
 



 



Príloha č. 1: Špecifické výukové prvky 1 

Spracovanie 48 ks špeciálnych vzdelávacích prírodovedných tém a to formou videosekvencií alebo interaktívnych 

cvičení. Pomer jednotlivých typov (videosekvencií alebo interaktívnych cvičení) si zadefinuje objednávateľ podľa 

svojho vlastného záujmu a potreby tak, aby ich celkový súčet bol 48 ks.  

Rozdelenie jednotlivých tém na spracovanie podľa predmetov: 

- Fyzika 1., 2., 3. ročník – 5 ks špecifických prvkov - videosekvencií alebo interaktívnych cvičení 

- Fyzika prima, sekunda, tercia, kvarta - 5 ks špecifických prvkov - videosekvencií alebo interaktívnych cvičení 

- Fyzika 1. ročník štvorročného štúdia a zároveň kvinta osemročného štúdia – 5 ks špecifických prvkov - 

videosekvencií alebo interaktívnych cvičení 

- Chémia 1., 2., 3. ročníka a štvorročného a zároveň kvinta, sexta, septima osemročného štúdia – 8 ks špecifických 

prvkov - videosekvencií alebo interaktívnych cvičení 

- Chémia prima, sekunda, tercia a kvarta osemročného štúdia – 8 ks špecifických prvkov - videosekvencií alebo 

interaktívnych cvičení 

- Biológia prima, sekunda, tercia, kvarta osemročného štúdia a zároveň 1., 2., 3. ročník štvorročného štúdia – 9 ks 

špecifických prvkov - videosekvencií alebo interaktívnych cvičení 

- Biológia tercia, kvarta, kvinta a sexta osemročného štúdia a zároveň 1., 2. ročníka štvorročného štúdia – 8 ks 

špecifických prvkov - videosekvencií alebo interaktívnych cvičení 

Identifikácia typu VIDEOSEKVENCIA: 

- dodávateľ spracuje videosekvencie na základe dodaných podkladov zo strany objednávateľa, ktorý tieto 

materiály pre tvorbu dodá v elektronickej forme, v bežne dostupných formátoch (.doc, .txt, .odt, .pdf).  

- spracovanie zahŕňa nakrútenie potrebného materiálu podľa podkladov od objednávateľa, digitalizácia 

a spracovanie analógového materiálu, záznam zvuku, osvetlenie nakrúcaných scén, poradenstvo a usmernenie 

pri tvorbe podkladov 

- videosekvencie budú obsahovať zostrihané, zeditované a vyexportované videozábery, zvuk, obrázky, prípadne 

inú informačnú a doplnkovú grafiku, podľa potrieb danej témy 

- finálne videosekvencie budú vyexportované a dodané vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite v dostupnom 

video formáte a dodané objednávateľovi na DVD nosičoch s identifikačnou potlačou  

Identifikácia typu INTERAKTÍVNE CVIČENIE: 

- každé spracované interaktívne cvičenie bude obsahovať dve časti – teoretickú časť a testovaciu časť 

- teoretická časť bude slúžiť na získanie nových vedomostí a štúdium, či už samostatné alebo kolektívne počas 

vyučovacieho procesu (spracovanie maximálne jednej strany A4 dodaných podkladov) 

- testovacia časť bude slúžiť na overenie získaných znalostí a vedomostí (spracovanie maximálne jednej strany A4 

dodaných podkladov) 

- otestovať sa bude možné rôznymi typmi cvičení: 

 priraďovacie cvičenie 

 test s jednou správnou odpoveďou v otázke 

 test s viacerými správnymi odpoveďami v otázke 

 označovanie správnych a nesprávnych odpovedí 

 spájanie pojmov čiarami 

 cvičenia s vpisovaním 

 a podobne 

- cvičenia budú so spracovaným textom, obrázkami a inou grafikou vo vhodne zvolenom dizajne  

- finálne interaktívne cvičenia budú vyexportované a dodané na CD/DVD nosičoch s identifikačnou potlačou vo 

formáte umožňujúcom zobrazenie v celoobrazovkovom režime, pre vloženie na webové stránky a použitie 

pomocou interaktívnej tabule. 



Príloha č. 2: Špecifické výukové prvky 2 

Kódované listy: 

- 33 špeciálnych edukačných prírodovedných tém spracovaných vo forme interaktívnych kódovaných listov 

Spracované budú témy z predmetu matematika pre tieto ročníky: 

- 1. ročník štvorročného štúdia a zároveň kvinta osemročného štúdia 

- 2. ročník štvorročného štúdia a zároveň sexta osemročného štúdia 

- 3. ročník štvorročného štúdia a zároveň septima osemročného štúdia 

- 4. ročník štvorročného štúdia a zároveň oktáva osemročného štúdia 

Špecifikácia kódovaných pracovných listov: 

- každý pracovný list musí byť použiteľný a kompatibilný s interaktívnymi perami  IRS T7-G2 dodanými v rámci 

projektu Učíme moderne, učíme (sa) radi 

- 33 tém bude spracovaných vo forme  interaktívnych kódovaných pracovných listoch 

- každá téma môže obsahovať text, čísla, obrázky a grafiku, ich ľubovoľnú kombináciu a musí obsahovať polia 

s kódmi pre elektronické čítacie pero 

- každá téma môže obsahovať aj testovaciu časť, s jednoduchou funkcionalitou pre overenie vedomostí študentov 

a pre získanie spätnej väzby ohľadom porozumenia preberaného učiva 

- pracovný list môže byť dodaný v ľubovoľnom unifikovanom veľkostnom formáte pre všetky témy, maximálne 

však do veľkosti formátu A4 

- pracovné listy môžu byť v plno-farebnej alebo čiernobielej variante, podľa požiadaviek objednávateľa 

Dodávateľ spracuje interaktívne kódované listy na základe prijatých podkladov zo strany objednávateľa, ktorý tieto 

materiály pre tvorbu dodá v elektronickej forme, v bežne dostupných formátoch pre bezproblémové prehliadanie 

a úpravu (.doc, .txt, .odt, .pdf). Objednávateľ bude zodpovedný za to, aby dodané materiály boli v súlade 

s autorským zákonom pre ďalšie spracovanie dodávateľom.  

 




