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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Skicár – popis 

prostredia programu 

5. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť žiakov s grafickým editorom Skicár 

 získať základné zručnosti kreslenia v grafickom prostredí 

 osvojiť si výber vhodného ovládacieho prvku z panela nástrojov  

 osvojiť si prácu s panelom farieb 

 popísať základné prostredie programu:  

- pruh s názvom programu a súboru 

- ovládací panel 

- pracovná plocha 

- neaktívna časť 

- paleta farieb 

- nastavenia pre vybraný nástroj 

Kompetencie: 

Komunikácia v materinskom jazyku: 
 rozvíjať schopnosť komunikácie medzi jednotlivcami v skupine 

 spracovávať písomný materiál (vypracovávať pracovný list) a vedieť 

interpretovať informácie z neho 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky: 
 rozvíjať logické myslenie a intelektové schopnosti 



 ovládať princíp fungovania počítačovej techniky  

Digitálna kompetencia: 
 rozvíjať schopnosť práce s PC a interaktívnou tabuľou, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

zopakovanie teórie o grafickom editore Skicár 

 

Naučiť sa učiť: 
 riešiť problémové úlohy v súvislosti s hľadaním odlišností medzi funkciami 

jednotlivých ovládacích prvkov ovládacieho panela 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 
 schopnosť plánovať, organizovať, riadiť a viesť pracovnú skupinu pri 

praktickej aktivite – kresba na zadanú alebo voľnú tému 

 schopnosť pracovať individuálne ako aj spoločne v tíme 

Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 pozorovanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 skupinová práca 

 samostatná práca 

 výklad 

Učebné pomôcky: 
 prezentácia popisu základného 

prostredia grafického editoru 

Skicár 
Pomôcky: 
 obrazová predloha 

Pracovný list  
Digitálne technológie: 
 PC s pripojením na internet 

 interaktívna tabuľa 

Formy: 

 vyučovacia hodina s využitím 

interaktívnej tabule  

 samostatná práca s PC 

 samostatná práca s pracovným 

listom 
 

 

 

 

 

 

 



Didaktický postup: 
 
I. MOTIVÁCIA 
 frontálne preverovanie vedomostí v skupine prostredníctvom interaktívnej tabule 

a aktivizačného rozhovoru zamerané s využitím zisťovacích a overovacích 

otázok, ako napr.: 

o  Na čo slúži program Skicár? 

o  Kde v počítači nájdeme Skicár? 

o  Ako spoznáme zástupcu programu Skicár na pracovnej ploche počítača? 

 demonštrácia nadobudnutých poznatkov z nižších ročníkov pomocou interaktívnej 

tabule a počítača zameraná na vzbudenie záujmu o problematiku s využitím 

zisťovacích a overovacích otázok, ako napr.: 

o  Ako vytvoríme zástupcu programu Skicár na pracovnej ploche? 

o  Akým spôsobom spustíme program Skicár 

 žiaci demonštrujú svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti na  prezentácii na 

interaktívnej tabuli 

 

II. EXPOZÍCIA 
 učiteľ prostredníctvom výkladu s využitím prezentácie na interaktívnej tabuli 

vysvetlí popis základného prostredia grafického editoru Skicár 

 



 učiteľ popíše a označí pruh s názvom programu a súboru; ovládací panel; 

pracovnú plochu; neaktívnu časť; paletu farieb; nastavenia pre vybraný nástroj  

 žiaci si schematicky zakreslia základné prostredie Skicáru do zošitov  

 učiteľ priebežne kontroluje prácu žiakov a ich zaznamenávanie poznatkov do 

zošita 

 učiteľ demonštruje praktický a funkčný význam jednotlivých nástrojov na 

konkrétnych príkladoch: 

• kreslenie kriviek 

• farebná výplň 

• používanie elipsy, obdĺžnika, mnohouholníka a zaobleného obdĺžnika 

• vystrihovanie častí obrázkov za využitia Lasa a Výberu 

• demonštrácia kvapkadla, lupy a gumy 

• vkladanie textu do obrázku 

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia nájsť odpovede 

a riešenia pri vzniku problémových úloh 

 

III. FIXÁCIA 
 individuálne vypracovanie zadaných úloh a otázok v pracovnom liste 

 žiaci realizujú kreslenie zvolených obrázkov podľa zadaného postupu 

 

IV. ZÁVER HODINY 

 žiaci referujú záver vyučovacej hodiny, ktorá má byť zhrnutím toho, čo sa na 

vyučovacej hodine naučili a čo robili 

 žiaci odovzdajú pracovné listy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


