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Téma Cieľová skupina 

Programujeme kresliaci editor v App Inventor 2 1. ročník gymnázia 

Vstupné vedomosti a spôsobilostí Trvanie 

 Programovať v prostredí Scratch alebo inom programovacom jazyku – vysvetliť 

význam príkazov príkazy opakovania, vetvenia, priradenia, procedúry, spracovania 

udalostí a vedieť ich použiť pri riešení algoritmických problémov. 

 Vytvoriť a upraviť jednoduchý obrázok (ikonku) v grafickom editore. 

90-135 minút 

Kognitívne ciele Afektívne ciele 

 Prihlásiť sa do vývojového prostredia App Inventor 2. 

 Opísať nástroje modulu Designer na vytvorenie grafického rozhrania aplikácie 

a modulu Blocks na vytvorenie programového kódu aplikácie. 

 Vysvetliť postup tvorby mobilnej aplikácie od jej grafického návrhu a tvorby kódu, 

až po spakovanie aplikácie s vygenerovaním QR kódu jej umiestnenia na webe, jej 

stiahnutie, inštaláciu a spustenie na mobilnom zariadení. 

 Vymenovať základné typy komponentov a uviesť zopár ich príkladov – viditeľné 

komponenty (napr. plátno, obrázok, animovaný obrázok, tlačidlo, textové pole) a 

neviditeľné komponenty (napr. akcelerometer, orientačný senzor, fotoaparát, časovač). 

 Vymenovať udalosti (napr. kliknutie, dotyk, zmena zrýchlenia, či orientácie zariadenia, 

zmena času), ktoré vedia byť zachytené komponentmi a použité pri spúšťaní metód 

(napr. kreslenie kruhu, zmazanie plátna, prehratie zvuku) a zmene svojich vlastnosti 

(napr. šírka plátna, pozícia animovaného obrázka). 

 Vysvetliť základné príkazy App Inventor 2 (napr. vytvárať a meniť hodnoty 

premenných, zachytávať udalosti komponentov, vytvárať pomocné procedúry). 

 Za pomoci učiteľa a pracovného listu vytvoriť v prostredí App Inventor 2 jednoduchú 

kresliacu aplikáciu, spakovať ju, nahrať, inštalovať a spustiť na mobilnom zariadení. 

 získať prvú 

skúsenosť a 

veľkú motiváciu 

programovať 

mobilné 

aplikácie, 

 prežiť radosť 

z vytvorenia 

vlastnej mobilnej 

aplikácie 

prakticky 

využiteľnej pre 

seba aj iných 

používateľov. 

Spôsobilosti vedeckej práce Didaktický problém 

 pozorovať a usudzovať, 

 experimentovať, 

 vytvárať závery. 

 Pri programovaní žiaci často pristupujú 

nepremyslene pomocou metódy pokus-omyl. 

Heuristickým rozhovorom a postupným 

riešením čiastkových úloh usmerníme 

žiakov, aby sa pri tvorbe programu patrične 

venovali aj analýze problému a používali 

rôzne stratégie riešenia problémov (napr. 

nakreslenie obrázku, rozklad problému 

do podproblémov). 

Didaktické prostriedky Didaktické metódy a organizačné formy 

 Učebný text k programovaniu v App Inventor 2. 

 Sada pracovných listov pre jednotlivé verzie 

programovaného kresliaceho editora. 

 Programovacie prostredie App Inventor 2. 

 Mobilné zariadenie pracujúce pod OS Android. 

 Heuristický rozhovor, Interaktívna 

demonštrácia, potvrdzujúce a štruktúrované 

bádanie. 

 Individuálna forma práce pri počítačoch. 
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Príprava na výučbu 

Pre tvorbu mobilnej aplikácie v prostredí App Inventor 2 sú potrebné: 

 mobilné zariadenia (skr. MZ), napr. tablety, smartfóny, pracujúce pod OS Android 

s verziou 2.3+, 

 stolné počítače s niektorým z operačných systémov – Windows XP/Vista/7, Mac OS X 

10.5+, Ubuntu 8+, Debian 5+ a niektorým z webových prehliadačoch – Mozilla Firefox 

3.6+, Google Chrome 4.0+, Apple Safari 5.0+ (zatiaľ nefunguje s Microsoft Internet 

Explorer),  

 doplnkovým softvérom (nie nevyhnutným): 

o na stolnom počítači program AiStarter (emulátor MZ), ktorý sa inštaluje v rámci 

programu App Inventor Setup package http://appinv.us/aisetup_windows (cca 92 MB), 

o na MZ program AI2 Companion vhodný pre rýchly vývoj aplikácií, umožňujúci wifi 

spojenie AI2 na stolnom počítači s MZ. 

 zriadený Google účet, pomocou ktorého sa prihlasujeme do cloud vývojového prostredia 

AI2 na webovom sídle http://ai2.appinventor.mit.edu/.  

Pri výučbe učiteľ poskytne žiakom stručný učebný text k programovaniu v App Inventor 2 

a sadu pracovných listov k programovaniu aplikácie kresliaci editor. Ďalšími pomôckami pri štúdiu 

a tvorbe mobilných aplikácií sú tutoriály, referenčné príručky, diskusné fóra, blogy na weboch: 

 AppInventor.org – app building for everyone by David Wolber (tutoriály, online kniha, 

metodika, kvízy) http://www.appinventor.org/. 

 Blog App Inventor for Android – Learn it. Teach it. Build apps. 

http://appinventorblog.com/. 

 Google Groups: Programming with App Inventor 

https://groups.google.com/forum/#!forum/programming-with-app-inventor. 

 The MIT App Inventor Library: Documentation & Support (AI2) 

http://explore.appinventor.mit.edu/library. 

 Reference documentation http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/.  

 App Inventor Code Snippets http://puravidaapps.com/snippets.php. 

 Tutorials for App Inventor 2 http://explore.appinventor.mit.edu/ai2/tutorials.  

 100 Best AppInventor Tutorial Videos  

http://meta-guide.com/videography/100-best-appinventor-tutorial-videos/. 

 Teaching with App Inventor http://explore.appinventor.mit.edu/teach. 

Téma je vhodná pre žiakov so skúsenosťami s programovaním v prostredí Scratch, s ktorým sa 

pracuje podobne ako v App Inventor 2 v module Blocks. 

http://appinv.us/aisetup_windows
http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://www.appinventor.org/
http://appinventorblog.com/
https://groups.google.com/forum/#!forum/programming-with-app-inventor
http://explore.appinventor.mit.edu/library
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/
http://puravidaapps.com/snippets.php
http://explore.appinventor.mit.edu/ai2/tutorials
http://meta-guide.com/videography/100-best-appinventor-tutorial-videos/
http://explore.appinventor.mit.edu/teach
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Priebeh výučby 

Ak je pre žiakov programovanie MZ úplne novou problematikou, odporúčame nasledovnú 

osnovu výučby (v duchu metodického prístupu Davida Wolbera
1
): 

1. Heuristický rozhovor o mobilných aplikáciách a ich programovaní v App Inventor 2 

s interaktívnou demonštráciou tvorby jednoduchej kresliacej aplikácie. 

2. Tvorba jednoduchej kresliacej aplikácie s učiteľovým usmerňovaním formou heuristického 

rozhovoru a zhrnutím prebraných konceptov. 

3. Rozšírenie kresliacej aplikácie o ďalšie vlastne navrhnuté funkcionality. 

4. Tvorba ďalších 1-2 projektov (napr. hier, simulácii, pomôcok pre ľudí so špeciálnymi 

potrebami) s pomocou učiteľa pokrývajúcich rôzne koncepty programovania MZ. 

5. Individuálna/skupinová tvorba vlastných kreatívnych projektov s minimálnou pomocou 

učiteľa. 

6. Zopakovanie a zhrnutie prebraného učiva o tvorbe mobilných aplikácií v App Inventor 2. 

Pre prvé štyri body osnovy je typické použitie nižších úrovní BOV – potvrdzujúceho 

a štruktúrovaného bádania. Pre piaty bod osnovy odporúčame využiť nasmerované a otvorené 

bádanie. V tejto metodike sa zameriame na prvé tri a posledný bod uvedenej osnovy výučby. 

1 Heuristický rozhovor s interaktívnou demonštráciou 

Cieľom tejto etapy výučby je:  

 zistiť predchádzajúce poznatky žiakov o MZ – o ich typoch, operačných systémoch, 

aplikáciách, výhodách a nevýhodách, 

 zistiť subjektívne ponímanie programátorských zručností žiakov a ich záujem 

o programovanie,  

 zistiť predstavy a očakávania žiakov od programovania mobilných aplikácií, 

 poskytnúť žiakom základnú predstavu o MZ pracujúcich pod OS Android, o prostredí App 

Inventor 2, o procese tvorby a inštalácie mobilnej aplikácie.  

  

                                                 
1
 David Wolber z University of San Francisco odporúča na svojich webových stránkach 

http://www.appinventor.org/course-in-a-box metodický prístup tvorby aplikácií pre MZ v prostredí App Inventor 

pozostávajúci z niekoľkých (2-3) iterácií trojíc aktivít Zostav – Konceptualizuj – Prispôsob, po ktorých nasleduje etapa 

Vytvor samostatnej kreatívnej tvorby aplikácie. 

 

http://www.appinventor.org/course-in-a-box
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Učiteľ vedie heuristický rozhovor so žiakmi o problematike MZ, ich typoch, operačných 

systémoch, mobilných aplikáciách, ich výhodách a nevýhodách. Na (interaktívnu/bielu) tabuľu 

zaznamenáva predstavy a očakávania žiakov, ktoré dopĺňa svojimi informáciami a usmerňuje ich 

otázkami, napr.: 

 Aké sú vaše skúsenosti s prácou s MZ? 

 K akým typom MZ máte prístup? 

 Pod akým operačným systémom pracuje vaše MZ? 

 Ktoré typy mobilných aplikácií sú pre vás najužitočnejšie a ktoré najzaujímavejšie? 

 Aké výhody a aké nevýhody majú MZ? 

 Radi programujete?  

 Patríte k lepším, priemerným, či slabším programátorom?  

 Do akej miery pokladáte za dôležité/užitočné naučiť sa programovať MZ?  

 Aké aplikácie pre MZ by ste chceli naprogramovať? 

Po sumarizovaní žiackych predstáv v podobe myšlienkovej mapy učiteľ poskytne stručné 

informácie o vývojových prostrediach pre MZ. Zameria sa na vývojové prostredie App Inventor 2, 

pri ktorom uvedie požiadavky na tvorbu (hardvér, operačný systém, webový prehliadač, zriadený 

Google účet). Nasleduje učiteľova interaktívna demonštrácia tvorby jednoduchej kresliacej 

aplikácie s vysvetľovaním postupu a príslušných konceptov: 

 prihlásenie sa do cloud prostredia App Inventor 2 pomocou Google účtu,  

 vytvorenie nového prázdneho projektu, 

 analýza a návrh riešenia úlohy – ako bude vyzerať a ako sa bude správať aplikácia, 

 vytvorenie používateľského rozhrania aplikácie v module Designer, 

 vytvorenie kódu aplikácie v module Blocks, 

 vytvorenie inštalačného súboru aplikácie s príponou APK na cloud servri App Inventor 2, 

 uloženie inštalačného súboru na MZ (napr. pomocou pripojeného USB kábla, resp. 

zoskenovaním QR kódu s dočasnou adresou inštalačného súboru aplikácie), 

 inštalácia aplikácie a jej spustenie na MZ. 

Hlavnou rolou učiteľa v tejto časti výučby je byť pre žiakov dobrým motivátorom, inšpirátorom 

a uvádzačom do novej problematiky.  
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2 Tvorba jednoduchej kresliacej aplikácie s učiteľovým usmerňovaním 

Pri tvorbe jednoduchej kresliacej aplikácie sa žiaci riadia inštrukciami uvedenými v pracovnom 

liste. Na začiatku učiteľ zdôrazní dôležitosť analýzy a návrhu riešenia nielen tejto prvej, ale každej 

ďalšej mobilnej aplikácie. Tvorca aplikácie musí odpovedať na otázky:  

 Ako bude vyzerať používateľské rozhranie aplikácie?  

 Ktoré viditeľné, resp. neviditeľné komponenty použijeme?  

 Ktoré multimediálne súbory budeme potrebovať nahrať do aplikácie? 

 Na aké udalosti bude reagovať aplikácia a akým spôsobom?  

 Ktoré metódy a nastavenia vlastností použijeme?  

 Potrebujeme na to nejaké premenné, štandardné, či vlastné procedúry? 

Výsledná mobilná aplikácia bude obsahovať komponent plátno, na ktoré sa bude kresliť. 

Aplikácia sa bude správať tak, že po dotknutí sa plátna bude odpoveďou vykreslenie kruhu 

na mieste dotyku s určitým polomerom. Správanie aplikácie zachycuje tabuľka Tab. 1 s trojicami 

hodnôt Komponent – Udalosť – Odpoveď a obrázok Obr. 1 s kódom aplikácie: 

Tab. 1 Správanie kresliacej aplikácie zapísané vo forme tabuľky (úloha 1)  

Komponent Udalosť Odpoveď 

plátno dotknutie na plátno nakreslí kruh so stredom v mieste kliknutia a polomerom 10 

 

 

Obr. 1 Programový kód kresliacej aplikácie (úloha 1) 

Po naprogramovaní prvej mobilnej aplikácie je veľmi dôležité urobiť zhrnutie prebraného učiva, 

ktoré sa dá realizovať, napr. individuálne pomocou samohodnotiacej tabuľky uvedenej 

v pracovnom liste, do ktorej žiak doplní k jednotlivým častiam prebraného učiva mieru ako ovláda 

dané učivo a tiež frontálne diskusiou alebo stručným učiteľovým zhrnutím problematiky. 

Hlavnou rolou učiteľa v tejto časti výučby je byť pre žiakov dobrým vysvetľovačom, trpezlivým 

poradcom a pomocníkom.  
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3 Rozšírenie kresliacej aplikácie o ďalšie vlastne navrhnuté funkcionality 

Po relatívne rýchlom naprogramovaní prvej mobilnej aplikácie majú žiaci na jednej strane 

radosť z úspechu, no na druhej strane považujú túto aplikácia za veľmi chudobnú a prakticky 

nepoužiteľnú. Táto skutočnosť ich prirodzeným spôsobom motivuje rozšíriť svoju aplikáciu 

o ďalšie funkcionality.  

Zoznam možných rozširujúcich funkcionalít aplikácie je možné získať brainstormingom v rámci 

celej triedy, resp. v rámci malej 2-3 člennej skupiny žiakov. Pracovné listy ponúkajú jeden 

jednoduchší a jeden náročnejší variant rozšírenia pôvodnej kresliacej aplikácie. V úlohe 2a sa oproti 

pôvodnej úlohe navyše ťahaním vykresľujú čiary a zatrasením sa zmaže plátno. V úlohe 2b sa 

oproti úlohe 2a navyše doplní aspoň jedna z uvedených funkcionalít:  

 zmena farby pera,  

 zmena farby celého plátna na bielu farbu,  

 nastavenie obsahu plátna na aktuálnu fotografiu získanú vstavaným fotoaparátom,  

 uloženie aktuálneho obsahu plátna do MZ a jeho opätovné načítanie pri ďalšom spustení 

aplikácie, 

 vyvolanie ukončenia aplikácie.  

 nakreslenie a nastavenie vlastnej ikony aplikácie. 

V pracovnom liste úlohy 2a je uvedené riešenie, čo umožní riešiť úlohu na úrovni 

potvrdzujúceho bádania. Správanie aplikácie zachycuje tabuľka Tab. 2 s trojicami hodnôt 

Komponent – Udalosť – Odpoveď a obrázok Obr. 2 s kódom aplikácie: 

Tab. 2 Správanie kresliacej aplikácie zapísané vo forme tabuľky (úloha 2a) 

Komponent Udalosť Odpoveď 

plátno dotknutie na plátno nakreslí kruh so stredom v mieste dotknutia a polomerom 10 

plátno ťahanie na plátno nakreslí úsečku od predchádzajúcej do aktuálnej pozície 

akcelerometer trasenie zmazanie plátna 

 

    

Obr. 2 Programový kód kresliacej aplikácie (úloha 2a)  
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V pracovnom liste úlohy 2b nie je uvedené riešenie, čo umožní riešiť úlohu na úrovni 

štruktúrovaného bádania. Správanie aplikácie zachycuje tabuľka Tab. 3 s trojicami hodnôt 

Komponent – Udalosť – Odpoveď a obrázok Obr. 3 s kódom aplikácie: 

Tab. 3 Správanie kresliacej aplikácie zapísané vo forme tabuľky (úloha 2b) 

Komponent Udalosť Odpoveď 

plátno dotknutie na plátno nakreslí kruh so stredom v mieste ťuknutia a polomerom 10 

plátno ťahanie na plátno nakreslí úsečku od predchádzajúcej do aktuálnej pozície 

akcelerometer trasenie zmazanie kresby na plátna 

obrazovka inicializácia nastavenie pozadia plátna uloženého v súbore mypicture.png (začiatok cesty treba 

uviesť ako /mnt/sdcard/ alebo v novších verziách OS Android ako 

/storage/emulated/0/) 

tlačidlo Black kliknutie nastavenie pera plátna na čiernu farbu 

tlačidlo Red kliknutie nastavenie pera plátna na červenú farbu 

tlačidlo Green kliknutie nastavenie pera plátna na zelenú farbu 

tlačidlo Blue kliknutie nastavenie pera plátna na modrú farbu 

tlačidlo Yellow kliknutie nastavenie pera plátna na žltú farbu 

tlačidlo White kliknutie nastavenie pera plátna na bielu farbu 

tlačidlo New kliknutie zmazanie celého plátna na bielu farbu (vykreslenie hrubej bielej čiary) 

tlačidlo Save kliknutie uloženie pozadia plátna do súboru mypicture.png 

tlačidlo Exit kliknutie ukončenie aplikácie 

tlačidlo Photo kliknutie vyvolanie programu Fotoaparát 

fotoaparát po sfotení  nastavenie pozadia plátna na obrázok získaný z fotoaparátu 
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Obr. 3 Programový kód kresliacej aplikácie (úloha 2b) 

Riešenie úlohy 2b – súbor so zdrojovým kódom aplikácie s príponou AIA a inštalačný súbor 

s príponou APK sú dostupné na webovej stránke  http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/. 

Problematickou časťou v programovom kóde je načítanie, resp. uloženie obrázku zo, resp. 

do súboru v súborovom systéme MZ z nasledovných dôvodov: 

 uvedená cesta súboru pri uložení je relatívna (stručná) a pri načítaní je absolútna (úplná), 

 prvá časť cesty súboru v starších verziách OS Android je /mnt/sdcard/ a v novších verziách 

je  /storage/emulated/0/. 

Pri rozširovaní pôvodného riešenia úlohy 1 o ďalšie funkcionality odporúčame, aby mali žiaci 

okrem pracovných listov po ruke aj náš učebný text s uvedenými prehľadmi komponentov a blokov. 

Tieto prehľady môžu použiť žiaci na inventarizáciu prebraného učiva – uvedomenie si toho, čo sa 

naučili a kde patrí prebrané učivo, a tiež učiteľ pri zopakovaní a zhrnutí prebraného učiva.  

  

http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/
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Po naprogramovaní rozšírenia mobilnej aplikácie je (podobne ako v predchádzajúcej časti) 

veľmi dôležité urobiť zhrnutie prebraného učiva – individuálne vyplnením samohodnotiacej 

tabuľky uvedenej v pracovnom liste a tiež frontálne diskusiou alebo stručným učiteľovým zhrnutím 

problematiky. 

Hlavnou rolou učiteľa v tejto časti výučby je byť pre žiakov trpezlivým poradcom a dobrým 

inšpirátorom. 

 

Hodnotenie výučby 

V pracovných listoch sú uvedené aj prvky formatívneho hodnotenia, ktoré prispievajú 

k lepšiemu porozumeniu učiva žiakmi a sú tiež spätnou väzbou pre učiteľa pre adaptáciu ďalšej 

jeho výučby. Príkladmi takýchto prvkov sú otázky zisťujúce mieru ovládania vymenovaných častí 

prebraného učiva, možné problémy žiakov pri programovaní, záujem o štúdium nového učiva, 

nápady na rozšírenie aplikácie, aby bola zaujímavejšia a viac využiteľná v praxi, postoj žiakov 

k náročnosti a zaujímavosti úloh, 

Pri opakovaní, systemizácii a overovaní prebraných teoretických prvkov učiva môžeme zaradiť 

niektoré z uvedených otázok: 

 Ktoré technické zariadenia patria medzi MZ? 

 Pod akými operačnými systémami pracujú MZ? 

 Aké sú výhody a nevýhody MZ? 

 Aké poznáte aplikácie pre MZ pracujúce pod OS Android? 

 Aký hardvér a softvér potrebujeme pre programovanie mobilnej aplikácie v cloud prostredí 

App Inventor 2? 

 Ako budeme postupovať pri programovaní mobilnej aplikácie v cloud prostredí App 

Inventor 2?  

 Aký je rozdiel medzi modulmi Designer a Blocks prostredia App Inventor 2?  

 Čo obsahuje mobilná aplikácia vytváraná v prostredí App Inventor 2 z pohľadu 

udalosťami riadeného programovania (angl. Event-driven Programming)? 

 Aký je rozdiel medzi súborom s príponou AIA a príponou APK? 

 Zaujali vás niektoré komponenty? Ktoré z nich pokladáte za bežné a ktoré za výnimočné a 

veľmi užitočné?  

 Uveďte príkazy App Inventor 2, ktoré poznáte aj z iných programovacích jazykov. 
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Výsledné žiacke produkty – naprogramované kresliace editory môžeme hodnotiť formatívne, 

ale hlavne sumatívne pomocou pozorovacieho hodnotiaceho hárku uvedeného v tabuľke Tab 4. 

Tab. 4 Pozorovací hodnotiaci hárok vytvorenej mobilnej aplikácie 

Otázka Odpoveď 

Aplikácia funguje:  bezchybne  s malými chybami  s veľkými chybami 

ďalší komentár:          

Množstvo pridaných funkcionalít 

aplikácie: 

 žiadne  jedna-dve  tri a viac 

ďalší komentár:          

Programátorská náročnosť 

aplikácie: 

 nízka  priemerná  vysoká  

ďalší komentár:          

Multimediálne súbory v aplikácii:  žiadne  len cudzie  1-2 vlastné  3 a viac vlastných súborov  

ďalší komentár:          

Aplikácia je použiteľná v praxi:  okamžite  po malých úpravách  po veľkých úpravách alebo nepoužiteľná 

ďalší komentár:          

Ďalšie postrehy (originalita, 

možné vylepšenia aplikácie ...): 

          

          

          

          

 

Skúsenosti z výučby 

Na základe skúsenosti z informatického krúžku z rokov 2012-2013, kde cca 12 roční žiaci 

programovali v prostredí App Inventor 1 náročnejšiu kresliacu aplikáciu PointPot podľa tutoriálu 

Davida Wolbera publikovaného na webovej stránke http://www.appinventor.org/paintpot), sme 

dospeli k zaradeniu čo najjednoduchšej funkčnej kresliacej aplikácie ako prvej naprogramovanej 

mobilnej aplikácii. Ďalšie skúsenosti z vysokoškolskej výučby predmetu Školské programovacie 

prostredia z obdobia 2013-2014 a Klubu učiteľov informatiky z júna 2014 nám ukázali a potvrdili, 

že z motivačného hľadiska je pre človeka začínajúceho programovať v App Inventor 2 veľmi 

dôležité vytvoriť v krátkom čase vlastnú, aj keď jednoduchú mobilnú aplikáciu, lebo pri jej tvorbe 

sa preberá viacero ďalších prvkov učiva. Výučba programovania v App Inventor 2 riadená učiteľom 

na rozdiel od samoštúdia pomocou tutoriálov je oveľa rýchlejšia s hlbším porozumením a väčším 

emotívnym zážitkom zdieľaným okamžite s inými učiacimi sa. 

http://www.appinventor.org/paintpot
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Alternatívy metodiky 

Predložená metodika sleduje líniu postupného znižovania aktivity učiteľa v prospech narastania 

aktivity žiakov. Odporúčaný čas trvania výučby včítane vyriešenia úloh 1 a 2a je 90 minút. Ak by 

sme chceli, aby žiaci vyriešili úlohu 2b s viacerými doplnenými funkcionalitami, tak budeme 

potrebovať prinajmenšom ďalších 45 minút výučby.  

V prípade časového rozsahu výučby len 45 minút má výučba skôr motivačný charakter a prvú 

skúsenosť z tvorby mobilnej aplikácie (úloha 1) je nevyhnutné precvičiť a upevniť na ďalších 

úlohách. Rýchlejšou, ale pre žiaka menej aktívnou alternatívou heuristického rozhovoru je 

motivačný výklad učiteľa k problematike MZ.  

Inou alternatívou výučby je vynechanie učiteľovej interaktívnej demonštrácie tvorby a prechod 

hneď na ďalšiu časť – tvorbu jednoduchej kresliacej aplikácie samotnými žiakmi s učiteľovým 

usmerňovaním a doplňujúcimi komentármi. 

Ďalšou (zatiaľ nami neoverenou) alternatívou výučby je výučba vo forme obrátenej triedy, angl. 

Flipped Classroom), v rámci ktorej necháme žiakom v predstihu preštudovať náš a iné vybrané 

učebné texty a inštruktážne videá k problematike MZ a ich programovania v App Inventor 2. 

To však vyžaduje od učiteľa mať veľmi dobre pripravené vlastné, resp. vybrané učebné texty, 

tutoriály, inštruktážne videá, konceptuálne karty a ďalšie podporné materiály. 

 

 


