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NOSITEĽNÁ ELEKTRONIKA 
Tematický celok / Téma ISCED / Odporúčaný ročník 

Informačná spoločnosť 

 digitálne technológie v spoločnosti 
Softvér a hardvér  

 počítač a prídavné zariadenia 
Algoritmické riešenie problémov 

 jazyk na zápis riešenia, 

 pomocou postupnosti príkazov. 

ISCED 2 / 7. - 8. ročník 

Požiadavky na vstupné vedomosti a zručnosti  

 základy práce so súborom, 

 základy programovania v prostredí SCRATCH), 

 základné hardvérové komponenty počítača. 

Ciele 

Žiakom osvojované vedomosti Žiakom rozvíjané zručnosti a spôsobilosti 

Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia 

 skúmať nové možnosti použitia konkrétneho 
hardvéru. 

Informačná spoločnosť – digitálne technológie v 
spoločnosti 

 digitálne technológie okolo nás. 
Algoritmické riešenie problémov – jazyk na zápis 
riešenia 

 použiť jazyk na popis riešenia problému – 
aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka. 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou 
postupnosti príkazov 

 riešiť problém skladaním príkazov do 
postupnosti,  

 aplikovať pravidlá konštrukcie jazyka pre 
zostavenie postupnosti príkazov, 

 interpretovať postupnosť príkazov. 
BBC micro:bit  

 vysvetliť pojem nositeľná elektronika 
(“wearables“), 

  navrhnúť a vytvoriť jednoduchý produkt 

nositeľnej elektroniky pomocou BBC 

MICRO:BIT-u. 

Informatické myslenie 

 (LOG1) využitím logických zdôvodnení 
predpokladať správanie sa jednoduchých 
programov 

 (ALG3) vytvárať vlastné algoritmy riešiace 
problém 

 (ALG8) zapísať algoritmy v konkrétnom 
programovacom jazyku 

Bádateľské zručnosti 

 formulovať otázku/problém, 

 naplánovať postup, 

 manipulovať s pomôckami/softvérom, 

 zdieľať a prezentovať výsledky pred 
spolužiakmi. 

Riešený didaktický problém 

Žiaci často stotožňujú pojem “počítač“ s klasickým stolným PC, príp. laptopom. Počítače a procesorom riadené 

systémy sa však vyskytujú v najrozmanitejších podobách aj v iných elektronických zariadeniach (napr. mobilné telefóny, 

routre, mikrovlnné rúry, či práčky) a pomaly sa stávajú súčasťou aj takých zariadení, ktoré pôvodne ani nepatrili do 

spotrebnej elektroniky (napr. hračky, dekorácie a pod.). To umožňuje pridať každodenných zariadeniam úplne novú 

funkcionalitu a využitie, Práca s jednoduchými programovateľnými procesorovými systémami ponúka žiakom možnosť  
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tvorivo integrovať poznatky z hardvéru a softvéru a prepojiť ich s aktuálnymi trendami digitálnej spoločnosti 

(inteligentné domácnosti, nositeľná elektronika, internet vecí...). 

Dominantné vyučovacie metódy a formy Príprava učiteľa a pomôcky 

Bádateľská metóda (5E) 
Frontálna forma, práca vo dvojiciach 
 

 hardvérové programovateľné stavebnice 

BBC MICRO:BIT alebo ich online simulátor 
(https://makecode.microbit.org/)    

 pracovný list pre žiaka 
(I_ZS_22_BBCmicrobit_PL.pdf) 

 videospot Wearables – nositelná 
elektronika (dostupné online 
https://goo.gl/TZ8UWy) 

Diagnostika splnenia vzdelávacích cieľov 

Diagnostika pomocou sebahodnotiacej rubriky a na základe analýzy práce žiakov 

 

 

ÚVOD 

Nositeľná elektronika alebo “wearables“ predstavuje aktuálny trend na dynamicky sa rozvíjajúcom trhu s elektronikou. 

Jedná sa o elektronické zariadenia, ktoré je možné upevniť na telo človeka (alebo na oblečenie)1, napr. inteligentné hodinky, 

SOS tlačidlá, trackery, chytré okuliare, netradičné šperky, ale aj monitorovacie alebo diagnostické čipy. 

Metodika predpokladá sa absolvovanie úvodnej hodiny (SPOZNÁVAME BBC MICRO:BIT), v rámci ktorej žiaci získali potrebné 

vedomosťami aj programátorské skúsenosti pri práci s BBC MICRO:BIT-om. Počas vlastného bádania žiaci preskúmajú niektoré 

ďalšie užitočné programátorské bloky, ktoré následne tvorivo využijú vo svojich mikroprojektoch ako návrhoch pre produkt 

nositeľnej elektroniky. 

PRIEBEH VÝUČBY  

Osnova vyučovacej hodiny: 

 Zapojenie (7 minút) – video, brainwriting a rozhovor so žiakmi o nositeľnej elektronike 

 Skúmanie (10 minút) – riešenie úloh z pracovného listu 

 Vysvetlenie (5 minút) – kontrola úloh z pracovného listu, doplnenie vysvetlenia nových blokov programu 

 Rozpracovanie (10 minút) – práca žiakov vo dvojiciach na ich vlastných programoch/mikroprojektoch 

 Zhodnotenie (8 minút) – sebahodnotiaca rubrika 

 

                                                                 
1 Bližšie informácie je možné nájsť online, napr.: 
 https://www.jaknainternet.cz/page/2597/wearables---nositelna-elektronika/ 

https://makecode.microbit.org/
https://goo.gl/TZ8UWy
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ZAPOJENIE – 7 MINÚT 
Ako úvod do témy „Wearables alebo nositeľná elektronika“ použijeme krátky  videospot zo série “Jak na internet“ 

(www.jaknainternet.cz), ktorý pustíme žiakom. Pred spustením videospotu žiakov upozorníme, aby sa snažili počas 

sledovania zapamätať si čo najviac rôznych zariadení nositeľnej elektroniky, ktoré budú vo videospote spomínané. 

 

Obr. 1 Videospot Wearables – nositeľná elektronika  (dostupné online https://goo.gl/TZ8UWy) 

Po skončení videa urobíme so žiakmi krátky frontálny brainwriting – požiadame ich, aby si spomenuli na čo najviac rôznych 

zariadení nositeľnej elektroniky, ktoré boli vo videu spomenuté a spíšeme ich na tabuľu. Potom ich vyzveme, aby na základe 

vymenovaných príkladov sa pokúsili vlastnými slovami zadefinovať, čo je to nositeľná elektronika, resp. “wearables“. 

Diskusiu môžeme zakončiť otázkou, či niekto zo žiakov sa už niekde stretol s takýmito zariadeniami. Na základe tejto úvodnej 

diskusie predstavíme žiakom ciele hodiny: 

vysvetliť pojem nositeľná elektronika (“wearables“), 

navrhnúť a vytvoriť vlastný produkt nositeľnej elektroniky pomocou BBC MICRO:BIT-u. 

 

SKÚMANIE – 10 MINÚT 

V tejto fáze hodiny žiaci pracujú vo dvojiciach na počítačoch s použitím pracovných listov NOSITEĽNA 

ELEKTRONIKA, do ktorých si zaznačujú riešenia jednotlivých úloh. Úlohy predstavujú modelovú situáciu vo 

fiktívnej softvérovej firme SUPER NÁPAD, s.r.o., kde navrhli tri krátke programy pre BBC MICRO:BIT na 

rozšírenie možností digitálnych príveskov na kľúče pre školákov. Analýzou a experimentovaním 

s programovými kódmi žiaci objavia nové bloky a skúmajú ich funkcionalitu. Pokiaľ máme k dispozícii 

hardvérové stavebnice BBC MICRO:BIT, rozdáme ich žiakom.  

Úloha 1.  

Zadanie:  

a) Prezrite si ich prvý program a odhadnite, čo asi robí:   
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Čo robí – odhad: ____________________________________ 

b) Preskúmajte program bližšie, nájdite v ňom nový blok (príkaz) a zistite, v ktorej knižnici sa nachádza: 

 

c) Vo vývojovom prostredí BBC micro:bit vytvorte uvedený program a otestujte správnosť svojho odhadu z úlohy 

1a). Pracuje program podľa Vašich očakávaní?                                                                                      ÁNO NIE  

d) Vyskúšajte zmeniť poslednú hodnotu (BEAT) v každom novom bloku na 4 a zistite, ako sa zmení správanie 

programu (doplňte vetu): 

 

Metodický komentár: 

Pri riešení tejto úlohy je potrebné k BBC micro:bit-u pripojiť aj slúchadlá pomocou dvoch vodičov s krokosvorkami 

(tento návod sa zobrazí aj v simulátore po použití bloku z hudobnej knižnice, takže žiaci môžu postupovať podľa neho): 

  

Riešenie: 
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Žiaci by mali odhadnúť, že prvý program slúži na zahranie zvolených tónov. V kóde sa nachádza nový blok PLAY TONE 

z knižnice MUSIC. Po odskúšaní kódu v simulátore (alebo na reálnych zariadeniach) by mali posúdiť správnosť svojho 

odhadu. Testovaním hodnoty BEAT by mali zistiť, že táto hodnota ovplyvní dĺžku trvania tónu: 

  
 

Úloha 2.  

Zadanie:  

a) Prezrite si druhý program a odhadnite, čo asi robí:   

 

Čo robí – odhad: ____________________________________ 

b) Preskúmajte program bližšie, nájdite v ňom nový blok (príkaz) a zistite, v ktorej knižnici sa nachádza: 

 

c) Vo vývojovom prostredí BBC micro:bit vytvorte uvedený program a otestujte správnosť svojho odhadu z úlohy 

2a). Pracuje program podľa Vašich očakávaní?                                                                                      ÁNO NIE  

d) Zistite, ako sa zmení správanie programu, ak v zmeníme v novom bloku číslo 5 na číslo 10 (doplňte vetu): 
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Riešenie: 

Žiaci by mali odhadnúť, že druhý  program slúži na animáciu – zobrazí na displeji 5x blikajúce srdce. V kóde sa 

nachádza nový blok REPEAT ... TIMES z knižnice LOOP. Po odskúšaní kódu v simulátore (alebo na reálnych 

zariadeniach) by mali posúdiť správnosť svojho odhadu. Testovaním parametra v bloku REPEAT .. TIMES  by mali 

zistiť, že táto hodnota ovplyvní počet opakovaní animácie: 

  
 

 

Úloha 3.  

Zadanie:  

a) Prezrite si aj tretí program a odhadnite, čo asi robí:   

 

Čo robí – odhad: ____________________________________ 

b) Preskúmajte program bližšie, nájdite v ňom nový blok (príkaz) a zistite, v ktorej knižnici sa nachádza: 

 

c) Vo vývojovom prostredí BBC micro:bit vytvorte uvedený program a otestujte správnosť svojho odhadu z úlohy 

3a). Pracuje program podľa Vašich očakávaní?                                                                                      ÁNO NIE  

d) Porovnajte nový blok z úlohy 2 a nový blok z úlohy 3 – v čom sa líšia vo svojej funkcii? 

Riešenie: 



Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.minedu.sk    www.employment.gov.sk/sk/esf/    www.itakademia.sk 

 
 
 
 
 

Žiaci by mali odhadnúť, že tretí  program slúži taktiež na animáciu – tentokrát ale na displeji budú neustále blikať 3 

čiary. V kóde sa nachádza nový blok FOREVER  z knižnice BASIC. Po odskúšaní kódu v simulátore (alebo na reálnych 

zariadeniach) by mali posúdiť správnosť svojho odhadu. Na záver by mali porovnať funkcionalitu bloku REPEAT ... 

TIMES (pevne stanovený počet opakovaní) a bloku FOREVER (nekonečný počet opakovaní). 

 

VYSVETLENIE – 5 MINÚT 
Na základe svojich poznámok v pracovných listoch žiaci vysvetlia, čo zistili. Učivo nevysvetľujeme, len usmerňujeme žiakov 

pri vysvetľovaní. V prípade nesprávnej alebo nie úplne jasnej formulácie môžu úlohu vysvetliť ďalší žiaci. Do fázy 

vysvetľovania by sa malo zapojiť čo najviac žiakov. 

V druhej časti vysvetľovania nadviažeme na prezentované žiacke zistenia a zameriame sa na rozdiel v použití blokov REPEAT 

... TIMES  a FOREVER. Napriek tomu, že oba slúžia na prácu v cykle, nachádzajú sa v rôznych knižniciach. Blok FOREVER je 

podobne ako blok ON START v knižnici BASIC a slúži teda na nastavenie neustále sa opakujúcej postupnosti činností, ktorá 

sa spustí automaticky hneď po štarte programu. Tieto činnosti môžeme jednoducho dopĺňať udalosťami, ktoré sa majú udiať, 

napr. pri stlačení tlačidla. Blok REPEAT ... TIMES sa môže použiť len v rámci niektorej inej udalosti, napr. po stlačení tlačidla, 

teda tento blok nie je možné umiestniť samostatne a nemožno ho spúšťať automaticky. 

Poznámka: 

 V knižnici LOOPS existuje aj blok WHILE TRUE, ktorý zabezpečí nekonečný cyklus spustiteľný, napr. po stlačení 

tlačidla. Žiakom tento blok nie je zatiaľ potrebné predstavovať, ale môže byť užitočný pri riešení niektorých ich 

mikroprojektov ako rozšírení ukážkových programov. 

 

ROZPRACOVANIE – 10 MINÚT 
Žiakov rozdelíme naspäť do dvojíc a necháme ich pracovať na návrhoch a realizácii svojich vlastných rozšírení niektorého 

z pôvodných programov, ktoré by mali predstavovať jednoduché produkty nositeľnej elektroniky ovládateľné tlačidlami 

a využívajúce optické a akustické výstupy.  

Poznámka: 

 Svoje mikroprojekty môžu žiaci odovzdať ako zdieľané projekty na webe prostredníctvom linku na program priamo 

v simulátore podľa nasledovného obrázku: 
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ZHODNOTENIE – 8 MINÚT 
V závere hodiny je vhodné nechať žiakov v krátkosti predstaviť svoje mikroprojekty, príp. predviesť ich funkcionalitu. Žiacke 

nápady by mali slúžiť na vzájomnú inšpiráciu a je potrebné oceniť snahu a invenčnosť žiakov pri ich realizácii. Na evalváciu 

slúži rubrika, pomocou ktorej žiaci zaškrtnutím sami zhodnotia úroveň osvojenia kľúčových vedomostí a zručností, ako aj 

splnenie cieľov hodiny (tab. 1). 

Tabuľka 1 Sebahodnotiaca rubrika 

? Neviem S pomocou viem  Viem  

WEARABLES 
vysvetliť pojem nositeľná elektronika 

   

OVLÁDANIE TLAČIDLAMI 

v rámci návrhu produktu nositeľnej 
elektroniky využiť ovládanie tlačidlami    

POUŽITIE DISPLEJA 

v rámci návrhu produktu nositeľnej 
elektroniky využiť zobrazovanie na 

displeji    

ZVUKOVÝ VÝSTUP 

v rámci návrhu produktu nositeľnej 
elektroniky využiť zvuky/melódiu    

 

 


