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Úvod 
      Na špeciálnej základnej škole pracujem 7 rokov, som čerstvou absol-

ventkou UK v Bratislave, odbor pedagogika mentálne postihnutých. Naši peda-

gógovia sa nám snažili vštepiť nové postupy a formy vo výchovno-vzdelávacom 

procese, aby aktivita žiakov mala prevahu nad aktivitou učiteľa. Aby žiaci boli 

viac tvoriví a mali viac radosti zo získavania vedomostí, naučiť ich vyjadrovať 

svoje myšlienky a postoje, motivovať ich k aktivite. Preto sa snažím vniesť do 

vyučovacieho procesu niečo nové, modernejšie, čo by žiakov zaujalo. Na svo-

jich hodinách využívam mnohé prezentácie, ktoré vyrábam sama, alebo sa inšpi-

rujem prezentáciami kolegov, ktoré vyhľadávam na internete. Pri vyhľadávaní 

som  narazila na Vašu stránku, pozorne som si prečítala všetky práce, ktoré ma 

v mnohom inšpirovali a povzbudili ma do mnohých tvorivých aktivít. Preto som 

sa rozhodla podeliť sa s ostatnými učiteľmi o prezentácie, slúžiace mentálne 

postihnutým deťom  a chcela by som, aby inšpirovali kolegov k podobným akti-

vitám. Myslím si, že práve IKT nám ponúkajú dostatok možností ako rozvíjať 

vedomostí žiakov moderným a najmä zaujímavým spôsobom tak, aby ich vedeli 

uplatniť v ďalšom živote. Moje osobné skúsenosti s prácou s mentálne postihnu-

tými žiakmi mi dodalo odvahu, aby som sa pokúsila spracovaním projektu 

uchádzať sa o Cenu Slovak Telecom pre našu školu. Som presvedčená o tom, že 

naša škola má veľký podiel na tom, že naši mentálne postihnutí žiaci sa dokážu 

pomerne slušne orientovať v oblasti IKT. Žiaci milujú prácu s počítačom, je pre 

ne veľmi motivujúca. Pomocou nich sa často naučia viac a rýchlejšie, ako 

v triede. Mám skúsenosť, že žiaci s mentálnych postihnutím pri práci 

s počítačom získavajú aj sebadôveru a sebaistotu, takú potrebnú pre ne. Pri práci 

s počítačom sa často ukľudnia, často sa viac snažia o komunikáciu, aby získali 

viac informácií o úlohe. Na hodinách využívame vhodné multimediálne materiá-

ly s farebnými obrázkami, animáciami s vysokou interaktivitou, ktoré formou 

hry vedú žiakov k získavaniu nových poznatkov. Takouto formou chceme 
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umožniť žiakom získať často prvú a jedinú možnú gramotnosť. Využitím flexi-

bilnosti a potenciálu IKT chceme dať žiakom šancu minimalizovať svoj handi-

cap, priblížiť sa k uplatneniu v modernej informačnej spoločnosti a zlepšiť kva-

litu života. Práca a hra s počítačom na hodinách sa u žiakov stretla s veľkým zá-

ujmom.  

     Ďakujem za možnosť podeliť sa s ostatnými kolegami o svoje nápady, 

dúfam, že táto prezentácia spestrí prácu so žiakmi s mentálnym postihnutím aj 

na iných školách.  
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1  PREČO POUŽIŤ IKT NA HODINE VLASTIVEDY 

 
Je viacero dôvodov, prečo začať používať moderné prostriedky pri výučbe 

vlastivedy. 
Uvádzam aspoň tie najhlavnejšie: 
IKT zefektívňujú proces učenia sa: 
Informačné a komunikačné technológie výrazne zvyšujú motiváciu žia-

kov, čím sa napĺňa prvá fáza poznávacieho procesu. Vďaka týmto technológiám 
si žiak vytvára separované a neskôr univerzálne modely, ktoré mu pomáhajú  
získavať skúsenosti . Môžu pomôcť pri tvorbe poznatku, neskôr pri jeho kryšta-
lizácií a automatizácií. Tým napĺňajú všetky fázy poznávacieho procesu.  

IKT: 
- sú silným nástrojom pre prieskum a výskumnú analýzu 
- ponúkajú aktuálne materiály v rôznych formách a objemoch 
- umožňujú voliť si vlastnú stratégiu učenia sa, napredovania vlastným  
  tempom 
- dovoľujú rozvíjať rôzne hladiny náročnosti 
- umožňujú pracovať metódou pokusov a omylov 
- podporujú myslenie do šírky, tvorivosť a fantáziu žiaka 
- poskytujú okamžitú spätnú väzbu 
- majú bohaté výrazové prostriedky 
- ponúkajú možnosť prezentovania vlastných objavov, práce a zručností 
- v niektorých prípadoch šetria čas a námahu 
- poskytujú zábavu a slobodu 
Vlastiveda má byť: 
- zaujímavá a pútavá 
- poskytovať prehľad 
- učiť sa premýšľať o dobre a zle 
- inšpirovať 
- viesť k utváraniu kritického stanoviska 
- viesť k poznaniu seba samého 
- viesť k úvahám 

IKT sú silným prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov. Umožňujú dostať sa 
k množstvu informácií a k najnovším poznatkom. Podporujú výskum a hľadanie 
písomných alebo iných zdrojov.  
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2  AKO VYUŽIŤ IKT NA HODINE VLASTIVEDY 
  
Je veľmi ťažké začleniť IKT do vyučovacieho procesu. Tieto moderné 

technológie sú veľmi silným nástrojom, ktorý môže v mnohom pomôcť, ale tiež 
spôsobiť starosti a problémy. Preto skôr ako učiteľ začne využívať IKT na svo-
jich hodinách, mal by sa oboznámiť so základnými princípmi takejto formy vy-
učovania. Mal by vedieť čo ponúkajú jednotlivé technológie a ako využiť kon-
krétny produkt – vzdelávací program, multimedálne CD alebo www stránku.  

 

2.1 UŽITOČNÉ RADY 

Kedy použiť IKT: 
- keď to je najefektívnejšia cesta ako dosiahnuť vyučovacie ciele 

- sú účinnou a lepšou možnosťou k sprístupneniu informácií a faktov 

- pomáhajú žiakom organizovať a spájať myšlienky viac efektívne 

- zlepšujú zručnosti, vedomosti, pochopenie učiva 

- súčasťou úlohy, ktorá má jasné zameranie 

- poskytujú údaje (textové aj obrázkové) primerané veku a schopnostiam  

  žiakov 

 

Od učiteľa sa vyžaduje aby: 
- poznal efektívne metódy využitia IKT pri výučbe vlastivedy 
- vedel ako dosiahnúť ciele vlastivedného vyučovania pomocou IKT 
- naučil sa nové metodické postupy 
- objavoval netradičné, atraktívne a užitočné témy 
- vedel žiakov zadať problém, úlohu pre nasmerovanie samostatnej práce 
- bol oboznámený s odkazmi na zdroje, ktoré chce aby žiaci použili 
- rozvíjal informačnú gramotnosť svojich žiakov 
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3 MODEL VYUČOVACEJ HODINY VLASTIVEDY V ŠZŠ 

Štruktúra vyučovacej hodiny 

Typ školy: Špeciálna základná škola 

Predmet: Vlastiveda 

Ročník: 5. Ročník 

Tematický celok: Život ľudí v dávnej minulosti 

Téma hodiny: Pravek 

Cieľ: Priblížiť žiakom pochopiť život v praveku, umožniť poznávať his 

tóriu 

Špecifické ciele: Rozširovanie slovnej zásoby /praľudia, kov, 

pracovné  nástroje/            

Medzipredmetové vzťahy:  

Hudobná výchova- /Rytmizácia - napodobni zvuky ľudí z praveku/ 

Pracovné vyučovanie - /Práce s prírodninami – zhotov si praveký 

pracovný nástroj/    

Výtvarná výchova - /Práca s Legom – život v dobe ľadovej/                                              

                                                 

Požiadavky na zručnosti žiakov: Základy práce s PC a internetom 

Požiadavky na zručnosti učiteľa: Práca s PC /Power Pointom,   

Word, Skicár, práca s digitálnym fotoaparátom, skenerom/. 
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Spätná väzba: Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnejm výchovy: 

                 Z dreva a kameňa si zhotov pracovný nástroj praľudí. 

                  Ako si predstavuješ život a bývanie pravekých ľudí – zhotov 

                pomocou stavebnice Lego.    

Obrázok č. l  

    

Pre 5. ročník

Mgr. Renáta Hegedušová 

            

činnosť pomôcky metódy a formy 
Vzbudenie záujmu 

– hmatovým vnímaním, 
rozlíšiť predmety 

Figurka mamuta, 
kamenný pracovný ná-
stroj, koža – srsť, kosť, 

šatka 

Pokus o nastolenie 
problému 

Práca s prezentá-
ciou 

Počítač, projektor, 
plátno, ozvučné drievka 

Rozhovor, pozorovanie, 
vysvetľovanie, analytic-
ko – syntetická metóda, 

demonštrácia, rytmizácia 

 
Práca v 3 skupi-

nách so striedaním na 
stanovištiach 

Internet Výmena skupín, 
skupinová práca, prak-

tická práca 
Zadanie práce na 

doma 
PowerPoint, inter-

net 
Vysvetlenie 

Upevnenie Obrázky Riešenie problému 
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Na začiatku vyučovacej hodiny oboznámim žiakov s témou, cieľom 

a štruktúrou hodiny. Je potrebné vzbudiť záujem u žiakov o vyučovaciu látku, 

motivovať ich.  

Obrázok č. 2 

 

¨ Pravekí ľudia 
žili v jaskyni.

¨ Žili spolu v 
tlupách.

¨ Starali sa o 
oheň.

¨ Lovili 
mamutov.

 

                                                     

 Na obrázku č. 2 je zobrazený mamut, ktorého žiaci opisujú, prirovnávajú 

k ostatným zvieratám, porovnávajú veľkostné rozdiely. Napísané sú základné 

informácie o spôsobe života pravekých ľudí – prežiť, zaobstaranie obživy.  Do 

prijímania informácií sú zapojené viaceré kanály. Zrakom vnímajú obrázok –

mamuta, napodobňujú zvuky mamuta. Hmatom vnímajú atmosféru lovu/ ozvu-

čené drievka/, intonáciou hlasu učiteľa sa vžívajú do dejinných udalostí 

/zvýraznenie dôležitých slov- jaskyňa, tlupa, oheň, mamut, prežiť, jedlo.../.     



 Cena Slovak Telekom 
 

 

Strana 10 z 17 

Pri mentálne postihnutých žiakoch je veľmi dôležité, aby informácie boli jasné, 

stručné, vecné a ľahko zapamätateľné. Príliš veľa  informácií si žiak ťažko za-

pamätá a následne ťažko vybavuje.             

 

Obrázok č. 3 

Šaty si šili z kože.

Zbrane vyrábali z 
kostí.

Kosti varili a ohýbali. Vykopali jamu, 
zamaskovali ju.

Na steny jaskýň maľovali zvieratá.                            

 
Na snímke č. 3 žiaci majú možnosť sa naučiť kde pravekí ľudia žili, do 

čoho sa odievali, aké zbrane vyrábali, ako lovili mamutov. Žiaci porovnávajú 
život v súčasnosti so životom v praveku. Opisujú spôsob života a kultúru lovcov 
mamutov. Obrázky opisujú, učia sa „čítať z obrázkov“. Zoznamujú sa s konaním 
ľudí v rôznych životných situáciách. Z dejín je možné získať veľa životných 
skúseností.  
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Obrázok č. 4 

 

 

Pri šití odevu. Lovci.

 
 
Na ďalšej snímke žiaci porovnávajú dnešné spôsoby odievania, používané 

materiály, trendy v odievaní.  Oboznamujú sa s dobovým odevom, rozdielnymi  

spôsobmi odievania medzi pohlavím, hierarchiou osôb. Učiteľ celú komunikáciu 

vedie k ochrane prírody, k ochrane zvierat / GRENPEES, VLK, SOSNA.../ 

a k zdravému životnému štýlu, žiaci sami poukazujú ako oni svojím pričinením 

prispievajú k ochrane prírody / napr. zber papiera, triedenie odpadu, kŕmenie 

vtákov.../. Učiteľ formuje a rozvíja u žiakov také osobnostné kvality, ktoré ich 

uschopnia chrániť a zlepšovať životné prostredie. 
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Obrázok č. 5 

 
 
 Obrázok č. 5 nám poukazuje na spôsob a materiály, z ktorých sa vyrábali 

pracovné nástroje. Žiaci porovnávajú materiály v praveku a dnes, ich vlastnosti 
/tvárnosť, pružnosť, tvrdosť, farba,.../, všetko sa vyrábalo manuálne, bez akých- 
koľvek  pomôcok /ručná výroba/. Cieľom je, aby žiaci vedeli vymenovať nára-
die, ktoré používali lovci a roľníci v praveku a vedeli uviesť čím sa vyznačovalo 
jeho opracovanie. Mali by vedieť uviesť aspoň dva nástroje, ktoré pravekým 
ľuďom uľahčovali prácu.   

 
 
4  OVERENIE OSVOJENIA VEDOMOSTÍ ŽIAKOV     
    POMOCOU POČÍTAČA A INTERNETU /samostatná   
    práca/. 
  
Pre  overenie osvojenia vedomostí žiakov na záver hodiny použijeme :  

- počítač 
- CD 
- Internet 
- Tlačiareň 

Žiakov rozdelíme do troch skupín – červení, žltí, modrí, ich úlohou je 
v skupinách získať skryté informácie v určenom čase. Po uplynutí času sa pre-
sunú na ďalšiu úlohu, víťazi skupina, ktorá  v stanovenom čase získa najviac  
informácií. Okrem potlesku od spolužiakov, jednotky od pani učiteľky 
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 získajú bonus – sami si vytlačia  omaľovanku mamuta.  
 

Obrázok č. 6 

¨ Vyhľadaj CD 
"Jak věci pracují“ (Ako veci pracujú).

¨ Založ CD do mechaniky a „spusti“ ho.
¨ Klikni na Možnosti
¨ Klikni na Biograf u Mamuta

 
Prvou úlohou žiakov je vložiť CD do mechaniky, spustiť ho a podľa in- 

          štrukcií vyhľadať fotogalériu mamuta.  

 

Ukážky vyhľadávania žiakov: 
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        Obrázok č. 7 

¨ Zapni internet

¨ Choď na: www.infovek.sk.
¨ Klikni - K predmetom.
¨ Klikni - 1. stupeň.
¨ Klikni - Vlastiveda.

V úlohe číslo dva žiaci pracujú s internetom. Musia nájsť na ploche počítača správnu ikonku pre spustenie internetu a na www. Google. Sk n

 
 

         V úlohe číslo dva žiaci pracujú s internetom. Musia nájsť na ploche 

          počítača správnu ikonku pre spustenie internetu a na www. infovek. Sk 

          nájsť podľa návodu  stránky venované praveku. 

 

Obrázok č. 8 

¨ Zapni internet
¨ Choď na www.volny.cz/antropark/
¨ Pozri si obrázky. 
¨ Vytlač si 4 obrázky.

Tvoja práca - 3  

 
Tretia úloha je náročnejšia. Jej cieľom je nie len vyhľadať obrázky ale 

 vedieť ich aj vytlačiť. 

 

 

http://www.infovek.sk
http://www.volny.cz/antropark/
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4.1  NÁMET NA DOMÁCU ÚLOHU 

 

Obrázok č. 9 

¨ Zapni internet 
¨ Choď na www.google.sk
¨ Napíš do okienka MAMUT.
¨ Hľadaj „La historia del 

mamut...“
¨ Peknú zábavu.

 
Väčšina žiakov na našej škole je zo sociálne znevýhodneného prostredia,    
počítač doma nemajú, ale domácu úlohu si môžu  vypracovať na krúžku 

          informatiky. Svoju prácu  prezentujú na nasledujúcej hodine vlastivedy  
          pred spolužiakmi. 

 

4.2  ZÁVER VYUČOVACEJ HODINY 

Obrázok č. 10 

 

http://www.google.sk
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Jednou z vhodných motivácií pre úspešné, pestré a tvorivé vyučovacie  

hodiny vlastivedy je aj tento obrázok  pod názvom „Tancujúca mamutia 

rodinka“. 

 

5  POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK NA HODINÁCH   

    VLASTIVEDY 

 
Webové stránky použiteľné na hodinách vlastivedy: 

 

www.infovek.sk – na tejto stránke nájdete pútavé prezentácie, otázky  

na opakovenie, mapy, hry, kvízy, didaktické hry, metodické príručky, os- 

novy a štandardy, skladačky.   

 

www.sopsr.sk/old-istb/ - nájdete tu nádherne spracované informácie 

 o všetkých slovenských hradoch, zámkoch a chránených krajinných  

oblastiach. 

 

 

www.zsuzhorodska.sk – na tejto stránke nájdete prípravy na hodiny 

 vlastivedy, námety pre deti, veršované hry, výukové programy. 

 

www.byliny.sk - všetko o liečivých bylinách nájdete na tejto stránke. 

 

www.zone.sk/animals/ - tu nájdete množstvo potrebných informácií 

 o zvieratách. 

 

www.szschminjak.edu.sk – stránka venovaná človeku, hlavné vonkajšie  

http://www.infovek.sk
http://www.sopsr.sk/old-istb/
http://www.zsuzhorodska.sk
http://www.byliny.sk
http://www.zone.sk/animals/
http://www.szschminjak.edu.sk
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časti tela, hlavné časti  tváre, najdôležitejšie vnútorné orgány.  

 

www.ped.muni.cz – všetko o drogách aj s obrázkovým materiálom získa- 

te na tejto webovej stránke.  

 

 

6  ZÁVER 

 

Na našej škole sme začali cieľavedome využívať výpočtovú techniku na 

zefektívnenie výučby predmetov. Ja som včlenila IKT prevažne do vyučovania 

vlastivedy vo všetkých  troch ročníkoch, príležitostne aj do iných predmetov 

vyučujúcich sa na špeciálnych školách. Na hodinách vlastivedy s IKT sme vyu-

žívali informácie z Internetu, pracovali sme s vlastivednými programami 

a používali sme dostupné hotové výučbové programy. Žiaci sa naučili pracovať 

s Internetom, používali sme vypracované testy zverejnené na vlastivedných 

stránkach. Výučba vlastivedy s IKT vyžadovala deľbu triedy na dve alebo viace-

ro skupín. Obvykle činnosť s IKT nebola náplňou celej vyučovacej hodiny, ale 

bola kombinovaná s prácou v učebnici, v pracovných listoch. IKT nielen vo 

vlastivede sú pre žiakov motivujúce, dokážu zvýšiť názornosť výučby a veľkou 

výhodou je možnosť zobrazenia rôznych informácií, či už textovou alebo obráz-

kovou formou. Využívanie IKT v predmetoch kladie na učiteľa zvýšené nároky 

na prvotnú prípravu, výsledkom však je nadobudnutý záujem o výučbu. Dúfam, 

že aj tento príspevok bude inšpiráciou pre tvorbu vyučovacích hodín 

s používaním informačno – komunikačných technológií na špeciálnej škole. 
 

http://www.ped.muni.cz

