
                                      

 
2. ročník: OPAKOVANIE POUŽITIA RÔZNYCH NÁSTROJOV GE 

RNA. 
Metodický list k úlohe 15 

 
Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

PROSTREDIE GE RNA: Vedieť použiť správne nástroje na 
kreslenie obrázkov. 
Kopírovanie, prilepenie, otáčanie, skosenie. 
Použitie viacerých  nástrojov pri kreatívnej tvorbe vlastného 
obrázka. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri kreslení skutočne existujúcich predmetov. 
Pri kombinácii pečiatok a kreslených tvarov. 
Pri rozhodovaní o potrebe použitia nástrojov GE. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s detským grafickým editorom.  Vytvoriť vlastnú kresbu. 
Nakresliť svoju izbu – s použitím nástrojov GE, prispôsobiť 
predmety v izbe svojej tvorbe. Vedieť uložiť obrázok do svojho 
priečinka.  

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – využiť dialóg a diskusiu v skupine. 
IKT kompetencie – nakresliť skutočne existujúci predmet za pomoci 
nástrojov RNA. 
Vyjadrovať sa nástrojmi kultúry – kultúrne komunikovať so 
spolužiakmi. 

Prierezové témy  OSR – spolužitie v rodine: pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 
rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život – poriadkumilovnosť. 

Pomôcky Počítače, dataprojektor, prezentácia POWERPNT 
Metódy a formy 
práce 

Opakovanie a upevňovanie učiva, rozhovor, využívanie vedomostí 
a zručností v praxi, dialóg, osvojovanie napodobňovaním. 

Činnosti Motivačná časť: Rozhovor o spolunažívaní v byte, starostlivosť 
o domácnosť, rozdelenie úloh v rodine. Zariadenie bytu – čo patrí 
k nevyhnutnému zariadeniu, čo je podľa detí nadštandard. Chápanie 
hodnôt: čo si ceníš viac veci alebo vzťahy? (prechádzky, víkendy 
u starých rodičov, hry, dovolenky, prázdniny, spoločná práca vs. 
samostatná hra pri PC, hry s kamarátmi, pobyt vonku) Diskusia: 
Moja izba. 
Hlavná časť: Praktická ukážka prezentácie: Opakovanie použitia 
rôznych nástrojov GE RNA. Postupné opakovanie nástrojov GE 
súbežne s prezentáciou – praktické činnosti. Skúšanie kopírovania 
prilepenia, otočenia, zmenšovania, zväčšovania, deformovania 
tvarov. Dôsledné overovanie funkcie nástroja oblasť až po korektné 
zvládnutie. Zadanie úlohy: nakresliť svoju izbu – pokus 
o napodobnenie nábytku – prípadne vymyslieť vlastnú izbu snov s 



dodržaním  požiadaviek: kresliť, použiť pečiatky, nástroj oblasť 
a využiť jeho možnosti. 
Opakovanie: Vedieť použiť nástroje GE RNA, správne postupovať 
pri tvorbe vlastného obrázka, dokončiť úlohu. Vedieť postup pri 
ukladaní súboru.  
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť zručnosti pri použití nástrojov 
programu s dôrazom na účelnosť a úspornosť krokov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


