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Informačno komunikačné technológie a občianske zdruţenie 

Mgr. Mária Juranová 

 

Anotácia: V materiáli poukazujeme na možnosti pomoci škole prostredníctvom občianskeho 

združenia získavaním financií na realizáciu rôznych foriem práce 

Kľúčové slová:  Infovek, IKT, občianske združenie, softvér, projekty 

 

       V súčasnej urýchlenej dobe si človek ani neuvedomuje aký obrovský pokrok  nastal vo 

vzdelávaní detí. Aţ keď si pomaly premietneme históriu,  objavia sa  nám pred očami drevené 

tabuľky a krieda s ktorou sa deti učili písať pred 100 rokmi. Pouţívanie papiera v tej dobe 

bolo v určitom zmysle prepychom. Ešte i dnes existujú krajiny, v ktorých perá a papiere nie 

sú samozrejmosťou. Ale vráťme sa do civilizovanej Európy a k vzdelávaniu sluchovo 

postihnutých detí . 

      Nezastupiteľnú úlohu v ňom zohráva škola. Pred pár rokmi sa skončil projekt Infovek, 

prostredníctvom ktorého sa dostal do všetkých škôl prístup k internetu. Infovek však počítal aj 

s druhou úlohou a to s jeho vyuţívaním vo vzdelávacom procese. I keď vláda SR uţ v roku 

1999 počítala s jeho rozšírením do vzdelávacieho procesu, tieto úlohy sa darilo len  pomaly 

plniť, nakoľko pedagógovia neboli pripravení na novú úlohu a samozrejme z počiatku brzdil 

vývoj i nedostatok počítačov.  Ideálny  /podľa EÚ/  by bol stav na školách menej ako 5 ţiakov 

na jeden počítač, čo znamená pre sluchovo postihnutých 1 počítač na dvoch ţiakov. 

V minulom storočí platili pravidlá, ţe učiteľ je neomylný a je zdrojom informácií. To 

znamená, ţe musel vedieť všetko. V súčasnej dobe sa tento stav mení i prijatím nových 

kurikulárnych transformácií. Prostredníctvom nich sa mení i myšlienka vzdelávania. 

Potrebujeme , aby sme mali tvorivých a produktívnych ţiakov, aby sa od poznatkov , ktoré 

prichádzajú od učiteľov a len z učebníc, prešlo k tomu, ţe si má ţiak informácie získavať 

a nie pamätať. Pretoţe  informácie sa dajú rýchlo získať aj vďaka internetu. 

     Občianske zdruţenie Svet ticha, podporujúce hlavne vzdelávanie sluchovo a rečovo 

postihnutých detí, je doplňujúcim prvkom školy. Naši členovia sa širokým záberom podieľajú 

na plnení úloh týkajúcich sa informačno komunikačných technológií. Široký výber 

a zakúpenie technológií / TV, mobilný telefón, počítače/ v rámci vnútornej organizácie: 

1. zlepšujú našu komunikáciu so sluchovo postihnutými klientmi, 

2. zniţujú administratívne výdaje /papiere, perá, viazače a pod/, 

3. zabezpečujú úsporu cez verejné obstarávanie  internetom, 

4. zabezpečujú dobrý prístup k sluţbám / výber škôl v prírode, nákup pomôcok a pod/, 

5. posilňujú účasť na demokratickom rozhodovaní /vyjadrovanie sa k problematike 

neziskových organizácií , vlády....prostredníctvom internetu/. 
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Vzťah medzi občianskym zdruţením  a sluchovo  i rečovo postihnutými  klientmi určujú naše 

programy, ktoré sa nám od svojho vzniku podarilo vniesť do ţivota.  

1. Najvýznamnejším projektom bol projekt „Zlepšenie zamestnanosti sluchovo 

postihnutých osôb“, ktorý podporil ESF a MPSVa R SR sumou 2.6 milióna korún.  Dospelí 

sluchovo postihnutí občania sa aj prostredníctvom kurzov IKT naučili: 

 

- vyuţívať beţný  softvér,  

- pracovať s textovými a základnými grafickými editormi, 

- orientovať  sa vo svete informácií, 

- vyhľadávať informácie potrebné na riešenie úloh, 

- rešpektovať riziká spojené s vyuţívaním výpočtovej techniky. 

Po ukončení kurzov všetci klienti vyjadrili maximálnu spokojnosť a záujem pokračovať vo 

vzdelávaní. Z rozhovorov s nimi ako i z dotazníka, ktorý vypĺňali naši klienti si pochvaľovali 

najmä zrozumiteľnosť výkladu zo strany lektorov, ako i moţnosť komunikovať s nimi v 

posunkovej reči. Kurzy viedli naslovovzatí odborníci, špeciálni pedagógovia  s patričným  

odborným vzdelaním pre vedenie IKT kurzov a jedna naša bývalá ţiačka, dnes uţ absolventka 

FMI UK v Bratislave. 

2.  Ďalším projektom, ktorý sa vyuţíva vo výchovnovzdelávacom procese je výučbový 

program „Odváţny Viliam“, ktorého   jadro „Podstatné mená“ bol vytvorený študentkami 

FMFI UK, z katedry didaktiky a informatiky Vandou Bittererovou a Máriou Kolkovou 

v rámci  ich bakalárskej práce /vedúci Kalaš/. Neskôr bolo Máriou Kolkovou toto jadro 

rozšírené o  časti: „Prídavné mená“,“ Slovesá“  a „ Krátky text“ za metodickej podpory našej 

členky - učiteľky RNDr. Oľgy Minárovej. Neskôr menovaná učiteľka naplnila program 

textovou databázou.   Projekt vznikol za spolupráce s FMI UK , pričom financie naň sme 

získali zo sponzorských zdrojov . Projekt podporila Nadácia SPP, Americká obchodná 

komora, čím sme školu podporili digitálnou kamerou, počítačom, dataprojektorom , 

rozmnoţovacím prístrojom a inými technickými pomôckami.  Odváţny Viliam je výborná  

učebná pomôcka na rozširovanie slovnej zásoby nepočujúcich ţiakov  predškolského 

a mladšieho školského veku. Praktické ukáţky prevedie Mgr. Miroslav Gyurek. 

3. Súčasťou  vyššie uvedeného projektu bolo i nacvičenie scénok / Autobus, Jeseň, Jedáleň, 

Obchod, Pred obedom, Rok/ v posunkovej reči zamerané na slušné správanie, kultúru  

stolovania, ročné obdobia. Autormi scenárov boli naši členovia Mgr. Kacvinská a Mgr. 

Gyurek. Pod ich vedením naši klienti vytvárali kulisy, po nafilmovaní scénok tieto 

upravovali, titulkovali a napaľovali na DVD, čím získavali ďalšie skúsenosti z práce 

s počítačmi.  

4.  Nakoľko výučbové programy nie sú najvhodnejšie pre nepočujúce deti, naši členovia  - 

pedagógovia školy  uvítali tvorbu výučbových programov cielene pre nepočujúcich  

študentmi informatiky FMFI UK v Bratislave v rámci ich diplomových alebo bakalárskych 

prác. Takto vznikol program „Fyzika“ (vedúca diplomovej práce p. Jašková, autor študent 

Branislav  Lehotský ); program „Početnosť“ a program „Porovnaj“, (vedúca diplomovej práce 
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p. Jašková, autorka Erika Hankeová),  program „Obchodný dom“ , (vedúca Kubincová, autor 

Martin Martinec).   

 5. Výučbový program na rozvoj matematických zručností  na základe poţiadavky školy  zo 

strany RNDr. Oľgy Minárovej  vytvorila vtedy študentka FMFI UK v Bratislave Janka 

Šišková /vedúca diplomovej práce Erika  Kupková/. Metodické konzultácie poskytovali  aj 

naši členovia :RNDr. Oľga Minárová, Mgr. Miroslav Gyurek.  Stránka je uverejnená na 

adrese http:// matematika.stred.eu. Na stránke sú rozpracované témy: 

- číselné výrazy 

- výrazy s premennou 

- úprava celistvých výrazov 

- mocniny 

- obvod a obsah rovinných útvarov 

- obvod  a obsah priestorových útvarov. 

6. V neposlednom rade naše pracovné listy „ Moje prvé slová“, „ Moje prvé čísla“ 

 

 

 

 

 

 

ako i kniţka rozprávok „Prvý venček“, sa dostali k postihnutým deťom vďaka informačným 

technológiám, ako i našim sponzorom : Nadácia VÚB, ZSE a.s., SIBAMAC, ANEPS, 

Nadácia SPP.  Pracovné listy  boli vydané na základe dlhoročných pedagogických skúseností. 

Ich úlohou bola pomoc rodičom ako i pedagógom pri vzdelávaní sluchovo a rečovo 

postihnutých detí, hlavne v ich začiatkoch. V „Prvom venčeku„ kaţdá rozprávka začína 

pracovným listom, pomocou ktorého si deti opakujú či učia nové pojmy, čím získavajú radosť 

z novoobjavených prečítaných záţitkov. Na konci rozprávok sú to opäť pracovné listy, 

v ktorých si deti tvorivou činnosťou môţu poznatky utvrdiť.  
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Všetky tri publikácie sú pekne ilustrované a o grafickom dizajne sa kladne vyjadrili 

i dizajnoví odborníci.  

 

 

 

 

 

 

 

7. V súčasnosti  riešime dva projekty: 

- v spolupráci s FMI UK dokončujeme projekt „Martinko“,  ktorého autorom je študent 

FMFI UK na rozvoj komunikačných a čitateľských zručností O programe je bliţšie písané 

v jednom z ďalších príspevkov.  

- zaujímavý je aj projekt „ Pripravujeme sa na reálny ţivot“ , ktorý podporila  Nadácia 

VÚB sumou 2000.- €. Prostredníctvom neho sa učia naši klienti pripravovať zdravé jedlá  

a výsledkom bude spracovanie kuchárskej knihy na počítačoch, čím sa zlepšia i ich manuálne 

počítačové zručnosti. 

8.  Zborníky  vydané ako v digitálnej tak v manuálnej podobe: 

-  Sluchovo postihnutý ţiak a matematika, Bratislava 2007 

-  Rozvoj komunikačných a matematických zručností sluchovo postihnutého ţiaka, Bratislava   

2008 

-  Nové trendy vo vzdelávaní sluchovo postihnutých osôb, Bratislava 2009, 

v ktorých publikovali vynikajúci inovatívni učitelia a ich poznatky ako i praktické ukáţky sú 

nadčasové a stálym zdrojom učebného materiálu. Ich realizáciu ako v kniţnej tak v digitálnej 

podobe podporil Medzinárodný Vyšehradský fond . 

Sme si vedomí, ţe získavanie financií je v tomto období čoraz ťaţšie, avšak entuziazmus 

našich členov je zábezpekou v tomto smere ďalšieho  pokračovania a vytvárania dobrých 

podmienok na uľahčenie práce pedagógov škôl . 
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PROSTREDIE PRE TVORBU INTERAKTÍVNYCH ÚLOH 

ZAMERANÝCH NA ČÍTANIE S POROZUMENÍM 

 

Bc.KOKOŠKA Martin 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky; Katedra 

aplikovanej informatiky.  

 

ABSTRAKT: Príspevok popisuje aplikáciu Martinko, ktorá má slúžiť učiteľom a ich žiakom 

na nácvik čítania s porozumením, ale aj na precvičovanie vedomostí z rôznych predmetov. 

 

Kľúčové slová: čítanie, sluchovo postihnutý, myš, úloha, obrázok, text. 

 

ABSTRACT: This article is about application Martinko which is made for teachers and their 

students for practicing reading with understanding or other school subjects. 

 

Key words: reading, hearing impaired, universality, mouse, assignment, picture, text 

 

Bezproblémová obojstranná komunikácia je predpokladom existencie človeka 

v spoločnosti a aj základom pre všestranný rozvoj osobnosti. Deti si osvojujú reč a jazyk 

väčšinou bez problémov a vybudovaný jazykový systém pouţívajú na komunikáciu, 

vzdelávanie, samovzdelávanie a potom aj na pracovné a spoločenské uplatnenie. Avšak deti 

so sluchovým postihnutím si neosvojujú reč automaticky. Vyuţívajú sa rozličné prístupy 

a rozličné formy komunikácie.  

Je potrebné zabezpečiť všestranný, optimálny rozvoj sluchovo postihnutých pre nich 

vhodnou, špecifickou výučbou, výchovou a pedagogickou podporou. K tomuto účelu bol 

vypracovaný aj program Martinko. 

1. Program Martinko 

Pri tvorbe môjho programu som sa najviac inšpiroval programom Odváţny Viliam, 

keďţe z neho vychádzali aj poţiadavky pani Minárovej a Juranovej zo SŠI Hrdličkova. 

Odváţny Viliam im vyhovoval, lebo mal príjemné prostredie a jeho obsah sa dal rozširovať, i 

keď relatívne komplikovane. Viliam je naprogramovaný v prostredí Comenius Logo a to 

znamená, ţe na jeho spustenie je potrebné mať nainštalované aj samotné prostredie. 

Sprievodný efekt výberu tohto vývojového prostredia je aj fakt, ţe program je 

modifikovateľný, takţe sa stávalo, ţe zručnejší ţiaci sa zabávali a mnohokrát ho znefunkčnili. 



9 

 

To znamenalo jeho časté opravy. Vo Viliamovi je mnoţstvo typov úloh, ale sú zamerané 

hlavne na rozvoj slovnej zásoby. Časom vznikla potreba programu zameraného na čítanie 

s porozumením. 

Preto boli poţiadavky na môj program nasledovné: 

 príjemné a jednoduché uţívateľské prostredie, 

 obsah programu plne kontrolovaný učiteľmi, ľahké pridávanie údajov, 

 naprogramovaný tak, aby ho ţiaci nemohli upravovať, dopĺňať údaje môţe len 

učiteľ, 

 zameraný na precvičovanie čítania s porozumením prostredníctvom sady úloh, ako 

napr. pomenovanie objektov na obrázku, umiestnenie obrázkov do podkladu podľa 

textu, dopĺňanie vynechaných slov do textu, tvorba otázok, odpovedanie na otázky 

alebo obliekanie postavy podľa textu. 

 Mojou snahou bolo, aby mal program všeobecnejšie vyuţitie ako len pre sluchovo 

postihnutých ţiakov. Chcel som, aby sa v ňom dala vytvoriť prakticky akákoľvek úloha 

pozostávajúca z textu a grafiky. 

 

2. Práca s programom Martinko 

Aplikácia Martinko má za účel vytvoriť prostredie na pomoc pri výučbe detí  

na základných školách. Program obsahuje prostredie pre učiteľa, pomocou ktorého učiteľ 

program napĺňa a tým vytvára „vyučujúce hodiny“ pre ţiakov. Úlohou ţiaka je prechádzať 

vytvorenými „vyučujúcimi hodinami“ a plniť zadané úlohy. Učitelia vystupujú v úlohe 

zadávateľov úloh a ţiaci v úlohe plniteľov.  

Pri vytváraní „vyučovacej hodiny“ má učiteľ k dispozícii sedem druhov podúloh, 

z ktorých ju môţe tvoriť: „Pomenovanie vecí na obrázku“, „Celý text“, „Dopĺňanie slov“, 

„Odpovede na otázky“, „Tvorba otázok“, „Umiestnenie objektov do obrázku“ a „Obliekanie 

podľa textu“. Učiteľ môţe pridávať do hodiny ľubovoľný počet podúloh ľubovoľného typu. 

Napr. môţe vytvoriť hodinu, ktorá obsahuje len jednu podúlohu typu „Dopĺňanie slov  

do textu“, ale taktieţ môţe vytvoriť hodinu s dvomi po sebe nasledujúcimi podúlohami typu 

„Obliekanie podľa textu“, za ktorými môţe nasledovať jedna úloha typu „Odpovede  

na otázky“. Keď si dieťa spustí nejakú hodinu, tak sa mu načíta prvá podúloha v poradí a 

bude ju riešiť. Ak ju úspešne splní, tak sa mu zobrazí nové okno. Ak ešte nevyriešil celú 

hodinu, čiţe všetky jej podúlohy, tak sa mu zobrazí počet, koľko ich uţ spravil a koľko mu 

ešte chýba do úspešného konca. Táto informácia sa mu zobrazí aj grafom. 
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Ak uţ vyriešil všetky podúlohy, tak sa zobrazí „odmena“. Existujú dva typy odmien, 

buď sa obrázok (futbalista, vtip ...) zobrazí aţ na konci po splnení celej hodiny, alebo sa  

po kaţdej vyriešenej podúlohe odkryje časť obrázka a ţiak môţe hádať, čo je na obrázku.  

Ak uhádne, tak sa mu zobrazí celý obrázok. Medzi podúlohami sa dá presúvať tlačidlami  

v tvare šípky nachádzajúcimi sa v spodnej časti obrazovky. Učiteľ má aj moţnosť povoliť 

zobrazenie zoznamu podúloh a potom sa dá vyberať medzi jednotlivými poloţkami tohto 

zoznamu. 

 

2.1. Návrh rozhraní 

 Po spustení aplikácie sa otvorí okno s tlačidlami reprezentujúcimi tematické okruhy. 

Po vybratí si okruhu sa zobrazia jednotlivé „vyučovacie hodiny“. Po kliknutí na tlačidlo sa 

spustí daná hodina pozostávajúca s niekoľkých podúloh, ktorých funkčnosť popíšem 

v nasledujúcich kapitolách.  

Okno ešte obsahuje tlačidlo „Koniec“ na ukončenie aplikácie a cez hlavnú ponuku sa 

dá spustiť časť určená pre učiteľa, do ktorej sa prihlási menom a heslom.  

2.1.1. Typy podúloh 

V tejto kapitole popíšem postupne všetky typy podúloh, ktoré má učiteľ k dispozícii, 

pri tvorbe svojej „Vyučovacej hodiny“. 

Pomenovanie vecí na obrázku 

 Po spustení tejto časti programu sa spustí okno rozdelené na pravú a ľavú časť. 

V ľavej časti sa nachádza obrázok, ktorý má okolo seba biely okraj (aby sa tam zmestili 

kartičky so slovami). Na pravej strane je prepínač troch základných moţností.  

 

 Prvá moţnosť je „Výber zo slov“. Vtedy sa na obrázku zobrazia šípky, ktoré majú  

na konci umiestnené sloty. Na pravej strane okna sa zobrazia kartičky  

so slovami. Úlohou dieťaťa je predmety pomenovať vloţením správnej kartičky  

so slovom do slotu 
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 Druhá moţnosť je „Výber z písmen“. V tomto prípade sa na pravej strane okna zobrazia 

písmená abecedy a úlohou dieťaťa je z týchto písmen poskladať správne názvy objektov 

na obrázku. Pri kaţdej šípke je správnym počtom slotov označená dĺţka slova a k danému 

slovu sa bude dať priradiť iba správny počet písmen. Ak sa dieťaťu podarí správne 

poskladať slovo, tak písmená zmiznú a objaví sa celé slovo (vizuálne sa zelenou farbou 

odlíši, ţe je uţ slovo správne poskladané). Na ľavej strane okna je ešte tlačidlo „Späť“  

na návrat do hlavnej ponuky. 

 Tretia moţnosť je „Ukáţ popisy“. V tomto prípade sa okolo obrázka na ľavej strane okna 

zobrazia šípky vychádzajúce z predmetov na obrázku a končiace na bielom okraji 

obrázka. Pri konci šípky sa zobrazí názov predmetu, na ktorý ukazuje. Ten je umiestnený 

v obdĺţniku, podobnom ako majú kartičky so slovami, ale nebude pohyblivý. Úlohou 

dieťaťa je naučiť sa pomenovať predmety na obrázku.  

Celý text 

Po spustení tejto podúlohy sa zobrazí okno rozdelené na pravú a ľavú časť. V ľavej 

časti sa zobrazí obrázok. V pravej časti sa zobrazí text súvisiaci s obrázkom a pod ním 

skupina tlačidiel. Úlohou dieťaťa je prečítať daný text. 
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Dopĺňanie slov 

V tejto podúlohe sa zobrazí obrázok a text v pravej strane okna. Z textu zmiznú 

niektoré slová, pričom na ich mieste vzniknú sloty, a pod obrázkom sa objavia kartičky  

so slovami. Úlohou dieťaťa je doplniť chýbajúce slová, podľa kontextu a  pomocou obrázka, 

umiestnením správnej kartičky do slotu.  

 

 

Odpovede na otázky 

 Po načítaní tohto typu podúlohy sa opäť objaví obrázok v ľavej časti okna a v pravej 

sa zobrazí otázka. Pod ňou vznikne správny počet slotov, ktorý zodpovedá počtu slov 

v očakávanej odpovedi. Takisto sa zobrazia kartičky so slovami. Úlohou dieťaťa je prečítať si 

otázku a na základe obrázka odpovedať tým, ţe vyberie správnu kartičku so slovom 

a presunie ju do slotu. Na obrazovke sa zobrazuje vţdy iba jedna otázka. V spodnej časti okna 

sa nachádzajú tlačidlá „Predchádzajúca“ a „Ďalšia“, ktorými sa prechádza otázkami. Taktieţ 

sa zobrazuje číslo otázky, ktorá je zobrazená a počet všetkých otázok. 

  

Tvorba otázok 

Počas tejto podúlohy sa v pravej strane okna zobrazí veta, ktorá bude mať určitú časť 

zvýraznenú. Pod vetou vznikne toľko slotov, koľko je slov v očakávanej otázke. Pod nimi sa 

vytvoria kartičky so slovami. Úlohou dieťaťa je vytvoriť otázku na zvýraznenú časť vety, tak, 

ţe ju poskladá z kartičiek so slovami do poskytnutých slotov. Po správnom utvorení otázky 

zmiznú slová a zobrazí sa celá veta (vizuálne sa odlíši, keď sa správne poskladá otázka). Zle 
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poloţené slovo sa dá odstrániť jeho presunutím na jeho pôvodné miesto. Tak isto ako  

pri podúlohe „Odpovede na otázky“ sú na obrazovke tlačidlá „Predchádzajúca“ a „Ďalšia“  

na navigáciu medzi vetami.  

 

 

Umiestnenie objektov do obrázku 

Hlavným zameraním tejto časti programu je čítanie s porozumením  

a taktieţ počítanie formou práce s obrázkami. Dieťa má za úlohu podľa predloţeného textu 

správne umiestniť daný počet objektov (obrázkov) na pozadie („pracovná plocha“). 

Po spustení tejto podúlohy sa zobrazí okno rozdelené na tri časti. V ľavej polovici 

okna sa nachádza pracovná plocha (základný obrázok). V hornej časti pravej polovice okna sa 

zobrazia objekty, ktoré sa dajú umiestniť na pracovnú plochu. Pod objektmi sa zobrazí 

sprievodný text.  

Úlohou dieťaťa je čítať daný text a podľa neho umiestňovať objekty na správne miesto 

na pracovnej ploche. Vety v texte sú dvoch rôznych druhov. Prvý typ vety je v tvare: 

„Umiestni lampu na stôl.“ a určuje presné miesto, kam treba daný objekt umiestniť. Druhý typ 

vety je v tvare: „Poloţ kocku vpravo od plyšového macka.“ a určujú len vzájomnú pozíciu 

daných dvoch objektov (kocku moţno umiestniť hocikam na pracovnú plochu, len to musí 

byť vpravo od macka). Pri oboch typoch viet sa môţe taktieţ uviesť aj počet objektov toho 

istého druhu, ktoré majú byť nejako umiestnené, napr.: „Poloţ 3 knihy na policu.“, alebo: 

„Umiestni 2 peračníky pod stôl.“. Objekty sa umiestňujú na pracovnú plochu tak, ţe sa na 

nich klikne a drţí ľavé tlačidlo myši. Potom pohybom myši sa objekt presúva a pustením 

tlačidla sa poloţí. Objekty moţno hocikedy znovu presúvať. Objekt sa dá odstrániť 

z pracovnej plochy jeho presunutím na pôvodné miesto objektov na pravej strane okna. 
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Skontrolovať, či je umiestnenie objektov správne, sa dá stlačením tlačidla „Skontroluj“ 

v ľavej časti okna pod obrázkom. Ak je objekt nesprávne umiestnený, tak začne blikať. Ak sú 

všetky objekty na správnom mieste, tak sa uţívateľovi zobrazí gratulácia. Tlačidlom „Späť“ 

sa dá kedykoľvek vrátiť do hlavnej  ponuky aplikácie.  

 

 

Obliekanie podľa textu 

Zameraním tejto časti programu je čítanie s porozumením formou hry. Dieťa má  

za úlohu obliecť postavu podľa daného textu. 

Po spustení sa objaví okno rozdelené na viac častí. V ľavej časti okna sa nachádza 

postava (dievča alebo chlapec) bez oblečenia (v spodnej bielizni). V pravej hornej časti okna 

sa zobrazia časti oblečenia bielej farby. Pod nimi je paleta farieb, pomocou ktorých sa dajú 

časti oblečenia zafarbiť. Pod paletou je text, ktorým sa má dieťa riadiť, aby úspešne oblieklo 

postavu. Vety sú v tvare: „Obleč dievčaťu modré šaty.“. Stlačením ľavého tlačidla myši 

a jeho drţaním nad časťou oblečenia dieťa vyberie oblečenie a pohybom myši ho posunie na 

správne miesto na postave na ľavej strane. Uvoľnením tlačidla myši sa presúvanie oblečenia 

ukončí. Ak dieťa umiestni správny druh oblečenia na správne miesto, tak oblečenie zostane  

na postave. Ak nie, tak sa oblečenie vráti na pôvodné miesto a dieťa musí postup obliekania 

opakovať. Potom si dieťa kliknutím na paletu vyberie správnu farbu a pravým tlačidlom myši 

vyfarbí oblečenie, ktoré je uţ na postave oblečené. Dieťa bude môcť presunúť oblečenie späť 

na jeho pôvodné miesto a tým ho postave vyzlečie. Na obrazovke je taktieţ tlačidlo  

„Odznova“, ktoré umiestni všetky časti oblečenia na pôvodné miesto a zafarbí ich na bielo, 

a taktieţ tlačidlo „Späť“, ktorým sa dieťa vráti do hlavnej ponuky.   
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3. Editory 

Po kliknutí na poloţku „Učiteľ“ v hlavnom menu aplikácie sa objaví okno, do ktorého 

učiteľ zadá prihlasovacie meno a heslo a po úspešnom prihlásení sa zobrazí okno 

administrácie určené pre napĺňanie programu. Prvou moţnosťou je poloţka „Vytvoriť 

hodinu“, po kliknutí na ňu sa spustí nástroj, pomocou ktorého sa dajú „spojiť“ jednotlivé 

podúlohy do „Vyučovacej hodiny“.  

 

Editor hodín má obrazovku rozdelenú na tri stĺpce. V strednom najprv učiteľ zadá 

názov hodiny. Potom si vyberie z ponuky typov podúloh ten, ktorý chce pridať. Vtedy sa mu 

v druhej ponuke zobrazia dostupné podúlohy toho typu, ktorý vybral. Tlačidlom „Pridaj 

podúlohu“ ju pridá do zoznamu na ľavej strane obrazovky. Takto popridáva, čo potrebuje.  

V zozname sa dá meniť poradie podúloh tlačidlami v tvare šípok nahor a nadol, alebo sa dá 
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jedna označená vymazať. Ďalej učiteľ tlačidlom „Načítať“ v pravom stĺpci nahrá z disku 

obrázok, ktorý má byť odmenou a z ponuky vyberie, ktorého má byť typu. Hodiny sú  

na hlavnej obrazovke programu usporiadané do logických celkov (tematicky), ako napr. Práca 

so slovenským textom, Obliekanie alebo Pomenovanie riek. Takţe učiteľ ešte musí vybrať 

alebo vytvoriť „typ“ hodiny. Ako posledné určuje, či má ţiak vidieť zoznam podúloh alebo 

nie. Hodinu uloţí tlačidlom „Uloţ“.  

 

3.1.1. Editory podúloh 

 

 Aby však mohol učiteľ vytvoriť hodinu, tak musí najprv povytvárať jednotlivé 

podúlohy. Editory pre podúlohy typov „Pomenovanie vecí na obrázku“, „Celý text“, 

„Dopĺňanie slov“, „Odpovede na otázky“, „Tvorba otázok“ a „Umiestnenie objektov  

do obrázku“ majú spoločné prvé okno. Po kliknutí na tlačidlo s názvom danej podúlohy sa 

spustí okno, obsahujúce editačné pole, do ktorého učiteľ zadá názov scény a moţnosť načítať 

z pevného disku  sprievodný obrázok. Vrátiť sa do ponuky umoţňuje tlačidlo „Späť“.  

 

Po kliknutí na tlačidlo „Ďalej“ sa zobrazí okno špecifické pre jednotlivé typy podúloh. 

 

Pomenovanie vecí na obrázku 

Objaví sa okno rozdelené na pravú a ľavú časť. V ľavej časti okna sa zobrazí načítaný 

obrázok a okolo neho biely okraj určitej šírky. Na vrchu pravej časti okna sa zobrazí časť, 

ktorá spracúva popisy objektov na obrázku. Na začiatku neexistuje ţiadny popis. Popis sa dá 

pridať napísaním jeho mena do poľa a následným kliknutím na tlačidlo „Pridaj popis“.   
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Po kliknutí sa objaví kartička so slovom. Kartička sa dá presúvať myšou. Učiteľ ju umiestni 

niekde na okraj sprievodného obrázka blízko objektu, ktorý chce pomenovať.  

Učiteľ následne nakreslí šípku od objektu na obrázku ku kartičke. Šípka sa začne 

kresliť kliknutím a drţaním ľavého tlačidla myši na obrázku. Následným ťahaním myši sa 

vykresľuje šípka od označeného bodu po kurzor myši. Vykreslenie šípky sa ukončí 

uvoľnením ľavého tlačidla myši. Šípka sa dá zmazať stlačením tlačidla „Vymaţ šípku“. 

Ďalšie popisy sa pridávajú napísaním mena do editačného poľa a stlačením tlačidla „Pridaj 

popis“. Práve upravovaný popis sa dá vymazať tlačidlom „Vymaţ popis“. Tlačidlom „Farba 

šípky“ sa dá zmeniť farba všetkých šípok. 

 

Tlačidlom „Pridaj ďalšie slová“ sa zobrazí okno s miestom, kde sa dajú napísať 

doplňujúce slová, ktoré majú byť nadbytočné pri popisovaní obrázku a slúţia iba na zvýšenie 

náročnosti úlohy. Slová sa píšu kaţdé do nového riadku. 

V dolnej časti okna je taktieţ tlačidlo „Späť“ (vráti sa späť do okna administrácie 

a podúloha sa zruší). Taktieţ treba zvoliť abecedu, ktorá sa má pouţiť, keď má dieťa 

zostavovať názvy objektov z písmen. Učiteľ môţe zadať do editačného poľa ľubovoľné 

písmená abecedy oddelené medzerami, alebo vybrať si jednu z ponúknutých abecied, 

slovenskú alebo anglickú. Po stlačení tlačidla „Ďalej“ sa dané popisy uloţia a podúloha sa 

uloţí. 

 

Celý text 

Po napísaní názvu podúlohy a načítaní obrázku učiteľ vloţí celý text,  ktorý má dieťa 

čítať. Po stlačení tlačidla „Ďalej“ sa dané popisy uloţia a podúloha sa uloţí. 
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Dopĺňanie slov 

Po napísaní názvu podúlohy a načítaní obrázku sa v pravej časti okna zobrazí miesto 

na vloţenie textu. Učiteľ vloţí celý text, s ktorým má dieťa pracovať. Úlohou učiteľa je teraz 

označiť v texte slová, ktoré má neskôr dieťa doplniť. Ak chce učiteľ slovo označiť, tak ho 

v texte označí myšou (klikne a drţí ľavé tlačidlo myši na začiatku slova, myš presunie  

na koniec slova a uvoľní tlačidlo) a klikne na tlačidlo „Označ slovo“. Slovo z textu zmizne 

a objaví sa kartička so zvoleným slovom v spodnej časti okna. Namiesto slova sa v texte 

zobrazí správny počet medzier. Počet medzier sa dá kedykoľvek zmeniť ich vymazaním, 

alebo pridaním do textu. Úlohou učiteľa je umiestniť kartičku so slovom na miesto v texte, 

kam má slovo patriť. Tlačidlom „Odznač slovo“ sa dá posledne označené slovo zrušiť. 

Tlačidlom „Pridaj ďalšie slová“ sa zobrazí okno s miestom, kde sa dajú napísať ďalšie slová, 

ktoré nebude treba doplniť do textu ale slúţia iba na zvýšenie obtiaţnosti úlohy. Po stlačení 

tlačidla „Ďalej“ sa podúloha uloţí. 

 

 

Odpovede na otázky 

 

 V pravej časti okna sa zobrazia prvky potrebné pre spracovanie otázok. Na začiatku 

neexistuje ţiadna otázka. Do poľa „Otázka“ učiteľ napíše otázku aj s otáznikom a do poľa 

„Odpoveď“ jednoznačnú odpoveď na danú otázku aj s bodkou na konci. Kliknutím na tlačidlo 

„Ďalšia otázka“ sa polia vyprázdnia a pripravia sa na vloţenie ďalších údajov. V dolnej časti 

okna sa zobrazuje číslo určujúce počet uţ vytvorených otázok. Tlačidlom „Pridaj ďalšie 

slová“ sa zobrazí okno s miestom, kde sa dajú napísať doplňujúce slová, ktoré majú byť 

nadbytočné pri tvorení odpovedí a slúţia len na zvýšenie náročnosti úlohy.  
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Tvorba otázok 

 

V poslednej fáze sa v pravej časti okna zobrazia prvky potrebné pre spracovanie viet. 

Na začiatku neexistuje ţiadna veta. Do poľa „Veta“ napíše učiteľ vetu aj s bodkou. Pod týmto 

poľom sú tlačidlá „Označ“ a „Vymaţ označenie“. Úlohou učiteľa je označiť v texte časť vety, 

na ktorú má neskôr dieťa vytvoriť otázku. Ak chce učiteľ časť vety označiť, tak ju v texte 

označí myšou (klikne a drţí ľavé tlačidlo myši na začiatku časti, myš presunie na koniec časti 

a uvoľní tlačidlo) a klikne na tlačidlo „Označ“. Časť vety sa nahradí správnym počtom 

medzier a vznikne kartička so zadanou časťou vety. Úlohou učiteľa je myšou presunúť 

kartičku na správne miesto vo vete. Ak sa učiteľ pri označovaní pomýli a chce ho zrušiť, tak 

stlačí tlačidlo „Vymaţ označenie“, vtedy kartička zmizne a zobrazí sa celá veta.  

Pod tým je pole „Očakávaná otázka“, do ktorého má učiteľ napísať správnu otázku  

(aj s otáznikom) k danej vete. Ďalšie vety sa pridávajú tlačidlom „Ďalšia veta“. Na spodku 

okna sa zobrazuje číslo určujúce počet uţ vytvorených viet. Tlačidlom „Pridaj ďalšie slová“  

sa zobrazí okno s miestom, kde bude moţné napísať doplňujúce slová, ktoré majú byť 

nadbytočné pri tvorení otázok a majú slúţiť na zvýšenie náročnosti úlohy. V dolnej časti okna 

sú taktieţ tlačidlá „Späť“ (vráti sa späť do okna administrácie a scéna sa zruší) a „Ďalej“.  

Po stlačení tlačidla „Ďalej“, ak je všetko v poriadku, tak sa scéna uloţí. 

 

 

 

Umiestnenie objektov do obrázku  

Po zadaní názvu podúlohy, načítaní obrázku a kliknutí na tlačidlo „Ďalej“ sa zobrazí 

okno rozdelené na pravú a ľavú časť. Vľavo sa zobrazí načítaný obrázok (pozadie). Navrchu 

pravej strany sa zobrazí názov vytváranej scény a pod tým miesto určené na sprievodný text. 
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Učiteľ zadá text a pokračuje opäť stlačením tlačidla „Ďalej“. V pravej polovici obrazovky sa 

teraz objaví časť, pomocou ktorej sa označujú objekty na pozadí scény (aby sa neskôr dalo 

povedať napr. „vpravo od stromu“ a strom je súčasťou pozadia). Na začiatku neexistuje 

ţiadny objekt. Na označenie objektu ho bude treba najprv pomenovať a potom zakresliť jeho 

polohu na obrázku. Kresliť sa dá, iba keď je prepínacie tlačidlo (Toggle Button) „Označ“ 

zakliknuté. Vtedy sa dá kliknutím ľavého tlačidla myši a následným ťahaním kresliť  

do obrázku obdĺţnik. Úlohou učiteľa je obdĺţnikom čo najpresnejšie určiť moţnú polohu 

objektu. Ak s ním nie je spokojný, môţe ho vymazať kliknutím na tlačidlo „Vymaţ 

označenie“ a postup kreslenia opakovať. Ak si učiteľ praje označiť ďalší objekt, tak klikne  

na tlačidlo „Pridaj ďalší“. Po označení potrebných objektov na obrázku bude pokračovať  

vo vytváraní tlačidlom „Ďalej“.   

 

V tejto fáze sa pridávajú objekty, ktoré sa budú dať vloţiť do pozadia. Najprv učiteľ 

napíše názov objektu a potom kliknutím na tlačidlo „Načítaj obrázok“ z disku načíta obrázok 

objektu. V spodnej časti okna sa daný obrázok objaví a bude sa dať s ním voľne pohybovať 

po obrazovke. Vtedy si bude môcť učiteľ vyskúšať, či sa dá umiestniť na poţadované miesto.  

Ďalej treba nastaviť vlastnosti daného objektu. Ako prvé sa nastavuje číslo, ktoré určí 

počet objektov daného druhu, ktoré bude treba vloţiť do obrázka na pozadí. Je prípustná aj 

hodnota 0 a v tom prípade objekt vôbec nemá byť na pozadí.  

Ďalej treba určiť, či sa má daný objekt umiestniť do obrázka na presne určené miesto, 

alebo sa má umiestniť vzhľadom na iný objekt. Ak učiteľ zaklikne moţnosť „Umiestnenie  

na pevnú pozíciu“, tak musí na pozadí scény (ľavá strana okna) označiť miesto, kam daný 

objekt patrí. Označuje sa opäť nakreslením obdĺţnika na pozadie, ako pri označovaní 

objektov, ktoré sú na pozadí. Ak učiteľ zaklikne moţnosť „Umiestnenie vzhľadom na iný 

objekt“, tak sa dá vybrať si z moţností: vľavo, vpravo, nad, pod, ktoré určujú, kde sa má 

pridávaný objekt nachádzať vzhľadom na objekt, ktorý si učiteľ následne vyberie zo zoznamu 

(v zozname sú uţ pridané objekty a taktieţ objekty označené na pozadí).  
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V dolnej časti okna sa zobrazuje číslo určujúce počet objektov a tlačidlá „Späť“ (vráti 

sa späť do okna administrácie a scéna sa zruší) a „Ďalej“ (program skontroluje, či má objekt 

nastavené všetky poloţky a ak áno, tak sa podúloha uloţí. 

 

 

Obliekanie podľa textu 

 Pri vytváraní tejto podúlohy stačí napísať jej názov, vybrať, či sa bude obliekať 

chlapec alebo dievča a nakoniec napísať text, podľa ktorého má dieťa postavu obliekať. 

Kliknutím na tlačidlo „Uloţiť“ sa podúloha uloţí. 

 

 

4. Záver. 

 

Program obsahuje sedem druhov podúloh. V budúcnosti sa dajú kedykoľvek podľa 

poţiadaviek doprogramovať ďalšie typy. Čo sa týka ďalších moţných vylepšení, kvôli 

zdieľaniu a zálohovaniu vytvorených podúloh je synchronizácia programu so serverom 

jednoduchá a neumoţňuje napríklad ukladanie na viacero serverov. Taktieţ sa vytvorené 

podúlohy nedajú editovať. Ak sa učiteľ pri tvorbe pomýli, tak musí postup opakovať. Tieto 

nedostatky zniţujú komfort pri pouţívaní programu a v budúcnosti by sa mohli odstrániť. 
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Vyuţívanie IKT vo výučbe sluchovo postihnutých ţiakov 

Planéta vedomostí 

RNDr. Oľga Minárová 

 

 

Anotácia: Vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím má svoje špecifiká vyplývajúce zo 

samotného  postihnutia žiakov. Tieto špecifiká je dôležité rešpektovať aj pri využívaní IKT. 

V tejto práci sme priblížili čitateľovi portál planetavedomosti.sk a poukázali na podmienky 

jeho využívania vo výchovno - vzdelávacom procese žiakov so sluchovým postihnutím.  

Kĺúčové slová: IKT, planéta vedomostí, sluchovo postihnutý, vzdelávanie,  

Proces vyuţívania informačno – komunikačných technológií neobchádza ani školy. Na našej 

škole sa počítače vo vyučovacom procese vyuţívajú takmer 20 rokov. Najskôr sme si 

vytvárali vlastné programy v jazyku BASIC na počítačoch PMD, neskôr sme vyuţívali 

zakúpené výučbové programy na PC a programy vytvorené  študentmi informatiky FMFI UK 

cielene pre potreby našich sluchovo postihnutých ţiakov. V súčasnosti si niektorí z nás 

vytvárajú interaktívne vzdelávacie materiály v PowerPointe, vo Worde, Exceli, v GeoGebre, 

Cabri Geogebre ... alebo pripravujú výučbové prezentácie z mnoţstva interaktívneho 

učebného materiálu priamo na portáli Planéty vedomostí.  

Vyuţívanie programov, pracovných listov  a prezentácií 

Pri vzdelávaní nepočujúcich  ţiakov preferujeme výučbové programy bez zvukových 

informácií (MatematikaZS, Speedmat, Cesta do praveku, ...). Väčšina výučbových programov 

vyskytujúcich sa v súčasnosti na trhu je s nahovoreným komentárom, čo nie je pre našich 

ţiakov pouţiteľné. Aj preto spoluprácou so študentmi informatiky z FMFI UK v rámci ich 

bakalárskych alebo diplomových prác vznikli pre nepočujúcich ţiakov výborné výučbové 

programy, ako: Odváţny Viliam, Martinko, [1]... na rozvoj komunikačných schopností, 

Početnosť, Porovnaj [2], OD [3], matematika. stred.eu [4]... na rozvoj matematických 

zručností.  Niektoré z nich stále vyuţívame.  

 

 

 

 

 

 

Obr.1. Ukáţka z výučbového programu Viliam a výučbového programu Speedmat 
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Stále viac vo vyučovacom procese vyuţívame interaktívne pracovné listy, ktoré tvoríme        

s prihliadnutím na potreby našich ţiakov.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Interaktívny pracovný list v Exceli „Vzájomná poloha kruţnice a priamky“. 

Stále viac pouţívame na hodinách matematiky vzdelávací portál planetavedomosti.sk, ktorý 

obsahuje viac ako 10 000 interaktívnych matematických vyučovacích materiálov.   

Planéta vedomostí 

Planéta vedomostí je komplexný elektronický vzdelávací systém pokrývajúci 

predmety matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy niţšieho sekundárneho 

a sekundárneho vzdelávania [5]. Obsahuje takmer 30 000 rôznych učebných materiálov. Na 

škole Planétu vedomostí pouţívame na hodinách matematiky viac ako jeden rok. 

Ukáţka prezentácie a úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4 

 

Obr.č.5 



24 

 

 

Príprava pomocou interaktívnych materiálov na portáli naucteviac.sk Planéty 

vedomostí môţeme vidieť v tabuľke č. 1, ktorá obsahuje prezentáciu na tému pomer. Na 

obrázkoch č.4 a č.6  sú interaktívne pracovné listy autorky príspevku, na obrázkoch č.5, č.7, 

č.8, č.9 a č.10 sú interaktívne učebné materiály z portálu Planéty vedomostí. Časť týchto 

 

Obr.č.6 

 

Obr.č.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.11 
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materiálov sme museli doplniť o úlohy špecifické pre poţiadavky sluchovo postihnutých detí. 

Materiál č.11 je z webu.   

 

Zostavenie takejto prezentácie len z materiálov planéty vedomostí môţe byť pre 

zručného učiteľa otázkou 20 – 30 minút. Materiály z portálu je moţné vybrať jednoducho 

a rýchlo na základe troch kritérií: kľúčové slovo, predmet a typ učebných materiálov. Napr.: 

pri príprave hodiny priama úmernosť stačí zadať kľúčové slová priama úmernosť, vybrať 

kategóriu ZŠ1, typ materiálov a výber sa značne zúţi. Novinkou na portáli nauctesaviac.sk 

v porovnaní s portálom planetavedomosti.sk je moţnosť zaraďovania vlastných súborov vo 

Worde, v Exceli, prezentácií a odkazov na webové stránky do svojich učebných prezentácií. 

Táto moţnosť je veľmi dôleţitá, nakoľko umoţňuje učiteľovi dopĺňať materiály, v ktorých 

kladie dôraz na špecifiká tej-ktorej skupiny ţiakov. Úlohy pre ţiakov sa vytvárajú podobným 

spôsobom. Ţiak môţe riešiť úlohy priamo na portáli naucsaviac.sk; k prístupu potrebuje 

prístupový kód od učiteľa.   

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Prístup k ţiackym úlohám 

Ţiak úlohu vypracuje a vypracovanú odošle učiteľovi. Ten má moţnosť vidieť nielen 

úspešnosť celej úlohy, ale i kaţdého príkladu, tieţ počet pomocí, počet chýb, i postup 

riešenia. Môţe jasne vidieť, či ţiak úlohy poctivo prepočítaval, alebo len sa pokúšal odhadnúť 

výsledok, ako dlho sa ktorej úlohe venoval. Učiteľ sa často poteší, keď vidí, ţe ţiak sa k úlohe 

vracia opakovane, aby bol úspešnejší alebo aby doriešil ďalšie príklady v úlohe.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Spätné informácie o riešení úlohy všetkými ţiakmi 
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Obr. 14 Spätné informácie o riešení úlohy jedným ţiakom 

Pokiaľ sú do úlohy zaradené aj materiály, ktoré nie sú z planetavedomosti.sk, skresľuje to 

konečné výsledky. V takom prípade odporúčame, aby ţiak poslal vloţenú vypracovanú úlohu 

priamo na mail učiteľovi, a naopak ţiak dostal od učiteľa spätnú väzbu. 

 
Obr.č. 15 Reakcia ţiačky na spätnú väzbu učiteľa. 

Tvorba prezentácií a úloh na portáli 

Na portáli naucteviac.sk sa môţe zaregistovať kaţdý učiteľ. Pokiaľ uţ školu 

zaregistroval jeho kolega, portál ho na to upozorní a bude ţiadať od neho kód školy. Pokiaľ 

škola nie je zaregistrovaná, môţe ju zaregistrovať s tým, ţe vytvorí prístupový kód pre školu 

a stáva sa administrátorom školy. Presný postup registrácie si môţete pozrieť priamo na 

portáli naucteviac.sk kliknutím na:   

 

 

 

 

Obr. č. 16 Registráci na portáli  

Ako sme spomínali, na portáli planetavedomosti.sk (naucteviac.sk) sa nachádza viac 

ako 30 000 rôznych interaktívnych učebných materiálov: videonahrávok, prezentácií, úloh, 

cvičení, obrázkov. Tieto materiály sú roztriedené  podľa predmetov: matematika, biológia 

atď., ďalej na stupne: ZŠ1, ZŠ2, SŠ, na  kapitoly a podkapitoly. Čo bolo a je  pri tvorbe 

učebných materiálov na portáli problémom, je skutočnosť, ţe zatiaľ triedenie nezodpovedá 

usporiadaniu učiva nášmu štátnemu vzdelávaciemu programu.  

Presný a podrobný postup pri tvorbe prezentácií a úloh je moţné si pozrieť priamo na 

portáli vo videonahrávkach kliknutím na: 
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Obr. č. 17 Prístup k tvorbe prezentácií a úloh 

Podmienky vyuţívania IKT v práci so ţiakmi so SP  

Vyuţívanie IKT pri vzdelávaní ţiakov nachádza stále širšie uplatnenie.  

Výučbové programy i interaktívne učebné materiály musia pre pouţívanie v práci so sluchovo 

postihnutými ţiakmi spĺňať isté požiadavky:  

 obsahovať výstiţné pokyny – jednoduché formulácie viet; 

 neobsahovať informácie len v zvukovej podobe; 

 vysokú interaktívnosť. 

Okrem toho učiteľ musí myslieť na:  

 zvýšenú potrebu opakovania a utvrdzovania učiva, najmä opakovaniu pojmov;  

 rozvíjanie komunikačných zručností ţiakov, ktoré je moţné len v priamej 

medziľudskej interakcii; 

 prepojenie učiva so ţivotom, praxou. 

Prečo vytvárať učebné materiály na portáli naucteviac.sk? 

 Ţiaci veľmi radi pracujú s interaktívnymi výučbovými materiálmi, nakoľko nemusia 

veľa písať, umoţňujú im pracovať ich tempom, sú názornejšie a dostávajú hneď 

spätnú väzbu. 

 Obsahujú veľké mnoţstvo rôznorodého učebného materiálu. 

 Je daná moţnosť uchovávať, upravovať a dopĺňať vytvorený materiál podľa potrieb 

triedy. 

 
Obr. 16 Ţiaci majú úlohy na portáli veľmi radi 
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Aké sú plánované zmeny na portáli planetavedomosti.sk? 

 Rozširovanie portálu o ďalšie predmety, v súčasnosti sa pracuje na predmetoch 

Slovenský jazyk, Anglický jazyk, o materiály pre ţiakov s NKS a IVVP. 

 Usporiadanie učebných materiálov zodpovedajúce nášmu štátnemu vzdelávaciemu 

programu. 

Aké ďalšie zmeny by sme uvítali na portáli? 

 Vytvorenie priestoru na vlastné postupy pri riešení matematických úloh. 

 Kvalitnejšie moţnosti editovania a úpravy stránok portálu učiteľom. 

 Priestor na rozvíjanie komunikačných schopností ţiakov, na argumentáciu a postupu 

riešenia úlohy. 

Aké je riziko pri jednostrannom požívaní IKT na hodinách? 

 Prehlbovanie narušenej komunikačnej schopnosti ţiakov.  

 Tendencia mechanického postupu pri riešení úloh – riešenie tipovaním, aţ kým to 

neklapne. 
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Moţnosti tvorby testov v programe HotPotatoes  

(Horúci zemiak) 

Mgr. Saskia Vidová 

Anotácia: Autorka vo svojom príspevku rozoberá rôzne možnosti práce s počítačovým 

programom. 

Kľúčové slová: inštalácia programu, uložený v htlm, roletka, súbor otázok, konfiguračný 

súbor. 

 

Free program, ktorý sa dá sa stiahnuť z internetu http://hotpot.uvic.ca/ aj so slovenským 

jazykom. Na internete nájdete aj veľa návodov ako pracovať v tomto programe, ale aj 

mnoţstvo testov vytvorených v tomto programe napr. www.zborovna.sk, 

http://www.megym.wbl.sk/Testy-Hot-Potatoes.html, http://evanet.webnode.sk/ako-na-hot-

potatoes/, manuál... . 

  

Na tvorbu testu musíte mať nainštalovaný tento program v počítači, ale na testy, ktoré budú 

ţiaci riešiť nepotrebujete inštalovať tento program do PC. Vtom prípade musí byť test 

uloţený ako html. 

Úvodná strana programu: - výber testu 

http://hotpot.uvic.ca/
http://www.zborovna.sk/
http://www.megym.wbl.sk/Testy-Hot-Potatoes.html
http://evanet.webnode.sk/ako-na-hot-potatoes/
http://evanet.webnode.sk/ako-na-hot-potatoes/
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/HPmanual%5b1%5d.pdf
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JCloze 

Program, v ktorom tvoríte test. Test ukladáte ako program  alebo ako html . 

 

 

Testy: ţiak odpoveď dopisuje alebo si vyberá v roletke odpovedí 

 Doplňovačka – ţiak dopíše slovo, jednotku... 

 Dopisovanie - písmena 

 Tvorba tabuliek.... 

 

Výsledok v html: 

 Jednotky: jednotky dĺţky, jednotky, premena dĺţky, premena 

 Jazyky: doplň slova SJ, doplň názov SJ a AJ 

 

 

file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JCloze/Jednotky/doplnjednotkydlzky1.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JCloze/Jednotky/doplnjednotkydlzkycashmotnost.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JCloze/Jednotky/premenadlzky.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JCloze/Jednotky/premenaHmotnostiaCasu.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JCloze/Jazyky/SJdoplnslova1.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JCloze/Jazyky/SJdoplnnazov.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JCloze/Jazyky/AJdoplnnazov.htm
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JMatch 

Program:  

Testy: ten istý test môţete uloţiť v troch rôznych verziách: roletka – výber odpovedí, 

priraďovanie, dvojica. 

 Priraďovanie -  pojem – útvar, slovo v aj – sj, 

slovo – obrázok .... 

 Pexeso 

 Ako sa to volá 

 

Výsledok v html: 

Rovinne geometrické útvary – roletka, priraď, dvojice, pexeso. 

  

file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/Geometria/rovinnegeometrickeutvary.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/Geometria/rovinnegeometrickeutvary1.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/Geometria/rovinnegeometrickeutvary2.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/Pexeso/pexesogeometria.htm
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JCross – tvorba tajničiek (kríţoviek) 

Program:  

Učiteľ si pripraví súbor slov, ktoré chce pouţiť do kríţovky. Program sám vytvorí kríţovku. 

Potom k daným slovám treba priradiť obrázok alebo vetu. 

Test: kríţovka 

Výsledok v html: 

Geometrické útvary – kríţovka (tajnička) 

 

file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/Geometria/geometrickeutvarykrizovka.htm
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JQuiz – tvorba testov 

Program:  

Súbor otázok, na ktoré ţiaci odpovedajú slovne alebo vyberajú odpoveď. 

Otázky sa môţu po kaţdom znova spustení premiešať/vybrať a to isté aj moţnosti odpovedí. 

Výsledok v html: 

Aritmetika (opakovanie), test percentá. 

 

 

file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JQuize/Aritmetika5/prirodzenecisla5r.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JQuize/percenta/percentaTest.htm
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JMix – pomiešané slová vo vete 

Program:  sa 

dá uloţiť dvoma spôsobmi. Podľa toho ako ţiaci budú riešiť test. 

Výsledok v html: 

Ţiak vety skladá klikaním na slovo alebo posúvaním slov. 

 Vety: SJ, Mat, AJ. 

   

 

file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/Vety/vetaSJukazka1.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/Vety/vetaM1ukazka2.htm
file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/Vety/vetaAJukazka3.htm
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V kaţdom programe je moţnosť upraviť vzhľad, tlačidlá ... daného testu – na to slúţi 

konfiguračný súbor . 

Konfiguračný súbor : 

 Skoro vo všetkých programoch rovnaký. 

  1. Napísanie názvu a inštrukcií:  

 

 2. Prepísanie do slovenčiny pokyny a odpovede, prípadne za správnu/nesprávnu 

odpoveď sa dá dať obrázok: 
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 3. Prepísanie čo bude na tlačidlách, spájanie viacerých testov:

 

 4. Vzhľad – pozadie stránky, farba písma, tlačidiel...: 

 

 5. A iné napr. časovanie, výber otázok, premiešavanie otázok/odpovedí... 

Okrem toho sa môţe v niektorých testoch vytvárať tzv. čítací text .  Je umiestený vľavo 

a vpravo sú potom otázky – test. Čítací text ostáva otázky sa vymieňajú. Môţe sa vyuţiť 

hlavne na porozumenie textu, ţe ţiak odpovedá na otázky a odpoveď nájde v čítacom texte. 
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Napr. Rovnice a váhy. 

 

 

TheMaster 

Určitú dobu platená sluţba. Slúţi na spájanie rôznych testov do jedného uceleného celku. 

 

 

 

file:///C:/Users/user2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/YXF2GEV2/JQuize/Jednoducherovnice/jednoducherovnice.htm
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Fotogaléria: 
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Existujú aj iné spôsoby tvorby rôznych testov, hier ...  

Napr.: 

 program kartičky, 

 edukačné  hry http://www.thekidzpage.com/learninggames/index.htm (I. stupeň),  

 výučbový program  GCompris  http://gcompris.net/-sk (je súbor vzdelávacích hier 

určených pre vekovú kategóriu od 2 do 10 rokov),  

 program  SEN TEACHER je vynikajúcim pomocníkom pre učiteľov na tvorbu 

rôznych učebných pomôcok, listov, letákov, menoviek, diplomov, pozvánok, 

matematických hier, 3D modelov, osemsmeroviek, kartičiek na anglický jazyk či 

písanie  http://www.senteacher.org/,  

  program RazDvaTri je vhodným pomocníkom na precvičovanie základných 

matematických operácii. Stiahneme ho z http://www.slunecnice.cz/sw/razdvatri/ 

(free), 

  tvorba priraďovacích cvičení 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/matching/index.htm,  

 tvorba cvičení s porozumením  

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm,  

 pomocou webovej stránky MATH WORKSHEET si môţeme vytvoriť nekonečnú 

zásobu pracovných listov na matematiku:  http://themathworksheetsite.com/  

 a iné.  

            Manuály a návody nájdete napr. www.zborovna.sk – február, január 2011. 

 

Literatúra: 

Uvedené www-stránky, moje testy, moje fotky 

Pracovisko: 

MŠ s ZŠ pre ţiakov a deti so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska č. 48, BA 

http://www.thekidzpage.com/learninggames/index.htm
http://gcompris.net/-sk
http://www.senteacher.org/
http://www.slunecnice.cz/sw/razdvatri/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/matching/index.htm
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/comprehension/index.htm
http://themathworksheetsite.com/
http://www.zborovna.sk/
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Vyuţití počítače v hodinách matematiky u ţáků se sluchovým postiţením. 

Mgr. Jitka Vítová 

 

Abstrakt: Proč se mám učit matematiku? Tuto otázku klade nejeden žák svému učiteli, který 

se dnes a denně snaží látku nejen vysvětlit, ale hlavně zprostředkovat formou, která 

bude pro studenta zajímavá, zábavná a zároveň mu umožní osvojit si učivo 

v souladu s kurikulárním dokumentem, tj. školním vzdělávacím programem. 

Nejinak je tomu i v oblasti vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Příspěvek 

přináší postřehy a náměty z autorčiny krátké učitelské praxe v dané oblasti školství. 

 

Klíčová slova: žáci a studenti se sluchovým postižením, počítač, výukové programy, znakový 

  jazyk 

 

Matematika, jeden z nejméně populárních školních předmětů a zároveň předmět, 

kterému jsou po češtině, věnovány největší časové dotace v systému základního školství 

v České republice. V porovnání s výsledky jiných evropských zemí, stojíme v pořadí 

úspěšnosti svých ţáků na 22. místě, přičemţ v oblasti matematiky se výsledky našich ţáků 

stále zhoršují (OECD, 2010). Studenti selhávají v řešení jednoduchých praktických úloh, 

nevidí v učení matematiky smysl a zaujímají k ní negativní postoj, který se jen velmi těţko 

mění. 

S obdobnou situací se setkáme rovněţ na základních a středních školách pro ţáky se 

sluchovým postiţením. Zde se však objevují další faktory vyplývající z existence sluchového 

postiţení, které ovlivňují úspěšnost těchto ţáků v matematice. Za jeden z nejdůleţitějších 

povaţujeme střetnutí dvou kultur, kultury majoritní, slyšící, společnosti a kultury Neslyšících, 

jejíţ jedinci mají nejen odlišný jazyk a hodnoty, ale v mnoha případech i jiné ţivotní 

zkušenosti neţ jejich intaktní vrstevníci. V praxi to kromě jiného znamená přítomnost tří 

jazyků v hodinách matematiky: českého jazyka, znakového jazyka a jazyka matematiky, coţ 

můţe být podstatnou překáţkou při osvojování si učiva ţákem se sluchovým postiţením. 

Rovněţ nedostatečná znalost znakového jazyka můţe učiteli komplikovat výklad učiva a 

zároveň mu bránit v pochopení ţákových myšlenkových kroků při řešení konkrétních 

příkladů. Potměšil (2004) řadí mezi zásady surdopedické péče kromě komunikativnosti a 

moţnosti výběru preferovaného komunikačního stylu také zásadu názornosti, systematičnosti, 

přiměřené náročnosti a rozšiřování pojmové banky. Domnívám se, ţe k jejich naplnění můţe 
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v hodinách matematiky velkou měrou přispět počítač; technická a didaktická pomůcka, která 

nabízí široké vyuţití. Mimo jiné rozvíjí sociální kompetence a osobnost jedince a zároveň je 

podle Hameyera (1987) předmětem studia nových informačních a komunikačních technologií. 

 

Počítač jako technická pomůcka spolu se zpětným dataprojektorem činí proces 

edukace jednodušší pro učitele, ţáka i tlumočníka: 

 umoţňuje učiteli dodrţet zásadu názornosti ve výuce (ukázka obrázků, fotografií, 

filmů), 

 zprostředkuje čitelný a přehledný zápis, který je pro ţáka se sluchovým postiţením 

nezbytný (Student má při výuce k dispozici strukturovaný, přesný zápis. Učitel má dvě 

volné ruce pro komunikaci ve znakovém jazyce a vedlejší křídla tabule můţe vyuţívat 

k náčrtům a vysvětlování jednotlivých kroků řešení matematické úlohy. Předem 

připravenou prezentaci či dokument lze zároveň poskytnou tlumočníkovi jako 

přípravu na tlumočenou hodinu.), 

 umoţňuje snadnější orientaci v textu – zápisu (moţnost jednoduchého návratu k 

předchozímu zápisu, předešlému učivu či vzorcům apod.), 

 prezentace v PowerPointu či běţné dokumenty lze vytisknout a poskytnou studentům 

jako studijní materiály (Student se během hodiny nemusí soustředit na podrobný zápis, 

ale můţe svoji pozornost zcela věnovat výkladu, pochopení a procvičování daného 

učiva.), 

 studenti získávají představu o moţnostech vyuţití PC a mají větší motivaci k 

osvojování si počítačové gramotnosti, 

 v případě ţáků s přidruţeným zrakovým postiţením umoţňuje PC a dataprojektor 

dostatečně velké zvětšení obrazu a tím i velikosti písma, 

 moţnost pouţívat v hodinách internet pro vyhledávání neznámých a cizích slov. 

 

U ţáků druhého stupně základní školy bývá počítač motivací k činnosti a to i 

v případě, kdy se jedná o pozdější vyučovací hodinu, a ţáci se cítí být unaveni. Ve své praxi 

proto vyuţívám jedenkrát týdně moţnost výuky matematiky v počítačové učebně. Přestoţe 

má škola k dispozici pouze jeden starší program vhodný pro ţáky daného věku, mají hodiny 

matematiky v počítačové učebně u ţáků velký ohlas. Program je zaměřen na učivo 3. aţ 8. 

třídy, které svým rozdělením odpovídá náplni vzdělávacích osnov platných do roku 2007. 

Kaţdý tematický okruh nabízí úlohy různého stupně obtíţnosti. Ţáci si sami stanovují počet 

příkladů, při řešení jednotlivých úloh je počítač navádí k postupným krokům, v případě špatné 
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odpovědi jim ukáţe správný postup. Závěrem vyzývá ţáka k sebehodnocení, na které mu 

následně poskytuje zpětnou vazbu. Protoţe program nabízí k danému „tématu“ úlohy různé 

obtíţnosti, lze při hodinách respektovat individuální dovednosti a schopnosti ţáků. „Slabším“ 

ţákům je moţné zadat jednodušší úlohy, podobně ţákům průměrným či nadaným pro 

matematiku úlohy komplikovanější
1
. 

 

Bohuţel v současné době škola nedisponuje programy, které bychom mohli při výuce 

matematiky vyuţívat se studenty střední školy. V jejich případě nabízí počítač v omezené 

míře moţnost „alternativní“ formy komunikace, na kterou je nutné studenty připravit v 

rámci státních maturit. Tj. tlumočení úloh do znakového jazyka formou videozáznamu, které 

je sice v zahraničí naprosto běţnou záleţitostí, ale pro nás i naše studenty novinkou. 

Videozáznam s tlumočenou instrukcí písemné matematické úlohy přináší do výuky 

matematiky nové a zajímavé aspekty. Důvodem je absence některých matematických pojmů, 

neexistence spisovného znakového jazyka a rovněţ varianty znakového jazyka. V důsledku 

zmíněných faktorů se proto u řady studentů setkávám s nepochopením úlohy. V některých 

třídách dochází následně k zajímavému jevu: po opakovaném sledování instrukce ve 

znakovém jazyce, velice často úlohu na popud studentů sama vypočítám a vysvětlím na 

tabuli, následně si studenti opakovaně pouští záznam tlumočené úlohy a snaţí se o jeho 

pochopení v kontextu vypočítané úlohy a písemného zadání úlohy. Na tomto místě si dovoluji 

upozornit, ţe se jedná o studenty nadané, kteří jsou v hodinách středoškolské matematiky 

schopni a přístupni diskuzi. Zároveň se zde ukazuje, ţe přestoţe si student v hodinách učivo 

osvojil a v řadě konkrétních případů byl schopný jej pouţít, v případě, ţe se jedná o aplikaci 

naučeného učiva či o úlohy z celé šíře středoškolské látky není schopen samostatně pracovat a 

to ani v případě přítomnosti tlumočníka. Dalším faktorem, na který se dovoluji poukázat, je 

neporozumění písemnému středoškolskému matematickému textu a to i přesto, ţe s ním 

v hodinách matematiky se ţáky pracujeme. 

 

Spolu s rozvojem informačních technologií přibývají také technické „pomůcky“, 

které činí výuku matematiky pro ţáky se sluchovým postiţením srozumitelnější a zajímavější: 

                                                      

1 Zmiňovanou třídu navštěvuje pět ţáků s kochleárním implantátem a jeden ţák nedoslýchavý. Vzhledem k 

době implantace, délce rehabilitace a odloţené školní docházce, navštěvují tyto děti tři různé ročníky, přestoţe 

jsou přibliţně ve stejném věku. Pokud ţáci pracují na počítači, setkávám se u ţáků s větší motivací pro 

osvojování nového učiva. Ţákyně s kochleárním implantátem, která navštěvuje 5. ročník, ale věkově je stejně 

stará jako spoluţáci ze 7. třídy, v hodinách na PC často vyţaduje úlohy stejné jako její spoluţáci z vyšších 

ročníků a je v jejich plnění úspěšná. 
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interaktivní tabule; propojení PC s videokamerou a s ním spojené tlumočení on-line, které je v 

zahraničí často pouţíváno při tlumočení studentům vysokých škol; e-learningové programy s 

videozáznamem instrukce ve znakovém jazyce (obr. č. 3, 4, 5, 6, 7), které u dětí se sluchovým 

postiţením zvyšují nezávislost, sebevědomí, motivaci a sociální kontakt (Al-Osaimi, 

ALFedaghi, Alsumait, 2010); a nově také vysoce interaktivní učební programy Mathsigner a 

SMILE
2
 (obr. č. 1 a 2) pro zdokonalení matematických schopností neslyšících dětí, které 

pomocí rozmanitých interaktivních aktivit v animovaném 3D prostředí se znakujícím 

animovaným tlumočníkem učí studenty a rodiče ve znakovém jazyce elementární matematiku 

(Villani a Wilbur, 2007). 

Nezbývá neţ doufat, ţe i v našich podmínkách se tyto technické pomůcky stanou 

dříve či později běţným vybavením našich škol a umoţní ţákům a studentům v plné míře 

rozvíjet jejich matematické představy a dovednosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č. 1 Ukázka prototypu interaktivního   Obr č. 2 Ukázka začátku herního programu  

učebního programu Mathsigner – animace 3D.  SMILE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Hlavní stránka e-learningového programu pro děti se sluchovým postiţením 

 

                                                      
2 Jedná se o programy Mathsigner a SMILE. Ukázky demoverze jsou k dispozici na stánkách 

http://www2.tech.purdue.edu/cg/i3 a http://www2.tech.purde.edu/cg/i3/smile/demos. 

http://www2.tech.purdue.edu/cgt/13
http://www2.tech.purde.edu/cg/i3/smile/demos
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Obr. č. 4 Příklad definice barev s více tvary reprezentující Obr. č. 5 Příklad definice barev s jedním tvarem 

nové slovo      reprezentující nové slovo 

 

 

  

Obr. č. 6 Zpětná vazba pro ne-porozumění.  Obr. č. 7 Ukázka vhodného poskytnutí zpětné vazby 
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Vyuţívanie informačných a komunikačných technológií pri vyučovaní 

ţiakov s viacnásobným postihnutím. 

PaedDr. Jana Verešová PhD. 

 

Anotácia: V príspevku sa poukazuje na zložitosť vzdelávania žiakov s viacnásobným 

postihnutím a predkladajú sa rôzne formy vyučovacích hodín prostredníctvom informačno 

komunikačných technológií. 

 

Kľúčové slová: výchovnovzdelávacie ciele, vyučovacie metódy,  vyučovacie prostriedky, 

Power Point, laptop, skener, interaktívna tabuľa, počítačové programy. 

 

 

 

Výchova a vzdelávanie ţiakov s postihnutím je špecifické, náročné a plné prekáţok. 

Ešte náročnejšia je práca špeciálneho pedagóga, ktorý pracuje so ţiakmi s viacnásobným 

postihnutím. V dnešnej špeciálno-pedagogickej praxi je len veľmi málo materiálov a metodík 

vhodných pre prácu so ţiakmi, ktorí majú primárne ťaţké postihnutie v sluchovej oblasti, ku 

ktorému sa pridruţuje autizmus a mentálna retardácia v hraničnom pásme. Učitelia 

a vychovávatelia sú nútení vytvárať si vlastné materiály a prispôsobovať ich moţnostiam ale 

aj aktuálnemu stavu kaţdého ţiaka. 

Moderné technológie prenikajú nielen do všetkých oblastí spoločnosti, ale aj do ţivota 

jednotlivca a to aj do ţivota ţiaka s viacnásobným postihnutím. V školskej praxi nám IKT 

pomáhajú názorne vysvetliť ţiakom učebné texty, pribliţujú ţiakom niektoré nepoznané a 

abstraktné pojmy, sú vhodným doplnením a spestrením kaţdodennej vyučovacej činnosti.  

 

Len zriedkakedy sa postihnutie, či znevýhodnenie človeka vyskytuje v ojedinelej 

forme. K znevýhodneniu mentálnemu, senzorickému, či somatickému sú mnohokrát pripojené 

aj znevýhodnenia v oblasti komunikácie, sociálnych vzťahov a sociálnej integrácie.  

Matoušek (2003) charakterizuje zdravotné postihnutie človeka ako postihnutie, ktoré 

nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu jeho ţivota, hlavne schopnosť nadväzovať a udrţiavať vzťahy 

s ľuďmi a schopnosť pracovať. 
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Proces vzdelávania ţiakov s mentálnym postihnutím prebieha v závislosti na miere a 

hĺbke postihnutia, odlišne od procesu vzdelávania ostatných ţiakov. Vyţaduje preto špeciálne 

vyučovacie metódy, vhodný výber učiva, individuálny prístup učiteľa – psychopéda a výrazne 

zníţený počet ţiakov v triede. Vzdelávacie obsahy prezentované v beţnej škole spravidla 

nechápu, takţe musia byť vyučovaní podľa vzdelávacích programov špeciálnej školy 

(Švarcová, 2000). 

Vzdelávanie ţiakov v špeciálnej základnej škole pre ţiakov s mentálnym postihnutím 

sa uskutočňuje diferencovane podľa stupňa postihnutia ţiakov v troch vzdelávacích 

variantoch:  

• ţiaci s ľahkým mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa učebných plánov a 

učebných osnov vzdelávacieho variantu A.  

• ţiaci so stredným mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa učebných plánov a 

učebných osnov vzdelávacieho variantu B.  

• ţiaci, ktorých nemoţno vzdelávať podľa vzdelávacieho variantu A a B. 

 

V B variante sa vzdelávajú mentálne postihnutí ţiaci stredného a ťaţkého stupňa 

mentálneho postihnutia a ţiaci s viacnásobným postihnutím v prípravnom a v 1-10. ročníku 

špeciálnej základnej školy. 

Cieľom vzdelávania v B variante je čo najväčší rozvoj mentálne postihnutých ţiakov z 

fyzickej i psychickej stránky, kompenzácia ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť 

na praktický ţivot. Úlohou špeciálnej výchovy je rozvíjať ţiakov z rozumovej, zmyslovej, 

emocionálnej a vôľovej stránky a utvárať ich charakter. Ţiaci sú schopní osvojiť si 

spoločenské a pracovné návyky, zvládnu základné prvky – čítania, písania a počítania. 

 

Škola v dnešnej dobe prestáva byť dominantným zdrojom informácií. Konkurujú jej 

oveľa atraktívnejšie médiá (televízia, video) a elektronické zdroje (osobný počítač, Internet 

apod.). Vyučovanie je podľa Murphyho (2000) procesom mnohonásobných reprezentácií 

(verbálneho, grafického, matematického a iného vizuálneho a auditívneho) učiva a 

vyučovacie funkcie je moţno viac, či menej účinne realizovať pomocou rozmanitých médií 

napríklad - ústna komunikácia, učebné texty, obrazy, grafické schémy, modely, diafilmy, 

fotografie, video, televízia, počítač. 
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Vhodné vyuţívanie počítačov a nových informačných technológií v školských 

podmienkach v značnej miere môţe uľahčiť a zefektívniť proces učenia sa a prispieť k 

rozvoju myšlienkových a tvorivých aktivít ţiakov. Vhodným vyuţitím počítača vo 

vzdelávacom procese dochádza aj ku skvalitneniu vyučovania. 

Aj napriek zvýšeným nárokom na prípravu učiteľa pri vyuţívaní IKT ako aj 

netradičných metód vo vyučovaní, je táto forma vyučovania veľmi vhodná pre ţiakov so 

sluchovým postihnutím pre svoju názornosť a osobnú skúsenosť ţiakov. (Verešová, 2010) 

 

 

 

1. Vyuţívanie IKT na vyučovacích hodinách matematiky v Spojenej škole 

internátnej Hrdličkova 17 v Bratislave u ţiakov s viacnásobným postihnutím 

vzdelávaných v B variante. 

 

 

Na vyučovaní matematiky pri upevňovaní učiva vyuţívame program Ţiačik. Ţiačik je 

slovenský program pre Win95-XP určený na precvičovanie a domáce skúšanie ţiakov 

základných škôl z elementárnej matematiky. Pri zadaniach príkladov vyţadujeme určiť buď 

výsledok alebo chýbajúce členy na ľavej strane vzťahu. Výsledky si väčšinou ţiaci vyberajú 

zo sady ponúknutých 5 moţností. 

 

Vzorová hodina 

Predmet: matematika 

Trieda: III. A ŠZŠ aut 

Ročník: 4., 6. 

Téma: Sčitovanie v obore do 10 (6. ročník) 

 Sčitovanie v obore do 3 (4. ročník) 

Typ hodiny: hodina s vyuţitím IKT 

Organizačná forma: samostatná práca ţiakov. 
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VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE 

Vzdelávacie: naučiť sa sčitovanie racionálnych celých čísiel v danom obore. 

Základné pojmy: číslo, znamienko, plus, väčší, menší, rovná sa 

Výchovné: naučiť sa posunkami vyjadrovať a definovať základné pojmy. 

Rozvíjajúce: rozvíjať pozorovanie, porovnávanie, rozlišovanie a triedenie pri matematických 

a číselných operáciách 

Vyučovacie metódy: písomné opakovanie, motivačná práca s obrázkami v programe Skicár, 

vysvetľovanie nového učiva učiteľom, upevňovanie nového učiva pomocou programu Ţiačik, 

opakovanie formou prezentácie v PowerPoint 

Vyučovacie prostriedky: počítače, výukový program Ţiačik,  pracovný list, program Skicár.  

 

Úvod hodiny 

Organizačná časť – kontrola prítomnosti, oboznámenie ţiakov s cieľom a priebehom hodiny. 

 

 

Písomné opakovanie  

Opakovanie predchádzajúcej 

látky pomocou krátkej 

päťminútovky .  

  

Motivačná časť 

Kreslenie v programe Skicár, pri 

ktorom od ţiakov nenásilnou a hravou formou vyţadujeme sčitovanie. Napríklad nakresli tri 

stromy a potom ešte dva stromy.  
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Sprístupňovanie  a upevňovanie nového učiva 

Nové učivo sprístupňujeme a fixujeme pomocou aktivít na sčitovanie v programe Ţiačik.  

  

Zadanie domácej úlohy 

Príklady na domácu úlohu sme 

vytvorili v programe Microsoft 

Word. Príklady sú zamerané na 

sčitovanie. Ţiakom ich poskytujeme 

vo vytlačenej verzii. 

                  

 

  

      4. ročník       6. ročník 

 

2. Vyuţívanie IKT na vyučovacích hodinách slovenského jazyka v Spojenej škole 

internátnej Hrdličkova 17 v Bratislave u ţiakov s viacnásobným postihnutím 

vzdelávaných v B variante. 

 

Na vyučovaní slovenského jazyka pri upevňovaní učiva vyuţívame prezentácie 

v programe PowerPoint, pracovné listy zhotovované vo programe Word, Excel, Skicár, 

dopĺňanie tvrdého y a mäkkého i realizujeme pomocou programu Ţiačik. 
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Pomocou laptopu, skeneru, tlačiarne, interaktívnej tabule a dataprojektoru si 

vytvárame pre ţiakov učebné pomôcky na dopĺňanie písmen do slov, na poznávanie, 

porovnávanie a spájanie tlačeného a písaného písma, na rozširovanie slovnej zásoby. 

Vzorová hodina 

Predmet: Slovenský jazyk 

Trieda: III. A ŠZŠ aut 

Ročník: 4., 6. 

Téma: Písané a tlačené písmo – Je to správne alebo nie? 

Typ hodiny: hodina s vyuţitím IKT 

Organizačná forma: samostatná práca, kolektívna práca 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE 

Vzdelávacie: naučiť sa porovnávať tlačený a písaný text 

Základné pojmy: tlačené písmeno, písané písmeno, ovocie, zelenina 

Výchovné: naučiť sa vyjadrovať a definovať základné pojmy písanou a posunkovou formou, 

viesť ku všímavostí rozdielov tvaru písma 

Rozvíjajúce: rozvíjať pozorovanie a porovnávanie  

Vyučovacie metódy: písomné opakovanie, motivačné cvičenie v programe Skicár, 

vysvetľovanie nového učiva pomocou prezentácie v PowerPoint, opakovanie formou 

prezentácie v programe PowerPoint,   

Vyučovacie prostriedky: počítač, dataprojektor, skener, interaktívna tabuľa, program Skicár, 

program PowerPoint, pracovný list.  

Úvod hodiny 

Organizačná časť – kontrola prítomnosti, oboznámenie ţiakov s cieľom a priebehom hodiny. 

Opakovanie predchádzajúcich vyučovacích hodín 

Opakovanie predchádzajúcej látky prebieha formou písania podľa poţiadaviek učiteľa – 

napríklad: Napíš písaným písmom svoje meno, Napíš tlačeným písmom slovo mama, Napíš 

písaným písmom slovo tato.... Porovnávanie písaných a tlačených slov: mama, tato, učiteľka, 

vychovávateľka, mená spoluţiakov. 
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Motivačná časť 

Písanie pomocou programu Skicár, pri ktorom od ţiakov nenásilnou a hravou formou 

vyţadujeme napísanie svojho mena tlačeným aj písaným písmom. Ţiaci píšu po jednom na 

počítači a ich výtvory sa zobrazujú na interaktívnej tabuli. 

     

     

       

Sprístupňovanie nového učiva  

Ţiakom formou prezentácie v programe PowerPoint vysvetlíme rozdiel medzi tlačeným 

a písaným textom pri názvoch ovocia a zeleniny. Vysvetľovanie prebieha hravou formou na 

jednoduchých príkladoch a slovách, ktoré ţiaci poznajú zo ţivota. 
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Upevňovanie nového učiva 

Nové učivo fixujeme pomocou skupinovej práce ţiakov pri opakovaní formou prezentácie 

v programe PowerPoint. Ţiaci majú za úlohu určiť či sa tlačený text zhoduje s písaným. 

Najskôr porovnávajú písmená, potom slová ako celok a nakoniec im v prezentovanom slove 

meníme len určité písmeno.  
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  Zadanie domácej úlohy 

Domáca úloha sa skladá z dvoch častí. V prvej časti majú ţiaci správne spojiť tlačený 

a písaný výraz, alebo písaný výraz s obrázkom. V druhej časti musia zadané slovo prepísať 

buď do písanej alebo tlačenej podoby podľa pokynov. 

    

 

 

3. Vyuţívanie IKT na vyučovacích hodinách vlastivedy v Spojenej škole internátnej 

Hrdličkova 17 v Bratislave u ţiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných 

v B variante. 

 

Na hodinách vlastivedy vyuţívame najmä vlastnoručne vyrobené prípravy vhodné pre 

projekčnú techniku – laptop a dataprojektor. Vzhľadom na závaţné postihnutia ţiakov a veľké 

rozpätie tak stupňa sluchového postihnutia, stupňa mentálneho postihnutia, špecifík autizmu 

u jednotlivých ţiakov, veku a pod. nenachádzame v súčasnej dobe vhodné materiály na 

vyučovanie. Sme nútení vytvárať si vlastné vyučovacie materiály, prispôsobovať 

a zjednodušovať beţné materiály pre ţiakov vzdelávaných v B variante, vzdelávať ţiakov 

a preverovať ich vedomosti jednoduchými, zábavnými a najmä názornými aktivitami. 
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Vzorová hodina 

Predmet: vlastiveda a vecné učenie 

Trieda: III. A ŠZŠ aut 

Ročník: 3., 4., 6. 

Téma: Čo je v meste, čo je na dedine? 

Typ hodiny: hodina s vyuţitím IKT 

Organizačná forma: samostatná práca, kolektívna práca 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE 

Vzdelávacie: naučiť sa porovnávať stavby, dopravné prostriedky a ţivočíchy v meste a na 

dedine, vedieť správne priradiť objekt do mesta alebo do dediny 

Základné pojmy: mesto, dedina, dom, panelák, auto, autobus, trolejbus, električka, traktor, 

bicykel.... 

Výchovné: naučiť sa presne vyjadrovať a definovať základné pojmy pomocou posunkov, 

viesť ku všímavostí rozdielov. 

Rozvíjajúce: rozvíjať pozorovanie, porovnávanie, rozlišovanie a triedenie pojmov týkajúcich 

sa mesta a dediny. 

Vyučovacie metódy: opakovanie formou prezentácie v programe PowerPoint, motivačný 

rozhovor, vysvetľovanie nového učiva pomocou prezentácie v PowerPoint, opakovanie 

formou prezentácie v programe PowerPoint, pracovný list 

Vyučovacie prostriedky: dataprojektor, počítač, interaktívna tabuľa, pracovný list, 

prezentácia (PowerPoint). 

Úvod hodiny 

Organizačná časť – kontrola prítomnosti, oboznámenie ţiakov s cieľom a priebehom hodiny. 

Opakovanie predchádzajúcich vyučovacích hodín 

Opakovanie predchádzajúcej látky prebieha formou prezentácie v programe PowerPoint. 

Ţiaci opakujú poznatky o meste a dedine, vyraďujú nesprávne obrázky k tvrdeniam na 

interaktívnej tabuli. 
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Motivačná časť 

Krátky rozhovor so ţiakmi s ukazovaním rôznych obrázkov z mesta a dediny. Ţiaci 

odpovedajú na jednoduché otázky s obrázkami typu: Bývaš v dome alebo v paneláku? Máte 

doma auto? Tato má auto? Do školy ideš trolejbusom? Máš doma ovečku? .... 

Sprístupňovanie nového učiva  

Ţiakom formou prezentácie v programe PowerPoint vysvetľujeme rozdiel medzi dedinou 

a mestom, medzi dopravou na dedine a dopravou v meste. Vysvetľovanie prebieha hravou 

formou na jednoduchých príkladoch so slovami a situáciami, ktoré ţiaci poznajú z beţného 

ţivota. Pri kaţdom slovnom vyjadrení dopĺňame aj adekvátny posunok. 

        

     

   Maťko: Kde je auto?            Viktor: posunok TROLEJBUS       Saška: posunok KRAVA 

 

 

ÁNO NIE 
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Upevňovanie nového učiva 

Nové učivo fixujeme pomocou skupinovej práce ţiakov formou otázok v programe 

PowerPoint a samostatnej práce ţiakov formou pracovného listu. Ţiaci majú za úlohu určiť, 

ktorá z vecí na obrázkoch patrí alebo nepatrí na dedinu a ktorá do mesta.  

    

Zadanie domácej úlohy 

Domáca úloha je zameraná na rozširovanie slovnej (posunkovej) zásoby ţiakov. Ţiaci majú za 

úlohu správne priradiť slová 

k obrázkom a upevniť si posunok 

k danému slovu (obrázku). 

    

       

 

 

Záver 

Starostlivosť, výchova a vzdelávanie ţiakov s viacnásobným postihnutím prináša 

nepredvídateľné ţivotné situácie, ktoré je potrebné riešiť priamo a v danej realite. Pozornosť 

ţiakov s takýmto ťaţkým postihnutím sa počas vyučovacích hodín udrţuje len veľmi ťaţko. 

Kaţdý jeden zo ţiakov vzdelávaných v B variante v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej 

ulici v Bratislave má vlastné pracovné tempo a rôzne dlhú dobu sústredenia. Na základe 

osobných skúseností sme sa presvedčili, ako veľmi nám pouţívanie IKT pri vyučovaní 

pomáha udrţať zvýšenú pozornosť ţiakov s viacnásobným postihnutím. 
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Ukáţky práce s interaktívnou tabuľou 

 
Mgr. Tariné Péter Judit , Kapošvár 

  

Video 1:  Koľko detí odišlo z hojdačky? 
 

Video 2:  Čo je to? 
 

 
 

Video 3: Koľko balónov prasklo? 
 

Video 4: Koľko kaktusov zostalo na stole? 
 

  
Video 5: Množina chlapcov a množina dievčat? 
 

Video 6: Čo je to? 
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Video 7: Koľko? 
 

Video8: Tvoríme vety. 
 

 
  

Video 9: Koľko? 
 

Video 10: Koľko? 
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EduSensus  

 program na podporu kognitívneho a rečového vývinu 

PhDr. Katarína Zborteková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eduSensus

Využitie:

 poruchy a oneskorený vývin 
reči

 sluchové postihnutie

 poruchy učenia

 celková stimuláciu 
oneskoreného kognitívneho 
vývinu

 poruchy vnímania

 poruchy v oblasti zrakovo-
motorickej koordinácie

 poruchy pozornosti

 podpora pamäťových funkcií

 podpora rozumových 
schopností

aj ako doplnok terapie: 

 autizmus
 Downov syndróm
 DMO
 dysfázia
 zajakávanie

Súčasti programu podľa funkcie:

Podpora vývinu:       Step by Step / 4 ročné obdobia

Rozvoj reči:              Talking Pictures
Word Games
Look and Say Dictionary
Logo Games
Logo Rhythmics
Echo Corector

Riešenia:                  Digital Speech Aid
Tablet and Intelligent Pen
Mouth Mouse
Eye Tracker

eduSensus

Step by Step – program na multisenzorickú stimuláciu mentálne, 
somaticky, zmyslovo alebo kombinovane hendikepované deti, na 
podporu rozvoja čiastkových psychických funkcií, na podporu 
všestranného vývinu intaktných detí vo veku od 2-3 rokov

Program umožňuje:  automatický záznam, vyhodnocovanie úspešnosti, 

voľbu vhodných postupov podľa potrieb dieťaťa, vytlačenie pomocného 
materiálu, návrhy na domáce úlohy

4 tematické okruhy – ročné obdobia

8 typov úloh:• uvedomenie si akcie a reakcie, práca s myšou                                    

• vizuálna percepcia a vizuo-motorická koordinácia

• sluchová percepcia a auditívno-motorická    

koordinácia

• auditívno-vizuo-motorická koordinácia

• priestorové  vnímanie

• mentálne,  • grafické  • numerické schopnosti

eduSensus eduSensus

Talking Pictures – program na podporu SP detí, detí s 
autizmom, detí ktoré sa učia rozprávať, alebo majú poruchy reči

Používa prirodzené zvuky, nahráva rečový prejav, zaznamenáva 
opravy, počty cvičení, poskytuje spätnú kontrolu

Zameraný na  sluchové vnímanie a diferenciáciu zvukov, umožňuje 
nahrávanie rečových prejavov a ich porovnanie, ponúka texty na 
čítanie, využíva farebnosť, pamäťové hry, párové aktivity 
(kooperatívne), poskytuje námety pre rodičov a terapeutov na 
rozvoj pasívnej a aktívnej slovnej zásoby a rozvoj sluchového 
vnímania

eduSensus

 Skúsenosti a závery

 3 overované programy sú na profesionálnej úrovni

 sú vhodné a podnetné na stimuláciu detí so sluchovým 

postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a 

kombinovaným postihnutím v predškolskom a mladšom 

školskom veku, za podmienky odborného prekladu a 

výberu vhodných verbálnych a zvukových podnetov na 

základe konzultácií a odporúčaní  logopédov

eduSensus

Logo Games – na podporu jazykového a 
rečového vývinu, profylaxia a terapia porúch 
reči (zajakavosť, dysprozódia, mutizmus, 
motorická afázia)

Obsahuje: artikulačné a hlasové cvičenia, 
podporuje prácu s hlasom- jeho moduláciu, 
hlasitosť, rytmus, intonáciu

Cieľová skupina – logopédi, terapeuti, rodičia, 
špeciálni pedagógovia

EduSensus 
program na podporu kognitívneho a 

rečového vývinu

Katarína Zborteková

VÚDPaP a CŠPP pre SP
Bratislava

Bratislava, 17.  3.  2011   

eduSensus

 Softvérový program vyvinutý v Poľsku pre potreby detí so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 Schválený Ministerstvom školstva v Poľsku

 Firma AGEMSOFT dala posúdiť jeho vhodnosť a využiteľnosť v 
našich podmienkach odborníkom z oblasti psychológie a 
špeciálnej pedagogiky pracujúcim v poradenských zariadeniach
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VYUŢÍVANIE IKT VO VÝUČBE ANGLICKÉHO JAZYKA –  

OSOBNÁ SKÚSENOSŤ 

Mgr.Katarína Kapustová 

 

Anotácia: V prednáške autorka poukazuje na zjednodušený prístup k informáciám , 

precvičovaniu reálnych ţivotných situácií  prostredníctvom informačno komunikačných 

technológií na hodinách anglického jazyka v škole pre ţiakov so sluchovým postihnutím. 

Kľúčové slová: Komunikácia, motivácia, interakcia, edukačný softvér, interaktívna tabuľa 
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