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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia: 

Desiate stretnutie pedagogického klubu Tvorivosť a fantázia v umení bolo venované téme Používanie 

digitálnych technológii v metodike výtvarnej výchovy. Rámcový program stretnutia bol zacielený 

na výber vhodných tematických celkov pre vyučovanie s podporou digitálnych technológií a na 

špecifikáciu konkrétnych tém. 

Členovia pedagogického klubu sa bližšie oboznámili s významom digitálnych technológií v predmete 

metodika výtvarnej výchovy,  s webovými stránkami – http://krokotak.com/, 

https://artsandculture.google.com/,  https://www.webumenia.sk/, https://www.guruveskole.cz/, 

https://www.nedatovano.cz/, s QR kódmi a aplikáciami na ich tvorbu a s využitím grafických 

programov Canva a Gimp vo vyučovacom procese. 

V aplikačnej časti prítomní členovia klubu riešili kvíz zameraný na základné stavebné prvky 

výtvarného jazyka obrazov, ktorý nadväzoval na videoukážku Výtvarná rozcvička – Jazyk obrazov.   
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod, privítanie členov klubu, zhrnutie predchádzajúceho stretnutia 

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia 

3. Používanie digitálnych technológii v metodike výtvarnej výchovy  

4. Praktická aplikácia témy 

5. Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov 

6. Záver 

K bodu 1: 

V úvode prebehlo privítanie prítomných členov klubu Tvorivosť a fantázia v umení. Následne bol 

predstavený obsah programu stretnutia a krátke zhrnutie predchádzajúceho stretnutia.  

K bodu 2: 

Prítomní boli oboznámení s témou a obsahom stretnutia  – Používanie digitálnych technológii v 

metodike výtvarnej výchovy. Taktiež im bola predstavená a vysvetlená aplikačná časť. Bola tvorená  

kvízom zameraným na základné stavebné prvky výtvarného jazyka obrazov, ktorý nadväzoval na 

videoukážku Výtvarná rozcvička – Jazyk obrazov.  

K bodu 3: 

Obsah programu tvoril: 

a) digitálne technológie, formy vyučovania s využitím technológií; 

b) význam digitálnych technológií v predmete metodika výtvarnej výchovy; 

c) webové stránky – https://artsandculture.google.com/,  https://www.webumenia.sk/, 

http://krokotak.com/, https://www.guruveskole.cz/, https://www.nedatovano.cz/; 

d) QR kód, aplikácie na tvorbu QR kódov – Unitaq, QR code generátor, QRCode Monkey; 

e) Canva, využitie grafických programov na hodinách metodiky výtvarnej výchovy, grafický 

program Gimp; 

f) digitálny fotoaparát, 3D tlačiareň, vizualizér. 

K bodu 4: 

Praktická aplikácia témy – prítomní členovia klubu venovali časť stretnutia aplikačnej úlohe, kde si 

vyskúšali prácu s interaktívnou tabuľou. Po pozretí videoukážky Výtvarná rozcvička – Jazyk obrazov 

– https://www.webumenia.sk/clanok/vytvarna-rozcvicka-jazyk-obrazov riešili kvíz vytvorený 

pomocou https://wordwall.net/. 

 

 

13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5: 

Pedagogický klub prijal tieto závery: 

Členovia pedagogického klubu rozoberali tému Používanie digitálnych technológii v metodike 

výtvarnej výchovy. Diskutovali o prezentovaných webových stránkach, o možnosti ich využitia vo 

vyučovaní a o medzipredmetových vzťahoch v prezentovaných aktivitách. Spoločne si vyskúšali 

jednotlivé aktivity – virtuálne prehliadky v galériách, výtvarné hry – krížovky, puzzle, zobrazovanie 

obrazov podľa obľúbenej farby a pozreli si videoukážky z teórie výtvarného umenia. 

 

K bodu 6: 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiakov pútavou vizualizáciou učiva. Aplikovať pomocou vzdelávacích 

portálov a webových stránok https://artsandculture.google.com/,  https://www.webumenia.sk/, 

http://krokotak.com/, https://www.nedatovano.cz/ vzdelávacie videá a hravé úlohy vo vyučovacom 

procese na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach v predmete Metodika výtvarnej výchovy, ako aj 

v ostatných predmetoch.  
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Pomocou predstavených videoukážok a hravých úloh aktívne zapájať žiakov do vyučovacieho 

procesu, poskytnúť im nové námety a inšpirácie vhodné pre prax v školských zariadeniach. Pomocou 

digitálnych technológií – interaktívnej tabule,  rozvíjať digitálne zručnosti a kompetencie žiakov. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠPg sv. CaM 

Dátum konania stretnutia: 24. 6. 2022 

Trvanie stretnutia: od 13:35 hod. do 16:35 hod.  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Michaela Benediková  SOŠPg sv. CaM 

2. ThLic. Marek Jeník  SOŠPg sv. CaM 

3. Ing. Monika Komárová  SOŠPg sv. CaM 

4. Mgr. Erik Korfant  SOŠPg sv. CaM 

5. Mgr. Mária Majzeľová  SOŠPg sv. CaM 

6. Mgr. Milan Štefaňák  SOŠPg sv. CaM 



7. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art.  SOŠPg sv. CaM 

8. Mgr. Jana Troščaková  SOŠPg sv. CaM 

9. Mgr. Lýdia Venceľová   SOŠPg sv. CaM 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

 č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


