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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia a kľúčové slová 

• Oboznámenie sa s činnosťou klubu 

• Tvorba fotiek 

• Tvorba koláží 

• Vkladanie textu na fotky 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Téma stretnutia: Práca s fotkami 

 

Predmetom stretnutia bolo vytvorenie si vlastného súboru fotiek a následne z týchto fotiek 

vytvoriť koláž. Na vytvorenie koláže sme používali samostatné programy, kto aké mal 

v telefóne, keďže každý má inú značku telefónu. Používali sme napr. program Retro Collage. 

V programe na koláže sme sa učili vytvárať rôzne kombinácie fotiek, komu aké vyhovovali 

na zostavenie napr. učebného materiálu. Po zostavení koláže sme prešli na vkladanie textu na 

fotky. Ukázali sme si to na telefóne, keďže dnes skôr každý využíva telefóny, ale ukázali sme 

si to aj na počítači. V aplikáciách na telefóne sa text priamo vkladá pri úpravách fotkách, kde 

sa dá meniť farba textu, veľkosť a písmo. Ak sme si fotky stiahli do počítača, tak aj tam 

vieme vkladať na fotky text, a to napr. aj cez skicár. Takýmto spôsobom si učiteľ vie vyrobiť 

vlastné učebné materiály. Môže čokoľvek nafotiť, čo sa mu hodí na vyučovaciu hodinu a do 

toho vložiť príslušný text, ktorý by žiakom priblížil problematiku žiakom.  

 

 

 
 

13. Závery a odporúčania: 

 

Na zasadnutí klubu učiteľov  sme si zhrnuli ako vytvoriť a upraviť fotky, ktoré neskôr 

môžeme využiť ako učebný materiál, ktorý by rozvíjal predstavivosť žiakov. Každý 

z učiteľov predstavil svoj nápad, ako by si dokázal predstaviť prácu s fotkami vo 

svojom vyučovacom predmete a navzájom sme si odovzdali svoje predstavy alebo už 

aj skúsenosti, ktoré mali niektorí učitelia. Okrem tvorby výukových materiálov 

pozostávajúcich z fotiek sme diskutovali aj o tom, či si vieme predstaviť rôzne 

aktivity a projekty, týkajúce sa fotiek, ktoré by však realizovali žiaci.  
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