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Hodnocení cílů hodiny
Informatika a výpočetní technika v sextě je zaměřena z převážné části na počítačovou
grafiku a práci s digitálními technologiemi. Hodinová dotace je dvě hodiny týdně a žáci
získávají své znalosti postupně. Výuku jsem rozdělila do několika souvislých bloků. Prvním
z nich byla teoretická příprava na práci s počítačem a digitálními technologiemi (barvy,
rozdělení grafiky, grafické editory, práce s digitálními technologiemi), nyní probíhá práce
s 2D grafickým editorem, konkrétně úprava rastrové grafiky (úprava fotografií, tvorba
vlastních obrázků), dále bude navazovat tvorba 3D grafiky a v poslední části animace
a možnosti prezentace. Po ukončení sexty mají žáci možnost navštěvovat seminář
z informatiky a výpočetní techniky.
V ukázkové hodině žáci zpracovávali fotografie, které jsme vytvořili v prvním výukovém bloku
(viz výše). V předchozích hodinách pracovali s úpravou barev, tudíž i s barevným modelem
RGB. V první části hodiny se setkali s ukázkou jednoduché fotografické retuše, kterou si
následně někteří z nich vyzkoušeli a v dalších (nenatočených hodinách) i použili pro úpravu
svých fotek (převážně retuše obličeje, někdy i postavy). Žáci dokáží fotografie upravit dle
přesných pokynů učitele. Pokud se jim vlastní úprava příliš nelíbí, ptají se na radu učitele.
Některé upravené fotografie však upravují tak dlouho, až si je nakonec smažou, a začínají
znovu.
Hodnocení učitele a použitých prostředků
Hodinu zpravidla začínám zápisem ve třídní knize, avšak vzhledem k tomu, že třída je
rozdělena do dvou částí, neměla jsem v natáčené hodině třídnici ihned k dispozici. Ve
všech svých hodinách kladu důraz především na praktické využití počítače. Vždy vysvětlím
teoretickou část (použití nástroje, popis HW a podobně) a v druhé části, zpravidla té delší,
žáci pracují každý prakticky. Většinou pro teoretickou část používám prezentaci s množstvím
obrázků. Prezentace si mohou žáci stáhnout či opsat do sešitů. Ačkoliv jsem hodinu měla
připravenou, rušivým elementem bylo rozhodně mé kašlání, s čímž mám problém prakticky
celou zimu každý rok.
Mé hlasové dispozice pak nejsou úplně nejideálnější, ale žáci většinou nemají problém s tím,
že by mě neslyšeli. Hodinu jsem měla připravenou, přesto jsem se občas zadrhávala a měla
pomlky, zřejmě způsobené nervozitou a také snahou mít „to“ co nejrychleji za sebou.
Obvykle nejsou tyto chyby až tak výrazné. V předchozích hodinách měli žáci vždy nějaké
otázky a bývali velmi komunikativní, ale zřejmě kvůli přítomnosti dalších osob se tentokrát
neptali a nechtěli ani odpovídat, což je ve videoukázce vidět. V hodinách bývá atmosféra
obvykle uvolněnější. V druhé části jsem pak kontrolovala práci a pomáhala žákům. Většinou
jim vysvětlím, co mají dělat, a nechám je pracovat samotné, ale zjistila jsem, že mi raději
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řeknou, co by chtěli na obrázku mít, a nechají mě, ať jim to vytvořím. Efektivnější mi ale
přijde ukázat jim postup a poté vrátit změny.,
V mluveném projevu zpravidla používám kombinaci spisovné češtiny, hovorových,
slangových či odborných výrazů. Hovorová čeština není zrovna ideální, ale jaksi to patří k mé
osobnosti. Nicméně bych si měla dávat pozor na opakování slůvka „jo“, jak jsem si všimla ve
videoukázce.
Ve videoukázce je také vidět, že projektor, který mám ve výuce k dispozici, není pro ukázku
počítačové grafiky ideální, neboť žáci nevidí barevné detaily a odlišnosti. Proto mají
prezentace k dispozici na síťovém disku. Dalším problém je ne zrovna nejnovější vybavení
počítačových učeben, které ne vždy „stíhá“ zpracovávat grafiku v ideálním čase, takže často
musí žáci i učitel čekat na načtení či zpracování obrázků.
Hodnocení práce žáků
Bohužel se mi nedaří přimět žáky, aby sami získali určitou představu, jak by jejich výsledná
práce měla vypadat. Používají nástroje víceméně náhodně a evidentně se v editoru špatně
orientují, ačkoliv ho probíráme již několik hodin. Což mohlo být způsobeno nervozitou, ale
také tím, že vždy přijdu a pomohu jim či poradím. Nástroje samostatně používat umějí dle
mých instrukcí, praktické použití je pak horší, což je ve videoukázce vidět. V hodinách
samotných jsem si toho až tolik nevšimla. Žáci také obvykle komunikují i sami mezi sebou
a radí si v úpravách. To také není z ukázky vidět. Některé jejich úkony byly trochu
krkolomné, v tomto případě bylo však důležité, aby si sami vyzkoušeli použití právě masky
vrstvy. Také je vidět, že někteří žáci potřebují více kontroly a jiní dokáží pracovat naprosto
samostatně.
Celkové hodnocení
Všechna moje očekávání a všechny cíle naplněny nebyly, ale celkově hodnotím hodinu jako
úspěšnou, neboť žáci pochopili fungování nástroje maska vrstvy a dokáží ji využít při
úpravách svých obrázků.
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