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Metodický deň 2013
1. Programovanie
Programovanie je proces a súčasne aj teoretický odbor zaoberajúci sa vytváraním
počítačových programov. Jednoducho povedané, programovanie je činnosť, ktorá spočíva
vo vytvorení programu na riešenie konkrétnej úlohy.
Programovanie je činnosť, ktorú vykonávame od najranejšieho veku. Program totiž
všeobecne nie je nič iné ako špecifikovaný postup vedúci k splneniu zadanej úlohy. Tento
postup navrhuje už aj malé dieťa, ktoré sa chce dostať napríklad ku hračke. S postupujúcim
vekom sú programy stále zložitejšie a dostávajú sa do nich ďalšie programátorské prvky.
Procedúry (poprosím rodiča, aby mi zaviazal topánky, ktoré si ešte sám zaviazať neviem),
funkcie (opýtam sa mamy, čo budem obedovať), premenné (musím si zapamätať, kadiaľ sa
ide do školy, aby som nezablúdil), podmienky (ak si uložím hračky, budem môcť pozerať
televíziu), cykly (po piatku idú stále dva voľné dni) .
Keď sa žiak začne učiť programovať, to najdôležitejšie väčšinou už teda pozná.
Potrebuje si len uvedomiť svoje doterajšie znalosti a zručnosti a naučiť sa zapísať svoju
predstavu riešenia úlohy pomocou používaného programovacieho jazyka.
Aby žiaci po ukončení základnej školy mali základné znalosti programovania, musí
vyučujúci čo najviac využiť znalosti žiakov, aby to, čo ich naučí, mohli čo najlepšie využiť
vo svojom ďalšom živote.
Nesmieme si ale pliesť výučbu programovania s výučbou konkrétneho
programovacieho jazyka. Pri výučbe programovania by nemalo byť dôležité, ako sa to či ono
naprogramuje napr. v programovacom jazyku Basic či Pascal. Vyučujúci by sa mal sústrediť
predovšetkým na vysvetlenie základných princípov.
Programovanie je širší proces a neobmedzuje sa len na zápis príkazov v nejakom
programovacom jazyku. Proces výučby programovania môžeme rozdeliť na nasledovné
etapy
 Definícia problému: Zadávateľ úlohy by mal čerpať úlohy reálne zo života. Mali by byť
spočiatku nenáročné.
 Náznak postupu riešenia: V tejto etape sa tvorí celková stratégia riešenia daného
problému, pričom úlohy je často nutné rozdeliť a riešiť ich oddelene ako niekoľko
nezávislých programov.
 Algoritmizácia: Najobtiažnejšia etapa programovania - určenie postupnosti operácií
a postup, ktorý túto postupnosť určuje, sa volá algoritmus.
 Odstraňovania chýb v navrhnutom programe. Chyby v programe môžu byť dvojakého
druhu:
syntaktické - zle zapísaný príkaz, obyčajne preklep, počítač príkazu nerozumie, priebeh
programu sa zastaví a objaví sa hlásenie o chybe,
logické - program síce funguje, ale neplní požadované úlohy, končí v nekonečnom cykle,
nevypočíta výsledok a podobne; tieto chyby sú ale zákernejšie, ťažšie sa hľadajú.
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1.1.

Aktuálny stav výučby programovania na ZŠ

Vzdelávací obsah informatiky je v Štátnom vzdelávacom programe rozdelený na päť
tematických okruhov:
 Informácie okolo nás,
 Komunikácia prostredníctvom IKT,
 Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie,
 Princípy fungovania IKT,
 Informačná spoločnosť.
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci
zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s
pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude
to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením
problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych
riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Pojmy:





postup, návod, recept,
riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,
detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program,
robotická stavebnica.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
 skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),
 zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,
 v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z
 menších obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej
 postupnosti príkazov,
 riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie
 obrázkov, pohyb animovaných obrázkov).
Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto
okruhu bude to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad
riešením. Naučia sa chápať pojmy:
 postup riešenia, etapy riešenia problémov
 programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, procedúra, cyklus
 zložitosť riešenia problému
Naučia sa rozlišovať vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
 v programovacom prostredí riešiť úlohy s opakovaním nejakých činností,
 zoskupovanie častí riešenia do procedúr
Určujúcim prvkom obsahu vyučovania programovania sú štandardy, ktoré sa v súčasnosti
vytvárajú na úrovni Štátneho pedagogického ústavu. Pre tému Postupy, riešenia problémov,
algoritmické myslenie sme na našej škole 2. stupňa v Školskom vzdelávacom programe vyčlenili:
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a) obsahový štandard
postup riešenia
formálny zápis riešenia
etapy riešenia problémov
programovací jazyk
elementárny príkaz
postupnosť
cyklus
procedúra
parametre
premenné
zložitosť riešenia problému
b) výkonový štandard
- žiak dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu,
- žiak demonštruje v detskom programovacom prostredí Imagine riešenie úloh
s opakovaním nejakých činností, zapamätávanie výpočtov do premenných,
zoskupovanie častí riešenia do procedúr.

1.2.

Didaktické zásady programovania

Didaktikou programovania rozumieme vednú oblasť, v ktorej skúmame a hľadáme
spôsoby, ako učiť programovanie.
Naučiť žiakov programovanie nie je jednoduché. Celý proces sa skladá z dvoch zložiek.
Jedna je zameraná na zvládnutie základných algoritmických a programovacích štruktúr a
postupov. Druhým problémom a úlohou vyučujúceho je naučiť žiakov ovládať programovací
jazyk, jeho syntax, výhody a obmedzenia. Aby výučba základov programovania bola naozaj
efektívna, je potrebné zvoliť nástroj, ktorého zvládnutie bude čo najjednoduchšie a žiakom
bude robiť len minimálne problémy. Preto na ZŠ na 2. stupni je jedným z najvhodnejších
jazyk Imagine.
Z didaktických zásad programovania je vhodné dodržať nasledovný postup:
 Čo najskôr umožniť tvorbu programov, aby si žiak mohol všetko sám vyskúšať.
 Nepredbiehať, nepoužívať prvky jazyka, ktoré ešte neboli vysvetlené. Výklad by mal
byť usporiadaný, každý nový prvok jazyka by mal byť vysvetlený.
 Informácie podávať po malých častiach. Čím menej nových poznatkov žiakom
predložíme na vyučovacej hodine, tým väčšia je nádej na to, že si ich žiaci zapamätajú
a naučia sa ich používať.
 Úlohy musia byť zaujímavé. Najlepšie úlohy sú také, keď žiak vie, ako by problém
riešil sám, a toto riešenie potrebuje formalizovať tak, aby riešenie zvládol aj počítač.
 Riešenia nemajú byť príliš neprehľadné. Časť programu, ktorá rieši zadanú úlohu, a
tým aj precvičuje preberanú konštrukciu a prvok jazyka, sa nemá strácať v záplave
príkazov vstupu a výstupu a rôznymi pomocnými operáciami.
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Od začiatku dbať na zásady moderného programovania. Ak chceme žiakov naučiť
riešiť aj zložitejšie problémy, treba od samého začiatku riešiť problémové úlohy
rozložením na niekoľko jednoduchších úloh a tie riešiť samostatne.
Riešiť netriviálne problémy. Schopnosť riešiť zložité úlohy je tou najcennejšou
zručnosťou, ktorú si žiaci pri výučbe programovania môžu osvojiť. Vyučujúci by sa mal
sústrediť na to, aby žiakov učil riešiť zložitejšie úlohy, aby si žiaci osvojili zásady
moderného programovania.









Riešenie problému môžeme zapísať niekoľkými spôsobmi:
neverbálne – predvedením riešenia akciou alebo činnosťou,
slovne – opísaním riešenia vlastnými slovami,
videom alebo obrázkami, či fotografiami s jednotlivými krokmi, ktoré
vystihujú riešenie problému,
ikonicky – pre jednotlivé kroky riešenia navrhneme vlastný obrázkový jazyk,
vymedzenou množinou slov – programom

2. Didaktický materiál
2.1.

Online aplikácie
http://infovekacik.infovek.sk/2007-september/robot.php

Hra je na jednoduchú prácu s myškou, ktorá sa
stupňuje do práce so šípkami pod obrázkom.
Asi 5 obrázok má už na sebe šípky, ktoré je
potrebné buď „obísť“ alebo využiť ich funkciu.

http://infovekacik.infovek.sk/2008-januar/robot.php

Úlohou je dostať ľadové kocky na správne miesto.
Robot sa ovláda pomocou šípok.
Táto hra má niekoľko levelov
1.
Začína sa jednoduchým presunutím
2.

Je potrebné sa vyhnúť
nebezpečným
miestam, kde môže robot spadnúť.
3. – .... Level
Flash aplikácia na jednoduché riešenie
postupu robota, ktorého úlohou je rozsvietiť
modré políčka. Žiaci pomocou ikoniek zapisujú
- programujú postup. V aplikácii sú zvýraznené
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použité nové príkazy. Ako môžeme pracovať v aplikácii sa nachádza vo videonávode č. 8 –
Light-Bot.
Výhody:



prostredie vhodné pre žiakov 1. stupňa ZŠ
jednoduché ovládacie prvky k vytváraniu
príkazov

online dostupnosť
Nevýhody:




online dostupnosť
riešenie iba pripravených zadaní
anglická jazyková podpora

Online možnosť riešenia
algoritmických postupov je na
stránke Turtle Geometry NLVM, kde sa nachádza
korytnačka, ktorú môžeme
ovládať pomocou tlačidiel.
Využívame príkazy na posun
vpred, posun vpred 2 až 5
krokov vpred, otočenie vpravo
alebo vľavo v postupnom otáčaní po 15 stupňoch, zmena v šiestich možných farbách.
Kliknutím na tlačidlá sa tieto príkazy poukladajú do spodnej časti okna. Príkazy
prehrávača spúšťajú, pozastavia, zastavia, posunú o jeden krok.
Výhody:

prostredie vhodné ako príprava k prostrediu Imagine

ovládacie prvky pre žiakov už aj v 4. ročníku ZŠ

online dostupnosť
Nevýhody:



online dostupnosť
anglický jazyk

Zahrajte sa hru a rozvíjajte si algoritmické
myslenie!
http://www.onlinehry.sk/hra.aspx?play=ok&game
=8967
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2.2.

Aplikácie z ĎVUI

Kartičkové aktivity, IzyLogo, Panák, Mravec, Živý obraz

2.2.1. Kartičky
Program na vytváranie jednoduchých precvičovacích aktivít. Program na stiahnutie
s popisom a návodom na http://informaticka-vychova.webnode.sk/karticky/

2.2.2. IzyLogo
http://www.lackovaj.veveve.info/Izy.zip

2.2.3. Panák
http://www.lackovaj.veveve.info/Panak1.zip

2.2.4. Živý obraz
http://www.lackovaj.veveve.info/zivyObraz.zip

3. Didaktický postup (Lacková)
Univerzálny návod určite neexistuje a ani tento nepatrí medzi tie perfektné, jediné a
jedinečné. Táto časť je iba návodom, ktorý som si odskúšala približne 5 –krát. Záleží od
žiakov, ktorí sú schopní prijať tieto vedomosti a získať zručnosti. Ďalším problémom môže
byť aj dostupnosť softvéru, prípadne pomôcok, ktoré využívam.
Na našej škole vyučujeme informatickú výchovu od 1. ročníka, preto sa začíname
s týmto tematickým okruhom Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie skôr.

1. ročník
1. hodina (október)
Téma: Skladanie scény – Domček
Softvér: Baltík (aj využitie Demo verzie)
Konkretizácia témy: Oboznámenie sa s aplikáciou. Skladanie scény
Cieľ: Vytvorenie scény (
Pojmy: Spustenie programu, prepnutie na režim skladanie scény, vyberanie a ukladanie
predmetov, odstraňovanie (vyhadzovanie) predmetov z plochy
Podpora: http://www.lackovaj.veveve.info/inf_1roc/1inf_8.htm
2. hodina (november)
Téma: Skladanie scény – ZOO
Softvér: Baltík (aj využitie Demo verzie)
Konkretizácia témy: Skladanie scény, zoologická záhrada
Cieľ: Vytvorenie scény (
Nové pojmy: Banky predmetov
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Pojmy: Spustenie programu, prepnutie na režim skladanie scény, vyberanie a ukladanie
predmetov, odstraňovanie (vyhadzovanie) predmetov z plochy
Podpora: http://www.lackovaj.veveve.info/inf_1roc/1inf_9.htm
3. hodina (november)
Téma: Skladanie scény – Les
Softvér: Baltík (aj využitie Demo verzie)
Konkretizácia témy: Skladanie scény, les
Cieľ: Vytvorenie scény (
Nové pojmy: Ukladanie scény (v Demo verzii je táto funkcia neaktívna)
Pojmy: Spustenie programu, prepnutie na režim skladanie scény, vyberanie a ukladanie
predmetov, odstraňovanie (vyhadzovanie) predmetov z plochy
Podpora: http://www.lackovaj.veveve.info/inf_1roc/1inf_11.htm
4. hodina (február)
Téma: Čarovanie scény – huby, vták
Softvér: Baltík (aj využitie Demo verzie)
Konkretizácia témy: Čarovanie scény
Cieľ: Upevňovanie pravo-ľavej orientácie
Nové pojmy: režim čarovanie scény
Úvod – Čo mám urobiť, aby som sa dostala k .....(žiakovi)? Ovládam iba krok dopredu,
vľavo bok, vpravo bok. Baltík čaruje iba pred seba.
Pojmy: Spustenie programu, prepnutie na režim čarovanie scény, vyberanie predmetov,
odstraňovanie (prečarovávanie) predmetov z plochy
Podpora: http://www.lackovaj.veveve.info/inf_1roc/1inf_22.htm
5. – 8. hodina (marec)
Téma: Čarovanie scény
Softvér: Baltík (aj využitie Demo verzie)
Konkretizácia témy: Čarovanie scény
Cieľ: Upevňovanie pravo-ľavej orientácie
Nové pojmy: režim čarovanie scény – čarovanie rôznych scén
Podpora: http://www.lackovaj.veveve.info/inf_1roc/inf_1roc.htm

2. ročník
1. hodina (december)
Téma: Čarovanie scény – Vizitka
Softvér: Baltík (aj využitie Demo verzie)
Konkretizácia témy: Oboznámenie sa s aplikáciou. Skladanie scény
Cieľ: Opakovanie práce s aplikáciou (
Pojmy: Spustenie programu, prepnutie na režim čarovanie scény, vytvorenie scény.
Podpora: http://www.lackovaj.veveve.info/inf_1roc/1inf_8.htm
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2. hodina (december)
Téma: Panák
Softvér: Panák
Konkretizácia témy: Skúšame si chodenie podľa určitých pravidiel v triede. Chodenie
v priestore, vedenie seba a iných; ľavopravá orientácia. Práca s programom Panák postup iba cca 9-11 levelov
Cieľ: Pri presune chodíme podľa pokynov.
Pojmy: Základné kroky, riešenie problémov – Panák, V tejto časti hodiny môžeme dať
žiakov možnosť vyskúšať si online hru – Moja trieda
Podpora: Panák http://www.lackovaj.veveve.info/Panak1.zip
3. hodina (december)
Téma: Vytvárame jednoduchý program
Softvér: Baltík, alebo Bee Bot
Konkretizácia témy:
Baltík: vytvárame program na vytvorenia lesa dookola a vytvorenie domčeka
Lienka: programujeme Bee Bot – jej jednotlivé kroky po plátne
Cieľ: Pri presune chodíme podľa pokynov a vytvárame program. Panák s vysvetlením
pojmu opakovania. Túto filozofiu uplatníme aj v prostredí Baltík. Vytvárame jednoduchý
program s využitím krokovania, otáčania. - Les
Pojmy: Programujeme Baltíka
Podpora:
4. – 6. hodina (apríl)
Téma: Vytvárame jednoduché program
Softvér: Baltík, alebo Bee Bot
Konkretizácia témy:
Baltík: Domček s plotom; Vyčarovanie záhradky,
Lienka: programujeme Bee Bot – jej jednotlivé kroky po plátne
Cieľ: Vytvorenie programu, vkladanie popisu jednotlivých častí, opakovanie rovnakých
častí – zefektívňovanie programov (krokovanie)
Pojmy: Programujeme Baltíka
Podpora:
Alternatíva – online hra Robot

3. ročník
1. hodina (november)
Téma: Panák, Baltík
Softvér: Panák
Konkretizácia témy: Práca s programom Panák – postup 9-11 levelov. Vysvetlenie pojmu
cyklus.
Cieľ: Opakovanie učiva z 2. ročníka, pojem cyklus
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Pojmy: Základné kroky, riešenie problémov – Panák, Vytvárame a zjednocujeme
jednoduchým postupom cyklus (opakovanie)
Podpora: Panák http://www.lackovaj.veveve.info/Panak1.zip
2. – 5. hodina (november, apríl)
Téma: Baltík
Softvér: Baltík
Konkretizácia témy: Vysvetlenie pojmu cyklus.
Cieľ: Pojem cyklus
Pojmy: Vytvárame a zjednocujeme jednoduchým postupom cyklus (opakovanie)

4. ročník
Softvér: IZY
Konkretizácia témy: Práca s programom IZY – na 2. vyuč. hodinách zvládnutie všetkých
levelov. Opakovanie pojmu cyklus.
Ciele a pojmy: pojem cyklus, zavedenie pojmu procedúra
Podpora: IzyLogo http://www.lackovaj.veveve.info/Izy.zip
V tomto ročníku sa dá podľa obsahu pokračovať ďalej v prostredí Baltík.
Ja som vyskúšala aj IMAGINE – začiatky – základné príkazy.
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