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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 

Využitie heuristickej metódy pri precvičovaní zápisu grafických príkazov v danom programovacom 

prostredí. 

Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi. 
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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Téma stretnutia:  

Využitie heuristickej metódy pri precvičovaní zápisu grafických príkazov v danom 

programovacom prostredí 

Motivácia je nevyhnutná pre proces učenia sa.  

Nech by pred nami stál aj ten najlepší učiteľ, pokiaľ nepoznáme „dôvod prečo“ 

nemusíme mať záujem chcieť sa učiť. 

Motivovať – podnietiť – dať podnet, impulz; odôvodniť – objasniť, vysvetliť, 

zdôvodniť. 

Existuje množstvo teórií a  názorov ako správne motivovať žiaka. 

Existuje množstvo vyučovacích metód ako dosiahnuť cieľ - správnu motiváciu. 

Nájdenie vhodnej vyučovacie metódy, ktorá by pri výuke vzbudila záujem žiakov o 

vedomosti nie však také je jednoduché. Každý žiak je iný, každý preferuje iné metódy. 

Úlohou učiteľa je nájsť tú správnu, ktorá by vyhovovala všetkým. Jednu, alebo vytvoriť 

kombináciu ak je to môžné. 
Heuristická metóda  
Podstata tejto metódy je v tom, že žiaci sa aktívne zúčastňujú na objavovaní nových 

poznatkov i metód práce, t. j. na osvojovaní učiva. Neriešia však samostatne celé úlohy, ale 

len ich časti – jednotlivé etapy – kroky riešenia. 

Heuristickú metódu je vhodné používať na osvojovanie učiva, ktoré pozostáva z 

kauzálnych (príčinno-dôsledkových) vzťahov, na osvojovanie zovšeobecnených pojmov, 

vzťahov, princípov, zákonov, teórií a všeobecných metód práce, ktorých osvojenie 

samostatnou prácou (výskumnou metódou) presahuje možnosti žiakov. Heuristickou 

metódou si možno osvojiť učivo na všetkých úrovniach učenia, t. j. aj na úrovni 

nešpecifikovaného transferu – riešenia problémových, tvorivých úloh.  
Príklad vyučovacej hodiny. 

Téma vyučovacej hodiny - súradnice, príkazy na vykreslenie čiary, obdĺžnika, štvorca, 

kružnice, elipsy, trojuholníka, zmena hrúbky a farby pera, pozadia, ... 
Ciele: 

- vykresliť daný útvar, 

- rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém  

- vyjadriť názor na iné existujúce postupy riešenia algoritmu  

- zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi  
Vyučovacie metódy: 

V rámci danej vyučovacej jednotky sa žiaci stretnú s inscenačnou metódou a 

heuristickou metódou 
Formy: 

Skupinové vyučovanie. 
Didaktické zásady: 

Zásada uvedomelosti a aktivity, názornosti, primeranosti, systematickosti, trvácnosti, 

vedeckosti, spojenia teórie s praxou, školy so životom. 
Priebeh hodiny: 

Na začiatku hodiny porovnáme jednotlivé riešenia domácej úlohy. 

Potom si žiaci osvoja svoje prvé príkazy na vykreslenie jednoduchých útvarov ako čiara, 

obdĺžnik, štvorec, elipsa, kružnica. Naučia sa zmeniť farbu či hrúbku čiary a farbu výplne. 

Najväčší problém žiakom robí predstaviť si jednotlivé body, čiže súradnice. Na jednoduchšie 

pochopenie sa žiaci zahrajú hru, kde sa štyria žiaci rozostúpia v miestnosti, pričom každý z 

nich bude reprezentovať krajné body obrazovky. Učiteľ potom bude zadávať hodnoty 

súradníc, kde sa zvyšní jednotliví žiaci musia postaviť a teda nájsť správny bod.  

 



 
Príklad zadaní: 

Zadanie 1:  
Majme bod so súradnicami [100, 50]. 

Otázky:  

Aké súradnice bude mať bod, ktorý je o 20 bodov vľavo od bodu so súradnicami [100, 50]? 

Aké súradnice bude mať bod, ktorý je o 20 bodov vpravo od bodu so súradnicami [100, 50]? 

Aké súradnice bude mať bod, ktorý je o 20 bodov hore od bodu so súradnicami [100, 50]? 

Aké súradnice bude mať bod, ktorý je o 20 bodov dole od bodu so súradnicami [100, 50]? 

Čo majú spoločné všetky body, ktoré sú vľavo alebo vpravo od bodu [100, 50]? 
Zadanie 2:  
Nakresliť jednoduché obrázky. 

                                    
 

Veľký problém žiakom robí orientácia v rovine nakoľko z hodín matematiky majú fixovaný 

súradnicový systém a robí im ťažkosť predstaviť si, ako sa pohybovať po osi x a osi y v rámci 

súradníc obrazovky.  

Študenti, ktorým robila problém orientácia v rovine, zakreslenie a vypočítanie súradnice 

použili štvorčekový papier. Na ňom si daný obrázok zakreslili a potom sa snažili vypočítať 

dané súradnice. Bolo to pre nich prospešné a nápomocné.  

Jediný spôsob ako to pochopiť je kresliť a kresliť. 
Zadanie 3:  
Nakresliť semafor. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri semafore študenti už sami vypočítavali súradnice obdĺžnika, vo vnútri, ktorého boli nakreslené 

farebné kruhy. Sami určiť rozmery. Premysleli si priemer kruhov a z toho vyplývajúcu dĺžku a 

šírku obdĺžnika, tak aby to bolo estetické a tiež ľahko vypočítateľné.  

V prípade nesprávneho uvažovania mal učiteľ poradný hlas, aby ich naviedol správnym smerom 

pri zadávaní čísel. 

Úlohou učiteľa nebolo zapísať príkazy, ktoré by si žiaci opísali, ale naopak učiteľ bol v roli 

zapisovateľa a poradcu pri vypočítavaní súradníc. 
Záver: 

Cieľ hodiny bol splnený, šikovnejší žiaci sami vymysleli a zakreslili rôzne obrázky. 

 



12. Závery a odporúčania: 

Z pohľadu žiaka bola hodina zaujímavá.  

Z pohľadu učiteľa, je potrebná omnoho vyššia kreativita a flexibilita ako pri klasickom 

vyučovaní. Organizuje, plánuje, radí – ukazuje smer. Má mať pochopenie pre žiacku chybu, 

brať ju ako jedinečnú príležitosť niečomu novému ho naučiť.  

 
 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Pramuková Mária 

14. Dátum 21.06. 2021 

15. Podpis  

16. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Friga Rastislav 

17. Dátum 23. 06. 2021 

18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


