
                                      

 

2. ročník: Efektívne využívanie nástrojov grafického editora. Kreslenie 

čiar. 

Metodický list k úlohe 8 
 

Názov 

a charakteristika 

metodického 

materiálu 

PROSTREDIE GE RNA: Poznať nástroje  BODKA, ČIARA. 

Kreslenie krivých čiar ťahom myši. 

Správne ovládanie základných nástrojov GE RNA. Porozumenie 

funkciám vybraných nástrojov. 

Zaradenie 

pracovného listu 

Využitie: 

Pri tvorbe jednoduchých obrázkov. 

Pri získavaní zručností v práci s programom. 

Pri poznávaní nových detských programov. 

Ročník 2. ročník 

Tematický celok 

Výchovné 

a vzdelávacie ciele 

Práca s detským grafickým editorom.  
V grafickom editore Revelation Natural Art kresliť čiary podľa 

vlastnej fantázie. Poznávať jednoduché nástroje na kreslenie. 

Používať zmysluplne vybrané nástroje.  

Kompetencie, ktoré 

rozvíjame 

Sociálne kompetencie – rozširovanie slovnej zásoby s použitím 

jednoduchých odborných termínov 

Spôsobilosti riešiť problém – rozvoj tvorivosti 

Občianske kompetencie – efektívne spolupracovať 

Prierezové témy  OSR – spolužitie v detskej skupine, sebapoznanie: tolerovať 

zmiešané schopnosti celej skupiny, prispôsobiť sa jej, rozvíjať svoj 

postoj k dobrovoľnej pomoci druhému 

Pomôcky Dataprojektor, počítače, prezentácia – Activ Inspire, program 

Revelation Natural Art 

Metódy a formy 

práce 

Osvojovanie skúseností v praktickej podobe, z teoretických 

vedomostí, aktívne učenie, objavovanie, systémové cvičenia 

manipulácie s myšou. 

Činnosti Motivačná časť: Oboznámenie s novým programom formou 

prezentácie jednoduchých obrázkov vytvorených v tomto programe. 

Spoznávanie nástrojov na kreslenie. Prezentácia Activ Inspire. 

Hlavná časť: Praktická ukážka práce s programom RNA. Využitie 

videozáznamu o narábaní s programom RNA. Do pozornosti – 

panel nástrojov – oboznámenie s možnosťami vytvorenia nového 

papiera, krok späť, nástroj výplň, zmena farby v palete (PT). Použiť 

rôzne typy kreslenia: fixka, voskovka, vodová farba, uhlík...  

Pozorovať správanie čiar kreslených rôznymi nástrojmi. Pri 

samostatnej práci je dôležité nacvičiť plynulý ťah rukou, schopnosť 

kresliť so zatlačeným ľavým tlačidlom, pochopiť ďalšiu funkciu ĽT 

na myši. Vnímať jeho citlivosť, odstraňovať neprimeraný tlak na  

myš. Po dokončení práce uložiť obrázok cez SÚBOR – ULOŽIŤ 



AKO ... a uložiť do svojho priečinku. Po uložení opätovne otvoriť. 

Prezeranie vytvorených prác v PC, hľadanie nástrojov, 

pomenovávanie činností. 

Opakovanie: Vedieť pomenovať nástroje, spôsob práce, postup ako 

nakresliť obrázok. 

Hodnotenie, záver: Zhodnotiť snahu detí, pochvalou 

a povzbudením pobádať k ďalšej aktívnej činnosti s programom 

RNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


