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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 krátka anotácia,  

 

Naučíme pracovať s grafikou, ktorá funguje na inom princípe: v grafickej ploche sa bude 

nachádzať grafické pero, ktoré budeme vedieť posúvať a tým budeme v ploche 

zanechávať farebnú stopu. Grafické pero (budeme mu hovoriť korytnačka, turtle) si musí 

stále pamätať svoju pozíciu v ploche (súradnice) ale aj momentálny smer natočenia. 

Okrem toho si pero pamätá aj svoju nastavenú farbu, hrúbku a tiež to, či pri pohybe 

zanecháva alebo nezanecháva čiaru (či je pero spustené alebo zdvihnuté). Uvidíme aj 

ďalšie atribúty grafického pera. 

 

 kľúčové slová  - Python, VSCode, vývojové prostredie, program, syntax jazyka, 

knižnice, grafika, udalosti, metódy, korytnačia grafika 

 

 

 



 

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

 Úvod a organizačné pokyny 

o Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava dokumentačných materiálov. 

 Prezentácia: 

- Korytnačka je grafické pero (grafický robot), ktoré si okrem pozície v grafickej ploche 

(pos()) pamätá aj smer natočenia (heading()). Korytnačku vytvárame podobne ako 

v tkinter grafickú plochu: 

- vytvorenie grafickej plochy a v jej strede korytnačku s natočením 

- základné príkazy sú forward(dĺžka), ktorý posunie korytnačku v momentálnom smere 

o zadanú dĺžku a príkazy right(uhol) a left(uhol), ktoré otočia korytnačku o zadaný uhol 

vpravo, resp. vľavo, napríklad 

- útvary, ktoré nakreslí korytnačka sa dajú aj vyfarbiť. Predpokladajme, že korytnačka 

nakreslí nejaký útvar (napríklad štvorec), a potom ho chceme vyfarbiť nejakou farbou 

výplne. Princíp fungovania vypĺňania nejakou farbou 

- kreslenie špirál 

- globálne korytnačie funkcie 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
         

Pythonje najviac vyučovaný textový programovací jazyk na svete, pretože je moderný, výkonný, 

výstižný a dá sa ľahko naučiť. Python je obľúbený u profesionálnych programátorov a je to hlavný 

jazyk v pozadí YouTube, Instagramu a mnohých ďalších známych stránok. Programátori Pythonu 

patria medzi najlepšie platených programátorov na planéte a v USA zarábajú priemerné platy viac 

ako 100 000 dolárov ročne. 
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Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


