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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

 

kreslenie výkresov v grafickom programe, hodnotenie zadaní, projektov, aktivita žiakov na hodine, 

preverovanie vedomostí 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej vyučovacej  hodiny z technickej grafiky.   

Otvorená vyučovacia hodina z technickej grafiky bola pripravená pre žiakov II. ročníka. 

Téma vyučovacej hodiny : Tvorba 2D dokumentácie z 3D modelov. 

Žiaci na vyučovaní používajú grafický program Soloid Edge, Otvorená hodina bola orientovaná na 

hodnotenie žiakov. Žiaci mali za úlohu vymodelovať hriadeľ, podľa zadanej predlohy. Na hriadeli 

mali vyrezať drážku pre pero, nakresliť normalizované zápichy a na konci hriadeľa vymodelovať 

závit. Hriadeľ bol odstupňovaný s rôznymi priemermi po dĺžke.  

Namodelovaný hriadeľ uložili v súbore a následne si otvorili v programe ponuku výkres ( draft). 

Navolili si potrebný počet pohľadov. V prípade hriadeľa, stačili dva pohľady. Podľa zadaného 

výkresu, museli na hriadeli nakresliť prierez, v ktorom bola zobrazená drážka pre pero.  

Následne výkres kótovali podľa predlohy. Pri kótovaní museli dodržať predpísané štýly kótovania. Po 

kótovaní, umiestňovali na hriadeľ príslušné značky drsnosti povrchu. Nakoniec vyplnili titulný blok, 

s predpísanými údajmi o hriadeli. ( Názov, č. výkresu, názov školy, triedu, polotovar, materiál, čistú 

a hrubú hmotnosť, metódu zobrazovania, meno, dátum a pod. ). 

Na záver súčiastku uložili a poslali vyučujúcemu na kontrolu. 

Učiteľ počas kreslenia úlohy dohliadal a kontroloval, či žiaci kreslia samostatne. 

Hodnotenie úlohy pozostávalo z bodového hodnotenia: 

Namodelovanie hriadeľa: 10 bodov 

Uloženie hriadeľa vo výkrese, vytvorenie potrebných pohľadov a prierezov: 10 bodov 

Správnosť rozmerov, zakótovanie hriadeľa, nastavenie štýlu, uloženia kót: 10 bodov 

Predpísanie tolerancií, tolerančných rámikov, drsnosti: 10 bodov 

Vypísanie titulného bloku: 10 bodov. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
Zadanie úlohy : Namodelovanie a následné vytvorenie výkresu hriadeľa podľa predlohy. 

Každý žiak dostal rovnakú súčiastku hriadeľa, ale s rôznymi rozmermi.  

Učiteľ na začiatku hodiny zopakoval so žiakmi ako sa vytvárajú výkresy z namodelovaných 

súčiastok. 

Žiaci potom pracovali samostatne. Bodové hodnotenie úlohy je nastavené tak, aby si učiteľ 

mohol overiť, či žiaci ovládajú funkcie programu, ktoré sú nevyhnutné ku kresleniu výkresov. 

Musia ovládať funkcie na modelovanie telies ako sú vysunutie, vyrezanie, symetrické odsadenie, 

Vytváranie závitov na vonkajšej valcovej ploche.  

Pri kreslení v module draft (výkres), žiaci musia ovládať manipuláciu s pohľadmi, vytváranie 

rezov a prierezov, nastavenie štýlu kótovania, predpisovanie tolerancií a ich umiestňovanie, 

správny výber značiek drsnosti a ich umiestnenie na súčiastku. 

Musia správne vypísať titulný blok na výkrese, s návrhom polotovaru, materiálu. Vypočítať čistú 

a hrubú hmotnosť a pod. 

O bodovom hodnotení sú žiaci oboznámení pred vypracovaním úlohy. Žiaci majú na úlohu 2 

vyučovacie hodiny, ktoré dostatočne stačia na zvládnutie úlohy. 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
Na záver otvorenej hodiny sme diskutovali o spôsobe hodnotenia na predmete technická grafika. 

Okrem hodnotenia výrobných výkresov, na vyučovaní sú žiaci hodnotení aj formou zadania domácej 

úlohy, hlavne v období dištančného vzdelávania. Žiaci počas dištančného vzdelávania mali možnosť 

pracovať s dostupnou študentskou verziou tohto programu. 

Učiteľ na hodine hodnotí aj aktivitu žiaka, tiež žiaci v rámci predmetu sú motivovaní aj tým, že sa 

môžu prihlásiť na súťaž v kreslení výkresov, ktorá je výborným prostriedkom k ďalšej motivácií 

a túžbe po zdokonaľovaní sa v grafických programoch. 

Známková klasifikácia neumožňuje komplexnosť hodnotenia, navodzuje porovnávanie žiakov, preto 

treba dbať aj na používanie slovného hodnotenia. ( uznanie, podpora, zbavovanie strachu, motivácia 

k učeniu... ) Hodnotenie musí žiaka aktivizovať k činnostiam, formovať žiaka, podporovať jeho túžbu 

po poznaní. 
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