
                                    

 
2. ročník: JEDNODUCHÝ GRAFICKÝ EDITOR KRESLENIE TVAROV -  

KLÁVES SHIFT  
Metodický list k úlohe 14 

 
Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

GRAFICKÝ EDITOR RNA: Pozna ť kláves Shift pri kreslení 
kruhov a štvorcov. Nakresliť obrázok podľa zadania. Poznať nástroje 
GE RNA. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri spoznávaní funkcií nástrojov GE. 
Pri rozvoji samostatnosti v rozhodovaní. 
Pri porovnávaní tvarov. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s detským grafickým editorom. Poznať rozdiely v použití 
nástroja OBVOD ELIPSY ALEBO KRUŽNICA s klávesom SHIFT 
a bez neho. Tvoriť obraz s použitím vhodného nástroja. Samostatne 
vytvoriť obrázok podobný názoru. 

Kompetencie, 
ktoré rozvíjame 

Sociálne kompetencie – schopnosť sústrediť sa na prácu v skupine na 
dostatočne dlhý čas 
Kompetencie uplatniť matematické myslenie – v praktických 
činnostiach rozlíšiť kružnicu a elipsu, obdĺžnik a štvorec 
IKT kompetencie – používať nástroje GE 
Spôsobilosti riešiť problém – zamyslieť sa nad možnosťami, vybrať si 
najvhodnejšiu  

Prierezové témy  TPPZ – prezentovať vlastnú prácu pred spolužiakmi: dokázať hodnoverne 
vysvetliť správnosť svojho postupu 

Pomôcky Počítače, prezentácia v POWERPNT, pracovné listy v elektronickej 
a tlačenej  podobe, program RNA, www stránka: 
http://wiki.mso.sk/index.php/U%C4%8Debn%C3%A9_pom%C3%B4c
ky/Informatick%C3%A1_v%C3%BDchova 

Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, aktívne učenie sa, individuálna 
práca, napodobňovanie činnosti učiteľa 

Činnosti Motivačná časť: Zábavné kreslenie pomocou kruhov a kružníc: 
http://wiki.mso.sk/index.php/U%C4%8Debn%C3%A9_pom%C3%B4c
ky/Informatick%C3%A1_v%C3%BDchova – bublinkové kreslenie  
Oboznámenie s prezentáciou: Jednoduchý grafický editor, kreslenie 
tvarov – kláves Shift.  
Hlavná časť: Pri prezeraní prezentácie deti súbežne skúšajú prácu 
s určenými nástrojmi. Samostatne tvoria obrázky podľa návodu, 
rozhodujú sa o spôsobe a potrebe použitia jednotlivých tvarov. Pracujú 
v elektronickom pracovnom liste a podľa zadaní v PL v tlačenej podobe 
kreslia obrázok robota v GE RNA. Spolupracujú medzi sebou pri tvorbe 
obrázkov a radia si navzájom. Učiteľ radí iba slovne, rovnako vyžaduje 



slovnú radu aj od spolužiakov. Citlivo opravuje nesprávne použitie IKT 
termínov a nabáda k správnej terminológii.  
Opakovanie: Vedieť slovne vyjadriť postup pri nakreslení kružnice 
a štvorca. Práca vo dvojici: nakresli podľa slovného zadania svojho 
spolužiaka jednoduchý obrázok (slnko, loptu, dopravnú značku, hraciu 
kocku z nadhľadu ...) 
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť schopnosť detí správne sa vyjadrovať 
s dôrazom na jednoduché zadanie problému. Kontrola správneho 
jednoznačného vyjadrovania. 

 
 
 
 


