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Abstract: The interactive whiteboards are an indispensable part of learning process.The research output 
presents the positive trend of using the interactive whiteboard bychemistry teachers from the elementary 
schools. One of the very important determinationsis the low level of teacher’s skills and knowledge with using 
the interactive whiteboard.The article presents options and examples of using interactive whiteboard in the 
elementaryschool. 
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Úvod 
Interaktivne tabule (IT) sa stali sučasťou každodenneho vyučovacieho procesu na zakladnych a 
strednych školach. Interaktivna tabuľa je dotykovo-senzitivna plocha, prostrednictvom ktorej 
prebieha vzajomna aktivna komunikacia medzi uživateľom a počitačom s cieľom zaistiť maximalnu 
možnu mieru nazornosti zobrazovaneho obsahu. Obvykle sa použiva v spojeni s počitačom a 
dataprojektorom. IT sa ovlada prostrednictvom stylusu – špecialneho pera, priamo prstom alebo 
pomocou ukazovadla. (Adamek, 2010) Na školach sa využivaju interaktivne tabule s roznymi typmi 
technologii snimania: (Dostal, 2009) 
 
1. Analogove rezistivne – (Smartboard) ovladanie dotykom ruky; vhodne najma pre nižšie 
ročniky I. a II. stupňa ZŠ. Snimanie na tomto type tabule nepatri k najrychlejšim a najpresnejšim. 
 
2. Digitalne elektromagneticke aktivne – (PrometheanActivboard) interakcia medzi 
permanentnym magnetom uloženym v špecialnom pere a elektromagnetickym systemom 
zabudovanym v tabuli. Elektromagneticka interakcia je považovana za najpresnejšiu. 
 
3. Digitalne elektromagneticke pasivne – (Interwrite) magneticke pero, ktore si vyžaduje 
elektricky zdroj energie v podobe implementovanej baterie. 
 
4. Nadpovrchove snimanie – (Mimio, QOMO, Hitachi) pomocou infračervenych a ultrazvukovych 
senzorov využiva princip nadpovrchoveho snimania polohy kresliaceho nastroja. 
 
Všetky IT maju spoločne to, že umožňuju učiteľovi a žiakom aktivne vstupovať do vyučby, zahŕňaju v 
sebe možnosti nazornej vyučby, umožňuju prezentovať učivo atraktivnejšou a efektivnejšou formou, 
upravovať vytvoreny material priamo na hodine a i. Vyučovanie pomocou interaktivnej tabule 
umožňuje spoločnu pracu celej triedy, resp. skupin žiakov priamo v triede, pričom žiaci (aj učiteľ) 
možu využivať on-line pristup ku všetkym informačnym zdrojom, ako keby pracovali samostatne 
pri počitači v počitačovej učebni. 
 

Využívanie interaktívnej tabule učiteľmi na hodinách chémie 
V obdobi januar 2011 – maj 2012 sme realizovali vyskum, ktory sa zaoberal využivanim digitalneho 
vzdelavacieho obsahu Planeta vedomosti, pričom sme sledovali aj využivanie ďalšich digitalnych 
technologii vratane využivania interaktivnych tabuľ na hodinach chemie na zakladnych školach. 
Vyskum sme realizovali s učiteľmi chemie, ktori boli zapojeni do narodneho projektu Modernizacia 
vzdelavacieho procesu na zakladnych školach (MVP ZŠ). Ako vyskumne metody sme použili 
skupinovy rozhovor a participačne pozorovania (realizovane počas školeni modulu 3 MVP ZŠ so 40 
učiteľmi chemie ZŠ), dotaznikovu metodu (44 učiteľov chemie ZŠ, niektori boli sučasťou vyskumnej 
vzorky analyzy zaverečnych prac, skupinovych rozhovorov a participačneho pozorovania) a 
analyzovali sme 121 zaverečnych prac učiteľov chemie ZŠ v ramci ukončenia vzdelavania v 
narodnom projekte Modernizacia vzdelavania na zakladnych školach 
(http://www.modernizaciavzdelavania.sk). 
 
Zo ziskanych vysledkov z dotaznikoveho šetrenia (Graf 1) sme zistili, že každy zo 44 respondentov 
využiva pri svojej praci v škole počitač, okrem jedneho respondenta využivaju aj internet a 
dataprojektor. Veľke zastupenie ma využivanie interaktivnej tabule, až 75 % respondentov uviedlo, 



že využiva interaktivnu tabuľu na hodinach chemie (33 respondentov), ale len devať respondentov 
vedelo uviesť buď typ tabule alebo program pre interaktivnu tabuľu (Javorova, 2012). 
 
Technológie využívané počas vyučovania alebo pri príprave na hodinu chémie 
 

 
Z uvedenych zisteni sa domnievame, že učitelia využivaju interaktivnu tabuľu zatiaľ hlavne na 
pisanie, premietanie PowerPointovych prezentacii, videi a pod., pretože neovladaju pracu s 
programom pre interaktivnu tabuľu. Podobne zistenia sme zaznamenali aj počas školeni MVP ZŠ a 
pri analyze zaverečnych prac učiteľov chemie, ktori ukončili školenie MVP ZŠ. Pri rozhovoroch 
niektori učitelia uvadzali, že maju interaktivnu tabuľu, ale nevedia na nej robiť. Dokonca niektori 
učitelia nevedeli, že interaktivna tabuľa ma vlastny program. Pri analyze zaverečnych prac, sme 
zaznamenali 6 zaverečnych prac, v ktorych boli vytvorene materialy (predvadzacie strany) v 
programe pre interaktivnu tabuľu a 26 zaverečnych prac, v ktorych služila interaktivna tabuľa ako 
„drahe“ premietacie platno. 

 
Ako najlepšie využiť interaktívnu tabuľu 
Interaktivna tabuľa je drahe zariadenie a preto pred nakupom interaktivnej tabule by ste sa mali 
zamyslieť nad otazkami spojenymi s jej využivanim: (Bannisterovaa kol. 2010) 
- kto bude zodpovedny za IT? (na škole by sa mala vytvoriť pracovna skupina učiteľov, ktora bude 
zodpovedna za pracu s interaktivnou tabuľou a bude poskytovať metodicku podporu ostatnym 
učiteľom) 
kto je zodpovedny za inštalaciu a udržbu IT? (je potrebne, aby učitelia využivajuci IT mali 
zabezpečenu technicku podporu) 
aka je dostupnosť IT? (učiteľ by mal mať možnosť využivať software IT aj doma; je potrebne 
upraviť priestorove usporiadanie učebne s ohľadom na aktivity, ktore budu žiaci robiť; tak aby mali 
k IT dobry pristup a dobre videli na tabuľu) 
kde budu umiestnene IT? (v ktorych učebniach, triedach budu namontovane IT; ake ďalšie plochy 
na pisanie ma učiteľ k dispozicii) 
ako naučiť učiteľov pracovať s IT? (zväčša dodávateľ IT ponuka aj akreditovane školenia s pracou s 
IT; školenia by sa mali zúčastniť viacerí učitelia, z rôznych ročníkov a predmetov) 
ako využiť IT na hodine? (na ake druhy aktivít sa využiva IT? Čo žiaci počas hodiny robia...) 
aké ďalšie materiály a pomôcky su na hodine využivané? (okrem IT učitelia na hodinach využivaju 
aj ine pomocky a materiály: reálne pomôcky, pomôcky na realizáciu demonštračného pokusu, 
hlasovacie zariadenie, a i.) 
kde nájdem výučbové materiály? (učiteľ môže vytvárať vlastne materiály v prostredí softvéru IT 
ale môže využívať aj vytvorené materiály od iných učiteľov (na niektorých webových stránkach je 
možne najsť už hotove materialy pre IT napr.www.veskole.cz) 
 
Ku každej interaktívnej tabuli je dodávaný softvér, pre každý typ interaktívnej tabule iný s rôznymi 
nástrojmi a aplikáciami, napr.: 
 
Pisanie a kreslenie (Obrazok 1) – všetky typy IT umožňuju uživateľom (učiteľovi a žiakom) pisať 
priamo na tabuľu pomocou nastroja na kreslenie a pisanie (zvyrazňovať, pero, štetec a i.) alebo 
pomocou editorov v počitači. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obrazok 1 Ukažka využitie nastroja pisanie (autor: Javorova) 
 

 
 
Priraďovanie a preťahovanie (Obrazok 2) – najjednoduchšia aktivita, ktoru je možne urobiť na IT 
je uchopiť (pomocou pera alebo prstom) objekt (obrazok) a premiestniť ho. 
 
Obrazok 2 Ukažka preťahovanie a priraďovanie (autor: Javorova) 
 

 
 
Textový nástroj – okrem pisania je možne vkladať na obrazovku IT textove pole, do ktoreho sa 
daju vpisovať slova a vety pomocou textoveho editora (nastroj IT klavesnica alebo cez počitač). 
 
Reflektor a clona – reflektor umožňuje zameranie na určitu časť obrazovky, pričom zvyšok 
obrazovky je zakryta; clona umožňuje zakryť celu obrazovku alebo jej časť. 
 
Klonovanie a duplikovanie – často využivanym nastrojom je kopirovanie a duplikovanie 
objektov prip. celych stranok. 
 

Zoskupovanie, priehľadnosť a vrstvenie – zoskupovanie umožňuje uživateľovi vytvarať 
zložitejšie obrazky z viacerych obrazkov a textov; priehľadnosť umožňuje obrazok alebo text 



čiastočne alebo uplne spriehľadniť; vrstvenie je nastroj, ktory pracuje s viacerymi vrstvami a 
umožňuje uživateľovi umiestňovať obrazky, texty v požadovanom poradi v jednotlivych vrstvach. 
 
Záznam obrazovky alebo stránky – nastroj, ktory može uživateľ použiť na zaznam všetkych 
aktivit, ktore prebiehaju na IT počas hodiny, vratane zvuku. Pokročilejši uživateľ može vytvarať 
interaktivne materialy kombinaciou pohybu (animacie), zvuku, obrazkov a textu s označenim 
spravnej alebo nespravnej odpovedes využitim aplikacii, ktore ponukaju jednotlive softvery IT (napr. 
kontajner, čarovna lupa, pexeso – ActivStudio, Obrazok 3-4, šablony pre kvizy – SmartNotebook). 
 
Obrazok 3 Ukažka čarovnej lupy (autor: Javorova) 
 

 
 
 
Obrazok 4 Ukažka pexesa (autor: Javorova) 
 

 
 

Interaktivna tabuľa by mala poskytovať učiteľom ten spravny priestor pre vytvorenie prostredia, v 
ktorom žiaci živo skumaju, diskutuju, zučastňuju sa na aktivitach z realneho života, vytvaraju 
projekty a použivaju technologie, aby objavovalinove zakonitosti prostrednictvom spoluprace, 
skumania a rovesnickeho učenia sa. 
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