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1. 0. Úvod 

Touto prácou by som chcel prezentovať a priblížiť  Vám moje skúsenosti, poznatky 

a postup pri tvorení určitého projektu vo vyučovacom procese, ktorého súčasťou sú 

nepochybne informačno-komunikačné technológie (ďalej len IKT).  

Aj keď v školstve pracujem relatívne krátko, pri vyučovaní som si osvojil postupy práce, ktoré 

sa stretávajú s pozitívnou odozvou, tak ako u žiakov, aj u kolegov pedagógov. Samozrejme 

najlepším ukazovateľom pre učiteľa, či sú jeho metódy správne alebo nie, sú jednak jeho 

výsledky práce, ale aj správanie žiakov, ich chuť a nadšenie zapájať sa do aktivít. Počas roka 

realizujem so žiakmi daného ročníka niekoľko projektov z preberaného učiva. Vždy záleží na 

žiakoch, ktorá téma ich zaujme a chceli by sa o nej dozvedieť viac. Aj v tomto vidím 

variabilitu a inakosť učiteľskej práce. Učiteľ by mal byť, samozrejme, tým hnacím motorom, 

ktorý motivuje žiakov k získavaniu nových informácii, vedie ich a koordinuje. 

Daný projekt si vždy rozdelím na jednotlivé etapy, podobne ako som to rozpísal v obsahu 

v sekcii 4. 0. Rozdelenie projektu na jednotlivé časti/etapy.  

 

 

Zadanie úloh a stanovenie cieľov 

Odovzdanie prvotných informácií žiakom na vyučovaní 

Prezentácia dokumetu, resp. časti filmu 

Ak je to možné, zamerať sa na Slovensko a región 

Dôležitá súčasť - nadviazanie medzipredmetových vzťahov 

Analyzovanie a vyčlenenie IKT pomôcok  

Exkurzia stále potvrdzuje "lepšie raz vidieť ako sto krát počuť" 

Záverečné vystúpenie žiakov s projektom - divadlo, prezentácie, 
interaktívna tabuľa, web stránka, video, fotoalbum a pod. 
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2. 0. Predstavujeme seba a svoju školu 

Mgr. Karol Rácz, 28 rokov (aprobácia: dejepis - občianska náuka) 

 

 

 

 

 

 

Som učiteľ dejepisu a občianskej náuky. Na našej škole vyučujem štvrtý rok a 

pedagogické povolanie je pre mňa veľmi zaujímavé a musím povedať, že ma naozaj baví. 

Snažím sa vyučovať moderne a nápadito, využívam pritom nielen rôzne didaktické metódy, 

ale aj pomôcky IKT, ktoré sú v súčasnej dobe už nevyhnutnosťou. Dnešní žiaci ich majú 

v obľube a sú radi, ak sa aj oni môžu zapojiť do určitého projektu a tým prispieť k celkovému 

výsledku. A práve preto sa im snažím poskytnúť dostatok priestoru na vlastnú sebarealizáciu, 

pri ktorej si obsah učiva nielen lepšie osvoja, ale vyučovanie sa stáva pre nich takto 

zaujímavejšie a podnetnejšie.  

 

Hlavní protagonisti projektu – žiaci 6. ročníka  

 

 

 

 

 

 

    6. A trieda               6. B trieda                          ZŠ s MŠ Hradná 342 

                          Liptovský Hrádok 

 

Základná škola s materskou školou Hradná 342 je najväčšou školou horného Liptova s 

približne 600 žiakmi. Sme spádovou školou aj pre okolité obce, v ktorých z dôvodu 

demografického vývoja postupne školy zanikajú. Sme modernou progresívnou školou, ktorá 

poskytuje žiakom výborné podmienky na výchovno-vzdelávací proces. 
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3. 0. Ako motivovať dnešných žiakov? 

Myslím, že táto otázka sa stala každodennou súčasťou práce učiteľa. Ten musí vedieť, 

akým spôsobom zaujať svojich žiakov, aby sa učivo nestalo pre nich len niečo, čo sa musia 

naučiť, ale aby ich daná téma oslovila, zaujala a chceli sami prispieť k jej obohateniu o nové 

poznatky. Samozrejme, že táto úloha nie je pre učiteľa v súčasnosti jednoduchá, no práve 

kombinácia niekoľkých metód pri vyučovaní je podľa môjho názoru tým správnym riešením. 

Žiaci by mali dostávať viac priestoru presadiť svoje názory, myšlienky a samozrejme aj 

samotný výsledok svojej práce v škole. Práve dnešná moderná škola je tým správnym 

miestom na takúto realizáciu a  vzájomnú komunikáciu medzi žiakom a učiteľom.  

Viem, že práve vtedy som to urobil správne, ak žiak sám bez môjho prvotného impulzu, príde 

s novými informáciami, ktoré si zistil či už z knihy alebo internetu a chce urobiť referát, 

prezentáciu alebo skupinový projekt k tomu, čo sa práve preberá. Zaujať žiakov samozrejme 

znamená napredovať spolu s nimi. Rôzne IKT ovládajú žiaci čoraz lepšie a zručnejšie. Ich 

využitie v škole alebo mimo nej, je pre nich určitým typom zábavy, pri ktorej sa dozvedia aj 

veľa informácií.  

IKT by mali byť súčasťou každej moderne napredujúcej školy. Stále častejšie integrovanie 

týchto pomôcok do vyučovania prináša so sebou nielen kvalitnejšie vyučovanie, ale do istej 

miery sa odbúrava aj memorovanie v školách a zlepšuje sa vzájomná interakcia medzi žiakom 

a učiteľom. 

 

3. 1. Moje poznatky pri práci učiteľa 

 

Pri mojej práci učiteľa vychádzam z predpokladov a  poznatkov, že: 

 učenie by malo byť pre žiakov zaujímavé, motivujúce a primerané ich veku 
 

 najlepšie a trvalé výsledky je možné dosiahnuť na základe porozumenia určitej 
udalosti - toto dosiahneme, ak žiak zapojí do učenia čo najviac zmyslov, keď bude 
robiť istú činnosť, pozorovať, hovoriť o nej, vyslovovať závery - objavovať 

 

 ak chceme dosiahnuť dobré výsledky u všetkých žiakov, musíme im dať priestor pre 
učenie sa, pretože rovnaké výsledky nemôžeme dosiahnuť u všetkých žiakov za 
rovnakú dobu  

 

 kvalitu vzdelávania neurčuje množstvo poznatkov, ale ich prepojenosť, zmysluplnosť 
a použiteľnosť pre život 
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 efektivitu vzdelávania nemôžeme založiť len na posudzovaní chýb žiakov, ale je 
potrebné využiť nové mechanizmy na hodnotenie výsledkov vzdelávania postavené 
na priebežnom hodnotení činnosti žiakov, na overovaní schopností riešiť problémy 
komplexne a na celkovom posune žiaka nielen v kvalite vedomostí a rozvoji 
schopností, ale najmä v celkovom rozvoji osobnosti žiaka  

 

 priebežné pozitívne hodnotenie má vyššiu motivačnú hodnotu a vedie k celkovému 
dobrému zvládnutiu učiva 

 

           Učiteľ vedie žiakov ku spolupráci a vynaliezavosti. Učí ich, že trvalé vedomosti 

získavame na základe vlastnej činnosti. 

Učiteľ by nemal predkladať žiakom hotové výsledky a poznatky, ale vedie ich k tomu, 

aby všetko nové, pokiaľ to je možné, získavali na základe činností a pozorovaní – na základe 

objavovania. Nezamestnáva len rozum a pamäť žiakov, ale pôsobí aj na ich city a vôľu. Snaží 

sa rozvíjať schopnosti žiakov a zoznamovať ich s pracovnými metódami a postupmi. Tieto 

metódy a postupy si žiaci osvojujú tak, aby ich vedeli uplatniť v živote a mohli sa sami ďalej 

vzdelávať. 

V priebehu vzdelávacieho procesu je žiak vedený ku sebakontrole, sebahodnoteniu a 

k samostatnému rozhodovaniu. Učí sa pracovať sám i spolupracovať v tíme.  

Základná metóda – metóda objavovania – stavia do popredia význam otázok žiakov vo 

vyučovaní. Ak je dieťa schopné položiť k určitej udalosti otázku, znamená to, že o tom 

premýšľa, hľadá vysvetlenie a je schopné nájsť aj správnu odpoveď.     

Úlohou učiteľa je, aby sformuloval sám niekoľko „žiackych otázok“, aby ich povzbudzoval, 

aby im dával dostatok príležitostí ku vzájomnému kladeniu otázok, aby pozitívne podporil i 

otázky neobratne formulované.  Schopnosť pýtať sa je jedným z kľúčov k úspešnému učeniu 

sa a získava sa hlavne cvikom. 

Ďalšou dôležitou metódou je individualizácia, tzn. dať každému žiakovi možnosť, aby danú 

úlohu alebo problém riešil vlastným spôsobom, na základe svojich skúseností a schopností. 

Táto metóda pomôže učiteľovi spoznať, do akej miery žiaci zvládli učivo. Táto metóda vedie 

žiakov k tomu, aby si uvedomili, čo sa učia a načo im to v živote bude. 

Vyučovacie metódy sú ohraničené prirodzeným vývojom žiakov. Učiteľ volí v týchto 

hraniciach a pri dokonalom poznaní učebnej látky zvolí také metódy, aby v každom predmete 

sústavne rozvíjal záujem žiakov, a dosahoval tak čo najlepších výsledkov bez preťažovania 

žiakov a prepínania vlastných síl. 
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Všetka činnosť učiteľov a predovšetkým žiakov musí byť vo finále sprevádzaná pocitmi 

uspokojenia a radosti z dobrých výsledkov. 

Každá činnosť, ktorá žiaka zapája do vyučovacieho procesu, ktorá mobilizuje jeho sily, je tou 

najlepšou metódou získavania nových skúseností. Táto metóda je motivujúca a je veľmi 

často zdrojom pozitívnych zážitkov, bez pasívneho osvojovania si hotových poznatkov. 

A práve tu sú vhodným prostriedkom IKT pomôcky. Žiakom v rôznych vyučovacích 

predmetoch pri činnostiach preto vytvárame situácie, ktoré budú schopní riešiť. Zapojením 

žiakov do vyučovania je podporovaná ich aktivita, posilňuje sa v nich sebadôvera, ktorá ich 

vedie k sústredenej práci. 

(v tejto kapitole som vychádzal aj z podkladov ŠkVP) 

 

4. 0. Rozdelenie projektu na jednotlivé časti/etapy 

4. 1. Zadanie úloh a stanovenie cieľov  

4. 2. Zoznámenie sa s témou „Kelti“ 

Žiaci získavajú prvotné informácie o ich pôvode a živote na európskom kontinente na 

vyučovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 3. Prezentácia filmu/dokumentu 

Dokumentárna séria Kelti (The Celts, 2000 Veľká Británia) natočená v spolupráci s BBC 

zobrazuje Keltov ako bojovný, no kultúrny národ s množstvom zvykov a tradícii. 



8 | S t r á n k a  

 

4. 4. Zameranie sa na územie Slovenska a regiónu 

Zamerali sme sa na dve najväčšie náleziská v Bratislave a na Havránku pri Liptovskej 

Mare. Žiaci získavajú veľké množstvo poznatkov o živote keltských kmeňov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stavba opevnených hradísk, oppíd 

 rozdelenie práce v oppide – remeselníci (hrnčiarstvo, kováčstvo, mincovníctvo, ...) 

 oblečenie, výroba šperkov a okrasných doplnkov 

 spôsob vedenia vojny a zvyklosti pri love 

 jedálniček a typická kuchyňa Keltov 

 viera v Bohov, rituály pri obradoch, Druidi 

 stromokruh a keltský kalendár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. 5. Práca na hodine, nadviazanie medzipredmetových vzťahov  

Zahrňuje rozdelenie žiakov do skupín a pridelenie jednotlivých oblastí/tém zo života 

Keltov na spracovanie. Žiaci si obohacujú vedomosti prostredníctvom referátov a 



9 | S t r á n k a  

 

CTRL + KLIK  prejdeš na web stránku 

prezentácií svojich spolužiakov (práca s  encyklopédiou,  internetom a aplikáciami 

Microsoft Office Word a Powerpoint – alternatíva program Openoffice, notebook, 

projektor, interaktívna tabuľa - software eBeam). 

 

www.google.sk 

www.wikipedia.sk 

www.referaty.sk 

www.keltove.cz 

www.pohanstvi.net 

 

 

 

Nadviazanie medzipredmetových 

vzťahov – žiaci pracujú na svojich 

prácach a dopĺňajú si informácie aj 

na hodinách občianskej náuky 

(Človek a  spoločnosť - vývoj 

európskej kultúry a zvykov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce sú následne prezentované na hodine dejepisu v podobe referátov/projektov alebo ako 

prezentácie v multimediálnej učebni. 

www.pohanstvi.net 

www.wikipedia.sk www.google.sk www.referaty.sk 

www.keltove.cz 

http://www.google.sk/
http://www.wikipedia.sk/
http://www.referaty.sk/
http://www.keltove.cz/
http://www.pohanstvi.net/
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltove
http://www.google.sk/images?hl=sk&q=kelti&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1264&bih=592
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=kelti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kelti
http://www.keltove.cz/
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltove
http://www.google.sk/images?hl=sk&q=kelti&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1264&bih=592
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=kelti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kelti
http://www.keltove.cz/
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltove
http://www.google.sk/images?hl=sk&q=kelti&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1264&bih=592
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=kelti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kelti
http://www.keltove.cz/
http://www.pohanstvi.net/inde.php?menu=keltove
http://www.google.sk/images?hl=sk&q=kelti&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1264&bih=592
http://hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=kelti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kelti
http://www.keltove.cz/
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4. 6. Používanie IKT prostriedkov 

Analýza použitých IKT určí, aké prostriedky bude vhodné ešte k danej téme použiť. 

 

4. 7. Exkurzia za poznaním minulosti – archeoskanzen Havránok pri Liptovskej Mare 

Nachádzalo sa tu jedno z najväčších pôvodných keltských osídlení. Zúčastnili sme sa 

podujatia „Keltské dni“, kde si žiaci overili nielen svoje výborné poznatky z tejto oblasti 

našich regionálnych dejín, ale dozvedeli sa aj veľa nového a zaujímavého.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 8. Záverečné vystúpenie s projektom „Keltské príbehy“ 

Žiaci v spolupráci s učiteľom si pripravili rekvizity, kulisy, texty, hudbu, osvetlenie, efekty 

aj oblečenie. Zvolili sme formu niekoľkých divadelných scénok zo života Keltov, ktoré na 

seba navzájom nadväzovali. Dokonca sa nám podarilo zložiť pieseň o Keltoch, ktorá 

zaznela v jednej zo scénok. Počas celého predstavenia je využívaná interaktívna tabuľa, 

s ktorou pracujú výlučne žiaci. Prezentujú pomocou nej svoje práce, prezentácie, 

spúšťajú hudbu, efekty. Celé vystúpenie, na ktoré sa prišli pozrieť všetci žiaci našej školy 

a dokonca mestská televízia TV Liptovský Hrádok, dostala názov „Keltské príbehy.“ 
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Dvojklikom spustíš 
prezentáciu 

Dvojklikom otvoríš 
pfd dokument 

Záverečné vystúpenie s projektom „Keltské príbehy“ 

 

4. 8. 0. Predstavenie Keltov  

 

- uvedenie žiakov (divákov) do programu a projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 8. 1. Keltskí bojovníci 

- traja keltskí bojovníci pomocou interaktívnej tabule a prezentácie v Powerpointe 

rozprávajú príbeh o sebe. Odkrývajú život keltských bojovníkov, spôsob akým 

viedli vojnu, výpravu, ako sa obliekali, aké zbrane používali, ale aj ako lovili. 

Samozrejme spomínajú na svojich najväčších protivníkov a zároveň vyzdvihujú 

svojich slávnych hrdinov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltskí bojovníci, prezentácia /na interaktívnu tabuľu/   Scenár k prezentácii, pdf dokument 

 

 

 

 

KLIKNI na prechod k novej snímke
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Dvojklikom spustíš 
prezentáciu 

4. 8. 2. Keltský kalendár a stromokruh 

- týmto príbehom sprevádzajú žiakov dve Keltky. Majú krásne oblečenie, zaujímavé 

šperky a sú pomaľované keltskými vzormi. Opäť pri tom využívajú interaktívnu 

tabuľu, v pozadí hrá keltská hudba.  

Presnosť a významnosť kalendárov určitých národov z minulosti je známa, 

výnimkou nie je ani keltský kalendár – ten rozdeľoval rok na štyri ročné obdobia 

a 13 mesiacov. Veľký význam v živote Keltov zohrávala príroda a všetky jej 

zákonitosti a práve stromy sa stali akýmsi symbolom tejto viery, kde určitý strom 

prislúchajúci konkrétnemu mesiacu, predstavoval pre človeka jeho životnú silu 

a energiu.  

 

 

 

 

           

       

Keltský kalendár a stromokruh   

                 prezentácia /na interaktívnu tabuľu/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(mnohí žiaci sú pri scénkach „dobovo“ oblečení, pomaľovaní alebo používajú rekvizity 

– ako štíty, keramiku, kožušiny, šperky, ... atmosféru dopĺňa hudba, svetelné 

a zvukové efekty) 

 

KLIKNI na prechod k novej snímke
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Dvojklikom otvoríš 
pfd dokument 

Dvojklikom otvoríš 
pfd dokument 

4. 8. 3. Keltská kuchyňa a jedálniček 

- v príbehu vystupujú Kelti Nuada a Luchtar, ktorí nám predstavia svoju kuchyňu 

a jedálniček. Zároveň pripravia hostinu, ktorá sa uskutoční na počesť lovcov. 

 

 

 

 

 

 

 

Keltská kuchyňa a jedálniček, pdf dokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 8. 4. Hostina Keltov 

- v kruhu sediacich a hodujúcich Keltov nám predstavia dve Keltky. Na hostine je 

prítomný aj cudzinec, Viking zo severu, ktorý zaujme pri stole privilegované 

miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Hodovanie Keltov na hostine, pdf dokument 
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Dvojklikom otvoríš 
pfd dokument 

Dvojklikom otvoríš 
pfd dokument 

 

 

 

 

 

 

4. 8. 5. Lovci – zábava a hry  

- do osady prichádzajú lovci, ktorí začnú súťažiť, kto bol z nich úspešnejší. 

Zápasenie a hod oštepom nakoniec rozhodnú o víťazovi. 

 

 

 

 

 

 

 

Scenár troch lovcov, ktorí prichádzajú z lovu do osady 

pdf dokument 

 

4. 8. 6. Bard – spevák a básnik na hostine 

 

 

 

 

 

      

 

 Text vlastnej piesne, ktorú Bard zaspieva na hostine 

 pdf dokument (autor: kolektív žiakov a učiteľa) 



15 | S t r á n k a  

 

Dvojklikom otvoríš 
pfd dokument 

Dvojklikom otvoríš 
pfd dokument 

CTRL + KLIK 
spustíš video 

 

 

        Melódiu našej piesne tvorí základ  

        pesničky „Vadí nevadí“ od IMT Smile,  

        video publikované na youtube.com 

 

 

4. 8. 7. Druidi 

- Druidi boli významnými členmi kmeňa, mali vážnosť a úctu. Druid vo svojom 

typickom bielom dlhom habite nás oboznámi s rituálmi a zvykmi starých Keltov. 

 

 

 

 

 

Druid rozpráva o svojom poslaní a význame, pdf dokument 

 

 

4. 8. 8. Bohovia a náboženstvo 

- v príbehu vystupujú Bohovia, ktorí sa žiakom predstavia, aký bol ich význam 

a Bohmi čoho boli. 

 

Epona, Lugh, Dagda, Cernunos a Teutatis 

– keltskí bohovia sa predstavujú žiakom         

    

                          Zvyky pri obetovaní, pochovávaní, ... 

pdf dokument 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
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Dvojklikom otvoríš 
pfd dokument 

CTRL + KLIK 
spustíš video 

4. 8. 9. Kliatba a obetovanie 

- vystúpenie končí obetou Bohu Teutatisovi, ktorý uvrhne na keltskú osadu kliatbu 

za zničenie jeho svätyne. Odpustenie si Kelti musia zabezpečiť obetami.  

 

 

 

 

 

 

 

Záverečná scénka s množstvom zvukových 

a svetelných efektov, pdf dokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V záverečnej scénke sme použili aj hromobitie a to počas hnevu Teutatisa a obetovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuk hromobitia, video publikované na youtube.com 

 

 

T
e
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http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
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CTRL + KLIK 
spustíš video 

CTRL + KLIK 
spustíš video 

CTRL + KLIK  spustíš hudbu 

 

 

 

 

 

       

Oheň pri obetovaní 

      ppt zmenená na wmv, youtube.com 

 

 

Jednotlivými scénkami nás sprevádzala keltská hudba, ktorá dopĺňala celkovú atmosféru 

predstavenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltská hudba publikovaná na youtube.com 

 

 

4. 8. 10. Mestská televízia TV Liptovský Hrádok 

 

Na našom záverečnom programe sa zúčastnila so svojou kamerou aj mestská televízia TV 

Liptovský Hrádok, ktorá nás samozrejme príjemne prekvapila.  

Záznam z predstavenia pod názvom „Výuka dejepisu po novom“ je publikovaný aj v ich 

televíznom archíve v kategórii školstvo na web stránke www.tv.lhsity.sk/archiv (CTRL + KLIK 

prejdeš na archív). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam zo záverečného vystúpenia 

TV Liptovský Hrádok / autor Ľubor Patsch, video publikované na tv.lhsity.sk 

http://www.tv.lhsity.sk/archiv
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum
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5. 0. Postrehy a odporúčania pre použitie IKT prostriedkov 

 

V tejto kapitole by som rád uviedol svoje skúsenosti a postrehy pri používaní IKT 

prostriedkov v praxi. IKT sa stali bežnou súčasťou mojej práce - ich používanie som rozdelil 

do štyroch kategórii podľa ich vzájomnej prepojenosti.  

 

 PRVÚ KATEGÓRIU IKT prostriedkov podľa mňa predstavuje INTERNET, ktorý je už 

neodmysliteľnou zložkou nielen práce učiteľa ale aj žiaka. Dôraz je nutné klásť na 

vhodný výber internetových stránok, z ktorých sa čerpajú informácie. Mali by byť 

relevantné a samozrejme do istej miery by mali podliehať určitému stupňu overenia - 

ako napr. www.wikipedia.sk a podobne. Takisto treba žiakov naučiť, ktorá informácia 

je viac dôležitá a ktorá menej. Naučiť ich selekcii, overovaniu získaných informácii 

a v poslednej fáze spracovaniu do výslednej podoby.  

 

 Medzi DRUHÚ KATEGÓRIU IKT zaraďujem PROGRAMY, ktoré umožňujú učiteľom a 

žiakom prezentovať svoje poznatky z danej oblasti, či už v podobe referátu, 

prezentácie, grafu, tajničky, tabuľky, krátkeho videa, obrázkov alebo FOTOknihy. 

 

Školský (študentský) balík služieb Microsoft Office. 

 

 
 

Rôzne verzie tohto programu obsahujú v základe rovnaké funkcie 

Používané verzie: 2003, 2007, 2010. Info o produkte na http://office.microsoft.com/sk-sk/ 

 

 

Alternatívu predstavuje program OpenOffice tzv. freeware - program zadarmo,  

nakoľko Microsoft Office je platený software. 

 

 

M
ic

ro
so

ft
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ff
ic

e
 

 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Powepoint 

O
p

e
n

O
ff
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e

 

 

Writter - textový editor 

Calc - tabuľkový editor 

Impress - tvorba prezentácii 

http://www.wikipedia.sk/
http://office.microsoft.com/sk-sk/
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Tento program sa takisto používa u nás v škole, nakoľko mnohí žiaci majú doma práve túto 

nespoplatnenú verziu. Zadarmo ho možno stiahnuť zo stránky http://sk.openoffice.org/ 

 

 

Na tvorbu videa používame program, ktorý je priamo súčasťou operačného systému,  

Windows Movie Maker. Je to užitočný program na strih a spracovanie video súborov alebo 

fotografií. 

 

 

Zadarmo ho možno stiahnuť zo stránky 

http://www.softmania.sk/Windows-Movie-Maker.html 

(na operačný systém Windows Vista) 

 

 

 

Program vhodný na spracovanie a úpravu fotografií, ktorý používam so žiakmi: 

 

IrfanView - malý a výkonný nástroj na spracovanie  

množstva fotografií rôznych typov. 

 

Zadarmo ho možno stiahnuť zo stránky  

http://www.dobreprogramy.sk/irfanview 

 

 

 

Program Audacity používame na nahrávanie a úpravu zvuku. 

 

Zadarmo ho možno stiahnuť zo stránky 

http://downloads.zoznam.sk/program/audacity-10 

 

 

 

 TREŤOU KATEGÓRIOU IKT prostriedkov sú SERVERY - WEB STRÁNKY, ktoré slúžia na 

publikovanie, zverejnenie výsledkov našej práce a to vo forme videa, fotografií alebo 

foto - textových kníh. 

 

Na webovej stránke www.youtube.com sme si vytvorili svoje vlastné konto „zshradna“, čo 

nám umožňuje nahrávať video súbory priamo sem.  

 

Náš účet 

http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum 

 

http://sk.openoffice.org/
http://www.softmania.sk/Windows-Movie-Maker.html
http://www.dobreprogramy.sk/irfanview
http://downloads.zoznam.sk/program/audacity-10
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum


20 | S t r á n k a  

 

Video z fotografií  / autor: Mgr. Karol Rácz 

http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum#p/u/6/SZg7HDiaIeA 

 

Záznam televízie TV Liptovský Hrádok / autor: Ľubor Patsch 

http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum#p/a/f/2/vXv-AQRRjrM 

 

 

Na portáli Picasa Web Albumy publikujeme svoje fotografie z väčších akcií a projektov. Je 

potrebné sa opäť registrovať a vytvoriť si svoj účet. Pre pohodlnejšiu správu fotiek slúži 

program Picasa. 

 

Program Picasa je možné zadarmo stiahnuť zo stránky 

http://picasa.google.com/ 

 

Fotografie na našom účte si môžete pozrieť tu 

http://picasaweb.google.com/calistooo 

 

 

Stránka www.issuu.com slúži na vytváranie pekných „foto-textových kníh“. Registráciou si 

vytvoríte konto, kam budete môcť publikovať výsledky svojej práce. Návod na použitie je 

jednoduchý: v programe Microsoft Office Word si vytvoríte dokument z obrázkov a textu 

a uložíte si ho ako formát pdf, ten následne nahráte (upload document) do svojej knižnice 

súborov na issuu.com (my library). 

 

 

Jednoduchý a intuitívny program/web stránka 

 

Naša FOTOkniha o projekte 

http://issuu.com/zshradna/docs/keltsk__pr_behy?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fs

kin.issuu.com%2Fv%2Fwood2%2Flayout.xml&showFlipBtn=true 

 

 

Výborný nástroj na tvorbu vlastných internetových stránok a blogu predstavuje portál 

www.webnode.sk, ktorý je v slovenčine a zadarmo. Učiteľovi a žiakom je k dispozícii 

dostatočné prostredie (úložná kapacita) na publikovanie svojich prác. 

 

Naša triedna web stránka k projektu 

http://otriede.webnode.sk/ 

 

Triedny e-mail 

triednymail@azet.sk 

http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum#p/u/6/SZg7HDiaIeA
http://www.youtube.com/user/zshradna?feature=mhum#p/a/f/2/vXv-AQRRjrM
http://picasa.google.com/
http://picasaweb.google.com/calistooo
http://www.issuu.com/
http://issuu.com/zshradna/docs/keltsk__pr_behy?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fwood2%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
http://issuu.com/zshradna/docs/keltsk__pr_behy?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fwood2%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
http://www.webnode.sk/
http://otriede.webnode.sk/
mailto:triednymail@azet.sk
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A nakoniec by som spomenul našu školskú web stránku, prostredníctvom ktorej sa takisto 

prezentujeme. Okrem školského fotoalbumu, máme tu vytvorené miesto aj pre vkladanie 

fotiek z podujatí priamo k jednotlivým triedam.  

 

 

Naša školská web stránka 

www.zshradna.sk 

 

 

 

 

 

 Do poslednej ŠTVRTEJ KATEGÓRIE, ktorú využívam pri mojej práci zaraďujem tzv. 

KLASICKÉ IKT PROSTRIEDKY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 0. Hodnotenie výsledkov 

 

 

 

 

 

PC, notebook 

 

Projektor 
Software eBeam 

Interaktívna tabuľa 

 

Fotoaparát Kamera Ozvučenie 

http://www.zshradna.sk/


22 | S t r á n k a  

 

6. 0. Hodnotenie výsledkov 

 

Sumarizovať výsledky práce po úspešnom projekte je pre učiteľa vždy veľmi príjemné. 

Musím povedať, že v tomto prípade sa nám podarilo skutočne viac ako sme si predsavzali 

a stanovili v našich cieľoch na začiatku. Reakcie z nášho okolia boli výborné a dokonca ma 

príjemne potešilo, keď žiaci z prvého stupňa našej školy sa už tešili na dejepis, ktorý im 

pribudne až v piatom ročníku.  

Projektové vyučovanie prinieslo so sebou veľa pozitívneho a ja z môjho pohľadu to hodnotím 

len a len kladne. Žiaci získali neoceniteľné zážitky a poznatky, naučili sa lepšie pracovať 

v kolektíve, navzájom systematicky spolupracovať, mali možnosť predstaviť sa pred veľkým 

obecenstvom a odprezentovať výsledky svojej práce, čo zaiste posilnilo ich prejav 

a vystupovanie. A nepochybne, použitie a lepšie ovládanie IKT prostriedkov im v budúcnosti 

uľahčí prácu nielen na podobných projektoch.  

Pozitívny ohlas zaznamenala moja práca aj medzi kolegami, ktorí sa zaujímali o postup, 

zvolené metódy, časovú náročnosť, no najmä použitie IKT pomôcok. Tento rok tak v rámci 

predmetových komisií máme naplánované školenie - využitie a práca s  interaktívnou 

tabuľou, internetom a softwarom eBeam, ktoré budem lektorovať. Zároveň by som rád 

kolegom ukázal široké využitie internetu a programov v rámci vyučovacieho procesu, ktoré 

som rozpísal v kapitole 5. 0. Postrehy a odporúčania pre použitie IKT prostriedkov. 

 

 

 

7. 0. Záver 

 

Záver tejto práce by som chcel venovať poďakovaniu predovšetkým žiakom, ktorých 

zaujatosť, nadšenie a chuť zapojiť sa do čohokoľvek prekvapila aj mňa samého. Ďalej 

kolegom za pomoc pri záverečnom programe a samozrejme našej základnej škole, ktorá nám 

učiteľom poskytuje ten správny priestor pre realizovanie našich nápadov. Zároveň som rád, 

že podobné projekty s využitím IKT môžem ako vedúci predmetu dejepis implementovať aj 

do tematických plánov za tento predmet a tým aj do ŠkVP. 

 

 

 

8. 0. Čestné prehlásenie 

 

Čestne prehlasujem, že som jediným autorom textovej aj grafickej podoby tejto 

súťažnej práce, ktorá je zaradená do projektu Cena Slovak Telecom 2010. 

 

       Mgr. Karol Rácz 

........................... 


