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PROGRAMOVACIE PROSTRIEDKY V INFORMATICKEJ VÝCHOVE 

 

 

MAJHEROVÁ Mária, SR 

 

Abstrakt  

Autorka sa v článku zaoberá uplatnením Štátneho vzdelávacieho programu v predmete 
informatická výchova na základnej škole. Cieľom informatickej výchovy je hlavne 
porozumenie princípom riešenia problémov pomocou počítača. Autorka prezentuje vybrané 
prostredia, v ktorých sa žiaci primárnej školy učia zadávať príkazy. 

 

Abstract 

In the paper, the author is concerned about the application of National education program 
in the subject of informatical education at primary school. An aim of the informatical 
education is mainly an understanding, which is gained through problem solving with the help 
of computer. Autor presents representative software. The pupils of primary schol learn the 
instructions with it. 

 

1 Úvod 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj. Jej základný prostriedok – počítač 
– nájdeme v každodennom živote a preto bolo len otázkou času, kedy sa „jeho ovládanie“ 
dostane aj do základných osnov vzdelávania. Bolo by chybou myslieť si, že k základným 
znalostiam v informatike patrí vedieť ovládať počítač. Poslaním vyučovania informatiky, 
resp. informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov 
a techník používaných pri práci s údajmi a tokom informácií v počítačových systémoch. 
Buduje tak informatickú kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov 
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných 
technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením 
predmetu informatika, resp. informatická výchova a aplikovaním informačných technológií 
vo vyučovaní iných predmetov [1]. 

 

2 ISCED 1 a Informatická výchova 

Program primárneho vzdelávania má zabezpečiť hladký prechod z predškolského 
vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania 
poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania a vlastných skúseností. 
Východiskovým bodom sú tu aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy 
a záujmy rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho 
budúci akademický a sociálny úspech. 

Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na prácu 
v skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a zároveň osobnej 
skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty [1]. 
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Štátny vzdelávací program škôl je podľa nového školského zákona hierarchicky najvyšší 
cieľovoprogramový projekt vzdelania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový 
učebný plán školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. Vyjadruje hlavné princípy 
a ciele vzdelanostnej politiky štátu, ako aj demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých 
je národné vzdelávanie založené. Vymedzuje všeobecné ciele škôl ako kľúčové kompetencie 
(spôsobilosti). 

Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom, ktorý začína 
v predprimárnom vzdelávaní, pokračuje v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a postupne 
sa dotvára v ďalšom priebehu života. Celoživotne sa rozvíjajúce kľúčové spôsobilosti 
potrebuje každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj kompletnej 
osobnosti, na aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. Výber kľúčových 
kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových kompetencií, ktoré sú 
rozpracované s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému [1]. 

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, 
matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti 
v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa 
riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať 
kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry [1]. Na získanie týchto 
kompetencií bolo vypracovaných 7 vzdelávacích oblastí, kde jednou z nich je aj Matematika 
a práca s informáciami. Táto oblasť v sebe zahŕňa učebné predmety matematiku 
a informatickú výchovu. 

Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 
hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich s použitím IKT. Vedie k presnému 
vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia 
ako všeobecný prostriedok komunikácie [2]. 

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni základnej školy je zoznámenie sa s počítačom 
a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných 
veku majú žiaci získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém 
z ostatných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, výtvarná výchova, hudobná 
výchova) sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími 
najtypickejšími druhmi aplikácií. V predmete informatická výchova sa žiaci pripravujú na 
pochopenie základných pojmov a mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov 
pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci sa naučia využívať nástroje internetu na 
komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie 
a sprostredkovanie informácií. 

Napriek všetkým pozitívam netreba zabúdať a žiakov upozorniť aj na negatívne dôsledky 
používania IKT a zvlášť Internetu. Okrem toho musia pochopiť aj odlišné vnímanie reality 
a virtuálneho sveta. 

Vzdelávací obsah informatickej výchovy je rozdelený na päť tematických okruhov:  

Informácie okolo nás 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Princípy fungovania IK  

Informačná spoločnosť. 
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Vyčlenenie tretieho okruhu treba vnímať veľmi kladne a to aj v širších súvislostiach, 
o ktorých sa hovorí už dávno: aby sa žiaci neučili vedomosti memorovať, ale vedeli ich 
použiť práve v situáciách, ktoré majú riešiť. Získaním základov algoritmického myslenia 
a schopnosti uvažovať nad riešením problémov by mali vedieť nielen pomocou IKT, ale aj 
bez nich. Hľadať a využívať rôzne informácie, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 
overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy – to všetko by malo byť prirodzenou 
a samozrejmou súčasťou riešenia problémových situácií, do ktorých sa žiaci dostanú. 

V rámci okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci už na  
1. stupni oboznamujú so základnými pojmami ako sú postup, návod, recept, postupnosť 
krokov, algoritmus, program, programovanie, detský programovací jazyk, elementárne 
príkazy programu, robotická stavebnica. Jedným z cieľov informatiky je rozumieť pojmu 
algoritmus a program, vedieť zostavovať jednoduché algoritmy, klasifikovať a riešiť 
problémy, vyhodnocovať, testovať a prezentovať riešenie [3]. 

Pripomíname, že hoci pojem algoritmus patrí k základným termínom v informatike, jeho 
použitie je všeobecnejšie a možno ho použiť aj v ďalších oblastiach. Definícia pojmu 
algoritmus hovorí, že ide o postupnosť krokov (zadaní, úloh) pomocou ktorých riešime 
problém. A so situáciami, ktoré potrebujeme vyriešiť, sa stretávame denne. Z pohľadu 
informatiky takéto situácie nechápeme ako niečo negatívne alebo zlé. Skôr naopak. Sú to 
výzvy. Nájdenie spôsobu alebo postupu riešenia môže byť príležitosťou ako sa niečo nové 
naučiť, niečo nové objaviť, dokázať si niečo [3]. 

 

3 Programové prostredia v informatickej výchove 

Jednou zo základných vlastností algoritmu je jednoduchosť – elementárnosť krokov, čo 
znamená, že riešenie musí byť zrozumiteľné a prispôsobené úrovni vedomostí riešiteľa. Tak 
aj prostredia, ktoré sú pripravené pre žiakov v primárnom vzdelávaní sú pomerne jednoduché 
s jednoduchým zadávaním príkazov. Niektoré fungujú v priamom režime – zadaj príkaz, 
príkaz sa vykoná alebo nepriamom zadaj postupnosť príkazov a tak ich vykonaj bez možnosti 
prerušenia. V mnohých prípadoch pod príkazmi sa skrývajú posuny o krok doprava, doľava, 
hore, dole prezentované klasickými kurzorovými šípkami. Väčšina programových prostredí 
bola vytvorená v prostredí Imagine Logo [4]. 

 

Obrázok 1 Prostredie Cirkus šaša Tomáša 
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Jedným z prvých prostredí, o ktorých budeme hovoriť, je Cirkus šaša Tomáša, ktoré má 
viacero odstupňovaných úrovní. Od zadania jedného príkazu a následného vykonania, po 
zadanie postupnosti príkazov a ich vykonanie (obrázok 1) [5]. Zadávanie úloh možno 
modifikovať hľadaním najkratšej, resp. najdlhšej cesty, prechodom len po cestách s dvomi 
rôznymi farbami, zmena štartovacej a cieľovej pozície a podobne. 

Úlohou postavičiek v ďalších dvoch prostrediach Robot a Jahody je pohybovať sa 
pomocou šípok po šachovnicovom poli s cieľom zasvietiť žiarovku na určenom mieste 
(obrázok 2), resp. pozbierať zrelé jahody (obrázok 3). V oboch prostrediach sa dá pracovať 
v priamom alebo nepriamom režime. Pri práci v nepriamom režime, keď zadávame „postupne 
pohyb postavičky“ je treba si uvedomiť, že chyba – pomýlenie sa, znamená nevyriešenie 
problému [5]. 

 

 

Obrázok 2 Prostredie Robot 

 

 

Obrázok 3 Prostredie Zbieranie jahôd 

 

V ďalšom prostredí deti pomáhajú mravcovi Filipovi nájsť cestu v bludisku, pričom 
odstupňovanie jednotlivých úrovní prechádza od jednoduchého zbierania cukríkov, cez 
zbieranie predmetov, ktoré sú nutné pri prekonávaní prekážok až po vyhýbanie sa rôznym 
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nástrahám (obrázok 4). Pri tomto prostredí je možnosť tvorby ďalších miestností šikovnejšími 
žiakmi alebo samotným učiteľom [5]. 

 

 

 

 

Obrázok 4 Prostredie Mravec Filip 

Nasledujúce prostredie je zaradené do posledného ročníka v primárnom vzdelávaní, kam 
svojou náročnosťou patrí [6]. Úlohou panáka je prejsť z úvodnej pozície (štart) do dverí 
(cieľ), čím sa dostáva na vyššiu úroveň (obrázok 5). Môže prechádzať len po „pevnej zemi“ 
(plná čiara). Z príkazov používa pohyb dopredu, dozadu, hore, dole (šípky) a je tu aj príkaz 
cyklu s jeho začiatkom a koncom a presným počtom opakovaní. O náročnosti prostredia 
svedčí aj to, že v okne pre zadávanie príkazov je obmedzenie počtu zadaných príkazov, čo 
znamená, že sa hľadá nielen hocijaké riešenie, ale hľadá sa najlepšie (najefektívnejšie) 
riešenie, čo už súvisí s otázkou zložitosti algoritmov. 

 

 

Obrázok 5 Prostredie Panák 

 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

192 

4 Záver  

Informatická výchova na 1. stupni základnej školy je zameraná na získavanie základných 
zručností v používaní počítača a oboznamovanie sa s možnosťami jeho využitia 
v každodennom živote. Pre deti je počítač prístroj, ktorý poznajú z domu, prípadne 
z predškolských zariadení. V primárnom vzdelávaní sa s ním oboznamujú na hodinách 
informatickej výchovy, v mnohých prípadoch ich však učitelia využívajú aj na iných 
predmetoch. 

Prostredia, ktoré sme v príspevku uviedli, boli len malou skupinou z tých, ktoré by sa 
mali využívať, pretože prispievajú k samostatnosti, k schopnosti žiaka uvažovať nad riešením 
problémov pomocou IKT, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych 
oblastí a naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení 
problémov. 
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