pripravovať vyučovacie hodiny pre 
predmet informatická výchova, ktoré budú zamerané na jednotlivé okruhy. 

Účastníci vzdelávania uvidia vzorové spracovanie niekoľkých tém z učebnice [1] a aj 
sami navrhnú, vypracujú a pripravia niekoľko vyučovacích hodín. Tieţ predvedú 
a ohodnotia niekoľko ďalších tém, ktoré pripravia ich kolegovia. Takýmto spôsobom 
získajú nielen znalosti, ale aj praktické skúsenosti na to, aby aj v budúcnosti boli 
schopní pripravovať vyučovacie hodiny pre svojich ţiakov. 

Vstupné vedomosti 

Požadované prerekvizity 

Aby mohol účastník absolvovať tento modul, musí mať absolvované moduly 

 Digitálna gramotnosť 1 aţ 4 

 Informácie okolo nás 1 aţ 3 

 Riešenie problémov a základy programovania 1 a 2 

 Didaktika predmetu informatická výchova 1 a 2 

Predpokladané vstupné vedomosti, skúsenosti a 
zručnosti 

Účastník vzdelávania: 

 má základnú digitálnu gramotnosť a dokáţe pracovať s počítačom, 

 je schopný napísať text v textovom editore a pracovať s tabuľkami, 

 vie prezentovať svoje myšlienky pomocou digitálnych technológií, 

 pozná niekoľko programov, ktoré sú vhodné na vyučovanie témy riešenia 
problémov pre deti, 

 má základné znalosti o programovaní, 

 pozná niekoľko prostredí, v ktorých dokáţe vytvoriť jednouchý program. 
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Učebnica Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ 
V nasledujúcej časti nášho materiálu sa budeme venovať novej učebnici 
Informatická výchova pre 2. ročník [1]. Vydavateľstvo Aitec ju uviedlo do predaja 
začiatkom roku 2010. 

Okrem samotnej učebnice nájdeme na stránkach vydavateľstva 
http://www.aitec.sk/download.htm aj moţnosť stiahnuť si Tematický 
výchovno-vzdelávací plán predmetu Informatická výchova a Metodické komentáre 
k učebnici s návrhmi na vyuţitie softvérov k jednotlivým kapitolám učebnice. 
Vydavateľstvo tieţ pripravilo webovú stránku učebnice www.invy.sk. 

Východiská 

Učebnica je venovaná základom informatickej výchovy. Predpokladá, ţe pouţívateľ, 
pre ktorého je určená, je úplný začiatočník, ktorý sa stretáva s počítačom prvýkrát 
na hodinách informatickej výchovy. V učebnici sú hviezdičkou vyznačené úlohy pre 
mierne pokročilých ţiakov. 

Pri jej vytváraní brali autori ohľad na charakteristiku ţiaka prvého stupňa a z nej 
vychádzajúcu charakteristiku druháka, na to, čo uţ ovláda a dokáţe z iných oblastí: 

 Čítanie – číta nahlas, nepozná ešte význam všetkých slov. Dokáţe prečítať 
slová, vety. Zapamätá si fakty a krátke definície. Vie vyjadriť svoje pocity a 
záţitky z prečítaného, vie identifikovať hlavnú postavu úryvku, vie 
reprodukovať text, pozná rozdiel medzi básňou, príbehom, rozprávkou. Vie 
tvoriť jednoduché rýmy. Zdokonaľuje techniku čítania, cvičí správnu 
intonáciu. 

 Písanie – pozná tlačené tvary písmen, písané tvary písmen, pozná pojem 
slabika, slovo, vie slová a vety odpísať písaným písmom, vie prepísať text 
z tlačeného písma na písané, vie písať pomocou diktovania. Píše krátke vety, 
písmo je väčšie, takţe aj riadky musia byť väčšie. Niekedy píše gramaticky 
nesprávne.  

 Matematika – vie sčítavať a odčítavať do 20 bez prechodu cez základ 10. 
Začína sa učiť sčítavať a odčítavať s prechodom cez základ 10. Poznáva 
prirodzené čísla od 20 do 100. Učí sa sčítavať a odčítavať do 100 písomne 
a spamäti. Pozná priamku, úsečku, geometrické tvary – kruh, štvorec, 
obdĺţnik, trojuholník. 

Špecifické vzdelávacie ciele Informatickej výchovy 

V tematickom pláne [3] môţe učiteľ nájsť aj sformulované špecifické ciele pre 
všetky tematické celky informatickej výchovy v 2. ročníku ZŠ. Ďalšie špecifické ciele 
si môţe učiteľ doplniť podľa svojej potreby v rámci medzipredmetových vzťahov. 

Učiteľ môţe tieţ doplniť vedomostné (kognitívne), postojové (afektívne) a 
psychomotorické ciele pre kaţdú tematickú jednotku. 

Konkrétne psychomotorické vzdelávacie ciele známe zo všeobecnej didaktiky môţe 
učiteľ rozšíriť a doplniť napr. o nové zručnosti, ktoré ţiak dosiahne v rámci 
vyučovania informatickej výchovy: pohybovanie počítačovou myšou, zručnosť 
písania na klávesnici. 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkrétne (čiastkové) 
vzdelávacie ciele sú 
pozorovateľné a očakávané 
výkony ţiaka, teda rozvoj 
jeho schopností, zručností, 
návykov a vedomostí, 
vyjadrených v konečnom 
stave, ale nie v stave 
procesu. 
 
Konkrétne ciele 
vyučovacieho procesu: 

 kognitívne - vedomosti, 
intelektuálne zručnosti 
ţiaka, 

 afektívne - citová 
oblasť, oblasť postojov, 
názory, 

 psychomotorické - 
motorické zručnosti, 

kreslenie. 

http://www.invy.sk/
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Charakteristika učebnice 

Učebné osnovy pre predmet informatická výchova majú päť tematických častí: 

1. informácie okolo nás, 
2. komunikácia prostredníctvom IKT, 
3. postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, 
4. princípy fungovania IKT, 
5. informačná spoločnosť. 

Obsahovo najväčšou časťou je tematický okruh informácie okolo nás, ktorý pokrýva 
nielen základné typy informácií (text, obrázky, zvuky), ale aj ich spracovávanie 
pomocou rôznych aplikácií. Aj z týchto dôvodov je učebnica [1] je rozdelená do 
deviatich tematických jednotiek: 

1. informácie okolo nás: práca s textom, 
2. informácie okolo nás: práca s grafikou, 
3. informácie okolo nás: práca s multimédiami, 
4. informácie okolo nás: práca s príbehom, 
5. informácie okolo nás: štruktúry, 
6. komunikácia prostredníctvom IKT: internet a komunikácia, 
7. postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, 
8. princípy fungovania IKT: o počítači, 
9. informačná spoločnosť. 

V module Didaktika predmetu informatická výchova 1 sme vytvárali tabuľky, ktoré 
rozpisovali aktivity pre kaţdú z týchto tematických jednotiek. Aj autori učebnice 
vychádzali z takto navrhnutých tabuliek. Napr. pre prvú tematickú jednotku Práca 
s textom odpovedajúca tabuľka pre 2. ročník vyzerala takto: 

 

Práca s textom 

aktivity spôsobilosti z 
hľadiska informatiky 

prostriedky pojmy 

píšeme písmená, 
vsúvanie, oprava, 
prehadzovanie 
pomenovanie 
prvkov, objektov, 
pexeso 

porozumenie textovej 
informácii na úrovni 
znakov 

detský editor 

 začíname v grafike 

 pokračujeme v texte 

 klávesnica, 

 písmená 
abecedy 

 kurzor, 
poloha 

 čísla, znaky 

obraz –slovo, slová, 
hranie sa so 
skupinou slov 

porozumenie textovej 
informácii na úrovni 
slov 

detský textový editor  slovo 

 mazanie 

 oprava 
chyby 

 

Aktivita 1 Teraz, s odstupom času a s tým, ţe máte pred sebou 
k dispozícii hotovú učebnicu, sa znovu zamyslite nad 
všetkými tematickými jednotkami učebnice. Zapíšte, aké 
rozvíja spôsobilosti z hľadiska informatiky, aké prostriedky 
na to vyuţíva a s akými novými pojmami sa ţiak stretne. 

 

  



6 | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika 

Obsah učebnice 

Učebnica je rozdelená do 18 kapitol takto: 

1. O počítači 
2. Klikáme myšou 
3. Vyfarbujeme obrázky 
4. Pečiatkujeme 
5. Kreslíme čiary 
6. Kreslíme a vyfarbujeme 
7. Kreslíme rovné čiary 
8. Krúţky a obdĺţniky 
9. Presúvame a zoraďujeme 
10. Riešime podľa pravidiel 
11. Pracujeme s klávesnicou 
12. Píšeme text 
13. Prezliekame písmená 
14. Píšeme čísla 
15. Prezeráme web 
16. Skúmame internet 
17. Hráme sa so zvukmi 
18. Riešime problémy s počítačom 

Kaţdá z nich je rozvrhnutá na štyri strany. Pre kaţdú kapitolu je navrhnutých 10-12 
úloh, pomocou ktorých má ţiak dosiahnuť vyššie spomínané špecifické vzdelávacie 
ciele informatickej výchovy v 2. ročníku. 

Na konci kaţdej kapitoly sú tieto ciele zhrnuté v pätičke poslednej strany kapitoly. 
Napr. prvá kapitola 1 O počítači definuje pre ţiaka tieto základné a rozširujúce 
vzdelávacie ciele: 

Základné: Ţiak vie pomenovať základné časti počítača – klávesnica, myš, 
monitor, počítačová skriňa. Vie, na čo slúţia. Vie, ţe písmená a čísla sa píšu na 
klávesnici. Pozná a rešpektuje pravidlá vhodného správania pri počítači. Vie, 
ako má pri počítači správne sedieť. 

(*) Rozširujúce: Ţiak vie, čo je to notebook a vie pomenovať ďalšie 
zariadenia, ktoré moţno pripojiť k počítaču. Skúmaním sa učí, na čo slúţia 

niektoré klávesy. 

Z tohto textu a tieţ aj zo samotných zadaní môţeme vidieť, ţe prvá kapitola 
učebnice sa venuje tematickej časti princípy fungovania IKT a čiastočne aj časti 
informačná spoločnosť. 

 

Aktivita 1 Prejdite všetky kapitoly učebnice a ku kaţdej z nich sa 
pokúste priradiť tematické okruhy zo štandardov 
predmetu. 

Aktivita 2 Vytvorte tabuľku, v ktorej budú pre kaţdú kapitolu stručne 
a prehľadne spísané základné a rozširujúce informatické 
kompetencie. 

 

Jednotlivé tematické časti sú v učebnici aj farebne rozlíšené: 

Časti počítača a hardvérové ovládanie počítača: O počítači, Klikáme myšou, 
Pracujeme s klávesnicou. 

Kreslenie a práca s kresliacim editorom: Vyfarbujeme obrázky. Pečiatkujeme. 
Kreslíme čiary. Kreslíme a vyfarbujeme. Kreslíme rovné čiary. Krúţky a obdĺţniky. 
Presúvame a zoraďujeme. 

Riešenie postupov a príprava na algoritmizáciu: Riešime podľa pravidiel. Riešime 
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problémy počítačom. 

Písanie textu, úvod do formátovania textu: Píšeme text. Prezliekame písmená. 
Píšeme čísla. 

Práca s internetom: Prezeráme web. Skúmame internet. 

Práca so zvukmi: Hráme sa so zvukmi. 

Tematické jednotky 

Teraz prejdeme postupne všetky kapitoly a ku kaţdej vytvoríme tzv. abstrakt. Je to 
prvý krok k tomu, aby si učiteľ kvalitne pripravil vyučovaciu hodinu ku 
kaţdej tematickej jednotke. 

Do jednotnej schémy: 

 navrhneme a vyčleníme fakty a pojmy, s ktorými sa ţiak stretne, 

 uvedieme konkrétne vzdelávacie ciele – výkonový štandard, ktorý daná 
tematická jednotka učí ţiaka; tieto ciele budeme formulovať z pohľadu 
ţiaka, 

 heslovite navrhneme spôsob osvojenia si daných pojmov, získania 
schopností a zručností, 

 explicitne upozorníme na to, čo nie je cieľom tej-ktorej tematickej 
jednotky, 

 navrhneme tipy pre učiteľa na priebeh vyučovania, 

 uvedieme ďalšie námety na rozšírenie tematickej jednotky, 

 uvedieme tieţ vzťah a prepojenie preberanej tematickej jednotky s inými 
predmetmi. 

1 O počítači 

Fakty a pojmy 

 klávesnica, (počítačová) myš, monitor, počítačová skrinka, notebook, 
prídavné zariadenia, klávesy Enter a Medzerník, číselná klávesnica 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 dokáţe vymenovať základné časti počítača, 

 vie pomenovať niektoré prídavné zariadenia, 

 pozná zásady správania sa pri počítači, 

 vie, ako má pri počítači správne sedieť. 

Spôsob osvojovania 

 diskusia o význame počítačov, 

 rozhovor s deťmi o základných častiach počítača a jeho prídavných 
zariadeniach, učiteľ môţe pripraviť plagát aj s menej známymi prídavnými 
zariadeniami, 

 rozhovor a diskusia nad Úlohou 3 zo str. 3 

Nie je cieľom 

 vedieť technické parametre zariadení 

Tipy 

 na hodine striedame aktivity, na ktorých ţiaci robia s počítačom s časťami 
o ktorých sa so ţiakmi rozprávame, 

 niekedy je dobré prerušiť prácu ţiakov pri počítači a zacvičiť si s nimi, 

 na hodinách častejšie striedame aktivity, zaraďujeme aj pohybové hry. 

Ďalšie námety 

 na hodiny môţeme zaradiť aj jednoduché počítačové hry – ovládanie 
Medzerníkom a Enterom, 

 na opakovanie základných pojmov, napr. pomenovania klávesov môţeme 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorivý učiteľ často pripraví 
k tej istej téme rôzne 
vyučovacie hodiny 
s ohľadom na 
predchádzajúce znalosti, 
zručnosti a skúsenosti 
ţiakov v rôznych triedach. 
 
V rámci informatickej 
výchovy dochádza často 
k nedorozumeniu, čo sa 
majú ţiaci naučiť. 
Namiesto princípov 
informatickej výchovy sa 
učia technické ovládanie 
počítača. 
 
Explicitným vymenovaním 
toho, čo nie je cieľom 
danej tematickej jednotky, 
sa chceme vyvarovať 
chybnej interpretácii toho, 
čo sa má ţiak naučiť. 
 
 
 
 
Pojmov, s ktorými sa ţiaci 
stretnú v rámci prvej 
kapitoly, je dosť veľa. Je 
však pravdepodobné, ţe 
mnohé z nich uţ poznajú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prípravu plagátu nájdete 
v ďalšej časti materiálu. 
 
 

 

Rôzne vstupné a výstupné 
zariadenia z [31] 

 
 
 
 
 
 
Návrh pracovného listu 
nájdete v ďalšej časti tohto 
materiálu. 
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vyuţiť pracovný list. 

Medzipredmetové vzťahy 

 kaţdý predmet, na ktorého vyučovaní bude v budúcnosti pracovať 
s počítačom 

2 Klikáme myšou 

Fakty a pojmy 

 kurzor myši, ľavé tlačidlo myši, kliknutie 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 pozná časti počítačovej myši, vie ju správne drţať a urobiť jednoduchý klik 
na jej tlačidlách, 

 vie pohybovať myšou tak, aby sa dostal na určené miesta. Pozná pojem 
kurzor myši. 

 dokáţe klikať na určené miesta na základe jednoduchej logickej úlohy, 

 (*) dokáţe klikať na určené miesta na základe zloţitejšej logickej úlohy. 

Spôsob osvojovania 

 práca na počítači, riešenie jednotlivých úloh, 

 jednoduché aktivity na obrazovke, v ktorých treba hýbať kurzorom pomocou 
myši bez zatlačenia tlačidiel, 

 klikanie na objekty na obrazovke – bez časového stresu 

Nie je cieľom 

 bezchybne hýbať myšou a klikať – v aktivitách chybné klikanie nemá ţiaden 
efekt 

Tipy 

 aby ţiakov neboleli prsty a ruka, v ktorej drţia myš, môţeme si s nimi 
zacvičiť cviky na uvoľnenie ruky, 

 ak máte v triede ľaváka, upravte mu myš tak, aby ju mohol drţať v ľavej 
ruke a klikať ľavým ukazovákom 

Ďalšie námety 

 na hodiny môţeme zaradiť aj jednoduché počítačové hry, v ktorých budú 
ţiaci klikať na miesta na obrazovke 

Medzipredmetové vzťahy 

 pohyb a klikanie myšou ţiaci vyuţijú pri pouţívaní edukačných programov na 
rôznych vyučovacích predmetoch 

3 Vyfarbujeme obrázky 

Fakty a pojmy 

 mrieţka, výplň, paleta farieb, oblasť (čiarami ohraničená), hranica oblasti 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 pozná nástroj vyplň, dokáţe si vybrať z palety farieb a vyplniť plochy 
obrázkov podľa vzoru alebo na základe jednoduchého zadania, 

 (*) dokáţe vyplniť plochy na základe zloţitejšieho logického zadania. 

Spôsob osvojovania 

 priamo pri počítačoch pouţívanie nástroja na vyfarbovanie – kliknutie vyleje 
farbu do ohraničenej oblasti, 

 vymaľovávanie rôznych omaľovávaniek, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control Panel -> Hardware 
and Sound -> Mouse -> 
Mouse Properties -> Buttons  
switch 
 
Dlhodobá práca s myšou 
môţe spôsobiť aţ syndróm 
karpálneho tunelu. 
 
Ešte jednoduchšie hry, 
v ktorých stačí aj bez 
kliknutia nadísť myšou nad 
obrázok a tento sa rozhýbe 
nájdete na [15]. 
 
 
Na trénovanie 
sluchovo-zrakovej pamäte 
si ţiaci môţu zahrať hru 

[16]. 
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 pri niektorých úlohách bude treba dodrţiavať rôzne logické podmienky 

Nie je cieľom 

 poznať ovládanie niektorého konkrétneho softvéru (napr. Skicár alebo RNA), 

 hodnotiť estetické kritériá, (všetko, čo spĺňa zadanie úlohy, je pekné). 

Tipy 

 v rámci vyučovacej hodiny dodrţiavame striedanie práce pri počítači 
a diskusiu k jednotlivým zadaniam, 

 pýtajte sa ţiakov, či sa vyfarbovanie s rôznymi logickými podmienkami zdá 
ťaţké, či sa kaţdému podarilo vyfarbiť správne obrázky 

Ďalšie námety 

 učiteľ môţe pouţiť na hodiny aj rôzne hry, v ktorých treba nejaké plochy 
omaľovať (kliknutím) alebo prefarbiť 

Medzipredmetové vzťahy 

 vypĺňanie ohraničenej oblasti ţiaci vyuţijú na hodinách výtvarnej výchovy, 

 spojenie s hodinami slovenského jazyka môţete dosiahnuť vymaľovávaním 
podľa dvojice – malé a veľké písmeno z webovej stránky [4] 

4 Pečiatkujeme 

Fakty a pojmy 

 nástroj pečiatka, prenášanie pečiatok ťahaním myšou 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie pouţiť nástroj pečiatka, vie si vybrať z ponuky pečiatok, 

 dokáţe premiestniť a odtlačiť pečiatku na určenom mieste, 

 (*) dokáţe odtláčať pečiatky na určených miestach na základe logickej 
úlohy. 

Spôsob osvojovania 

 ţiaci riešia úlohy na pečiatkovanie v pripravenom programe alebo 
v niektorom grafickom editore, 

 pri pečiatkovaní softvér ponúka rôzne sady pečiatok pre rôzne úlohy, dôraz 
sa kladie na to, aby ţiaci nemuseli dlho hľadať pečiatku, ktorú budú pri 
riešení úlohy potrebovať, 

 softvér nemusí robiť kontrolu správnosti poukladaných obrázkov, 

 opečiatkovaný obrázok sa uţ nedá zmeniť, ale dá sa cez neho poloţiť iná 
pečiatka, 

 pri niektorých úlohách bude treba pečiatkovať podľa zadaných kritérií, 

 pre niektoré úlohy môţe softvér podporovať pečiatkovanie do mrieţky 

Nie je cieľom 

 poznať špeciality ovládania niektorého konkrétneho softvéru 

Tipy 

 učiteľ môţe priniesť na vyučovanie aj reálne pečiatky a niektorí ţiaci môţu 
rovnakú úlohu riešiť pomocou nich, ţiaci sa potom vystriedajú, aby neboli 
celý čas pri počítači 

Ďalšie námety 

 učiteľ môţe pouţiť aj rôzne hry, v ktorých je potrebné pomocou pečiatky 
doplniť, či vytvoriť cestu, napr. [5] 

Medzipredmetové vzťahy 

 pečiatkovanie môţu ţiaci vyuţiť aj na hodinách výtvarnej výchovy 

 
 
Ako náhradné riešenie sa dá 
pouţiť vypĺňanie 
v grafickom editore RNA. 
 
Na stránkach Infovekáčika 
nájdete aj ďalšie 
vymaľovávanky. V nich sa 
nedá pouţiť nástroj späť, 
ale program kontroluje, či 
ţiak vyfarbuje správne. 
Tieţ sa nedá prefarbiť 
hranica oblasti, takţe obrys 
obrázka vţdy ostáva 
viditeľný. 
 

 

Vyfarbuj podľa písmen 

 
 
 
 
 

 

Pečiatkovaním si vyrob 
tortu [6] 

 
 
 

 
Pečiatkovaním stien a okien 

si vytvor hrad [7] 
 

 

Pečiatkuj cestičky tak, aby 
vznikol chodník k domčeku 

[5] 
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5 Kreslíme čiary 

Fakty a pojmy 

 čiara 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie nakresliť jednoduchú čiaru pohybom myši so stlačeným nástrojom čiara 
po podloţke. 

 dokáţe tlačidlo myši podrţať tak, aby nakreslil čiaru, 

 pomocou nástroja čiara je schopný nakresliť čiaru aj rôznymi smermi, 

 čiarou spája obrázky podľa zadaných kritérií, 

 (*) pomocou nástroja čiara dokáţe spájať obrázky na základe zadaných 
kritérií a logických úloh. 

Spôsob osvojovania 

 riešenie úloh na počítači, 

 veľmi jednoduchý grafický editor, v ktorom môţeme do pripraveného 

pozadia dokresľovať tenké čiary, 

 softvér nemusí kontrolovať správnosť kreslených čiar. 

Nie je cieľom 

 zvládnuť kresliť presné čiary 

Tipy 

 učiteľ môţe priniesť tablet, 

 posmeľujte ţiakov, ktorí nedokáţu ihneď ťahať myšou tak, aby kreslili čiary 
podľa zadania úlohy, 

 šikovnejší ţiaci môţu pripravovať labyrinty a iné úlohy pre svojich 
spoluţiakov 

Ďalšie námety 

 deti kreslia čiarou cestu, aby našli cestu z labyrintu, 

 samotný labyrint si môţu ţiaci pripraviť na niektorej z prechádzajúcich 
hodín pomocou odtláčania pečiatok 

Medzipredmetové vzťahy 

 kreslenie čiar ţiaci vyuţijú predovšetkým na hodine výtvarnej výchovy, 

 kreslenie čiar môţe byť súčasťou aj rôznych edukačných programov pre 
ţiakov na 1. stupni ZŠ. 

6 Kreslíme a vyfarbujeme 

Fakty a pojmy 

 ţiadne, hodina na zopakovanie doterajších vedomostí a zručností 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie pomocou nástrojov čiara a vyplň nakresliť a dokresliť rôzne obrázky, 

 vie, ţe pri neúplnom obryse sa farba nástroja vyplň vyleje, 

 pozná funkciu tlačidla Späť a vie ju pouţiť, 

 vie si farbu čiary zmeniť pomocou palety, 

 dokáţe zmeniť aj hrúbku čiar pomocou palety pre rôzne hrúbky čiar, 

 pozná nástroj hrúbka čiary a vie pouţiť rôzne hrúbky čiar, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jednoduchá úloha na 
kreslenie čiar: spoj niťou 

koráliky tak, aby sa 
striedali červené 

a oranžové 

 
Niektoré programy na 
internete dokáţu generovať 
rôzne typy labyrintov. 
 
 

 

Labyrint vytvorený 
pomocou pečiatky steny 
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 dokáţe kombinovať nástroje na kreslenie čiar a vypĺňanie oblasti, 

 (*) dokáţe podľa predlohy alebo jednoduchého zadania vyfarbiť a dokresliť 
obrázok nástrojmi výplň a čiara. 

Spôsob osvojovania 

 práca ţiakov v jednoduchom grafickom editore, v ktorom do pripraveného 
pozadia dokresľujú čiary a vypĺňajú oblasti, 

 softvér nemusí robiť kontrolu správnosti dokreslených a vyplnených 
obrázkov, 

 v niektorých situáciách bude treba pred samotným vyplnením najprv 

dokresliť čiary tak, aby sa farba vyliala len v správnych oblastiach. 

Nie je cieľom 

 bezchybne na prvý pokus vyriešiť úlohy na vypĺňanie, 

 aby všetky nakreslené čiary boli presné a nepresahovali časti kresby. 

Tipy 

 učiteľ sleduje, či majú ţiaci osvojené zručnosti z minulých hodín, 

 pomáha a posmeľuje ţiakov v ďalšej práci a v riešení úloh, 

Ďalšie námety 

 ţiaci z iných ročníkov môţu druhákom pripraviť obrázky na dokresľovanie 
a vypĺňanie, 

 šikovnejší ţiaci môţu riešiť rôzne obrázky na dokresľovanie a vypĺňanie 
v niektorých počítačových programoch na internete 

Medzipredmetové vzťahy 

 výtvarná výchova, ktorá sa realizuje na počítači 

7 Kreslíme rovné čiary 

Fakty a pojmy 

 rovná čiara, nástroj úsečka, kreslenie úsečkami 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie nakresliť rovné čiary rôznymi smermi pomocou nástroja úsečka, 

 dokáţe pomocou rovných čiar nakresliť geometrické útvary a jednoduché 
obrázky, 

 vie vymaľovať útvary nástrojom vyplň, 

 dokáţe pouţiť rôzne hrúbky rovných čiar, 

 (*) dokáţe pomocou rovných čiar nakresliť rôzne obrázky. 

Spôsob osvojovania 

 kreslenie v jednoduchom grafickom editore s nástrojom úsečka, v ktorom sa 

dá do pripraveného pozadia dokresľovať, 

 softvér nemusí robiť kontrolu správnosti kreslených úsečiek, 

 vysvetlenie pouţívania nástroja úsečka – prvé kliknutie je začiatok úsečky, 

ťahaním sa úsečka prekresľuje, 

 uvedomenie si toho, ţe aj úsečkám môţeme zvoliť hrúbku z ponuky hrúbok 

čiar, 

 postupným kreslením čiar kreslia ţiaci aj uzavreté útvary (trojuholník, 

obdĺţnik), 

 v niektorých úlohách sa kombinuje kreslenie úsečiek s inými nástrojmi (napr. 

vypĺňaním), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V časopise Infovekáčik je 
veľké mnoţstvo aktivít na 

vypĺňanie. 
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 v niektorých úlohách sa predpokladá jednoduché plánovanie riešenia celej 

úlohy. 

Nie je cieľom 

 nakresliť čo najpresnejší obrázok 

 ovládanie špecialít nejakého softvéru 

Tipy 

 diskutujte s deťmi, kde okolo nás sú rovné čiary, 

 hľadajte medzi hračkami, ktoré ţiaci poznajú také, ktoré by sa dali pouţiť 
na vytváranie obrázkov z úsečiek – uvaţujte špáradlá, zápalky a hlavolamy, 
ktoré sa z nich dajú pripraviť. 

Ďalšie námety 

 ţiaci môţu z čiar navrhovať svoje vlastné zápalkové hlavolamy alebo 
bludiská 

Medzipredmetové vzťahy 

 výtvarná výchova, pracovné vyučovanie 

8 Krúžky a obdĺžniky 

Fakty a pojmy 

 ovál, kruh, kláves Shift, vyplnené ovály, vyplnený kruh, obdĺţnik, štvorec, 
vyplnený obdĺţnik a štvorec 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie pomocou nástrojov kresliť kruhy a ovály, vyplnené kruhy a vyplnené 
ovály, 

 štvorce a obdĺţniky, vyplnené štvorce a vyplnené obdĺţniky, 

 pozná funkciu klávesu Shift pri kreslení kruhov a štvorcov, 

 pozná pojem ikona, 

 dokáţe nakresliť kruhy, ovály, štvorce, obdĺţniky na určené miesto, 

 (*) dokáţe nakresliť kruhy, ovály, štvorce, obdĺţniky na presne určené miesto 
aj na základe zadanej úlohy, 

 (*) vie kombinovať kreslenie týchto útvarov s pouţitím nástroja pečiatka. 

Spôsob osvojovania 

 kreslenie v jednoduchom grafickom editore s nástrojmi kruh a obdĺţnik, v 

ktorom sa dá do pripraveného pozadia dokresľovať, 

 softvér nemusí robiť kontrolu správnosti kreslených útvarov, 

 diskusia o správnom pouţívaní nástrojov na kreslenie krúţkov a obdĺţnikov – 

ţiaci si musia uvedomiť spôsob kreslenia týchto útvarov: čo je to počiatočný 

bod (kde sa kliklo) a čo robí ťahanie a pustenie tlačidla myši, 

 rozlišovanie pouţívania nástrojov pre obrys útvaru a vyplnený útvar, 

 pouţívanie klávesu Shift počas kreslenia útvarov, 

 riešenie aj náročnejších úloh na dokresľovanie pomocou rôznych grafických 

nástrojov, 

 plánovanie riešenia tak, ţe sa rozhodujeme v akom poradí budeme pouţívať 

rôzne nástroje. 

Nie je cieľom 

 poznať rôzne špeciality grafického softvéru, 

 kresliť presne na jeden bod obrazovky (pixel) 
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Tipy 

 v diskusii sa rozprávame s deťmi, ktoré predmety by nakreslili v grafickom 
editore ako ovály, ktoré ako kruhy 

Ďalšie námety 

 šikovnejší ţiaci môţu nakresliť obrázok terča alebo zjednodušené olympijské 
kruhy, 

 kombinovaním oválov, čiar a vypĺňania môţu nakresliť aj bubon. 

Medzipredmetové vzťahy 

 výtvarná výchova 

9 Presúvame a zoraďujeme 

Fakty a pojmy 

 nástroj chyť, presúvanie 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie pomocou nástroja chyť premiestňovať obrázky a dokáţe udrţať stlačené 
ľavé tlačidlo myši počas presúvania, 

 vie presúvať a usporiadať obrázky na základe predlohy alebo jednoduchého 
zadania či logickej úlohy, 

 (*) dokáţe presúvať a usporiadať obrázky na základe zloţitejšej úlohy, 

 je schopný riešiť rôzne logické úlohy presúvaním niektorých obrázkov 
v ploche. 

Spôsob osvojovania 

 pouţívaním špecializovaného softvéru, ktorý umoţňuje presúvať niektoré 
obrázky v ploche, 

 softvér nemusí robiť kontrolu správnosti umiestnenia útvarov, 

 niektoré úlohy sa dajú riešiť bez počítača – manipuláciou s vystrihnutými 
obrázkami. 

Nie je cieľom 

 poznať rôzne špeciality nejakého softvéru, zostavovať veci podľa zloţitých 

kritérií 

Tipy 

 prineste niektoré detské hry, v ktorých sa prenášajú objekty – vyuţite napr. 
domino, kocky 

Ďalšie námety 

 ţiaci môţu riešiť rôzne hlavolamy z internetového časopisu Infovekáčik 

Medzipredmetové vzťahy 

 cez vhodný edukačný softvér s rôznymi vyučovacími predmetmi – 
matematika, prírodoveda, 

10 Riešime podľa pravidiel 

Fakty a pojmy 

 pravidlo 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie klasifikovať, triediť alebo zoskupovať objekty podľa určitých vlastností, 

 dokáţe riešiť problémy podľa zadaných kritérií, 

 

 

Nakreslite olympijské kruhy 

 

 

Nakreslite bubon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poskladaj hlavolam [8] 

 
 

 

Ktoré listy patria na tieto 
stromy? [9] 

 

 

Presúvanie a zoraďovanie 
písmen abecedy [10] 
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 pri riešení vyuţíva programy a ich nástroje, 

 (*) rieši problémy s náročnejšími pravidlami, učí sa klasifikovať, vylúčiť 
alebo kombinovať viac objektov, 

 (*) vie rozhodnúť, či je výrok pravdivý, alebo nepravdivý. 

Spôsob osvojovania 

 ţiak rieši úlohy na počítači buď s vyuţitím špecializovaného softvéru 

(niektoré úlohy) alebo pomocou beţného grafického editora, 

 ţiak pri riešení logických úloh kombinuje rôzne nástroje: presúvanie, 

vyfarbovanie, pečiatkovanie, 

 v niektorých úlohách sú určené aj zloţitejšie logické podmienky (veľmi 

jednoduchý úvod do matematickej logiky), 

 niektoré úlohy sa dajú riešiť aj bez počítača  manipuláciou s vystrihnutými 

obrázkami. 

Nie je cieľom 

 presne ťahať objekty (cieľom je rozmýšľať nad riešením a pouţívať vhodné 

nástroje) 

Tipy 

 riešte so ţiakmi úlohy na klasifikáciu a pomenovanie vlastností objektov 
[11], str. 17 

Ďalšie námety 

 niektorí ţiaci môţu riešiť zloţitejšie úlohy z internetového časopisu 
Infovekáčik 

Medzipredmetové vzťahy 

 matematika 

11 Pracujeme s klávesnicou 

Fakty a pojmy 

 klávesnica, klávesy, číselná klávesnica, písmená s diakritikou 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie, na čo slúţi klávesnica, vie sa na nej orientovať, 

 vie, kde sa nachádzajú číslice a písmená, 

 dokáţe pomocou klávesnice napísať malé písmená, 

 (*) dokáţe napísať malé písmená s mäkčeňom a dĺţňom. 

Spôsob osvojovania 

 práca v jednoduchom textovom editore, 

 pouţívanie klávesnice na zadávanie písmen a znakov – stlačené znaky sa 

objavujú na mieste textového kurzora, 

 orientácia na klávesnici – kde sa nachádzajú písmená bez diakritiky aj 

s diakritikou. 

Nie je cieľom 

 rýchlo a bezchybne písať na klávesnici, 

 ovládanie špecialít textového editora. 

Tipy 

 zahrajte sa nejakú hru, vďaka ktorej si ţiaci lepšie všimnú umiestnenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priprav zmrzliny podľa 

podmienok [33] 
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jednotlivých písmen na klávesnici 

Ďalšie námety 

 trénujte so ţiakmi v jednoduchom trenaţéri klávesnice 

Medzipredmetové vzťahy 

 slovenský jazyk 

12 Píšeme text 

Fakty a pojmy 

 textový kurzor, klávesnicové šípky, kláves Zmaž (Backspace) 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie pomocou klávesnice napísať slová a vety, 

 pozná zásady písania slov a viet, 

 pozná pojem textový kurzor a jeho význam, 

 vie presúvať textový kurzor klikaním a šípkami na klávesnici, 

 vie napísať malé písmená s mäkčeňom a dĺţňom, 

 pozná funkciu klávesu Shift pri písaní veľkých písmen, 

 pozná funkciu a vyuţitie Medzerníka, 

 vie opraviť text pomocou klávesu Zmaž, 

 (*) dokáţe robiť v texte väčšie zmeny a úpravy pomocou klávesu Zmaž 
a Medzerníka. 

Spôsob osvojovania 

 špecializovaný detský textový editor alebo veľmi jednoduchý textový editor, 

 riešením úloh a diskusiou o význame jednotlivých špeciálnych klávesov na 

klávesnici, pomocou ktorých sa píšu písmená s diakritikou. 

Nie je cieľom 

 rýchlo a bezchybne písať na klávesnici, 

 ovládanie špecialít nejakého textového editora. 

Tipy 

 počas hodiny si s deťmi zacvičte niektoré cviky na rozhýbanie prstov 

Ďalšie námety 

 vo vyšších ročníkoch môţete navrhnúť ţiakom, aby pripravili texty pre 
druhákov 

Medzipredmetové vzťahy 

 slovenský jazyk a neskôr aj ďalšie predmety, v ktorých budú ţiaci vyuţívať 
textový editor 

13 Prezliekame písmená 

Fakty a pojmy 

 označenie písmen alebo skupiny písmen pomocou myši, 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 pozná postup pri označovaní písmen, slov, textu, 

 vie v označenom texte a v slovách pouţiť kláves Zmaž, 

 vie pracovať s farbou písma a paletou farieb, 

 vie meniť veľkosť a tvar písmen pomocou palety veľkostí a palety písma, 
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 (*) vie pouţiť farbu, veľkosť a paletu písma pri logickej úlohe, 

 (*) vie napísaný text opakovane upravovať, dokáţe v texte označiť a upraviť 
len jedno písmeno. 

Spôsob osvojovania 

 priama práca v textovom editore, ktorý umoţňuje rôzne zvýrazňovanie textu 
(zmena veľkosti a farby písma) a výber rôznych typov písma – vyberanie 
z palety písma a tieţ označovanie časti textu kliknutím a ťahaním myši, 

 riešenie úloh pomocou práce s označenou časťou textu. 

Nie je cieľom 

 ovládanie špecialít nejakého textového editora, spĺňať rôzne estetické 

kritériá 

Tipy 

 niektoré úlohy môţete riešiť aj v grafickom editore, 

 môţete pouţiť napr. textový editor Texťáčik na internete [12]. 

Ďalšie námety 

 môţete pripraviť aj texty, v ktorých je potrebné presúvať slová na iné 
miesto v tom istom texte 

Medzipredmetové vzťahy 

 slovenský jazyk, matematika a iné predmety, na ktorých budú ţiaci vyuţívať 
prácu v textovom editore 

14 Píšeme čísla 

Fakty a pojmy 

 číselná klávesnica 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 vie písať čísla na numerickej klávesnici, ale i pomocou klávesu Shift, 

 dokáţe pomocou znakov a čísel zostaviť príklad na sčítanie a odčítanie, 

 (*) vie doplniť znaky +, –, = do jednotlivých častí príkladov, 

 (*) vie zakódovať a odkódovať text pomocou znakov vyjadrených číslami, 
doplniť postupnosť čísel a označiť pomocou čísel postupnosť krokov. 

Spôsob osvojovania 

 práca v detskom textovom editore alebo veľmi jednoduchom textovom 
editore, v ktorom sa dá pracovať s pripravenými tabuľkami, 

 priame písanie číslic a špeciálnych znamienok, napr. plus a mínus, 

 riešenie úloh, v ktorých treba dopisovať číslice a znamienka, 

 diskusia a prezentácia učiteľa o štruktúre tabuľka – do políčok tabuľky sa 
môţu vpisovať čísla (jedno a dvojrozmerná tabuľka je dôleţitá informatická 
štruktúra), 

 riešenie úloh, v ktorých sa čísla pouţívajú aj na určovanie poradia nejakej 
činnosti (postupnosti krokov) a tieţ na zisťovanie počtu výskytov (frekvenčná 
tabuľka). 

Nie je cieľom 

 ovládanie špecialít nejakého textového editora (napr. na vytváranie tabuľky 
v ňom) 

Tipy 

 diskutujte aj o tabuľkách, ktoré ţiaci poznajú – napr. rozvrh hodín, známky 
v ţiackej kniţke, odchody autobusov 

 
 
 
 
 
 

 
Texťáčik [12] 
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Ďalšie námety 

 ţiaci vymyslia postupnosť čísel a jej korektnosť zdôvodnia 

Medzipredmetové vzťahy 

 matematika 

15 Prezeráme web 

Fakty a pojmy 

 internet, webová stránka, prehliadač webových stránok, linka (odkaz), 
tlačidlo Späť 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 pozná pojem internet, web, webové stránky, webový prehliadač, sieť, 

 pozná význam slova linka, odkaz, 

 pozná funkciu tlačidla Späť vo webovom prehliadači, 

 (*) dokáţe vyuţívať tlačidlo Späť vo webovom prehliadači. 

Spôsob osvojovania 

 priama práca v prehliadači webových stránok, napr. Firefox a prezeranie 

webových stránok, vhodné sú predpripravené webové stránky pre ţiakov, 

 diskusia nad adresami webových stránok, ktoré majú určité pravidlá, 

 diskusia o tom, ţe aj na stránkach môţu byť linky – označené miesta, na 

ktoré, keď klikneme, zobrazí sa nová stránka, 

 pouţívanie tlačidla Späť na návrat na predchádzajúcu prezeranú stránku. 

Nie je cieľom 

 ovládanie špecialít webového prehliadača, vedieť naspamäť nejaké webové 

adresy, vymenovať definície jednotlivých pojmov 

Tipy 

 pripravte stránky, ktoré by vašich ţiakov mohli zaujímať, uvaţujte napr. 
o ich záľubách 

Ďalšie námety 

 diskutujte o známych webových stránkach, majú rodičia ţiakov svoje 
vlastné? majú webové stránky firmy, v ktorých pracujú rodičia ţiakov? 

Medzipredmetové vzťahy 

 na webových stránkach nájdeme inšpirácie a námety pre rôzne predmety 

16 Skúmame internet 

Fakty a pojmy 

 ţiadne nové, vyuţívajú sa pojmy z minulej hodiny 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 pozná význam slova surfovanie – prezeranie webových stránok, 

 vie zapísať v správnom tvare adresu detskej webovej stránky do miesta na 
zápis adresy vo webovom prehliadači, 

 pozná funkciu klávesu Enter, 

 pozná základné zásady bezpečnosti na internete, 

 (*) pozná význam internetu pre poskytovanie informácií, 

 (*) vie základné údaje o moţnostiach internetu a jeho vyuţití na rôzne účely, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predmety pre 1. stupeň na 

portáli Infovek [13] 
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 (*) pozná moţnosti vyuţitia internetu na iných vyučovacích hodinách, 
správnosť svojho tvrdenia dokáţe zdôvodniť. 

Spôsob osvojovania 

 priama práca ţiakov vo webovom prehliadači, 

 diskusie so ţiakmi o internete, o pravdivosti webových stránok, 
o nevhodnom obsahu niektorých stránok, o bezpečnosti na internete, 

 priame zadávanie webovej adresy známych webových stránok, napr. našej 

školy. 

Nie je cieľom 

 ovládanie špecialít webového prehliadača, vedieť naspamäť nejaké webové 
adresy. 

Tipy 

 pýtajte sa ţiakov, či sa uţ stretli s tým, ţe boli na internete nepravdivé 
informácie, 

Ďalšie námety 

 získajte od tretiakov internetové adresy, na ktorých sú pre nich zaujímavé 
informácie 

Medzipredmetové vzťahy 

 s rôznymi vyučovacími predmetmi 

17 Hráme sa so zvukmi 

Fakty a pojmy 

 zvuk, reproduktory, slúchadlá, tlačidlo hraj 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 sa oboznamuje s moţnosťou prehrávania zvukov v počítači, 

 (*) sa oboznamuje s moţnosťou tvorenia a upravovania jednotlivých zvukov 
a melódií pomocou počítača. 

Spôsob osvojovania 

 diskusia o tom, aké zariadenia dokáţu prehrávať zvuk, informácia o tom, ţe 

počítač vie prehrávať rôzne zvuky – môţu to byť aj melódie, hudba a tieţ 

slová, 

 priamou prácou v špecializovanom softvéri alebo v niektorých úlohách 

vyuţívaním vhodných počítačových hier alebo jednoduchého prehrávača 

zvukov, 

 samostatne alebo s pomocou učiteľa riešenie úloh, v ktorých sú dôleţité aj 

prehrávané zvuky, 

 diskusia o hlučnosti prehrávaného zvuku – niektoré zvuky môţeme stišovať, 

alebo prehrávať hlasnejšie, počítač dokáţe prehrávať aj viac zvukov 

paralelne. 

Nie je cieľom 

 ovládanie špecialít nejakého softvéru 

Tipy 

 dbajte na správne nastavenie hlasitosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hranie rôznych hudobných 

nástrojov a spievanie [14] 
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Ďalšie námety 

 môţete vyuţiť programy z časopisu Infovekáčik 

Medzipredmetové vzťahy 

 hudobná výchova 

18 Riešime problémy s počítačom 

Fakty a pojmy 

 návod na riešenie problému 

Výkonový štandard 

Ţiak: 

 pozná pojem návod, vie pomenovať rôzne návody z praktického ţivota, 

 vie zostaviť poradie krokov pri stavbe z kociek, nájsť a opraviť chybu 
v návode, 

 (*) sa učí zostaviť návod na jednoduchú stavbu z kociek, učí sa interpretovať 
návod spoluţiaka, 

 (*) zamýšľa sa nad zrozumiteľnosťou návodu, 

 (*) učí sa zostavovať návody na pohyb v štvorcovej sieti, učí sa hľadať cesty 
v štvorcovej sieti podľa jednoduchých kritérií. 

Spôsob osvojovania 

 diskusia o tom, ţe počítač môţe slúţiť aj na riešenie zloţitejších úloh, 

 diskusia o tom, akým spôsobom zadávame riešenie úlohy – vo forme 

postupnosti nejakých krokov (návod), 

 diskusia o tom, ţe v zadanej postupnosti krokov môţu byť aj neúmyselné 

chyby, ktoré treba vedieť nájsť a opraviť, 

 v niektorých úlohách sa riešenie zapisuje ako postupnosť špeciálnych 

povelov – niekedy sa zapisujú ikonami, obrázkami, slovami alebo písmenami, 

 samostatná práca v špecializovanom softvéri, 

 niektoré úlohy sa dajú riešiť aj bez počítača, napr. papierovými modelmi 

a obrázkami. 

Nie je cieľom 

 ovládanie softvéru, rýchlo a bez chýb na prvý pokus vyriešiť úlohu. 

Tipy 

 aj v triede si môţete postaviť labyrint 

Ďalšie námety 

 vytvorte labyrinty v niektorom pre vás známom prostredí 

Medzipredmetové vzťahy 

 matematika 
 

Aktivita 1 Nájdite v učebnici pojmy, ktoré budú podľa vás pre ţiakov 
veľmi náročné. 

Vytipujte aktivity z učebnice, ktoré budú pre vašich ţiakov 
veľmi jednoduché a pravdepodobne preto zbytočné. 

Aktivita 2 Diskutujte o tom, či je moţné zmeniť počas školského roka 
poradie preberaných tém z učebnice. 
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Organizácia vyučovacej hodiny 
Informatická výchova sa bude pravdepodobne vyučovať jednu vyučovaciu hodinu za 
týţdeň. Bude prebiehať v počítačovej učebni alebo v triede s počítačmi, pričom 
ideálne by bolo, keby kaţdý ţiak mohol pracovať na svojom vlastnom počítači. 

Súčasná legislatíva umoţňuje riaditeľovi pri delení na skupiny určiť počet ţiakov 
v jednej skupine. Pri práci na počítači je však nemysliteľné, aby boli viac ako dvaja 
ţiaci pri jednom počítači.  

Pripomeňme si etapy poznávacieho procesu, ktoré nám môţu pomôcť lepšie 
pripraviť priebeh vyučovania kaţdej tematickej časti - jednej kapitoly z učebnice: 

 motivácia – hra, hlavolam, pekne niečo vyriešené (nakreslené), 

 zbieranie prvých elementárnych skúseností – ţiak zbiera skúsenosti pri 
práci s myšou, pri praktickej práci s programom, pri riešení problémov, 

 zovšeobecňovanie – hľadanie, objavovanie súvislostí, 

 trénovanie – kryštalizácia poznatku ďalšou vlastnou prácou na počítači. 

Úlohou učiteľa je správne zvoliť takú postupnosť aktivít (úloh), aby ţiaci postupne 
prechádzali týmito etapami. 

Veľmi vhodné sú tzv. gradované úlohy. Sú to také série úloh, veľakrát na seba 
nadväzujúcich, ktoré pomáhajú ţiakom zbierať skúsenosti a objavovať súvislosti. 
Tieto úlohy sú pripravené tak, ţe od veľmi jednoduchých – jednoduché pravidlá, 
jednoduché pouţitie, nekombinovať viac nástrojov – prechádza ţiak aţ po 
náročnejšie, v ktorých musí kombinovať viac nástrojov, či hľadať riešenie úlohy 
s rôznymi obmedzeniami a upravenými pravidlami. 

Špecifiká priebehu vyučovacej hodiny pri počítačoch 

Učiteľ môţe organizovať vyučovaciu hodinu v počítačovej učebni niekoľkými 
spôsobmi. 

Najčastejšie sa ţiaci po príchode do učebne posadia k svojim počítačom, kde budú 
pre nich pripravené úlohy na príslušnú hodinu. Treba si uvedomiť, ţe pre učiteľa 
môţe byť potom dosť ťaţké upútať pozornosť všetkých ţiakov tak, aby mohol uviesť 
tému hodiny alebo ukázať niektoré postupy, ktoré sa budú na hodine pouţívať. 

Ďalšia moţnosť priebehu vyučovacej hodiny je, ţe učiteľ najprv sústredí ţiakov na 
niektorom mieste počítačovej učebne, rozpráva sa s nimi, diskutuje a uvádza ich do 
preberanej problematiky. Aţ potom ţiaci prejdú k svojim počítačom. Rovnakým 
spôsobom môţe prebehnúť aj koniec vyučovacej hodiny, kde ţiaci v diskusii uvedú, 
ktoré úlohy ich najviac zaujali, ktoré postupy im robili najväčšie problémy. 

Tieţ je moţné, ţe niektoré vyučovacie hodiny informatickej výchovy sa môţu 
odohrávať aj bez počítačov (toto bude zrejme dosť zriedkavé). Vtedy môţu ţiaci 
zostať vo svojej triede a učiteľ môţe vyuţiť dataprojektor a notebook. 

 

Aktivita 1 Diskutujte nad organizáciou jednej vyučovacej hodiny 
týţdenne. Je vhodnejšie mať dvojhodinovku kaţdý druhý 
týţdeň? Aké je vhodné delenie triedy na menšie skupiny? 

Aktivita 2 Navrhnite, ktoré kapitoly budú potrebovať viac ako jednu 
vyučovaciu hodinu. 

Aktivita 3 Diskutujte o vašich skúsenostiach s priebehom jednej 
vyučovacej hodiny. 

Aktivita 4 Nájdite v učebnici úlohy, pri ktorých by bolo vhodné dať 
ţiakom aj ďalšie varianty zadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri navrhovaní počítačovej 
učebne musíme uvaţovať 
o vhodnom rozmiestnení 
počítačov. 
 
Je potrebné zvaţovať, kde 
je v počítačovej učebni 
miesto na premietanie 
z dataprojetora a či naň 
budú všetci vidieť. 
 
Niektoré návrhy, ako 
rozmiestniť počítače 
nájdete napr. na [17]. 
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Úloha učiteľa na hodinách v počítačovej učebni 

Učiteľ má, podľa [18], v modernej škole plniť nasledujúce funkcie: 

 Plánovať a pripravovať výchovno-vzdelávací proces – hodiny informatickej 
výchovy musí učiteľ pripravovať podrobnejšie ako hodiny v klasickej triede. 
Mal by uvaţovať nad časťami vyučovacej hodiny, nad tým, koľko času bude 
venovať vysvetľovaniu učiva, koľko samostatnej práci ţiakov, či diskusii 
k danej problematike. Pri neprimeranej organizácii vyučovacej hodiny môţe 
ľahko dochádzať k mrhaniu časom pri počítači, ktorý ţiaci trávia inými 
činnosťami ako učením sa. 

 Didakticky analyzovať učivo, obohacovať a dotvárať ho – učiteľ má 
relatívne veľký priestor na obohacovanie učiva. Svojou kreativitou môţe 
vytvárať ďalšie námety, pohľady na rovnaké učivo z rôznych hľadísk 
a takýmto spôsobom reagovať napr. na rôzne učebné štýly svojich ţiakov. 

 Uplatňovať individuálny prístup k žiakom – pri práci v počítačovej učebni 
má učiteľ oveľa viac priestoru na individuálny prístup k ţiakom. Podľa reakcií 
ţiakov vidí, ktorí majú s riešením úloh problémy. K tým pristupuje, radí 
a pomáha im. 

 Byť partnerom žiaka, jeho pomocníkom a radcom – v počítačovej učebni 
väčšinou nie je špeciálne vyhradené miesto pre učiteľa (katedra). Často uţ 
len táto skutočnosť stačí na to, aby sa postoj ţiakov k učiteľovi zmenil. Ţiaci 
sa v takomto prostredí viac obracajú na učiteľa, pýtajú sa ho, ale aj mu 
ukazujú, ako sa im pri riešení úloh darí. Tieţ viac komunikujú medzi sebou 
navzájom o svojich úspechoch pri práci s počítačom. 

Využívanie notebooku v triede 

Niektoré hodiny informatickej výchovy môţu prebiehať aj v klasickej triede 
s vyuţitím notebooku na vyučovaní. Je však veľmi dôleţité uvedomiť si, ktoré to sú. 
Tieţ je zrejmé, ţe na takto prebiehajúcej hodine bude absentovať vlastná práca 
ţiakov s počítačom. 

Môţeme však takto pripraviť hodiny, na ktorých zhrnieme podstatné informácie 
o tom, čo sme sa naučili. Spolu so ţiakmi si môţeme pripomenúť úlohy, ktoré sme na 
počítači riešili. Tieţ to môţu byť hodiny, na ktorých spolu so ţiakmi riešime aktivity 
bez počítača, pričom premietanie z notebooku cez dataprojektor budeme vyuţívať 
na objasnenie zadania úlohy, ktoré tak bude ţiakom k dispozícii celú vyučovaciu 
hodinu. 

Notebook môţe učiteľovi slúţiť aj ako nástroj na prezentovanie ţiackych riešení, 
vytvorených obrázkov (napr. z hodín výtvarnej výchovy) alebo pri výklade učiteľa. 

 

Aktivita 5 Navrhnite vyučovaciu hodinu v triede na tému riešenia 
problémov. 

Návod Ţiaci si na hodinu prinesú ozajstné drevené kocky. Učiteľ 
cez dataprojekor zobrazuje stavby, ktoré majú z kociek 
postaviť. 

Pripravte niekoľko stavieb, ktoré by ste ţiakom premietali. 

Ţiaci môţu, podobne ako v úlohe 5 zo str. 71, vytvárať rad 
kociek, ktorý určuje poradie pouţívaných kociek v ich 
stavbe. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je dôleţité, aby mal učiteľ 
v počítačovej učebni 
prístup ku kaţdému ţiakovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veľmi zaujímavá je aj hra 
Make ‚N‘ Break [19]. 

 

 

Stavanie kociek v programe 
časopisu Infovekáčik [20] 
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Príprava na vyučovaciu hodinu 
Keď sa učiteľ pripravuje na svoje vyučovanie, zvaţuje, aké sú ciele tej-ktorej 
vyučovacej hodiny, tieţ to, aké bude v rámci nej pouţívať metódy. Keďţe 
informatická výchova je nový predmet, je nevyhnutné, aby učiteľ príprave kaţdej 
vyučovacej hodiny venoval určitý čas. Tento čas je samozrejme podmienený aj 
určitými špecifikami tohto predmetu. Je zrejmé, ţe aj sám učiteľ bude počas svojich 
vyučovacích hodín zbierať nové skúsenosti a následne upravovať ich priebeh. 

Informatická výchova je do istej miery špecifický predmet a pri jeho vyučovaní je 
potrebné uvedomiť si aj to, ţe: 

 počítač nie je cieľom vyučovania, ale je len prostriedkom, 

 cieľom informatickej výchovy je učenie sa s počítačmi, nie o počítačoch, 

 v rámci hodiny sa sústreďujeme na didaktické využitie počítača, nie na 
technický aspekt práce s ním, 

 počítač môţeme vyuţiť ako pomôcku: ako tabuľku, knihu, časopis..., 

 v niektorý deň môţu počítače nefungovať z rôznych dôvodov, myslite pri 
príprave svojich hodín aj to, aby ste aj niektorú tému informatickej výchovy 
mohli učiť klasickou metódou. 

V rámci vyučovania informatickej výchovy je oveľa zreteľnejšie, ţe úloha učiteľa 
v škole sa mení. Na hodinách, na ktorých ţiaci pouţívajú počítač, sa učiteľ stáva 
poradcom, sprievodcom a tým, kto motivuje ţiakov a nabáda ich k ďalšej práci. 
Pritom aj on sám je často ţiakom, pozri [18]. 

Plagát 

Jedným z materiálov, ktoré môţe učiteľ pripraviť na vyučovaciu hodinu alebo skôr na 
niekoľko vyučovacích hodín, ktoré pokrývajú tematický celok je plagát. Pripravený 
plagát môţe učiteľ dať do počítačovej učebne tak, aby ho mali ţiaci pred očami. 

Takto môţe spracovať tému z učebnice tak, aby bola pre ţiakov pútavejšia 
a zaujímavejšia. 

Keď sa inšpirujete na stránke [23] môţete pripraviť napr. plagát ku kapitole 
1 O počítači. 

 

Aktivita 1 Pozrite si učebnicu a navrhnite, na ktoré ďalšie témy by 
bolo vhodné a zaujímavé vytvoriť plagát. 

Vyberte si niektorú tému a navrhnite čo by bolo na vašom 
plagáte. 

Riešenie Vyuţite svoje predchádzajúce vedomosti z rôznych 
grafických editorov na to, aby ste vytvorili zaujímavé 
efekty s textom a obrázkami. 

Vyuţite aj obrázky z internetu, ktoré sú pre vyučovanie 
často ponúkané ako voľne pouţiteľné. 

Pracovný list 

Pod pojmom pracovný list si väčšinou predstavujeme zadania pre ţiakov, ktoré sú na 
papieri, na ktorý ţiaci priamo píšu, a tak tieto zadania riešia. Takto pripravené listy 
oslobodzujú ţiakov od prepisovania samotného zadania, alebo od prekresľovania, či 
iných činností, ktoré nie sú cieľom pripravenej vyučovacej hodiny. Ţiaci sa preto pri 
takto predloţených úlohách môţu úplne sústrediť len na samotné riešenie úloh na 
pracovnom liste. 

Pracovné listy pre 2. ročník ZŠ budú zrejme veľmi jednoduché. Pri ich vytváraní musí 
brať učiteľ ohľad vek a na schopnosti druháka tak, ako sme ich spomínali v úvode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V zahraničí takéto plagáty 
pripravujú renomované 
firmy, pozri napr. [21]. 
 
Na stránke [22] si pozrite 
ako môţe vyzerať nástenka 
v počítačovej učebni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stránke [24] nájdete 

mnoţstvo obrázkov. 
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materiálu. Učiteľ môţe pouţiť pracovný list napr. na úvod vyučovacej hodiny na 
zopakovanie si predchádzajúcich vedomostí, či na to, aby ţiakov uviedol do novej 
problematiky. 

 

 

Po ukončení kapitoly 11 Pracujeme s klávesnicou môžeme pripraviť aj takýto 
pracovný list. 

Softvér 

Ţiaci budú na hodinách informatickej výchovy prevaţne v počítačovom laboratóriu. 
V ňom sedí kaţdý ţiak pri svojom počítači (alebo pri jednom počítači sedia dvaja 
ţiaci). Pri príprave na hodinu učiteľ: 

 stanoví konkrétne vzdelávacie ciele vyučovacej hodiny , 

 vyberie softvér, ktorý budú ţiaci a učiteľ pouţívať (môţe ísť aj o dva rôzne 
programy), 

 navrhuje metódy práce a celkový priebeh vyučovacej hodiny s prihliadnutím 
na softvér a na jej vzdelávacie ciele. 

Je predpoklad, ţe k učebnici [1] bude existovať špeciálne navrhnutý softvér. Potom 
bude zrejme učiteľova príprava na vyučovaciu hodinu jednoduchšia, pretoţe nebude 
musieť sám rozhodovať, ktorý program bude so ţiakmi vyuţívať na dosiahnutie 
stanovených vzdelávacích cieľov. 

V súčasnej situácii absencie softvéru je však nevyhnutné, aby učiteľ dokázal 
prispôsobiť aktivity tak, aby ich mohol realizovať aj s existujúcim softvérom. Treba 
si však uvedomiť, ţe o to dôleţitejšia a náročnejšia je učiteľova príprava na takúto 
vyučovaciu hodinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prečo pripraviť pracovný 
list: 

 je dôleţité, aby ţiak 
vedel pomenovať 
niekoľko špeciálnych 
klávesov, 

 budovanie pojmov je 
dôleţité, aby ţiak 
rozumel, keď učiteľ 
spomína vo výklade 
špeciálne klávesy 

 
Cieľ: 

 overiť vedomosti 
ţiakov z tematického 
celku Pracujeme 
s klávesnicou, 

 zistiť, či ţiak pozná 
názvy základných 
klávesov. 

 
Pouţitie: 

 na začiatku hodiny, 

 bez počítača, 

 s počítačom 
v niektorom grafickom 
editore. 

 
Pracovné listy, orientované 
na matematiku nájdete na 
[25]. 
 
Veľmi pekné a zaujímavé 
pracovné listy rôznych 
typov nájdete na [26] a 
[27]. 
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Aktivita 1 Pozrite si učebnicu a zapíšte, aký softvér pouţijete na 
jednotlivé aktivity v nej. 

Riešenie Vyuţite svoje predchádzajúce vedomosti o programoch 
vhodných, resp. nevhodných, pre ţiakov na 1. stupni ZŠ. 

Aktivita 2 Pripravte metodický materiál pre niektoré vyučovacie 
hodiny tak, aby podľa nich mohol vyučovať aj iný učiteľ. 

Metodické materiály na vyučovanie 

Na ďalších stranách nášho materiálu sme podobným spôsobom ako v [11] pripravili 
niekoľko metodických materiálov pre učiteľa. Sú to prípravy učiteľa na jednotlivé 
hodiny, ktoré sa priamo odvolávajú na tematické jednotky z učebnice. 

Kreslíme a vyfarbujeme 

Tematický celok 

Učebnica [1], 6 Kreslíme a vyfarbujeme, str. 22. 

Pojmy 

 nástroje čiara, vyplň, tlačidlo Späť 

Výkonový štandard 

Ţiak 

 je schopný pomocou nástrojov čiara a vyplň kresliť a dokresliť rôzne 
obrázky, 

 chápe, ţe pri neúplnom obryse sa farba nástroja vyplň vyleje, 

 dokáţe vyuţívať funkciu tlačidla Späť, 

 dokáţe meniť farbu čiary a výplne pomocou palety. 

Poznámky k vyučovacej hodine 

Podľa cieľa vyučovacej hodiny vyhľadáme softvér, ktorý je vhodný pre ţiakov. Keďţe 
softvér, ktorý prezentuje učebnica zatiaľ neexistuje, musíme sa rozhodnúť pre 
niektorý z existujúcich programov. Prvoradým kritériom na jeho výber bude zrejme 
schopnosť prispôsobiť program tak, aby bol primeraný veku ţiakov, aby mal 
jednoduché ovládanie a prehľadnú ponuku nástrojov (najlepšie iba tie nástroje, 
ktoré ţiak vyuţije na vyučovaní). V našom prípade takýmto poţiadavkám vyhovuje 
grafický editor RNA, v ktorom si učiteľ prispôsobí ponuku nástrojov. 

Pri tak pripravených úlohách, ako sú v učebnici [1] na strane 22, je dôleţitý aj počet 
obrázkov, ktoré sú k týmto aktivitám pripravené. Preto učiteľ pred hodinou zvaţuje, 
či je pripravený dostatočný počet obrázkov, alebo to, kde získať ďalšie obrázky na 
dokresľovanie a vypĺňanie. 

Ako rozšírenie vyučovacej hodiny môţe učiteľ pracovať s niektorou aktivitou 
z internetového časopisu Infovekáčik, kde môţe nájsť vymaľovávanie podľa tvarov 
[29] alebo podľa čísel. 

 

Vyfarbovanie podľa súčtu čísel [30] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prispôsobovanie RNA sme 
videli v materiály [11]. 
 

 



Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | 25 

Ďalšou moţnosťou ako získať obrázky na vymaľovávanie je, ţe časť hodiny budú sami 
ţiaci navrhovať podobné obrázky. Tie môţe potom učiteľ pouţiť s inou skupinou 
alebo s inou triedou. 

Učiteľ môţe motivovať aj ţiakov z vyšších ročníkov, aby nakreslili obrázky pre 
druhákov. Pre týchto ţiakov môţe byť zaujímavé, keď potom uvidia, ako s nimi 
reálne pracovali na hodinách informatickej výchovy v 2. ročníku. 

Priebeh vyučovacej hodiny 

Po príchode do počítačovej učebne, ešte predtým, ako si ţiaci sadnú k počítačom, 
učiteľ 

 pomocou dataprojektora ukáţe, ako sa spustí program RNA s príslušným 
obrázkom, 

 vysvetlí, čo je úlohou ţiakov na danej vyučovacej hodine, 

 ukáţe nástroje čiara a vyplň a predvedie ich pouţitie, 

 úmyselne sa pri práci na obrázku pomýli a ukáţe funkčnosť tlačidla Späť. 

V ďalšej časti hodiny ţiaci samostatne pracujú pri počítači, dokresľujú a vypĺňajú 
pripravené obrázky. 

Učiteľ sleduje prácu ţiakov, pomáha im, vysvetľuje ďalšie moţnosti – výber farby 
a hrúbky čiary. 

Ţiakom, ktorí dokreslili aj vyfarbili pripravené obrázky učiteľ navrhne, aby kreslili 
podľa čísel, navrhovali svoje vlastné útvary a potom ich vyfarbovali, či aby sami 
vymysleli obrázok na dokreslenie alebo vymaľovávanie pre spoluţiakov. 

Na konci hodiny učiteľ zhrnie, akým spôsobom sa kreslia čiary. Ak sa niektorému 
ţiakovi podarilo pripraviť zaujímavý obrázok, učiteľ ho premietne všetkým ţiakom 
cez dataprojektor. 

Medzipredmetové vzťahy 

 na stránke [32] nájdete veľké mnoţstvo návodov ako na výtvarnej výchove 
kresliť obrázky zvieratiek. 

Riešime podľa pravidiel 

Tematický celok 

Učebnica [1], 10 Riešime podľa pravidiel, str. 39, úloha 4. 

Pojmy 

 pravidlá, zisťovania a vyslovovanie pravidiel, ktoré sú dodrţané na obrázku 

Výkonový štandard 

Ţiak 

 vie klasifikovať, triediť alebo zoskupovať objekty podľa určitých vlastností, 

 dokáţe riešiť problémy podľa zadaných kritérií. Pri riešení vyuţíva programy 
a ich nástroje. 

 (*) rieši problémy s náročnejšími pravidlami, učí sa klasifikovať, vylúčiť 
alebo kombinovať viac objektov. Vie rozhodnúť, či je výrok pravdivý, alebo 
nepravdivý. 

Poznámky k vyučovacej hodine 

Ak by existoval softvér, ktorý by umoţňoval učiteľovi vytvárať a definovať takéto 
úlohy, bola by príprava na hodinu jednoduchšia. V našom prípade musí učiteľa najprv 
pripraviť úlohu v nejakom prostredí. 

Keď uvaţuje, v ktorom prostredí aktivitu navrhne, zrejme berie do úvahy svoje 
skúsenosti s daným softvérom a moţnosti, ktoré bude potom samotný program 
poskytovať jeho ţiakom pri riešení úlohy. 

 

Na kreslenie môžeme 
použiť aj tablet. 

 

 

Niekedy obrázok, ktorý 
vznikne len čiarami a ich 
vyfarbovaním, môže byť 

celkom zaujímavý. 

 
Podľa konštrukcionizmu sa 
ţiak učí pri vytváraní 
niečoho, čo je dôleţité pre 
neho samého alebo čo 
potrebuje niekto iný. 
 

 

Špeciálny typ 
omaľovávanky z [31] 
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Pre tak koncipované úlohy, ako sú na str. 39 by sme mohli pouţiť: 

 Jednoduchý grafický editor – do neho pripravíme pozadie a kartičky a súbor 
uloţíme. Keď si ţiaci súbor otvoria, museli by obrázky z pravej strany 
vystrihnúť a preniesť na niektoré miesto v tabuľke. Vedomosti o moţnosti 
vystrihnúť a preniesť obrázok naši ţiaci nemajú, a tak musíme túto moţnosť 
zavrhnúť. 

 Grafický editor RNA, ktorý umoţňuje definovať vlastné pečiatky 
o V obrázkovom editore pripravíme pozadie a tieţ kaţdý obrázok, 

ktorý sa bude dať pečiatkovať pripravíme zvlášť do súboru. 
o Aby ţiaci nemuseli hľadať medzi mnoţstvom pečiatok, ktoré ponúka 

RNA, pôvodný priečinok Peciatky premenujeme napr. na Peciatky1, 
vytvoríme nový priečinok s názvom Peciatky. 

o Súbory s obrázkami do neho uloţíme. 
o Po spustení RNA budú existovať iba nami vytvorené nové pečiatky. 

Tie môţu potom ţiaci odtláčať do hracej siete. 

 

Riešenie podľa pravidiel v grafickom editore RNA. 

 Prostredie Kartičkové aktivity 
o Vytvoríme pozadie a kaţdý obrázok, ktorý budú môcť ţiaci ťahať. 
o Obrázky uloţíme do súborov. 
o Otvoríme prostredie Kartičkové aktivity. 
o Do pozadia načítame pripravený obrázok pozadia. 
o Vytvoríme 6 pohyblivých kartičiek. 
o Kaţdej z nich načítame zo súboru príslušný obrázok. 
o Kartičkám určíme domáce pozície a tieţ správne pozície. 
o Vyskúšame aktivitu. 
o Výhodou projektu pripraveného v tomto prostredí je, ţe program 

kontroluje správnosť ţiackeho riešenia. 

 

Aktivita 3 Vyberte si niektorú tému alebo konkrétnu úlohu a uvaţujte, 
v akom programe by ste ju dokázali sami pripraviť. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Grafický editor RNA 
zobrazuje ako pečiatky tie 
grafické súbory, ktoré sú 
uloţené v priečinku 
Peciatky, ktorý je súčasťou 
priečinka, kde máme 
nainštalovaný program 
RNA. 
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Čo sme sa naučili v tomto module 
Dôkladne poznáme učebnicu Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ. Prezreli sme si 
všetky tematické jednotky. Dozvedeli sme sa, čo je cieľom vyučovania kaţdej z nich. 
Vieme akým spôsobom môţeme organizovať vyučovacie hodiny informatickej 
výchovy v počítačovej učebni alebo s notebookom a dataprojektorom v triede. Tieţ 
sme podrobne pripravili niekoľko vyučovacích hodín. Uvedomili sme si problémy, 
ktoré sú spojené s tým, ţe k učebnici zatiaľ neexistuje softvér. Vieme sa rozhodovať 
o tom, akým spôsobom pripraviť podobné aktivity ako sú v učebnici v niektorom pre 
nás známom programe. Budeme teda ţiakom pripravovať zaujímavé a pestré hodiny 
informatickej výchovy. 

Preverovanie výstupných vedomostí bude prebiehať počas celého vyučovania 
modulu. Lektor sleduje účastníkov ako sa zapájajú do diskusií, aké námety navrhli, 
ako ich realizovali v rámci návrhu svojej vyučovacej hodiny k pripravovanej téme. 
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