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Škola pre 21. storočie 

 

 Scenár integrovanýého tematického bloku 

 Téma: Pravidlá využívania informačno – komunikačných technológií 

Program bloku: 

o Prieskum pravidiel  

o Komunita 

o Naše pravidlá 

o Aplikačné úlohy  

o Prezentácie úloh 

o Reflexia 

Postup pred začiatkom bloku: 

o Opíš si program bloku. 

o Prečítaj si kľúčové učivo (použi značky: +, ?, -). 

o Bez ktorého média si vieš predstaviť svoj život? Ktorého média by si sa dokázal vzdať? 

Zdôvodni prečo? (pracovný list). 

Čo chceme deti naučiť (kľúčové učivo): 

Človek vymyslel množstvo technických produktov, ktoré mu život uľahčujú, poskytujú nové možnosti 

učenia aj zábavy. Aby vymoženosti vedy a techniky boli pre nás užitočné, aby spríjemňovali život, 

potrebujeme sa ich naučiť obsluhovať a rozumieť im. Skúšaním, nácvikom ich dokážeme zapnúť, 

používať. Naučiť sa s nimi žiť trvá dlhší čas, vyžaduje skúsenosti a rešpektovanie pravidiel.  

Pravidlá využívania moderných komunikačných prostriedkov nás chránia pred negatívnymi vplyvmi 

moderných vynálezov a nástrahami, ktoré prostredníctvom nich na nás vo virtuálnom svete číhajú. 

O pravidlách sa dohodneme v triede, škole, doma spolu s dospelými. Dodržiavanie pravidiel 

si vyžaduje zodpovednosť k sebe aj k iným. 

Prieskum pravidiel  

Zistite, aké pravidlá využívania IKT platia na pracovisku vašich rodičov, vo vašich rodinách, aké 

odporúčajú na internete dôveryhodné www? Má vaša škola pravidlá využívania IKT? Poznajú ich žiaci, 

rodičia, učitelia? Kto ich vytvoril? Deti dostanú uvedené otázky na predchádzajúcej hodine, aby 

na vyučovací blok prišli pripravené. 

Komunita 

Naladením je odpoveď na otázky z postupu: 

Bez ktorého média si vieš predstaviť svoj život? Ktorého média, prístroja, nástroja by si sa dokázal 

vzdať? Zdôvodni prečo? (možno použiť pracovný list č.1). 

Nasleduje riadená diskusia o výsledkoch prieskumu pravidiel. Deti uvádzajú príklady zistených 

pravidiel, ktoré učiteľ alebo žiak zapisuje na flip. Pokiaľ má škola svoje pravidlá, diskutujú o tom, 

ako vznikli, ako sa dodržiavajú. 
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Naše pravidlá – tvorba pravidiel využitia IKT (spoločná úloha) 

Každý žiak napíše na papier A4 jedno pravidlo, ktoré považuje za dôležité pri využívaní IKT v škole, 

v triede.  

Kritériá, ktoré musí pravidlo splniť (inak bude vyradené): užitočné, nezhadzujúce, neagresívne. 

Inšpiráciou sú pravidlá, ktoré boli spomínané v prieskume ako užitočné. 

Pravidlá prilepíme na tabuľu (poukladáme na koberec), preskupíme, zhlukujeme, roztriedime 

do skupín podľa obsahu, podobné dohromady.  

Zosumarizujeme vzniknuté pravidlá. Zapíšeme na flip.  

Každý žiak dostane 3 lepiace bodky (alebo použije 3 značky fixkou) a označí tie pravidlá, ktoré 

považuje za najdôležitejšie. Vzniknutý zoznam spoločne skontrolujeme, či nejaké dôležité pravidlo 

nechýba. Vznikne zoznam triednych, školských pravidiel, ktoré deti potvrdia vlastným podpisom 

na plagát.  

Podpisovanie pravidiel je rituálom, ktorý dodáva procesu dôležitosť a záväznosť. 

Zoznam pravidiel je otvorený. Pokiaľ sa vyskytne v triede nová situácia, ktorú pravidlá neriešia, 

je potrebné zoznam spoločne doplniť. 

 Dodržiavanie pravidiel upevňuje učiteľ osobným príkladom, precvičovaním pravidiel, pravidelnou 

reflexiou a zaraďovaním sebareflexie detí na konci vyučovacích hodín, blokov (písomne, ústne, 

pohybom ...).  

Výberové úlohy 

1. Vytvor tabuľku (2 stĺpce) prejavov dodržiavania pravidiel. Napíš, ako sa ich dodržiavanie prejavuje 

v triede. Ku každému pravidlu aspoň 2 prejavy.  

2. Odfotografuj situácie, ktoré vyjadrujú dodržiavanie pravidiel v triede. Vytvor plagát z fotografií, 

ktorý s textami pravidiel vyvesíte v triede. 

3. Ku každému pravidlu vytvor piktogram alebo koláž z obrázkov, ktoré vyjadrujú jeho dodržiavanie. 

(koláž na plagát, flip) 

4. Zdramatizuj dodržiavanie aspoň 3 pravidiel v skupine max. 4 členov. Predveď pred skupinou 

(trvanie max. 3 minúty). 

5. Vytvorte scenár vyučovacieho bloku (90 min.) pre mladších spolužiakov (I. stupeň), kde vysvetlíte 

dôležitosť dodržiavania pravidiel využívania IKT a ako sa v triede prejavuje ich rešpektovanie. 

Okrem výkladu si pripravte aj 4-5 aplikačných úloh pre deti. 

6. Napíš príbeh, sci - fi, o prejavoch dodržiavania pravidiel v triede. Ku každému pravidlu aspoň 

1 prejav. 

7. Vytvor báseň, pieseň, rap (aspoň 4 slohy) o dodržiavaní pravidiel v triede, spomeň ich prejavy. 

Využi zmysel pre humor. 
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8. Vytvor 8-smerovku, hrebeňovku, doplňovačku alebo pomiešané písmená podľa vzoru, kde využiješ 

aspoň 8 slov vyjadrujúcich podstatu pravidiel využitia IKT v triede. 

 

Vzor - pomiešané písmená 

FDĎNIAJFOLČBAŠDÔVERALMIREKÝDJTZHJTKJNFLÍKAÝZDÔRILOSŤLKJÁFOSDIŠNCSIČFHSIÁRZBÁYOAASC

ESLUÁHALZODPOVEDNOSŤADOEÁMOABULKAÍHLOIPRISPÔSOBIVOSŤJHABKÍJUGFASORMÁVYOIJNHTF

CDŤDFGHPÁIXCVEWDELENIESASIONCYÍRHQČFWGUMÁBPUAÉNLZÁUJEMODRUHÝCHQÉWERTÁUIOPG

HJKPOMOCKJNOIYÁXCPLKSDĚKAKMÁFGZMYSELPREHUMORBHUEČDFVBPOKSJÁDBŽDFASÁGVÉBHŽMJ

ŽUNBVCSDFGÁHJIČUZTRÁWSDCZ 

 

Reflexia 

Čo si si dnes uvedomil, naučil sa? 

Na dodržiavanie ktorého pravidla sa sústredíš najbližší týždeň, zapíš do zošita, na post it a prilep si 

na viditeľné miesto (zápis pravidla môžeš zašifrovať) 

Ako sa vám v skupine pracovalo?  

Čo sa vám najviac podarilo?  

Čo ste mohli urobiť inak?  

Kto podporoval aktívne počúvanie?  

Kto aktívne počúval? 

Koho v skupine oceňuješ a prečo? 

Ako si prispieval k práci v skupine?  

Za čo by si dnes ocenil seba? 

Čo si mohol urobiť inak? 

 Integrované predmety a prierezové témy: etická výchova, mediálna výchova, informatika, sociálna 

a osobnostná výchova, triednická hodina. 

 

Spracovala: Tatiana Piovarčiová 
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Pracovný list 

 

Bez čoho si neviem predstaviť život? 
 

    

    
 

    
 

 
 
 
 


