
                                      

 
2. ročník: KRESLENIE ROVNÝCH ČIAR 
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Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

PROSTREDIE GE RNA: Poznať nástroj úsečka. Použiť ho na 
kreslenie rovných čiar. Použiť nástroj hrúbka čiary.  
Nakresliť obrázok rovnými čiarami. Úsporne používať nástroje na 
kreslenie.  

Zaradenie  Využitie: 
Pri spoznávaní funkčnosti nástrojov GE. 
Pri rozvoji samostatnosti. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s detským grafickým editorom.  
Rozumieť rozdielu v použití nástroja čiara a úsečka. Efektívne 
nakresliť obrázok. Pracovať samostatne s minimálnou pomocou 
učiteľa. Logicky riešiť problém. 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – spolupráca v skupine – vzájomná pomoc 
pri práci. 
Kompetencie uplatniť matematické myslenie – geometrické tvary 
a ich použitie v kreslení obrázkov. 
Spôsobilosti riešiť problém – samostatne zvládnuť jednoduchú 
problémovú úlohu. 
Aplikačné kompetencie – aplikovať vedomosti – zovšeobecňovať 
ich (trup lode – pevný: hrubá čiara, vlajky, laná -  tenšia čiara ...) 

Prierezové témy  MKV – plavba loďou po mori stretnutia s rôznymi typmi ľudí: 
zážitky detí s ľuďmi inej národnosti, ich zvyky, obyčaje, postoje 
TPPZ – prezentovať vlastný výtvor: vhodne vysvetliť svoj postoj, 
zdôvodniť vlastný postup 

Pomôcky Počítače, dataprojektor, POWERPNT prezentácia 
Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, individuálna práca, 
prezentačné činnosť žiakov 

Činnosti Motivačná časť: Rozhovor o dovolenkách, rozprávanie vlastných 
skúseností zo stretnutí s cudzincami. Porovnanie zvykov na 
Slovensku a v zahraničí.  
Hlavná časť: Opakovanie predchádzajúcich skúseností s nástrojmi 
GE RNA (čiara). Význam a použitie nástroja čiara pri práci. 
Prezentácia POWERPNT Kreslenie rovných čiar.  
Porovnávanie čiar a úsečiek  GE. Prezentačné kreslenie obrázkov 
jedným aj druhým spôsobom, samostatná práca podľa pokynov 
učiteľa. Opätovné prezeranie prezentácie – častí s pokynmi pre deti: 
ako nakresliť loď. Samostatná práca podľa predchádzajúcich 
pokynov z prezentácie. Deti pracujú už bez názoru. Prípadné 
odchýlky v práci detí od prezentovaného obrázka učiteľ toleruje. 
Nerieši nezrovnalosti v tvare lode, alebo v inom prevedení. 



Podstatné je použitie nástroja úsečka a hrúbky hrotov čiar. Na 
možnosť pracovať podľa vlastnej fantázie upozorní deti vopred. 
Opakovanie: Vedieť použiť nástroje zmysluplne, získať schopnosť 
odlišovať funkcie už pri zapnutí GE, bez skúšania pred každou 
prácou. Prezentácia detských prác pred skupinou. 
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť obrázok podľa výslednej aktivity 
detí, podľa použitia vhodných nástrojov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


