
                                      

 

2. ročník: Použitie ľavého  a pravého tlačidla myši. Kreslenie čiar voľnou 

rukou.  

Metodický list k úlohe 9 
 

Názov 

a charakteristika 

metodického 

materiálu 

POČÍTAČOVÁ MYŠ V RNA:  Nakresliť jednoduchú čiaru 

pomocou myši. Podržať tlačidlo tak, aby nakreslilo čiaru. 

Využitie počítačovej myši pri kreslení v grafickom editore. 

Pozorovať stopu, ktorú zanecháva kurzor myši. Správne použitie 

myši.  

Zaradenie 

pracovného listu 

Využitie: 

Pri získavaní zručností pri práci s myšou 

Pri rozvíjaní jemnej motoriky ruky 

Pri získavaní zručností s manipuláciou s nástrojmi GE 

Ročník 2. ročník 

Tematický celok 

Výchovné 

a vzdelávacie ciele 

Práca s detským grafickým editorom.  
Kresliť jednoduchý obrázok pomocou čiary.   

Obohatiť kresbu viacerými typmi hrotov nástroja štetec. Využiť 

obrázky na doplnenie deja.  Pracovať samostatne. Vedieť si poradiť 

s funkciou nástrojov GE.  

Kompetencie, ktoré 

rozvíjame 

IKT kompetencie – ovládať nástroje GE 

Spôsobilosti riešiť problém – primerane samostatne si poradiť so 

vzniknutým problémom 

Aplikačné kompetencie – použiť získané vedomosti pri práci 

Prierezové témy  DOV – jazda motorových vozidiel vpravo, vhodné umiestnenie 

dopravných prostriedkov na cesty. Bezpečnosť pri prechádzaní cez 

cestu. 

Pomôcky Počítače, dataprojektor, predlohové obrázky.  

Metódy a formy 

práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, ilustračná metóda. 

Činnosti Motivačná časť: Opakované oboznámenie sa s prostredím 

grafického editora Revelation Natural Art. Spoločné opakovanie 

funkcií nástrojov na kreslenie. Oboznámenie s prostredím pečiatok. 

Charakteristika použitia pečiatok, postup pri ich vložení na plochu.  

Hlavná časť: Praktická ukážka práce s nástrojmi čiara, bodky 

a pečiatky. Upozornenie na správanie sa pečiatok: pri kliknutí na 

papier sa pečiatka zobrazí a meniť sa nedá. Pri presunutí je 

orámovaná nástrojom oblasť a dá sa zväčšovať, zmenšovať. Učiteľ 

vysvetlí postup práce: Nakresliť čiaru – je potrebný vhodný výber 

hrotu štetca – učiteľ predvádza hroty, deti ich súbežne s ním skúšajú 

(hrúbka, farba, typ). Učiteľ nakreslí cestu, križovatku, použije 

pečiatky z galérie DOPRAVA. Zobrazí deťom dva obrázky 

vytvorené v programe RNA, žiaci skúšajú využiť rovnakú techniku 



ako je na predlohe. Učiteľ netrvá na dokonalom opakovaní 

obrázkov, a umožní žiakom k práci pristupovať tvorivo. Ide o 

zvládnutie techniky kreslenia čiar.  

Opakovanie: Vedieť správne inštruovať skupinu ako sa kreslí čiara, 

presúva sa pečiatka. 

Hodnotenie, záver: Zhodnotiť prácu, ohodnotiť známkou 

s dôrazom na použitie nástrojov, presúvanie pečiatok na papier, nie 

len na estetickú stránku práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


