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ABSTRACT 

Main goal of the ScratchMaths project is to explore how 9- to 11-

year-old pupils learn to program and how the development of their 

computational thinking correlates with the development of their 

mathematical thinking. We will characterise each period of the it-

erative design and qualitative research of the project since Septem-

ber 2014. Our focus will be on the 5E pedagogical framework 

which we have created and applied, the structure of the curriculum 

content and teaching materials we have developed, as well as sum-

marizing several key design principles, which we formulated while 

designing and evaluating the intervention. 
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ABSTRAKT 

Cieľom projektu ScratchMaths je skúmať poznávací proces 9- až 

11-ročných žiakov pri učení sa programovania a súvislosť medzi 

rozvojom ich programovacích zručností a matematického mysle-

nia. V našom príspevku charakterizujeme jednotlivé etapy iteratív-

neho vývoja a kvalitatívneho výskumu, ktorými projekt prechádza 

od svojho začiatku v septembri 2014. Ťažisko príspevku tvorí pre-

zentácia pedagogického rámca 5E, ktorý sme v projekte vytvorili 

a aplikovali, ďalej štruktúra vzdelávacieho obsahu a učebných ma-

teriálov projektu, a tiež diskusia o niekoľkých základných princí-

poch tvorby obsahu pre programovanie, ktoré sme v projekte iden-

tifikovali. 

Kľúčové slová 

Programovanie na ZŠ. Scratch. Výskum vývojom. Pedagogický 

rámec 5E. Štruktúra výstupov projektu. Princípy tvorby obsahu pre 

programovanie. 

1. VÝCHODISKÁ 
V ostatných rokoch sme svedkami novej vlny záujmu o programo-

vanie žiakov ako plnohodnotnej súčasti ich formálneho vzdeláva-

nia už od prvej triedy základnej školy [1]. V Anglicku nastala zá-

sadná zmena v roku 2013, kedy vláda zrušila povinný predmet ICT 

(s odôvodnením, že nie je dostatočne efektívny pri rozvoji informa-

tického poznania a myslenia, teda pri rozvoji tzv. computational 

thinking [2]) a nahradila ho novým predmetom computing – od pr-

vej triedy prvého stupňa, až po ukončenie stredoškolského vzdelá-

vania. Od septembra 2014 sa od anglických učiteľov základnej 

školy (teda vzdelávacích stupňov KS1 a KS2, pre deti od 5 do 11 

rokov) vyžaduje, aby plnili požiadavky nového národného kurikula 

[3]. Vznikli rôzne iniciatívy a organizácie na podporu tejto zmeny, 

akou je napr. CAS – Computing At School. Vláda tiež financuje 

rôzne projekty, ktoré majú túto zmenu podporiť a sledovať jej 

napredovanie. 

Vďaka tejto situácii sme na UCL Institute of Education (ďalej len 

UCL IoE) získali trojročný projekt ScratchMaths financovaný na-

dáciou EEF – Education Endowment Foundation, s cieľom vyvinúť 

nový vzdelávací obsah predmetu computing (jeho programovacej 

zložky pre žiakov 5. a 6. triedy) a jeho prostredníctvom skúmať, 

ako môže rozvoj programovacích zručností a informatického mys-

lenia zároveň podporiť aj rozvoj matematického myslenia týchto 

žiakov. V našom príspevku chceme čitateľovi prezentovať straté-

giu projektu, ktorý začal 1. septembra 2014, a jeho doterajšie 

výsledky, teda vlastný vzdelávací obsah, pedagogický rámec, ktorý 

sme pri iteratívnom vývoji a overovaní vytvorili, a tiež sériu kľúčo-

vých princípov tvorby tohto obsahu, ktoré sme sformulovali na 

základe našej spolupráce s niekoľkými základnými školami v Lon-

dýne a ďalšími 100 školami po celom Anglicku. 

Aby si čitateľ mohol utvoriť lepšiu predstavu o celkovej situácii, je 

užitočné zdôrazniť, že: 

• projekt je cielený na bežné štátne základné školy, náš obsah vy-

učujú štandardní učitelia primárneho vzdelávania,  

• za programovací jazyk bol vopred stanovený Scratch, čo sa po-

tvrdilo ako správna voľba, 

• predmet computing sa učí naraz v celej triede, ktorá má prie-

merne asi 26 žiakov. Vybavenie škôl počítačmi je skromnejšie, 

než by sme očakávali. Škola má zvyčajne jednu, v lepšom 

prípade dve triedy vybavené laptopmi. Pripojenie na internet je 

uspokojivé, v žiadnom prípade však nie bezchybné, 

• učitelia sú neobyčajne zodpovední, nové kurikulum akceptujú 

ako zákon a snažia sa čo najlepšie napĺňať jeho požiadavky. 

Majú vysokú úroveň všeobecnej digitálnej gramotnosti, niektorí 

z nich už majú určité nesystematické skúsenosti s jazykom 

Scratch (aj keď sa ukázalo, že práve to bolo pri našich vzdelá-

vaniach zvyčajne skôr negatívum), 

• učiteľ pozitívne akceptuje čokoľvek nové iba vtedy, ak uverí, že 

tým prospeje svojim žiakom – v našom prípade v predmetoch 

computing a matematika, 
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• v každej triede je knižnica, ktorá sa neustále používa, ale žiaci 

nemajú vlastné učebnice. Náš vzdelávací obsah je teda určený 

učiteľovi, jeho súčasťou sú pracovné listy pre žiakov, prezentácie 

na hodinu a pod. 

Prvý rok projektu sme venovali štúdiu literatúry, pozorovaniu ho-

dín programovania a matematiky v štyroch spolupracujúcich ško-

lách (design schools), organizovaniu série poldenných stretnutí 

s učiteľmi z týchto škôl, aby sme získali predstavu o tom, čo budú 

primerané pedagogické postupy a náročnosť z hľadiska informa-

tiky a programovania – pre žiakov, ale aj pre ich učiteľov, a napo-

kon najmä vývoju pilotnej verzie vzdelávacieho obsahu pre 5. roč-

ník a jeho iteratívnemu overovaniu a upravovaniu. Vytvorili sme 

tiež sieť 100 anglických projektových škôl, ktoré potom náš nezá-

vislý hodnotiteľ (Sheffield Hallam University) podľa metodiky 

RCT1 náhodne rozdelil na 50 škôl prvej vlny a 50 škôl druhej vlny. 

Obrázok 1 predstavuje časový harmonogram projektu v 2. a 3. 

roku. 

 

Obrázok 1. Časový harmonogram projektu v 2. a 3. roku 

2. ETAPY VÝSKUMU VÝVOJOM 
Kým nezávislý hodnotiteľ zo Sheffieldu má za úlohu realizovať 

kvantitatívne analýzy v 100 projektových školách, projektový tím 

na UCL IoE realizuje vlastný kvalitatívny výskum. Z pohľadu 

riešiteľov projektu je ScratchMaths príkladom výskumu vývojom 

(design research), ktorý vždy býva iteratívny, pričom každý jeho 

cyklus tvoria rôzne výskumné a vývojové aktivity. V našom 

projekte postupujeme podľa metodiky Nieveena a Folmera [4], 

ktorí celý proces výskumu vývojom delia na tri fázy: (1) úvodnú 

fázu vývoja, (2) fázu prototypu a (3) fázu sumatívneho hodnotenia.  

V úvodnej fáze vývoja sme urobili analýzu potrieb a príležitostí, 

a to pozorovaním vyučovacích hodín a spoluprácou s učiteľmi šty-

roch projektových škôl. Naša prvá koncepcia vyplynula z predchá-

dzajúcej expertízy členov tímu, z workshopov s učiteľmi spolupra-

cujúcich škôl a zo štúdia odbornej literatúry, napr. aj bohatej 

zbierky učebných materiálov v Scratchi. Výstupom tejto etapy je 

náš pedagogický rámec 5E, prezentovaný v nasledujúcej kapitole. 

Vo fáze prototypu sme navrhli štruktúru materiálov, vytvorili pro-

totyp obsahu pre 5. ročník a v niekoľkých iteráciách ho transformo-

vali na definitívny dizajn výslednej pedagogickej intervencie. Špe-

ciálnu pozornosť sme venovali transformácii požiadaviek národ-

ného kurikula do vhodnej sekvencie zodpovedajúcich informatic-

kých konštruktov. Pravidelným pozorovaním vyučovacích hodín 

                                                                 

1 randomized controlled trial 

s materiálmi projektu sme realizovali iteratívne formatívne hodno-

tenie intervencie. 

V súčasnosti sa projekt nachádza vo fáze sumatívneho hodnotenia. 

Na školách prvej vlny už pracujú druhý rok s celou intervenciou, 

na školách druhej vlny s jej prvou polovicou. Výsledky projektu 

nezávisle skúmajú dva tímy dvoma rozličnými stratégiami.  

3. PEDAGOGICKÝ RÁMEC 5E 
Najdôležitejším výstupom úvodnej fázy projektu bol explicitne 

sformulovaný pedagogický rámec, ktorý neskôr určil náš postup pri 

vývoji vzdelávacieho obsahu (DiSessa a Cobb takýto postup v [5] 

nazývajú framework of action). Ide o päť zásad, ktorých cieľom je 

pomôcť učiteľom pri voľbe konkrétnych metodických postupov. 

Pedagogický rámec 5E vyplýva z nášho konštrukcionistického 

presvedčenia2 o tom, že žiak sa najefektívnejšie učí (teda buduje si 

nové položky a spoje v štruktúre svojich znalostí) vtedy, keď tvorí 

dáky podľa svojho presvedčenia zmysluplný produkt, či už 

hmatateľný alebo virtuálny. Takýto produkt má podľa [6] 

poskytovať príležitosť na skúmanie dôležitých myšlienok a svoje 

vlastné objavy. Za dôležitú považujeme skutočnosť, že päť zásad 

nášho rámca 5E nemá žiadne poradie (skúmanie sa teda ne-

implementuje pred zdieľaním a pod.) a celkom určite sa budú 

v rôznych kontextoch aplikovať rôznymi spôsobmi. 

Explore: skúmaj. Vzdelávací obsah by mal žiakom poskytnúť dos-

tatok príležitostí, aby mohli sami skúmať, objavovať, iteratívne 

rozvíjať a ladiť svoje riešenia. Aj samostatné skúmanie však treba 

starostlivo organizovať a do istej miery aj riadiť a vyhodnocovať. 

Nájsť správnu rovnováhu medzi samostatným otvoreným skúma-

ním a riadeným poznávacím procesom však nie je jednoduché – 

práve tento vzťah medzi inštruovaním a objavovaním je jedným 

z piatich protirečení, ktoré Brennan identifikuje v [7], keď uvažuje 

o tom, ako podporiť konštrukcionistické vzdelávanie učiteľov. 

V pedagogickom rámci ScratchMaths sa snažíme žiakov vybaviť 

rôznymi zručnosťami pre ich vlastné skúmanie, ako napr. systema-

tickým rozlišovaním a aplikovaním priameho riadenia a riadenia 

programom, pričom pri priamom riadení ešte rozlišujeme priamu 

manipuláciu a priamu akciu: 

• priamou manipuláciou (direct manipulation) riadia žiaci agen-

ta, napr. hračku, Bee-Bota a pod., priamo „fyzicky“ rukou, a tak 

vyriešia danú úlohu (napr. priveď autíčko po naznačených 

cestách do garáže). V jazyku a prostredí Scratch to napr. zname-

ná premiestniť postavu na scéne ťahaním myšou alebo voľbou 

nového kostýmu pre agenta na záložke Kostýmy a pod., 

• priama akcia (direct drive) je prvým krokom k riadeniu agenta 

sprostredkovane: robotickej hračke alebo virtuálnemu agentovi 

zadáme jednoznačnú inštrukciu, ako napr. urob krok vpred alebo 

otoč sa vpravo o 90 stupňov, a ten okamžite vykoná zodpoveda-

júcu reakciu, teda to, čo Blackwell v [8] označuje ako jednu akciu 

a jeden okamžitý a viditeľný efekt, výsledok, reakciu. V meto-

dike ScratchMaths venujeme priamej akcii veľkú pozornosť: 

každý blok sa totiž dá v ploche skriptov umiestniť a kliknutím 

naň vykonať izolovane od iných blokov. Práve to považujeme za 

stratégiu inkrementálneho učenia sa, pozri obrázok 2 a nasledu-

júci text, 

2 vyplýva však aj z toho, že v anglickej pedagogike pre primárne 

vzdelávanie je forma frontálneho výkladu neakceptovateľná 
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• riadenie programom (computational drive) znamená v symbo-

lickom jazyku s jasnou syntaxou a sémantikou naplánovať 

budúce správanie agenta – správanie, ktoré sa zrejme bude opa-

kovane vykonávať, ladiť, modifikovať a pod. 

Obrázok 2 ilustruje tieto tri formy riadenia na aktivite 3.2.1 Spoz-

návame podmienky z materiálov projektu. V predchádzajúcej akti-

vite už žiaci pre Gigu (pravú z dvoch postáv) naprogramovali ne-

konečnú prechádzku po scéne s odrazmi od okrajov pomocou 

skriptu forever my step, ktorý potom použili ako jej reakciu 

na udalosť when this sprite clicked (krok 1 na obrázku). Teraz 

však chceme, aby Giga kráčala smerom k Tere (postava vľavo) iba 

dovtedy, kým sa jej dotkne – teda aby prišla k Tere. Metódou 

priamej akcie (klikaním myšou) budú žiaci skúmať izolovaný blok 

touching Tera? (krok 2), pričom Gigu postupne posúvajú smerom 

k Tere buď ťahaním myšou (metódou priamej manipulácie) alebo 

opakovaným klikaním na izolovaný blok my step (metódou pria-

mej akcie). Keď sa Giga napokon Tery dotkne, blok touching 

Tera? odpovie true (krok 3) – toto je prvá príležitosť, kedy žiaci 

objavia podmienku ako nástroj na riešenie problému ako spoznať, 

či má Giga urobiť ďalší krok k Tere. Koľkokrát má teda Tera 

opakovať svoj krok? Kým sa dotkne Tery (krok 4). 

 

Obrázok 2. Priame riadenie ako stratégia pre skúmanie 

Explain: vysvetli. Pri pozorovaní vyučovacích hodín programova-

nia počas úvodnej fázy projektu sme si uvedomili, že metóda voľ-

ného (nekoordinovaného) skúmania3 často vedie k nedostatočnej 

miere porozumenia úlohy riadiacich blokov jazyka Scratch, ktoré 

žiaci používali (niekedy až skoro náhodne, s niekoľkonásobným 

vnáraním a pod.). Preto sme v našom pedagogickom rámci začali 

klásť dôraz na celotriedne diskusie riadené učiteľom, a tiež na pra-

videlné diskusie v dvojiciach s cieľom vysvetliť spolužiakovi svoju 

myšlienku, názor, problém, postup či objav... teda na tzv. reflek-

tívne rozhovory (reflective questioning). Harel a Papert [9] zdôraz-

ňujú, že situácie, kedy žiaci verbalizujú svoje zámery a postupy, sú 

dôležité pre ich ďalší kognitívny rozvoj. Noss a Hoyles [10] sa 

domnievajú, že takáto slovná artikulácia je jedným z kľúčových 

komponentov konštrukcionistického učenia sa. 

                                                                 

3 ktorá je bežným postupom na vyučovacej hodine typu „urob si 

vlastnú hru podľa odkopírovanej predlohy programu z webu 

alebo knihy“ 

Envisage: uvažuj. Žiakov nabádame k tomu, aby uvažovali o vý-

sledku či efekte vykonania daného programu (jedného alebo viace-

rých skriptov) skôr, než ho reálne vykonajú v Scratchi. Aktivity, 

ktorých súčasťou je takéto mentálne vyhodnocovanie programu, 

rozvíjajú schopnosti žiakov hlbšie uvažovať o základných prvkoch 

programu, výrazoch a príkazoch, o význame poradia krokov vo vý-

počte, o riadiacej štruktúre, udalostiach či interakciách medzi ak-

térmi. Tradičnou metódou logovskej kultúry, ktorú intenzívne vyu-

žívame aj v našom pedagogickom rámci, je zaraďovať do vyučova-

nia aktivity, kedy žiak vlastným telom vykonáva program pre ak-

téra (objekt, postavu...). Stratégia uvažovania o programe tým, že 

ho fyzicky vykonávame, akoby bol zostavený pre nás, sa nazýva 

body syntonicity [11]. Takýto postup je produktívny nielen pri 

uvažovaní o danom programe, ale aj pri jeho vytváraní. Aktivity 

zamerané na uvažovanie o programe sa dobre realizujú aj „bez klá-

vesnice“ (unplugged). 

Exchange: zdieľaj. Komunikácia, spolupráca a zdieľanie sú efek-

tívne stratégie učenia sa, ktoré pomáhajú učiacim sa pri tvorbe 

zmysluplného produktu prostredníctvom interakcií s ďalšími vrs-

tovníkmi v úlohe publika, spolupracovníkov či koučov [7]. Zdieľa-

nie myšlienky na riešenie problému, metódy, skriptu alebo celého 

objektu aj s jeho správaním (programom) považuje Brennan a Res-

nick [12] za jeden z kľúčových informatických postupov (compu-

tational practices). 

V našom projekte využívame tento princíp ako efektívnu metódu 

na podporu učenia sa medzi spolužiakmi na rôznej úrovni: aktivity 

musia poskytovať priestor na takéto interakcie. Vo vývojových trie-

dach sme si napr. často všimli, ako efektívne sa v miestnosti spon-

tánne šíria zaujímavé objavy žiakov. Zdieľanie však nemôže byť 

iba spontánne: naše aktivity často nabádajú k hľadaniu rôznych rie-

šení a k tomu, aby svoje objavy potom žiaci prezentovali ostatným 

– a aby sa za prirodzený postup považovalo aj prevzatie myšlienky 

spolužiaka a jej ďalšie rozpracovanie. 

Nezabúdajme však ani na to, že v tomto veku si deti ešte stále iba 

rozvíjajú svoje zručnosti na spoluprácu, musíme im preto ako uči-

telia pomáhať aj v tejto rovine rozvoja. 

bridgE: prepájaj. Skúsený učiteľ využije každú vhodnú príležitosť 

na to, aby zdôraznil súvislosť medzi novou problematikou a inou, 

už známou vecou, už známym poznatkom. Jedným z cieľov každej 

konštrukcionistickej pedagogiky je vytvárať príležitosti pre skúma-

nie veľkých myšlienok (powerful ideas), a myšlienky sa stávajú veľ-

kými aj vďaka ich prepojeniu na iné oblasti, napr. na matematiku 

[13]. Kvalita nového poznatku a jeho zaradenia do štruktúr po-

znania tiež úzko súvisí s jeho viacnásobnými reprezentáciami, s na-

šou schopnosťou pozrieť sa na to isté z inej perspektívy. 

V projekte ScratchMaths nás explicitne zaujíma prepojenie progra-

movania a matematického myslenia: hlavným cieľom projektu je 

vybudovať taký vzdelávací obsah a pedagogiku programovania v 

5. a 6. triede, ktorá podporí rozvoj matematického myslenia no-

vými produktívnymi spôsobmi. 

4. ŠTRUKTÚRA OBSAHU 
Výsledkom druhej etapy nášho vývoja bol vlastný vzdelávací ob-

sah, ktorý sa skladá zo šiestich modulov: troch pre 5. a troch pre 6. 
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triedu. Kým v prvých troch moduloch sme kládli dôraz na základy 

programovania a rozvoj informatického myslenia, vývoj pre 6. 

triedu bol riadený snahou budovať zaujímavé prepojenia s matema-

tikou – a, prirodzene, ďalej rozvíjať informatické myslenie a poz-

nanie. Všetkých šesť modulov je zoradených do záväzného pora-

dia, keďže každý konštrukt4, s ktorými sa majú v našom obsahu 

žiaci zoznámiť, je starostlivo projektovaný naprieč niekoľkými mo-

dulmi. To nám umožňuje budovať preň prípravné kroky a vhodne 

stupňovať potrebu žiaka objaviť práve takýto pojem či postup, 

a potom ho opäť a opäť používať, upevňovať nový poznatok, prí-

padne ho ďalej rozvíjať. Príkladom takýchto konštruktov sú definí-

cia vlastného príkazu či premenná, ktorých poznávacia trajektória 

sa vinie všetkými šiestimi modulmi. 

Modul 1: Vytvárame vzory 

Informatické konštrukty a konštrukty v prostredí Scratch 
 

 

• presúvanie postavy priamou manipuláciou; jej pečiatkovanie 

pomocou izolovaného bloku stamp priamou akciou 

• inicializačný skript; inicializácia udalosťou when green flag 

clicked; vykonanie skriptu kliknutím 

• otáčanie postavy pomocou blokov turn ... so základným 

vstupom 15 stupňov (default value) – priama akcia 

• modifikovanie vstupnej hodnoty bloku; izolovaný blok move 

• spájanie (dvoch, potom troch) blokov; ich vykonanie – 

riadenie postavy programom 

• opakované vykonávanie skriptu move-turn-stamp; blok 

repeat ... ; vizualizácia algoritmu – blok wait 

• zmena kostýmu priamou manipuláciou, potom priamou 

akciou blokom next costume; next costume v skripte 

• dva algoritmy pre vytváranie kruhových vzorov; záporný 

vstup pre blok move – návrat do stredu vzoru 

• výber kostýmu z viacerých, blok switch costume to ... 

• definovanie vlastného bloku pomocou define 

• používanie vlastného bloku pri tvorbe zložitejších vzorov 

Modul 2: Geometria chrobáka 

Informatické konštrukty a konštrukty v prostredí Scratch 
 

 

• pero postavy, bloky set pen color a set pen size 

• bloky pen down a pen up; základné kreslenie; sekvencia 

• opakovanie čiary s otočením – kreslenie regulárnych 

polygónov; definovanie vlastného bloku square 

s konštantnou veľkosťou strany a práca s ním; triangle 

• používanie pripravených nových blokov s náhodnými vstupmi 

– set random pen colour a set random pen size 

• kreslenie bodky a čiarky dot a dash 

• udalosť when ... key pressed 

• skákanie na náhodné pozície pomocou pripraveného bloku 

• skúmanie náhodných vstupov pick random ... v definícii a 

ich upravovanie 

                                                                 

4 označujeme takto spoločne koncepty i operácie s nimi 

Modul 3: Učíme postavy spolupracovať 

Informatické konštrukty a konštrukty v prostredí Scratch 
 

 

• viacero postáv a ich reakcie; paralelné procesy 

• bloky show a hide: ďalšie atribúty postáv; grafické efekty; 

násobné kostýmy; animácia 

• udalosti when green flag clicked a when this sprite clicked 

• nekonečný cyklus forever; implicitná podmienka if on edge, 

bounce 

• pohyby a skoky; bloky set y to ... a change y by ... ; info 

bloky x position a y position 

• podmienka touching sprite?; hodnoty true a false; ohraniče-

né opakovanie repeat until ...  

• podmienené vykonanie; blok if; podmienka touching colour? 

• info blok y position v relačnej podmienke > alebo < 

• komunikácia postáv – posielanie a prijímanie správ; bloky 

broadcast message a when I receive message; komunikácia 

jeden s jedným, komunikácia jeden s viacerými 

Modul 4: Budujeme čísla 

Informatické konštrukty a konštrukty v prostredí Scratch 
 

 

• atribút objektu ako nepriama premenná – kostým postavy 

vyjadruje implicitnú informáciu; blok costume # 

• výraz, ktorého vstupom je nepriama premenná 

• aritmetický výraz s operátormi + a –  

• nastavenie hodnoty atribútu prostredníctvom výrazu 

• posielanie správ ako prostriedok na implementáciu závislostí 

medzi postavami 

• duplikovanie postavy spolu s jej správaním 

• počet opakovaní závisí od momentálnej hodnoty atribútu 

• používateľom definovaná udalosť – konštrukcia whenever, 

čiže forever if ... 

Modul 5: Skúmame matematické súvislosti 

Informatické konštrukty a konštrukty v prostredí Scratch 
 

 

• blok ask; vstup používateľa ako hodnota bloku answer 

• výraz, ktorého vstupom je nepriama premenná answer 

• výraz s operátorom join; aritmetický výraz s operátormi * a / 

• nastavenie hodnoty atribútu podľa vstupu používateľa 

• premenná; premenná ako vstup pre príkaz; blok set var to ... 

• premenná určuje počet opakovaní 

• premenná mení svoju hodnotu v cykle; blok change var by ... 

• riadenie pohybu postavy klávesmi 
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Modul 6: Súradnice a geometria 

Informatické konštrukty a konštrukty v prostredí Scratch 
 

 

• blink, nod a walk – rôzne animácie s jediným súborom 

kostýmov 

• náhodné skákanie s obmedzením pomocou rozsahu súradníc 

• aritmetický výraz s náhodným vstupom z určitého intervalu 

 
• premenná ako vstup v aritmetickom výraze 

• pohyby v sieti bodov 

• výpočty s náhodným vstupom s obmedzeniami 

• živý trojuholník a štvoruholník – základy dynamickej geomet-

rie 

5. UČEBNÉ MATERIÁLY PROJEKTU 
Jedným z výstupov projektu je súbor materiálov, ktoré učiteľom 

sprístupňujeme elektronicky na projektovom portáli5. Tvoria ich 

učebné materiály pre učiteľa, prezentácie na vyučovacie hodiny pre 

žiakov, doplňujúce materiály a pomôcky, a tiež súbor úvodných 

projektov v jazyku Scratch. 

 

Obrázok 3. Ukážka materiálov pre učiteľa, modul 2, str. 20 

                                                                 

5 Všetky dokumenty sú vo formáte vhodnom pre tlač a mnoho uči-

teľov si materiály skutočne tlačí. 
6 po anglicky investigations 

Pre učiteľa: Kľúčovou časťou materiálov pre každý modul je roz-

siahly metodický materiál. Začína stručnou špecifikáciou  zamera-

nia modulu, identifikáciou zodpovedajúcich konštruktov z infor-

matických a matematických osnov, a tiež identifikáciou vhodných 

prepojení na iné vyučovacie predmety a iné oblasti poznávania. Pre 

moduly 4 až 6 sme do úvodu pridali aj „mapu bádaní6 a aktivít“ 

s vyznačením, ktoré časti považujeme za kľúčové pre postup žia-

kov do vyššieho modulu a ktoré sa dajú chápať ako doplňujúce či 

rozširujúce. 

Každý modul členíme na štyri bádania, pričom bádanie tvoria štyri 

aktivity – tie predstavujú konkrétnu činnosť naplánovanú na jednu 

až dve vyučovacie hodiny. V aktivitách sa snažíme využiť viacero 

pedagogických princípov rámca 5E, aby poskytli žiakom príleži-

tosť skúmať, vysvetľovať, uvažovať, zdieľať aj prepájať. Okrem 

toho, aktivity obsahujú aj sériu otázok na stimuláciu produktívnych 

diskusií v triede. Jedna zo štyroch aktivít zvyčajne býva „bez klá-

vesnice“: niekedy celkom mimo počítačov, kedy žiaci fyzicky ani-

mujú (vykonávajú) niektorý algoritmus, prípadne vypĺňajú vytla-

čený pracovný list, ktorý je súčasťou materiálu, alebo sedia na ko-

berci pred interaktívnou tabuľou a individuálne, v dvojiciach alebo 

ako trieda riešia problém, prezentujú, komentujú či analyzujú rie-

šenia a pod. 

Bežnú programovaciu aktivitu v materiáloch tvorí jedna až dve 

strany konkrétnych krokov (zadanie), ktoré má učiteľ so žiakmi 

riešiť, potom námety na diskusie, ale najmä niekoľko strán detail-

ných metodických poznámok, alternatívnych (i nesprávnych) 

riešení, komentárov, najbežnejších žiackych chýb a pod. – jedno-

ducho, metodická pomoc učiteľovi, pozri ukážku na obrázku 3. 

 

Obrázok 4. Šesť alternatívnych riešení toho istého problému 

Pre žiakov: Každé bádanie sme doplnili o prezentáciu určenú na 

vyučovaciu hodinu. Obsahuje stručné zadania krokov, ktoré učiteľ 

môže priebežne premietať na interaktívnej tabuli, aby tak získal čas 

venovať sa individuálne žiakom. Túto podporu učiteľ môže alebo 

nemusí využiť, prípadne si môže prezentáciu upraviť podľa vlastnej 

predstavy7. Prezentácie pre žiakov obsahujú rôzne otázky a námety 

na diskusiu, napr. sériu alternatívnych riešení (niekedy aj nespráv-

nych), ktoré sme pozbierali počas iteratívneho vývoja materiálov, 

pozri obrázok 4. Považujeme ich za vhodné na uvažovanie a vysvet-

ľovanie, a teda na prehlbovanie porozumenia skúmaného javu 

a pod. Jednotlivé riešenia alebo kroky sme vždy očíslovali, aby sa 

na ne mohli žiaci a učitelia v diskusii ľahko odvolávať. 

7 pri návštevách škôl sme reálne pozorovali každý z týchto troch 

prístupov 
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Doplňujúce materiály: K jednotlivým modulom sme tiež vytvorili 

plagáty s rôznymi užitočnými informáciami a pomôckami, napr. s 

paletou farieb a ich číselnými kódmi (ktoré sú, nanešťastie, v Scrat-

chi nie celkom intuitívne), alebo vizuálnu pomôcku na vyjasnenie 

rozdielov medzi vnútornými, stredovými a vonkajšími uhlami pra-

videlných mnohouholníkov, obrázkový slovník programovacích 

blokov jazyka a pod. V projekte odporúčame učiteľom, aby tieto 

plagáty vytlačili a zavesili v triede na stenu. 

Iný typ doplňujúcich materiálov tvoria jednostranové rozširujúce 

úlohy na tému blízku tej, ktorú žiaci a učiteľ práve riešia v danom 

bádaní, pozri obrázok 5. Keďže cieľom projektu je rozvíjať infor-

matické a matematické myslenie každého žiaka (v miere, ktorá 

zodpovedá jeho potenciálu a záujmu), aktivity sa snažia vytvoriť 

pre nich príležitosť pre malé i veľké úspechy. Chceme, aby mal 

každý možnosť urobiť správny krok v svojej zóne najbližšieho vý-

vinu. To, prirodzene, kladie veľké nároky na organizáciu vyučova-

cej hodiny zo strany učiteľa, ktorý má podporovať poznávací pro-

ces širokej palety potenciálov žiakov. Znamená to nielen pozorne 

pracovať s menej zdatnými, ale aj primerane stimulovať tých naj-

zdatnejších. Anglickí učitelia primárneho vzdelávania majú s týmto 

prístupom mnoho skúseností, preto ocenili naše rozširujúce zadania 

(challenges), ktoré vytlačené dávajú v triede na samostatné riešenie 

tým žiakom, ktorí by inak mohli na hodine stagnovať. 

 

Obrázok 5. Jedno z rozširujúcich zadaní pre Modul 1 

Úvodné projekty: Každá aktivita začína slovami: Žiaci si otvoria 

projekt ... alebo Žiaci pokračujú vo svojej kópii projektu... Tieto 

projekty sú na začiatku skoro celkom prázdne – vždy v nich však 

je jedna alebo niekoľko postáv s hotovými kostýmami a scéna 

s prázdnym či pripraveným pozadím. Niekedy je v projekte aj 

krátky inicializačný skript, prípadne niekoľko izolovaných blokov 

v ploche skriptov, výnimočne aj jedna alebo niekoľko definícií no-

vých blokov, ktoré sme dočasne schovali vpravo „mimo obra-

zovku“ (nikdy sme však definície nepoužívali v zmysle „čiernej 

skrinky“). Naše východiská v tomto smere boli: 

• v projekte sme nechceli strácať čas vyhradený na programovanie 

prácou s grafickým editorom Scratchu, ktorý nie je veľmi pria-

teľský a – ako sme zistili pozorovaním žiakov a učiteľov pri náv-

števách škôl – prekvapujúco rýchlo sa v ňom žiaci dokážu dostať 

do nejasných a pre nich i pre učiteľa ťažko riešiteľných situácií, 

• u žiakov sme chceli vytvoriť „kultúru“ inicializačných“ skriptov, 

čo sa nám ukázalo ako produktívne riešenie – žiaci si rozvíjali 

prístup všetko mám pod svojou kontrolou, 

• pripravením jedného alebo niekoľkých izolovaných blokov sme 

podporovali stratégiu: najprv priama manipulácia (ak sa dá), 

potom priama akcia, a až nakoniec riadenie programom. 

Ak majú žiaci s jedným projektom pracovať dlhšie ako jednu vyu-

čovaciu hodinu, poskytli sme učiteľom aj projekty uložené v „me-

dzistavoch“, teda projekty v stave, aký by asi žiaci dosiahli na konci 

predchádzajúcej hodiny. Aj toto rozhodnutie vyplynulo z našich 

praktických skúseností: ak žiak nebol prítomný na minulej hodine 

alebo projekt zle uložil alebo sa s jeho projektom či počítačom čosi 

prihodilo, mohol takto na ďalšej hodine pokračovať v práci spolu 

s ostatnými (prípadne s pomocou niektorého spolužiaka). 

5.1 Riziká súvisiace s učebnými materiálmi 
Vývoju a overovaniu materiálov sme v projekte venovali najväčšiu 

pozornosť a učitelia to aj často spomínajú a oceňujú. Napriek tomu 

sme si počas vývoja, testovania a školení uvedomili aj rôzne riziká, 

ktoré z nášho prístupu môžu vyplynúť. Tu spomenieme tri z nich. 

Prvé riziko vyplýva z určitého protirečenia medzi úplnosťou a roz-

sahom. Učiteľ ocení, ak dostane kvalitné metodické materiály, ale 

ak obsahujú skutočne (skoro) všetko, čo môže byť pre neho uži-

točné, stanú sa neprakticky rozsiahle. Okrem toho, je veľký rozdiel 

medzi tým, čo učiteľ považuje v materiáloch za užitočné, keď 

s nimi pracuje prvý raz, a keď ich použije druhý či tretíkrát. Preto 

materiály zverejňujeme v rôznych formátoch, napr. aj ako PPT pre-

zentácie, ktoré si učiteľ môže prípadne upraviť, skrátiť, alebo ne-

skôr aj doplniť o vlastné rozširujúce aktivity a pod. 

Druhé riziko označuje Brennan [7] ako protirečenie medzi inštruo-

vaním a objavovaním, teda či má materiál (a celý obsah) formu de-

tailných inštrukcií, alebo skôr poskytuje príležitosti pre voľné ob-

javovanie, pre konštruovanie poznania samotnými žiakmi. Počas 

našich pozorovaní v triedach a na vzdelávaní sme si ako konštruk-

cionisti uvedomili vážnosť tohto protirečenia: Chceli by sme, aby 

učitelia, ktorí sú začiatočníkmi v programovaní a často zápasia aj 

s nízkou sebadôverou v tejto oblasti, budovali základy informatic-

kého myslenia a programovacích zručností žiakov postupmi, ktoré 

by buď boli konštrukcionistické, alebo aspoň obsahovali čo najviac 

konštrukcionistických príležitostí. Napokon sme v projekte zvolili 

takúto stratégiu: vzdelávacie materiály pre učiteľa sú do istej miery 

inštrukcionistické (aby učiteľ videl, že tento obsah dokáže realizo-

vať), ale v každom module a vo väčšine bádaní je niekoľko príleži-

tostí pre voľné objavovanie – avšak vždy s jasne stanoveným vzde-

lávacím cieľom a hodnotiacim kritériom. Pozorovali sme, že učiteľ 

často nedokáže produktívne usmerňovať poznávací proces žiakov, 

ak s nimi v triede robí jeden „dlhý voľný krok“, ale zvyčajne do-

káže tento proces usmerňovať a podporovať, ak postupuje po „men-

ších krokoch“, z ktorých niektoré sú voľným skúmaním a objavo-

vaním s dobre definovaným cieľom. Ďalšou stratégiou bolo pre nás 

dôsledné dodržiavanie pedagogického rámca 5E, ktorý tiež podpo-

ruje objavovanie (a neustále reflektovanie a vysvetľovanie žiakmi) 

„po malých krokoch“. Okrem toho, všetky moduly pre 5. triedu 

končia otvoreným bádaním, ktoré môže žiakov a učiteľa inšpirovať 

k prekvapujúcim rozšíreniam. (Na jednej zo škôl sme napr. videli, 

že žiaci využili materiál Modulu 1 na výrobu papierových ozdôb na 

vianočný stromček potlačených vlastnými kruhovými vzormi.) 

Domnievame sa tiež, že miera voľného objavovania v práci s ma-

teriálom ScratchMaths bude výrazne vyššia, keď ho bude učiteľ re-

alizovať druhý či tretí raz. 

Napokon spomenieme ešte jedno vážne riziko: Niekedy sme pozo-

rovali, že ak učiteľ dostal do ruky podrobné materiály, nevenoval 

dostatočnú pozornosť svojej vlastnej príprave. To niekedy viedlo 



DIDINFO & DIDACTIG 2017. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2017. 

 

 

  

k nižšej alebo veľmi nízkej efektivite pri dosahovaní stanovených 

vzdelávacích cieľov. Stalo sa nám dokonca i to, že učiteľ si iba po-

vrchne pozrel materiály a postupoval spôsobom, o ktorom sa po-

vrchne domnieval, že je správny, zaviedol však seba i žiakov 

do „slepej uličky“. Takémuto javu hovoríme fatálna mutácia pô-

vodného zámeru autorov (lethal mutation) pri implementácii ich 

vzdelávacieho programu. 

6. PRINCÍPY TVORBY OBSAHU 
Projekt ScratchMaths je príkladom výskumu vývojom s cieľom ite-

ratívne vyvinúť pedagogickú intervenciu, ktorá okrem vlastného 

nasadenia do škôl poslúži projektovému tímu aj ako inštrument pre 

kvalitatívny pedagogický výskum. Cieľom tohto výskumu je hlbšie 

porozumieť kauzálnym súvislostiam medzi rozvojom programova-

cích zručností (computational thinking) a matematického myslenia. 

Pozorovania učiteľov a žiakov v projektových školách nám umož-

ňujú hĺbkovo skúmať rôzne javy, napr. aký vplyv má naprogramo-

vanie vlastného modelu čísla zloženého z izolovaných číslic-

postáv, ktoré spolu komunikujú posielaním správ, a porozumenia 

matematických vzťahov v pozičnej číselnej sústave, pozri [14]. 

Iným zaujímavým výstupom fázy sumatívneho vyhodnocovania 

projektu je prezentácia dôležitých princípov tvorby obsahu (design 

principles), ktoré sme identifikovali pri vývoji, overovaní a nasa-

dzovaní nášho vzdelávacieho obsahu. Na ich usporiadanie a pre-

zentáciu použijeme ‘tradičný’ didaktický trojuholník (pozri napr. 

[15] alebo [16]) s vrcholmi učiteľ, obsah a žiak, ktorý sa používa 

ako model pri skúmaní procesu učenia a učenia sa. My sa v kon-

texte edukačného programovania teraz zamerajme najmä na jeden 

jeho vrchol – obsah, a hrany, ktoré ho spájajú so zvyšnými vr-

cholmi. V [17] argumentujeme, prečo sme sa rozhodli na mieste 

tohto jediného vrcholu v skutočnosti rozlišovať tri rôzne kompo-

nenty obsahu, a to informatiku (computing), programovacie pro-

stredie (computational tool) a odborovú didaktiku (content specific 

pedagogy), pozri obrázok 6. V spomínanej publikácii tiež upozor-

ňujeme na to, aké je dôležité udržiavať pri tvorbe kurikula a vzde-

lávacieho obsahu rovnováhu v tomto sekundárnom trojuholníku: 

Ak by sme sa totiž vychýlili smerom k programovaciemu jazyku8, 

hrozí deformácia, ktorú Papert [18] označuje ako technocentrizmus. 

Ak by sa tento stav vychýlil k informatike, môžeme analogicky ho-

voriť o akomsi Computer Science centrizme, ktorý skutočne hrozí, 

ak pod zástavou ‚moderného edukačného programovania pre kaž-

dého‘ v skutočnosti sledujeme zvýšenie počtu budúcich univerzit-

ných študentov informatiky. Napokon, vychýlenie smerom k odbo-

rovej didaktike môže viesť k plytkému alebo žiadnemu porozume-

niu programovacích konštruktov (aké často nachádzame v populár-

nych učebniciach programovania). 

Pozrime sa teraz na niekoľko princípov tvorby obsahu v takomto 

členení. 

6.1 Veľké myšlienky informatiky 
Ak je naším cieľom udržateľne implementovať edukačné progra-

movanie ako úspešný a rešpektovaný predmet pre každého žiaka – 

a to už na základnej škole, musíme starostlivo zvažovať výber, roz-

sah a formát informatických konštruktov a ich vývinovú primera-

nosť. V projekte ScratchMaths náš obsah realizujú všeobecní uči-

telia primárneho vzdelávania, preto sme pojem primeranosti museli 

zvažovať nielen z pohľadu kognitívneho vývinu žiakov, ale aj z po-

hľadu kvalifikácie ich učiteľov, u ktorých nemôžeme predpokladať 

                                                                 

8 alebo akejkoľvek inej digitálnej technológii 

a ani vyžadovať akékoľvek odborné informatické vzdelanie (pre-

kvapili nás však vysokou úrovňou svojej digitálnej gramotnosti). 

Preto sme sa rozhodli celý vývoj stavať na produktívnych a moti-

vujúcich konkrétnych zážitkoch žiakov i učiteľov (toto som dokázal 

spraviť... vyriešiť...; toto mojich žiakov teší...; dokážeme stále viac 

a viac; moji žiaci teraz lepšie rozumejú aj tomu a tomu z pred-

metu...; moji žiaci sa tešia na ďalší krok, objav, problém... ), na 

dôkladne premyslenej postupnosti aktivít, ktorou sa (často para-

lelne) vinú rôzne trajektórie budovania konceptov a postupov. Po-

užívame starostlivo zvolený a primeraný informatický slovník, in-

formatické konštrukty nikdy vopred nevysvetľujeme, iba ich v dis-

kusiách správne pomenúvame – avšak zásadne až potom, keď ich 

už žiaci sami zažijú alebo objavia. 

 

Obrázok 6. Didaktický trojuholník pre edukačné 

programovanie 

Na druhej strane však my, ako autori obsahu a vzdelávania, vedome 

budujeme celý materiál na starostlivo zvolených, premyslených 

a zoradených veľkých myšlienkach informatiky. Nepoužívame ich 

teda ako učebný cieľ, ale ako organizačný princíp pre nás samot-

ných. Vytvárame kontexty, v ktorých sa žiaci učia vnímať postavy 

ako objekty, ktoré sami riadia, izolovaný blok ako prostriedok na 

dosiahnutie určitej reakcie a ako stavebný materiál na budovanie 

skriptu, skript ako plán či program pre budúce správanie, nový blok 

ako nové meno pre správanie, ktoré predtým vytvorili, posielanie 

správ ako nástroj na spoluprácu a pod. 

V kapitole 4 sme projekt prezentovali z pohľadu modulov. Z po-

hľadu informatiky by sme celý vzdelávací obsah (a tiež štruktúru 

zodpovedajúceho vzdelávania učiteľov) mohli stručne charakteri-

zovať súborom (nie postupnosťou) veľkých myšlienok: 

• používame priamu akciu; upravujeme vstup(y) pre blok 

• vytvárame skript(y) ako vyjadrenie budúceho správania 

• vykonávame skripty; upravujeme skripty; vyvolávame udalosti 

• vytvárame produkty a riadime deje opakovaním krokov 

• rozširujeme jazyk, abstrahujeme (odstupujeme) od detailov 

• využívame náhodnosť, definujeme pre ňu obmedzenia 

• vytvárame spoluprácu postáv; paralelizmus; posielanie správ  

• skúmame podmienky; obmedzujeme opakovanie podmienkou 

• počítame hodnoty: výrazy 

• dávame hodnotám mená: vstupy, dáta, premenné 
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6.2 Primeranosť programovacieho prostredia 
Za rozhodujúce tu považujeme kvalifikovane posúdiť primeranosť 

zvoleného programovacieho jazyka a prostredia. To nám pomôže 

dodržať nasledujúce princípy: 

Nezačnime s jazykom priskoro. V [19] a [17] sme vyjadrili presved-

čenie, že primárne programovanie (teda programovanie pre žiakov 

približne vo veku od 5 do 11 rokov) poskytuje takú bohatú paletu 

vývinovo primeraných námetov a informatických konštruktov, že 

začať používať niektorý jazyk – napr. Scratch – skôr, než je vhodné, 

predstavuje dvojnásobné ‚ohrozenie‘ (double leathal timing): Ak 

začneme s jazykom a prostredím priskoro, vytlačíme tým z vyhra-

deného času príležitosti pre rozvoj základných poznatkov a akti-

vity, ktoré tvoria vývinovo primeraný základ a obsah primárneho 

programovania. Okrem toho však ešte aj ohrozíme záujem žiakov 

o prácu v tomto prostredí, keď už preň dosiahnu vhodný vek, ale 

môžu mať pocit, že... toto sme už predsa robili9. 

Existuje však aj opačné riziko: Nezačnime s jazykom prineskoro, 

pretože žiaci neradi pracujú s nástrojmi a pomôckami, ktoré pova-

žujú za „detské“, teda za vhodné pre nižšie vekové kategórie. 

S tým súvisí ešte jeden princíp: Nepracujme s tým istým jazykom či 

prostredím pridlho, pretože tým znižujeme motiváciu žiakov o ob-

javovanie a poznávanie v „novom a nepoznanom“. Naviac sa pri-

pravujeme o kľúčovo dôležité príležitosti rozvíjať mieru porozu-

menia informatických konštruktov prostredníctvom ich riadenej 

transformácie z prostredia do prostredia – Ako sme vyjadrovali 

takúto podmienku v ... Ako by sme čosi podobné urobili v tomto no-

vom prostredí...? 

Vo vrchole programovacie prostredie sekundárneho didaktické-

ho trojuholníka z obrázka 6 chceme spomenúť ešte jeden dôležitý 

princíp: Poznajme zvolené prostredie do hĺbky, aby sme dokázali 

rozpoznať a využiť jeho „vynikajúce vlastnosti“ (tzv. affordances) 

a aby sme sa dokázali vyhnúť jeho neproduktívnym alebo nie cel-

kom vhodným prvkom. Stručne tu len konštatujme, že Scratch má 

viacero reprezentantov v oboch z týchto extrémnych polôh. 

6.3 Niekoľko postrehov z odborovej didaktiky 
Organizujúcim inštrumentom v tejto oblasti je pre nás dôsledné po-

užívanie všetkých princípov pedagogického rámca 5E, teda zara-

ďovanie takých aktivít, ktoré žiakom umožnia skúmať, vysvetľovať, 

uvažovať, zdieľať aj prepájať. Tu je niekoľko záverov: 

• Postupujme od priamej manipulácie cez priamu akciu k riadeniu 

programom, od izolovaného k zloženému, od jedného (príkazu, 

vstupu, postavy, kostýmu... ) k dvom, prípadne viacerým. 

• Uistime sa, že žiak rozumie každému bloku skôr, než ho použije 

v skripte (napr. skúmaním priamou akciou). 

• Používajme úvodné projekty ako scaffolding pri vyučovaní. 

• Budujme u žiakov potrebu nového konštruktu, aby ho mohli sa-

mi objaviť a oceniť. 

• Umožnime žiakom konštrukt najskôr zažiť, až potom o ňom dis-

kutovať. 

• Ku každému konštruktu sa opakovane vracajme v rôznych kon-

textoch. 

• Veďme žiakov k tomu, aby skripty vysvetľovali a uvažovali 

o nich aj blok po bloku, aj ako o celku. 

                                                                 

9 Aj keď takáto reakcia žiakov nie je zvyčajne opodstatnená, nič to 

nemení na negatívnom vplyve, ktorý má takáto voľba na ich mo-

tiváciu. Tento náš uzáver sa opiera iba o izolované pozorovania 

• Zbierajme a využívajme „zaujímavé chyby“ (učitelia v Anglicku 

im hovoria dobré chyby). 

• Dôsledne používajme jednotnú terminológiu, dbajme na presné 

formulácie. Používajme silné metafory (ako napr. posun pre po-

hyby v štýle korytnačej geometrie a skok pre pohyby zmenou 

jednej či oboch súradníc). 

• Rozvíjajme u žiakov rôzne stratégie na skúmanie a ladenie 

(debugging) scriptov, napr. dekompozíciou na menšie časti alebo 

vložením niekoľkých wait blokov. 

• Podporujme u žiakov rôzne prístupy k riešeniu, dajme im príle-

žitosť, aby mohli svoje postupy prezentovať a vysvetliť ostat-

ným. 

• Opakovane pri diskusii pomenúvajme veľké myšlienky informa-

tiky. 

• Používajme rôznorodé aktivity „bez klávesnice“. 

• Nechajme žiakov zahrať program v úlohe postavy (syntonicity). 

• Používajme rôzne papierové a iné pomôcky (napr. aj drevené 

hračky a pod.), podporujme žiakov, aby robili to isté. 

• Podporujme a vytvárajte príležitosti pre spoluprácu, napr. prácu 

v dvojici, vzájomné učenie sa (napr. metódou dobrých otázok). 

• Podporujme výmenu postáv, kostýmov, pozadí, skriptov alebo 

celých riešení. 

• Organizujme výstavy produktov, nástenky, súťaže, prezentácie. 

• Využime každú možnosť prepájania, napr. s matematikou, histó-

riou, výtvarným umením a pod. 

7. ZÁVER 
Našim cieľom bolo v tomto príspevku prezentovať niektoré as-

pekty projektu ScratchMaths, s dôrazom na pedagogický rámec, 

ktorým sme sa riadili a ktorý reguloval vývoj celého obsahu a vzde-

lávanie učiteľov, na štruktúru a charakterizáciu vytvoreného ob-

sahu, a napokon na prezentáciu niekoľkých princípov tvorby ob-

sahu pre edukačné programovanie žiakov vo veku približne 9 až 11 

rokov. Sme si vedomí toho, že na úspešné šírenie nášho obsahu 

bude mať vplyv veľa rôznorodých a ťažko predvídateľný faktorov. 

Veríme však, že materiály a pedagogika projektu ScratchMaths po-

slúžia ako produktívny inštrument zberu dát pre nasledujúce peda-

gogické výskumy v tejto oblasti a že niektoré princípy tvorby, ktoré 

sme identifikovali, poslúžia aj pri ďalšom vývoji iných vzdeláva-

cích obsahov pre primárne alebo sekundárne programovanie. 
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