
                                      

 
2. ročník: Dodržiavanie postupnosti krokov. Získanie základov 

algoritmického myslenia. Riešenie podľa pravidiel. 
Metodický list k úlohe 18 

 
Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

PROSTREDIE PROGRAMU RNA: Riešiť problémy podľa 
zadaných kritérií.  Využívať nástroje programu. 
Použitie nástrojov RNA podľa vedomostí a získaných poznatkov. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri poznávaní vlastných možností   samostatnej práce s PC. 
Pri zisťovaní schopností pracovať podľa písomnej inštrukcie. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Získavanie základov algoritmického myslenia.   
Vytvoriť obraz podľa písomnej inštrukcie. Vedieť uložiť súbor. Pri 
kreslení využiť zručnosti pre prácu s myšou: posúvanie, kreslenie 
skosenie, otočenie. Vedieť si vybrať správny hrot štetca. Pracovať 
s paletou  farieb. 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne komunikačné kompetencie – rozvíjať slovnú zásobu 
a správne použitie IKT termínov. 
Kompetencie uplatniť matematické myslenie – vedieť otočiť tvar 
podľa osovej súmernosti. 
IKT kompetencie – manipulácia s počítačovou myšou. 
Spôsobilosti riešiť problém – samostatne vyriešiť vzniknutý 
problém pri kreslení obrázka.  

Prierezové témy  OSR – pracovať na zložitejšom zadaní, sebareflexia: rozmýšľať 
o sebe, svojich schopnostiach a možnostiach. 

Pomôcky Počítače, prezentácia POWERPNT, PL, video záznam. 
Metódy a formy 
práce 

Aktívne učenie sa, výkladovo – ilustratívna metóda, reproduktívna 
metóda, precvičovanie vedomostí a spôsobilostí, samostatná práca. 

Činnosti Motivačná časť: Oboznámenie s prezentáciou: Dodržiavanie 
postupnosti krokov. Riešenie podľa pravidiel. Rozhovor 
o možnostiach detí – do akej miery sú schopné úlohu zvládnuť. 
Opakovanie jednotlivých zadaní, aj za opätovného  použitia 
prezentácie. Video môže učiteľ pustiť aj viackrát, rovnako celý 
postup demonštratívne predviesť s GE RNA. Deti potrebujú istotu, 
že zadanie dokonale zvládnu. 
Hlavná časť: Praktická činnosť pri počítačoch. Deti pracujú 
samostatne, s použitím PL, v ktorom je presný návod ako pracovať. 
Mali by mať dostatočné množstvo vedomostí na zvládnutie zadania 
a preto učiteľ pomáha len slovnou radou. Po skončení práce deti 
uložia súbor do svojho priečinka, aby bol k nahliadnutiu pre ďalšie 
použitie. Ukladajú sebe vyhovujúcim spôsobom: súbor – uložiť 



ako..., alebo krížikom zatvoriť súbor a uložiť potom do svojho 
priečinka. Ak je dostatok času, žiaci prezentujú svoju prácu 
a hodnotia svoje úsilie, ako aj celkové dokončenie obrázka 
(pozadie, farebné riešenie ...). Prípadne prezentujú práce na 
nasledujúcej hodine. 
Opakovanie: V prezentovaní súčasne opakujú ako dospeli 
k zadanému tvaru, čo použili, ako dotvorili obrázok. Učiteľ dbá na 
správnu terminológiu (pasívne používanie).  
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť prácu, snahu, schopnosti detí, 
obrázky, ako i spôsob ich ukladania do svojho priečinka. Poukázať 
na sebahodnotenie detí, povzbudiť ich schopnosti učiť sa učiť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


