
                                      

 
2. ročník: KRESLENIE ČIAR. PRESÚVANIE A ZARA ĎOVANIE DO 

SPRÁVNYCH SKUPÍN PODĽA PÍSOMNEJ INŠTRUKCIE. DODRŽA Ť 
POSTUP PRI PRÁCI. RIEŠENIE JEDNODUCHÝCH ALGORITMOV.  
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Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

PROSTREDIE PROGRAMU TUX PAINT: Kresli ť rovné 
čiary. Vedieť správne presúvať pečiatky na papier. Dodržať 
algoritmus zväčšovania a zmenšovania obrázkov.  
Správne používať nástroj na určovanie veľkosti obrázkov. Dodržať 
pokyny v zadaní. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri opakovaní funkcií nástrojov GE Tux Paint. 
Pri vyhľadávaní určených obrázkov. 
Pri prezentovaní vlastnej práce. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Získavanie základov algoritmického myslenia.  
Zoradiť pečiatky podľa zadania. Vybrať správnu pečiatku. 
Orientovať sa v prostredí pečiatok. Účelne prezerať galériu 
pečiatok, vedieť poradiť spolužiakovi umiestnenie potrebnej 
pečiatky. Zdôvodniť vlastné rozhodnutie pri uskutočňovaní cieľa. 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – rešpektovať názor iných, rozvíjať 
schopnosť komunikovať. Vhodne formulovať a obhajovať vlastný 
názor. 
Kompetencie uplatniť matematické myslenie – uvedomiť si 
správnosť postupnosti podľa veľkosti. 
Spôsobilosti riešiť problém – efektívna spolupráca pri riešení 
problémov.  

Prierezové témy  OSR – vážiť si prácu iných: správať sa plnohodnotne 
a zodpovedne. Prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutie 
a konanie. 

Pomôcky Počítače, dataprojektor, prezentácia, písomné zadanie úlohy pre 
každé dieťa. 

Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, individuálna práca, 
prezentačné činnosť žiakov, riešenie inscenovaných problémov. 

Činnosti Motivačná časť: Motivačným rozhovorom zistíme, kde všade sa 
využíva poriadok, systém, riešime význam pravidiel a správania sa 
podľa nich. (doprava, režim dňa, potreba striedania činností – 
predchádzanie únave, cestovný poriadok, príprava jedla ...)  
Hlavná časť: Praktická ukážka prezentácie: Kreslenie čiar. 
Presúvanie a zaraďovanie do správnych skupín podľa písomnej 
inštrukcie. Dodržať postup pri práci. Riešenie jednoduchých 
algoritmov.  



Postupne si pripomíname prácu v GE Tux Paint, súbežne si deti 
skúšajú prácu v programe. Po ukončení prezentácie samostatne 
pracujú podľa zadania. Písomnú inštrukciu ako postupovať dostane 
každé dieťa, aby nedošlo k zbytočnému zdržiavaniu. Individuálna 
práca  - tvorba obrázku podľa určeného algoritmu. Učiteľ dbá na 
správny postup pri presúvaní obrázkov. Deti majú dodržiavať 
písomnú  inštrukciu a daný postup. Riešením jednoduchých 
problémov prichádzajú k cieľu.  
Opakovanie: Vedieť čo by sa stalo, keby sme prehodili poradie 
obrázkov – zdržiavanie v práci, neskoré dokončenie úlohy z dôvodu 
prerábania, menej kvalitná práca.  
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť schopnosť žiakov pracovať 
samostatne v známom prostredí GE. Klasifikácia známkou – 
zohľadnenie postupu, dodržiavania zadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


