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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 

Využitie metódy DITOR pri vyučovaní. 

Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi. 

 

Kľúčové slová:  

 

metóda DITOR, výmena skúseností 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Téma stretnutia:  

 

Využitie metódy DITOR  pri programovaní na hodinách INF 
 

Zaujať žiaka, zvýšiť jeho záujem o vedomosti môžeme použitím rôznych metód.  

Rámec DITOR predstavuje univerzálny návod, ktorého autorom je Zelina. Názov je 

odvodený zo začiatočných písmen základných krokov. 

 

D – definuj! 

Pomenuj problém – definuj ho, sformuluj, rozdeľ na menšie časti – podproblémy – 

pokús sa definovať cieľ, ku ktorému chceš dospieť, ... 

 

I – informuj! 

Získaj všetky dostupné informácie o probléme k jeho analýze, konzultuj, ... 

 

T –tvor! 

Vytvor riešenia, navrhni kritéria, zvoľ optimálne kritériá, ... 

 

O – ohodnoť! 

Posúď riešenia, pomeraj, klasifikuj, porovnaj vstupy a výstupy, náklady, prínosy, 

očakávania, ... 

 

R – realizuj! 

Urob to, zrealizuj, uskutočni, nestačí vymyslieť a začať, ale zrealizovať a dokončiť,... 

 
Príklad vyučovacej hodiny. 

Téma vyučovacej hodiny – súradnice zapísané pomocou premenných, príkazy na 

vykreslenie  zapísané s využitím premenných, príkaz random – prvok náhodnosti. 

 
Ciele: 

- definovať nezávislé a závislé premenné veličiny, 

- vedieť reagovať na dané postupy pri zápise riešenia s využitím premenných, 

- reagovať na zmeny hodnôt premennej, 

- vytvárať vlastné algoritmy riešiace časti problému, 

- zdieľať a prezentovať výsledky pred spolužiakmi  

 
Vyučovacie metódy: 

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

 
Formy: 

Skupinové vyučovanie. 

 
Didaktické zásady: 

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

vedeckosti, spojenia teórie s praxou, školy so životom. 

 

 

 

 



Priebeh hodiny: 

Cieľom tejto vyučovacej hodiny je pochopiť pojem, čo je to premenná. Najjednoduchší 

príklad na zavedenie problému je využiť už nakreslené autíčko (obdĺžnik a dva kruhy) s 

danými súradnicami z predchádzajúcej hodiny. Vstupné súradnice uložíme do premenných 

x a y. 

 

 

 

 

Opäť necháme žiakov, aby sa sami dopracovali k správnym hodnotám, ktoré potom zapisujú 

do programu. Výhoda je, že každý výpočet súradníc vieme zapísať, spustiť a žiaci vidia, kde 

urobili chybu.  

Keď je auto vykreslené pomocou premenných zmeníme ich hodnoty. Spustili sme program 

a žiaci mali možnosť vidieť, že sa nám to isté autíčko zobrazilo na inom mieste. Aby sme 

nemuseli stále vymýšľať hodnoty, skúsili sme to ponechať na počítač. 

Vysvetlili sme žiakom príkaz random - pojem náhodné generovanie čísel.  

Pri spustení takéhoto programu, sa nám auto zobrazí stále na inom mieste, pričom žiaci už 

nemusia zadávať hodnoty, len spustiť program.  

Ako prvé ich napadlo, či vieme autíčkom hýbať a znázorniť tak pohyb a nie len ho generovať 

na rôznych pozíciách. A ako vykresliť dané autíčko viackrát? A ako zmeniť farbu, aby neboli 

všetky rovnaké? A ako...? 

 
Záver: 

Ciele hodiny boli naplnené a študenti zvládli úlohy. A všetky nové “A ako?“ Sme si nechali 

ako zadania na ďalšie vyučovacie hodiny. 

 

13. Závery a odporúčania: 

Z pohľadu žiaka bola hodina zaujímavá, tvorivá.  

Z pohľadu učiteľa bol cieľ hodiny splnený a ostávalo len pripraviť zadania na ďalšie 

vyučovacie hodiny na témy - “A ako ...?“. 
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