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Abstrakt 
 

Vo vyučovacom predmete technika si žiaci základných škôl môžu rozvíjať nielen 
technické myslenie a vedomosti, ale aj manuálne zručnosti. Autori poukazujú na dôležitosť 
zaraďovania praktických činností na vyučovaní. Keďže na školách chýba vhodný technický 
materiál, potrebné pracovné náradie a odborné pracovné priestory, uvedomujeme si, že 
učitelia majú pri zabezpečovaní pomôcok náročnú úlohu. Zlé materiálno-technické 
zabezpečenie vyučovania techniky núti učiteľov hľadať alternatívne edukačné aktivity. 
Napriek tomu, že si učitelia techniky uvedomujú význam praktických činností pri formovaní 
osobnosti človeka, často nemajú inú možnosť ako orientovať vyučovanie techniky teoreticky. 
 
Kľúčové slová: technické vyučovanie, zručnosti, materiálno-technické zabezpečenie,  
organizačné formy, PC,  interaktívna tabuľa, hra, výhody a nevýhody didaktickej techniky 
 
Abstract 
 

Elementary school students that attend the technical education classes have the 
opportunity to develop not only their technical thinking and knowledge in this field, they can 
also learn to manually build projects. The authors of this article address the importance of 
children constructing the assignments themselves. It is difficult for teachers to obtain the 
essential supplies to make this type of class successful because all elementary schools are 
lacking in the needed tools and work spaces for this class, because of this the teachers have to 
seek alternative educational activities. They often dont have any other option but to teach 
methodically instead. 
 
Key words: technical education, skills, material and technical provision, field trip, 
discussion, work on a computer, interactive board, game, advantages and disadvantages of 
educational tools 
 
 

1. ÚVOD 
 

Technika je vyučovací predmet, ktorý svojou obsahovou náplňou a charakterom 
poskytuje príležitosť rozvíjať kognitívnu aj psycho-motorickú stránku osobnosti žiaka. 
Vyučovať praktické témy bez dielní a pomôcok nie je ľahké, ale ani neobvyklé. V súčasnosti, 
kedy chýba materiálna podpora technického vyučovania na základných školách, ochotní 
učitelia hľadajú adekvátne alternatívy praktického vyučovania, aby dopĺňali a rozvíjali nie len 
poznatky ale aj zručnosti žiakov. 
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2. POTREBUJÚ ŽIACI TECHNICKÚ MANUÁLNU ČINNOSŤ? 
 
Formovanie základných pracovných zručností a návykov žiakov počas celej školskej 

edukácie prebieha prostredníctvom technicky orientovaných predmetov. Zaraďovanie 
pracovných činností v edukačnom programe je zmysluplné už v predškolskej edukácii. Vďaka 
technickým činnostiam majú deti možnosť experimentovať s rôznymi materiálmi, 
manipulovať s rozličnými nástrojmi pri hrách a v aktivitách. Zároveň si rozvíjajú pozitívne 
vôľové morálne vlastnosti ako aj zmysel pre praktickú tvorivosť, priestorovú predstavivosť, 
sústredenosť, dôkladnosť, presnosť a precíznosť, cit pre statiku a konštrukciu (ŠPU BA, 
Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ). V súvislosti s rozvojom pracovnej morálky 
žiakov sa hovorí (napr. Kurincová a kol.,2008, s. 92) o pracovnej kultúre – o rozvoji 
organizačných kvalít osobnosti. Prostredníctvom činností je možné rozvíjať vzájomnú 
súdržnosť medzi žiakmi, podporovať kooperáciu v kolektíve a zároveň doviesť žiaka k 
efektívnemu a zodpovednému organizovaniu pracovných činností. Štúdium technických 
predmetov na základných školách má doviesť žiakov k získaniu základných užívateľských 
zručností v rôznych oblastiach. Ide o príspevok k vytváraniu životnej a profesijnej orientácii 
žiakov. Podporou iniciatívnosti a aktivity možno už od detstva dospieť k pozitívnym 
výsledkom – k formovaniu kladného postoja žiakov k svetu techniky a k pracovným 
činnostiam. Vytvorenie kladného postoja človeka k pracovným činnostiam je nielen cieľom 
technického vzdelávania ale aj požiadavkou vzdelanej spoločnosti. Podstatu manuálnych 
činností učitelia techniky poznajú, ale využíva sa potenciál predmetu a realizuje sa praktické 
vyučovanie v dostatočnej miere?  

 
3. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY NA VYUČOVANÍ 

TECHNIKY 
 
Z pozície učiteľa techniky je zaujímavé vnímať dlhodobo pretrvávajúcu situáciu – 

nedostatočné zabezpečenie výučby technických predmetov na základných školách. 
Existencia minimálne zariadených školských dielní, prípadne ich absencia predstavuje 

bariéru pre rozvoj technických zručností žiakov. Od roku 1989 sa pozornosť venuje 
predovšetkým zmenám v technickom predmete po obsahovej stránke. Neustále absentujú 
štátne dotácie technických predmetov. Svedčia o tom prieskumy uskutočnené na ZŠ, ktoré 
vykazujú prevažne nevyhovujúce materiálno-technické podmienky pre technické vyučovanie. 
Prieskumom overenú reálnu situáciu v základných školách v rokoch 1998 –2005 približuje 
napr. Vargová, M. (2007, s. 75). Materiálno-technické zabezpečenie predmetu sa od roku 
1995 resp. 1997 nerozvíja (Kozík, 2005, s.121). Za uvedené obdobie nedošlo k zlepšeniu 
podmienok zabezpečenia učebných pomôcok na základných školách. Podľa výskumných 
analýz, (ako uvádza napr. Bánesz, Lukáčová, Sitáš, 2010)  uskutočnených po roku 2008 na 
slovenských základných školách, je vyučovanie techniky v pretrvávajúcej nevýhodnej pozícii, 
z dôvodu „chýbajúceho materiálno – technického zázemia na skúsenostné učenie sa žiakov“.  
Analýzy z konferencií pre technické vzdelávanie, uskutočnené v rokoch 2008 a 2009, 
upozorňujú taktiež na zlé materiálno technické zabezpečenie škôl. (Závery z 24. Konferencie 
Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Závery z 25. medzinárodnej 
vedecko-odbornej konferencie Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania.). 
Na spomínaných konferenciách odzneli odporúčania pre MŠ SR prijať opatrenia na podporu, 
rozvoj a zabezpečenie technického vzdelávania, pretože sa nenaplnili očakávania reformných 
zmien a snáh ohľadom materiálneho zabezpečenia škôl. 

Autormi uskutočnený prieskum prebiehajúci počas piatich mesiacov v školskom roku 
2009/2010 náhodným výberom slovenských základných škôl mapoval okrem materiálnych 
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podmienok vyučovania technického predmetu (predmetu na II. stupni ZŠ dnes nazývaného 
technika) aj intenzitu zaraďovania praktických činností na vyučovaní (Handlovská, Garláty, 
2010, doteraz nepublikované výsledky). Prieskum zaznamenal minimálnu mieru ich 
využívania. Údajne iba 1 respondent (učiteľ technického predmetu) zo 112 opýtaných 
zaraďuje na výučbe aj praktické manipulačné činnosti, čo považujeme vzhľadom na veľkosť 
vzorky za alarmujúce. Ostatní učitelia orientujú vyučovanie teoreticky, alebo tí iniciatívni 
používajú na vyučovaní techniky alternatívne vyučovacie metódy. 
 

4. VÝHODY A NEVÝHODY ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV 
VYUČOVANIA TECHNIKY 

 
Často krát sa učiteľ techniky bez podpory riaditeľa školy ocitne v ťažkej pozícii. 

Pokiaľ chce zabezpečiť vyváženosť teoretického a praktického vyučovania, jeho príprava na 
vyučovanie: 

- spočíva v zaobstaraní technického materiálu a náradia čo je časovo aj ekonomicky 
náročné (napr. od sponzorov získať drevo, plasty, či kovy, pracovné pomôcky, 
prípadne požičať od školníka pracovné náradie) 

- si vyžaduje úpravu pracovného prostredia (napr. klasická trieda musí spĺňať 
bezpečnostné predpoklady pre prácu s určitým materiálom – ochranné prvky, 
ochranné pomôcky, odev a preškolenie žiakov o bezpečnom používaní nástrojov) 

- sa zakladá na redukcii učiva (učiteľ musí redukovať učivo, aby stihol prebrať väčšinu 
tematických celkov počas roka čo je zásluha reformného kroku - zníženia časovej 
dotácie pre predmet) 

- závisí od osobnej angažovanosti na úkor voľného času - hľadanie informácií z rôznych 
zdrojov, pri získavaní ukážkových materiálov na priblíženie noviniek a nových 
technológií (chýbajú aktuálne reformované učebnice pre predmet technika, portály 
poskytujúce dostatok materiálov) 

- zahŕňa nevyhnutné zaraďovanie atraktívnych vyučovacích postupov na udržanie 
pozornosti žiakov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k technicky orientovanému 
predmetu (slovenskí žiaci nemajú záujem o technické vyučovanie – dokladá štúdia 
OECD PISA 2009) 

- si vyžaduje dômyselný postup pri príprave žiakov na technickú olympiádu (zaujímavé 
sú situácie, keď škola nedisponuje materiálno-technickým vybavením a teoreticky 
pripravuje žiakov napr. na prácu s technickým materiálom drevom, či kovom)  
 
Samozrejme učiteľ techniky musí disponovať viacerými kompetenciami. Preťažovanie 

učiteľov rôznymi povinnosťami automaticky vedie k zjednodušeniu si prípravy, 
k zjednodušeniu samotného vyučovania.  Často využívanou pomôckou je práve didaktická 
technika. Dostupnosť a rýchlosť internetových informácií, povinná informatizácia škôl láka 
učiteľov práve k vyučovaniu prostredníctvom počítačovej techniky. Už v menšej miere sa 
využívajú iné formy vyučovania. Predtým, než uvedieme výhody a nevýhody didaktickej 
techniky, ponúkame súhrn najčastejšie používaných organizačných foriem a prostriedkov na 
vyučovaní techniky ako náhradu praktického vyučovania. 

 
4.1  Exkurzia 

 
Kvalitnú organizačnú formu vyučovania predstavujú exkurzie do firiem, do dielní, 

organizácií. Vďaka veľkému vzdelávaciemu účinku majú dobre naplánované exkurzie svoje 
opodstatnenie. Spočívajú v pozorovaní predmetov a javov, pracovných procesov a postupov v 
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reálnych podmienkach, čím žiaci získavajú komplexnejšie vedomosti. Výsledky exkurzie sa 
zhodnotia a môžu sa stať súčasťou ďalších vyučovacích hodín. Tu sa viac prehĺbia a upevnia 
získané poznatky. (napr. Petlák, 1997, s.148, TUREK 2008, s.303-304).  

 
4.2  Vychádzky, výlety a návštevy 

 
Podobne ako exkurzie sú orientované vychádzky. Umožňujú poznávať skutočné 

objekty neživej a živej prírody /predmety, javy a prostredie, les - dreviny, park – trávy, listy 
stromov, kvety, pole – plody, obrábacie stroje atď./ Výlety, návštevy múzea či výstaviska 
približujú žiakom súčasné ale aj historické fakty, upresňujú predstavy o rozmeroch a tvaroch 
predmetov, strojov a prístrojov. Z organizačného a časového hľadiska však nie je možné 
uplatniť exkurzie, prípadne návštevy do zariadení v každom tematickom celku. Odporúčaná je 
jedna exkurzia v roku pre jeden vyučovací predmet. 

 
4.3  Preberanie teórie a videoukážka 

 
Najčastejšie sa nahrádzajú praktické aktivity teóriou /výkladom učiva/, ktorá sa 

prípadne dopĺňa napr. videoukážkou, čo je rozumné, pretože napr. podľa Tureka (2008, s. 
310) všetky javy a objekty nemôžu byť priamo sprítomnené iba slovom, opisom. Ďalším 
nositeľom učiva sú učebné pomôcky, materiálne prostriedky pôsobiace na viac ako jeden z 
ľudských zmyslov. Napríklad zobrazenia sú vhodné, pokiaľ nie je možné využiť inú 
pomôcku. Obraz demonštruje princípy, javy, tvary, vlastnosti materiálu. Ako spomína Petlák 
(1997, s. 155) všetky pomôcky na premietanie obsahom dopĺňajú pozorovanie reálnej 
skutočnosti. Podávajú zrýchlený alebo spomalený proces výroby, či spracovania materiálu, 
demonštrujú pracovné činnosti, upozorňujú na podstatné znaky. Zobrazenia praktických 
činností sprostredkúva počítač, využívajúci informácie v obrazovej alebo video podobe 
prostredníctvom internetu. Pokiaľ učiteľ prezentuje učivo prostredníctvom Power Pointu, 
musí si uvedomiť, že sprostredkúva informácie prostredníctvom obrazu /zvuku, videa/, to 
však neumožňuje rozvoj praktických zručností a pracovných návykov žiakov, keďže ide o 
nehmotný (neživý) materiál. Podľa Krušpána, I. (1989, s. 108-109) utváranie zručností a 
návykov tvoriacich podstatu pracovných činností zaisťuje manipulácia so skutočnými 
pracovnými nástrojmi, strojmi a zariadeniami. Využite reálnych predmetov prispieva ku 
konkretizácii teoretických poznatkov žiakov.  

Samozrejme považujeme za hodnotné aj prostriedky pôsobiace na vedomosti 
prostredníctvom slova (učebnice, filmy, diagramy, programované úlohy, zvukový záznam a 
edukačné prostriedky ako schémy, obrázky, videá, modely, ukážky chodu strojov) pretože sú 
dôležitou súčasťou utvárania predstáv žiakov, keďže pôsobia na senzoricko - intelektuálne 
schopnosti žiakov, podporované je pozorovanie. Uvedené (simulačné) prostriedky a 
zobrazenia sa významne podieľajú na procese učenia hlavne vtedy, ak sa jedná o náročnejšie 
učivo pre žiakov. Považujeme za užitočné zaradiť ich do vyučovania, pretože čím je učivo pre 
žiakov zložitejšie, tým je vhodnejšie zväčšiť podiel informačných prostriedkov, 
zabezpečujúcich pochopenie jednotlivých pracovných úkonov a výrobnej činnosti v celku 
(napr. Krušpán, I. 1989, s. 108).  

Keďže už máme pomerne širokú paletu náhrad technických praktických aktivít 
(didaktická technika, elektronické simulácie, PC softvéry s rôznymi aplikáciami 
demonštrujúcimi technické činnosti), uvažujme nad tým, aký má zmysel zavádzať praktické 
vyučovanie v dielni. Napriek všetkým výhodám spomínaných náhrad/alternatív, ktoré 
simulujú praktické činnosti a postupy, sme presvedčení, že klasické praktické vyučovanie 
(práca s materiálom v dielni) má svoje opodstatnenie. V príspevku k tomu predkladáme 
ďalšie argumenty.  
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4.4  Simulácia 
 

Počítačová simulácia reprezentuje isté reálne situácie, zväčša redukované a 
neprebiehajúce v reálnom čase. Simulácie poskytujú viacero spôsobov, ako dospieť k riešeniu 
úlohy. Hodnota simulácie na vyučovaní (napr. podľa kol. autorov 2003, s.4-5, online) spočíva 
v poskytovaní spätnej väzby, t.j. v reakcii modelu, čo umožňuje žiakom získať a zdokonaliť 
zručnosti. Pokiaľ je simulácia dostatočne realistická, v dôležitých aspektoch, získané 
zručnosti by mali byť použiteľné aj v praxi, teda v reálnej situácii. Zaraďovanie simulácií do 
výučby je užitočné hlavne v prípadoch trénovania takých zručností, ktorých nadobudnutie je 
reálne náročné, prípadne dlhotrvajúce, nákladné, či nebezpečné.  

Napriek všeobecne známym prednostiam didaktických pomôcok a techniky, k zámeru 
prezentovať aj negatíva počítačovej simulácie, nás motivuje aj fakt, že tieto prostriedky 
nerozvíjajú v dostatočnej miere zručnosti a pracovné návyky žiakov, neformujú vlastnosti 
žiakov (cit, vytrvalosť, cieľavedomosť, schopnosť dokončiť prácu, presnosť a precíznosť a i.). 
Žiadna simulácia nenahradí skutočnú prácu s materiálmi, nástrojmi, nesprostredkuje vôňu 
materiálov, netrénuje napr. silu a tlak ohýbania drôtu, či techniku brúsenia dreva, nezabezpečí 
plnohodnotnú technickú gramotnosť žiaka bez kombinácie s praktickým vyučovaním.  
S naším názorom možno nebudú súhlasiť zástancovia počítačovej techniky a interaktívneho 
vyučovania.  
 

4.5  Edukačný softvér a interaktívne tabule 
 
Prínosom pre vyučovanie techniky sa v ostatných rokoch stávajú počítače, interaktívne 

tabule, edukačný softvér (napr. Kalaš, I. Infovek). V zahraničí sa už niekoľko rokov vedie 
odborná diskusia ohľadom problematiky výučby prostredníctvom počítača. Ako uvádzajú 
postoje zahraničnej asociácie NAEYC9 Kožuchová - Višňovská (2009, s. 8), technika 
(počítač) je nástroj, ktorý môže byť na jednej strane využitý v prospech používateľov, no na 
strane druhej môže byť zneužitý, podobne ako ktorýkoľvek iný nástroj. NAEYC sa 
orientovala na pozitívny efekt učenia sa a rozvoj dieťaťa vychádzajúc z tvrdenia „pokiaľ je 
technika (počítač) využívaný primerane s rozvojovými možnosťami žiakov, vtedy možno 
hovoriť o jej pozitívnom vplyve“. Dôležité je uvedomiť si, že technika nenahrádza známe 
tradičné postupy (praktické aktivity, učebnice, experimenty, atď), iba ich dopĺňa.  

 
5. NÁVRH VYUČOVANIA TECHNIKY 

 
Na základe skúseností, odborných odporúčaní a vychádzajúc z výhod jednotlivých 

možných postupov vo vyučovaní techniky, sme zostavili návrh/prípravu so zreteľom na 
rozvoj kognitívnej aj psychomotorickej stránky osobnosti žiaka. Návrh vyučovacích hodín bol 
zrealizovaný, preverený v praxi (7. ročník ZŠ Nitra,). 
Tabuľka 1 prvá dvojhodinovka orientovaná teoreticky  
Vzdelávacia 
oblasť  
Človek a svet 
práce 

Temat. celok:  
Technické 
materiály 

Pomôcky: PC, interaktívna tabuľa 
 
Metódy: rozhovor, výklad, didaktická hra, hádanka, 
praktické názorné metódy, súťaž 

                                                            
9 National Association for Education of Young Children (NAEYC) – národná asociácia pre výchovu 
a vzdelávanie mládeže. 
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Predmet:  
Technika 
Roč.: 7. 

Názov vyuč. hod.:  
Drevo  
ako technický 
materiál  

Cieľ: 1. Vedieť samostatne vysvetliť význam dreva v živote človeka, popísať 
spracovanie dreva. Vedieť zatriediť produkty z dreva do kategórií podľa využitia. Rozoznať a 
vedieť pomenovať makroskopické znaky dreva – letokruhy, stržňové lúče, farba dreva, hrče. 
Vedieť určiť vlastnosti dreva. Vymenovať základné druhy listnatých a ihličnatých drevín. 
Rozoznať nástroje na opracovanie materiálu, vysvetliť rôzne druhy opracovania materiálu 
(rezanie, vŕtanie, atď). (podľa ISCED 2) 

M
ot

iv
ač

ná
 

ak
ti

vi
ta

 h
ra

: Žiaci hľadajú v časovom limite 3 minúty čo najviac výrobkov  alebo premetov v triede 
z dreva. Zistenia sa zapisujú na interaktívnu tabuľu. Následne vznikne zoznam slov, 
ktoré majú žiaci zadeliť do určených kategórií (nábytok - stôl, stolička, polica, skriňa, 
dvere, ...), kategória písacie potreby (papier, štetec, paleta,....), kategória praktické 
využitie, tepelné využitie, hudobné nástroje (flauta, husle, basa, gitara,...). 
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e 
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e 
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Rozhovor o význame a využití dreva v živote človeka. 
Výklad doplnený ukážkami: fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva. 
Učivo o makroskopickej stavbe dreva (kôra, lyko, miazgové pletivo, beľ, jadro a dreň) 
dopĺňa aktivizujúca úloha pre žiakov – žiaci majú pospájať časti stromu s ich 
funkciou. Na i. tabuli priraďujú správnu definíciu k výrazu a k obrázku: jadro, kôra, 
korene, kmeň, lyko, atď. 
Učivo: delenie drevín, aktivizujúca úloha – súťaž pre žiakov – hra pexeso na 
interaktívnej tabuli. 
Učivo: spracovanie dreva (pílenie, hobľovanie, brúsenie, štiepanie, dlabanie, vŕtanie) a 
nástroje  potrebné a vhodné na tieto činnosti – video ukážka (napr. internetový zdroj 
youtube, 3-5 min. zábery), učiteľ komentuje správnu voľbu nástroja, správne 
uchopenie a bezpečné zaobchádzanie s nástrojom.  Aktivizujúca úloha pre žiakov – 
priraď správny názov k obrázkom (alebo ku skutočným pomôckam). Na obrázkoch sú 
znázornené typy píl na drevo, vŕtačky, pilníky, dláta, brúsky, atď.) 

Z
áv

er
eč

ná
 č

as
ť:

 

Fixácia: 
Záverečné opakovanie uskutočníme formou kvízových otázok z preberaného učiva 
prostredníctvom aplikácie interaktívnej tabuli: 
a) Nájdite správnu odpoveď. Farba, vôňa dreva sú: a) fyzikálne vlastnosti dreva, 
b) mechanické vlastnosti dreva. 
b) Určte typ rezu vyhotoveného na dreve (obrázok): a) priečny rez, b) stredový 
rez, c) dotyčnicový rez. 
c) Navrhnite k predmetom na obrázku také časti, aby zmenili funkciu (napr. 
jednoduchý drevený kočík sa zmení na auto s vlečkou, loď na ťažítko, pospájané 
ceruzky sa zmenia na plot, dva veľké drevené gombíky s pomocou drôtu sa zmenia na 
okuliare,...). 
d) Pexeso s určovaním drevín 
e) Hra Kimovka na i. tabuli. Žiak háda zmenu v poradí obrázkov, alebo priraďuje 
správny názov. 

Ukážka: 
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Tabuľka 2 druhá dvojhodinovka orientovaná prakticky 
Vzdelávaci
a oblasť  
Človek 
a svet 
práce 

Temat. 
celok:  
Technick
é 
materiály 

Pomôcky: papier, pripravená skladačka s rozstrihanými vetami pre 
účely BOZP, kúsky dreva rôznych druhov, prípadne samorasty, 
odrezky konárov, dostupné nástroje (vŕtačka, kladivo, klince, 
brúsny papier/pilník, prípadne zverák od školníka), ochranné 
pomôcky (umelé obrusy na lavice, plášte), metla, zmeták, doplnky, 
lepidlo na drevo, drôt 0,5mm, špagát, korálky, špajle, špáradlá, 
farebný papier, vlna, textil, gombíky a iný drobný materiál.   

Predmet:  
Technika 
Roč.: 7. 

Názov 
vyuč. 
hod.:  
Drevo  
ako 
technický 
materiál 

Metódy: didaktická hra – skladačka, praktické názorné metódy, 
manipulácia s materiálom, samostatná práca, rozhovor, prezentácia 
výrobku. 

Cieľ: Aplikácia teoretických poznatkov z predchádzajúcej vyučovacej hodiny. Na základe 
informácií o vlastnostiach materiálu, zvládnuť jednoduché obrábanie materiálu. Navrhnúť 
úžitkový predmet (hračku z materiálu drevo), navrhnúť technológiu spoja častí predmetu 
a samostatne zostrojiť jednoduchý predmet. Správne a bezpečne používať vhodné náradie na 
úpravu materiálu. Rozvíjať predstavivosť, fantáziu s podporou vlastných nápadov pri výrobe 
a výzdobe výrobku. (podľa ISCED 2) 

M
ot

iv
ač

ná
 

ak
ti

vi
ta

 
hr

a:
 

Úvodné poučenie o bezpečnosti práce prostredníctvom skladačky. Učiteľ rozdá 
každému žiakovi malú obálku, ktorá obsahuje jedno z pravidiel bezpečnej práce 
s náradím a materiálom. Zásady sa výlučne týkajú činností na vyučovacej hodine, aby 
boli žiaci oboznámení, ako sa vyhnúť zraneniam pri praktických činnostiach. V každej 
obálke je jeden papierový ústrižok rozstrihnutý na viac častí so slovami, ktoré po 
správnom usporiadaní do vety, dávajú zmysel. Žiaci poskladané vety nahlas prečítajú 
a vysvetlia ich podstatu vlastnými slovami pre ostatných spolužiakov. (trvanie cca 10 
min) 

A
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e 
úl
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y 
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e 
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Dvojici žiakov rozdáme 5 – 7 rôznych kusov dreva. Úlohou je podľa vlastnej fantázie 
navrhnúť úžitkový predmet alebo drevenú hračku skombinovaním drevených kúskov 
(obrázok 1). Žiaci samostatne navrhujú tvar, veľkosť predmetu, užitočnosť, detaily, 
technológiu spojov jednotlivých dielov predmetu i originálnu výzdobu a za pomoci 
učiteľa alebo asistenta zhotovia hračku/úžitkový predmet. Pracovné aktivity sa 
orientujú na brúsenie, rašpľovanie, vŕtanie alebo zatĺkanie klincov, prípadné odrezanie 
konárikov, všetko pod dozorom vyučujúceho alebo aj asistenta, ktorí dbajú na 
bezpečnosť pri práci a rozvíjajú správne návyky pri nadobúdaní technických 
zručností. Riešenie tejto úlohy závisí od tvorivosti a vynaliezavosti žiakov aké 
dostupné pomôcky/náradie využijú, aký postup práce si zvolia. (trvanie cca 40-50min) 
Doplňujúca hra zameraná na fixáciu učiva: Kimovka. Učiteľ zoradí obrázky alebo 
samotné nástroje do radu, žiak si musí v rámci 10 sekúnd zapamätať správne poradie 
obrázkov/predmetov, pretože učiteľ poradie zmení. Alternatívou hry je odobratie 
niektorých predmetov z radu a žiaci hádajú, čo chýba. Učiteľ kontroluje priraďovanie 
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správnych názvov k obrázkom/nástrojom  (píla, hoblík, rašpľa, pilník, ...) a zaraďuje 
rozprávanie sa so žiakmi o ich funkcii a ich bezpečnom používaní. (10 min) 

Z
áv

er
eč

ná
 č

as
ť:

 Predstavenie výrobku pred tabuľou, pričom žiak musí povedať aké nástroje použil pri 
opracovaní, pomenovať typ spoja častí výrobku, určiť vlastnosti dreveného výrobku 
a opísať technológiu spracovania. Prejav a pravdivosť údajov kontrolujú a spoločne 
hodnotia spolu s učiteľom aj žiaci.   

Ukážka: 

 
 
 

6. ZÁVER 
  
Absencia pracovných dielní znáročňuje prípravu učiteľa na vyučovanie, ktorý musí 

hľadať adekvátnu náhradu namiesto vyučovania v dielni. Spomínané alternatívne postupy vo 
vyučovaní techniky odporúčame kombinovať, pretože jednotlivé formy vyučovania a uvedené 
učebné prostriedky zabezpečujú jednostranný rozvoj osobnosti žiaka. V praxi odporúčame 
využívať čo najjednoduchšie a najekonomickejšie postupy. To znamená v spolupráci so 
žiakmi zháňať a pripraviť technický materiál (drevo, plasty, kovy), najčastejšie odpadový, 
recyklačný materiál (odrezky konárov, samorasty, PET fľaše, plastové štoplíky, taniere, sklo, 
drôty, plech) a prírodniny (napr. orechové škrupiny, šišky).  

Žiaci obľubujú animácie, simulácie, prácu s počítačom. S použitím interaktívnej tabule 
je možné zaktivizovať žiakov počas výkladu, či video ukážky. Zobrazenia prostredníctvom 
didaktickej techniky považujeme za efektívne, nie len vďaka pútavosti. Doménou je rýchlosť 
ukážky činnosti (napr. výrobného postupu), čistota prostredia a reálne zobrazenie.  
Za veľmi účinné považujeme aj besedy s odborníkmi, vhodné pri výučbe technických 
postupov spracovania materiálu. Skutočná ukážka tradičných remesiel (drôtovanie, práca na 
hrnčiarskom kruhu, rezbárstvo) ponúka príležitosť priamej aktivity žiakov, výsledkom na 
vyučovacej hodine je aj vlastný produkt.  

Pokiaľ sa učiteľ techniky vynájde a vyučuje prakticky aj teoreticky, stále je pred ním 
jedna prekážka a to časová dotácia vyučovacieho predmetu technika. Nedávno uskutočnené 
reformné kroky znížili časovú dotáciu vyučovania povinného predmetu technika na II. stupni 
ZŠ na 0,5 hod/týždeň. Skutočnosť je taká, že pokiaľ sme mienili prebrať čo najviac 
tematických celkov, nezostávalo nám nič iné, iba skrátiť učivo a zaoberať sa informáciami, 
ktoré sú pre žiakov v danom veku užitočné. Pre lepšiu predstavivosť menujeme nasledovné 
kľúčové oblasti napr. práca s materiálmi na základe ich vlastností, bezpečné používanie 
nástrojov a domácich spotrebičov, efektívne využívanie technických prístrojov, elektrická 
energia, čítanie technických návodov, tréning technickej predstavivosti. 
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