
                                      

 

2. ročník: Použitie nástrojov GE. Pečiatky, výplň. 

Metodický list k úlohe 6 
 

Názov 

a charakteristika 

metodického 

materiálu 

PROSTREDIE GE TUX PAINT: Vyplniť plochy podľa 

jednoduchého zadania, alebo podľa predlohy. Identifikovať 

správny postup pri tvorbe obrázkov.  

Efektívne využívať nástroje GE. 

Čítanie s porozumením – práca podľa jednoduchého zadania 

Zaradenie 

pracovného listu 

Využitie: 

Pri správnom zadelení úloh. 

Pri riešení problému efektívnejším riešením. 

Ročník 2. ročník 

Tematický celok 

Výchovné 

a vzdelávacie ciele 

Práca s detským grafickým editorom  

Vyplniť plochu pečiatkami, použiť nástroj výplň. 

Použiť výplň, potom pečiatky.  

Skúmať rozdiely v poradí  použitých nástrojov. Čítanie písomného 

zadania s porozumením. Pracovať podľa jednoduchého návodu. 

Kompetencie, ktoré 

rozvíjame 

Spôsobilosť riešiť problémy - správne sa rozhodnúť pri použití 

nástrojov GE 

IKT zručnosti – pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

Sociálne zručnosti – prezentovať výstup svojej práce 

Prierezové témy  OSR – prijať názor iného, uznať jeho argumenty: vlastným 

presvedčením prijať radu pri samostatnej práci 

Pomôcky Počítače, dataprojektor, dve ukážky prác s odlišnou kvalitou 

prevedenia, text s návodom práce (rozvoj čitateľskej gramotnosti) 

Metódy a formy 

práce 

Motivačný rozhovor, inštruktáž, logický postup, nácvik zručností, 

práca vo dvojici, samostatná práca 

Činnosti Motivačná časť: Návšteva ZOO, zážitky z pobytu, vlastné 

skúsenosti, kŕmenie zvierat, odlišnosti v strave zvierat a ľudí. 

Fotografovanie v ZOO, spomienky na zážitok. Prezeranie 

prinesených fotografií. Prezentácia hotových motivačných 

obrázkov. 

Hlavná časť: Skúmanie odlišností v prevedení nakreslených 

obrázkov v prezentácii, charakteristika dokonalosti oboch výtvorov.  

Učiteľ názorne predvedie postup pri tvorbe obrázka. Opakovaním 

zistených skutočností poukáže na odlišnosti a spoločne s deťmi 

vyberie správny postup. Deti si overujú na vlastných obrázkoch 

efektívnejší postup a porovnávajú vo dvojici výsledky. Pracujú 

podľa písomnej inštrukcie, prezentujú výsledky vlastnej práce, 

pričom si majú vybrať správny postup – pozadie, deliace čiary, 



pečiatky. 

Opakovanie: Po vytvorení ZOO slovne vedia popísať správny 

postup pri tvorbe obrázka s farebným pozadím.  

Hodnotenie, záver: Sebahodnotenie, zdôvodnenie vlastnej práce, 

správneho rozhodnutia. Učiteľ hodnotí postup, nie celkový vzhľad 

práce.  

 

 

Písomná inštrukcia k samostatnej práci 

 

Precvič si prácu s programom: 

1. Otvor si program TUX PAINT 

2. Rozdeľ papier čiarou na dve časti. 

3. V jednej vytvor skupinu zvierat  na farebnom pozadí. 

4. V druhej vytvor skupinu zvierat z pečiatok a pozadie vyfarbi až 

nakoniec. 

5. Porovnaj kvalitu obrázkov. 

 

Zadanie:  

Vytvor ZOO z pečiatok a farebného  pozadia tak, aby boli okraje pečiatok 

hladké.  Použi pritom správny postup kreslenia. 

 


