MANUÁL K TVORBE UČEBNÝCH POMȎCOK
POMOCOU WEBOVEJ STRÁNKY SEN TEACHER
Webová stránka SEN TEACHER je vynikajúcim pomocníkom pre učiteľov na tvorbu rôznych
učebných pomôcok, listov, letákov, menoviek, diplomov, pozvánok, matematických hier, 3D
modelov, viacsmeroviek, kartičiek na anglický jazyk či písanie. Má veľmi jednoduché ovládanie
a intuitívne prostredie, ktoré zvládne aj menej zručný užívateľ počítača. Je rozdelená do troch
stĺpcov – Mathematics (pomôcky na matematiku), English (pomôcky na anglický, prípadne aj
slovenský jazyk) a General (rôzne iné pomôcky).
Nájdeme si webovú stránku http://www.senteacher.org/, ktorá je v angličtine. Ako pomoc nám
môže poslúžiť aj google prekladač, avšak nebude to potrebné z dôvodu jednoduchého ovládania.
Klikneme na druhú kartu zľava – printables.

KATEGÓRIA MATHEMATICS (RȎZNE POMȎCKY NA MATEMATIKU)
1. časť - TVORBA 3D MODELOV
1. krok – Na karte printables nájdeme
v stĺpci označenom Mathematics tvorbu
geometrických 3D modelov – Nets (3D
Models).

2. krok – Po kliknutí na Nets (3D Models) sa
nám otvorí okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme 3D model,
podľa toho, ako ho program vygeneruje a na
pravej strane sa nachádzajú tlačidlá.

3. krok – Klikneme na príslušné tlačidlo. Pod jednotlivými tlačidlami sa nachádza kocka,
kváder, ihlan, valec a iné. Ak chceme daný útvar vytlačiť klikneme na print sheet.
Vytlačený hárok papiera stačí vystrihnúť, poskladať, zlepiť a máme jednoduchú pomôcku.
Autor: Danica Slašťanová

Podobným spôsobom môžeme vytvoriť aj ďalšiu pomôcku. Na karte printables nájdeme v stĺpci
označenom Mathematics objem kocky (kocka s mriežkou) – Volume Cubes

2. časť - TVORBA HODÍN - CIFERNÍK
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom Mathematics vytvorenie
pracovného listu k hodinám – Read Clocks.

2. krok – Po kliknutí na Read Clocks sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme ako bude vyzerať pracovný list pred vytlačením. Na pravej
strane sa nachádzajú tlačidlá, ktorými si zvolíme, aký čas chceme mať na hodinách.

Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel
hour – celé hodiny

half past – pol hodiny

half hours – celé hodiny aj pol hodiny

quarter past – štvrť hodiny

quarter to – trištvrť hodiny

quarters – štvrť a trištvrte hodiny

mix easy – mix ľahký

mix medium – mix stredný

mix had – mix ťažký

print sheet – vytlačiť

Program po každom kliknutí na tlačidlá tvorí stále nové kombinácie hodín.
Podobným spôsobom si môžeme pripraviť pracovné listy s hodinami aj v Make & Draw Clocks na
karte Mathematics..

3. časť - TVORBA KRÁTKYCH REŤAZOVIEK
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom Mathematics tvorbu krátkych
reťazoviek – Missing Links.

2. krok – Po kliknutí na Missing Links sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme výsledné reťazovky a na pravej strane sa nachádzajú
tlačidlá, pomocou ktorých reťazovky vytvoríme.

Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel
seed (type here) – do tohto okna vpíšeme
číslo, ktoré označuje o koľko sa majú
zväčšiť alebo zmenšiť ďalšie čísla
Make Sheet – vytvoriť hárok s
reťazovkami
10s – zväčšiť alebo zmenšiť o 10
12s – zväčšiť alebo zmenšiť o 12
random seed – veľké čísla
negatives – záporné čísla
decimals – desatinné čísla
Colours – zmena farby
Arrange – usporiadanie reťazoviek
print sheet – vytlačiť hárok papiera

4. časť - TVORBA MATEMATICKÝCH KARIET
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom Mathematics matematické karty –
Number Cards.

Autor: Danica Slašťanová

2. krok – Po kliknutí na Number Cards sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme výsledok toho, čo vytvoríme a na pravej strane sa
nachádzajú tlačidla, ktoré využijeme pri tvorbe matematických kariet.

Popis jednotlivých tlačidiel
start on – do prázdneho okna vpíšeme číslo,
ktoré chceme mať na prvej kartičke
steps of – do tohto okna vpíšeme číslo, ktoré
označuje o koľko sa majú zväčšiť ďalšie čísla
send numbers – vytvoriť hárok s kartami
(tlačidlo použijeme, až po preklikaní sa aj
ďalšími tlačidlami)
cards per page – stlačíme tlačidlo podľa
toho, koľko kartičiek chceme mať na hárku
papiera (10, 18 alebo 24)
example sets – pod týmto názvom sa
nachádza 6 tlačidiel, ktorými si vyberáme aké
čísla chceme mať na kartách
ones – jednotky
tens – desiatky
negatives 1 – záporné čísla
decimal quarters – desatinné čísla
negatives 2 – záporné čísla
1024 – násobky čísel 1024
print sheet – vytlačiť hárok papiera
3. krok – Po nastavení všetkých tlačidiel môžeme hárok s číselnými kartičkami pomocou
tlačidla print sheet vytlačiť.

Autor: Danica Slašťanová

5. časť - TVORBA ČÍSELNÝCH ŠTVORCOV
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom Mathematics číselné štvorce –
Number Square.

2. krok – Po kliknutí na Number Square sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme tabuľku s číslami - výsledok toho, čo vytvoríme a na pravej
strane sa nachádzajú tlačidla, ktoré využijeme pri tvorbe.

Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel
start on – do prázdneho okna vpíšeme číslo, ktoré chceme mať na prvej kartičke
steps – do tohto okna vpíšeme číslo, ktoré označuje o koľko sa majú zväčšiť ďalšie čísla
fill the square – vytvoriť hárok s číslami
blanks (10%, 25%, 50%, 75%, 100%) – stlačíme tlačidlo podľa toho, koľko prázdnych políčok na
dopĺňanie chceme mať na číselnom štvorci
change colours – zmena farebného pozadia na jednotlivých políčkach
print sheet – vytlačiť hárok papiera
3. krok – Po nastavení všetkých tlačidiel môžeme hárok s číslami pomocou tlačidla print
sheet vytlačiť.

Nevýhoda programu: Text nad tabuľkou násobenia (meno, dátum) generuje program v angličtine.

6. časť - TVORBA TABUĽKY NÁSOBENIA
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom Mathematics tabuľku násobenia –
Multiplication Grid.

2. krok – Po kliknutí na Multiplication Grid sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme tabuľku násobenia s číslami - výsledok toho, čo vytvoríme
a na pravej strane sa nachádzajú tlačidla, ktoré využijeme pri tvorbe tabuľky.
Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel
seed (type here) – do prázdneho okna vpíšeme číslo, ktoré označuje o koľko sa majú zväčšiť
ďalšie čísla v zelenom stĺpci a riadku
fill the grid – vytvoriť tabuľku násobenia
add blank cells – stlačíme tlačidlo toľko krát, koľko prázdnych políčok na dopĺňanie chceme mať
v tabuľke násobenia
change colours – zmena farebného pozadia na jednotlivých políčkach
examples – pod týmto názvom sa nachádza 5 tlačidiel s rôznymi možnosťami nastavenia tabuľky
násobenia
print sheet – vytlačiť hárok papiera

Nevýhoda programu: Text nad tabuľkou násobenia (meno, dátum) generuje program v angličtine.

7. časť - TVORBA PRÍKLADOV NA SČÍTANIE
A ODČÍTANIE POD SEBA
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom Mathematics vytváranie príkladov
– Arithmetics Maker.
2. krok – Po kliknutí na Arithmetics Maker sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme príklady ako nám ich vygeneroval program a na pravej
strane sa nachádzajú tlačidlá, pomocou ktorých príklady vytvoríme.
Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel

add with U – vytvorí príklady na sčítanie
len z jednotiek
add with TU – vytvorí príklady na sčítanie
z desiatok
add with HTU – vytvorí príklady na
sčítanie zo stoviek
add with THTU – vytvorí príklady na
sčítanie z tisícok
easy subtraction – pod týmto názvom sú
tri tlačidlá, ktoré vytvárajú príklady na
odčítanie bez prechodu cez základ desať
hard subtraction – pod týmto názvom sú
tri tlačidlá, ktoré vytvárajú príklady na
odčítanie s prechodom cez základ desať
colours – zmena farby pozadia príkladov
print sheet – vytlačiť príklady

3. krok – Po nastavení všetkých tlačidiel môžeme príklady pomocou tlačidla print sheet
vytlačiť. Príklady sa po opätovnom stlačení tlačidiel generujú stále iné.

Autor: Danica Slašťanová

8. časť - TVORBA MAGICKÝCH ŠTVORCOV
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom Mathematics tvorbu magických
štvorcov – Magic Squares.

2. krok – Po kliknutí na Magic Squares sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme magické štvorce vytvorené programom a na pravej strane
sa nachádzajú tlačidlá, pomocou ktorých tieto magické štvorce vytvoríme.

Popis jednotlivých tlačidiel
random numbers – vytvoriť magické štvorce
numbers 1 to 16 – vytvorí štvorce s číslami od 1 do 16
add 4 gaps – vytvorí 4 prázdne štvorce na dopĺňanie
add 5 gaps – vytvorí 5 prázdnych štvorcov na dopĺňanie
add 6 gaps – vytvorí 6 prázdnych štvorcov na dopĺňanie
colours patterns – zmena farby pozadia jednotlivých políčok štvorca
print sheet – vytlačiť hárok papiera
Autor: Danica Slašťanová

Nevýhoda programu: Text nad tabuľkou násobenia (meno, dátum) generuje program v angličtine.

KATEGÓRIA ENGLISH (RȎZNE POMȎCKY NA ANGLICKÝ
A SLOVENSKÝ JAZYK)
1. časť - TVORBA VIACSMEROVIEK
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom English tvorbu viacsmeroviek –
Wordsearch Generator.

2. krok – Po kliknutí na Wordsearch Generator sa nám otvorí takéto okno pracovného
prostredia, v ktorom na ľavej strane vidíme výsledok toho, čo vytvoríme a na pravej strane
sa nachádzajú tlačidla, ktoré nám poslúžia pri tvorbe viacsmeroviek.

Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel
Type Here – pod týmto názvom je okno, do ktorého
píšeme vlastné slová, ktoré chceme mať vo
viacsmerovke (každé slovo na samostatnom riadku)
Example Wordsearches – nachádza sa tu osem
tlačidiel s už predvolenými anglickými slovami, ako
napríklad názvy mesiacov, zvierat, krajín
lower case padding – generuje malé písmená
upper case padding – generuje veľké písmená
symbol paddig – generuje rôzne symboly
horizontals – vodorovné usporiadanie slov
verticals – zvislé usporiadanie slov
diagonals – šikmé usporiadanie slov
Create or Retry – vytvorenie viacsmerovky (pri
ďalšom kliknutí vytvára stále inú kombináciu
viacsmerovky)
Print – tlač viacsmerovky
3. krok – Samotný postup tvorby viacsmeroviek je veľmi jednoduchý. Do prázdneho okna
napíšeme jednotlivé slová, ktoré chceme mať vo viacsmerovke (každé slovo
v samostatnom riadku), prípadne v prepojení s výučbou anglického jazyka môžeme využiť
už predvolené slová, ktoré sa nachádzajú na dolných ôsmich tlačidlách. Označíme, aké
písmená má program generovať – to sú tie, ktoré vloží do prázdnych políčok. Zaškrtneme
aj smer usporiadania slov – vodorovne, kolmo alebo diagonálne a stlačíme tlačidlo Create
or Retry. Ak sme s výsledkom spokojní, stlačíme tlačidlo print sheet a vytlačíme
viacsmerovku. Ak ich chceme viac, teda pre viac žiakov a stále inú, stlačíme opäť tlačidlo
Create or Retry (tým sa nám vytvorí iná viacsmerovka a opäť vytlačíme. Tento postup
zopakujeme aj viackrát, pokiaľ ich nemáme pre všetkých žiakov
Takto vyzerá hotová viacsmerovka pripravená na tlač.

Nevýhoda programu: Nepodporuje diakritiku. Úvodný text napíše v angličtine, teda je viac
vhodná k výučbe anglického jazyka.
Autor: Danica Slašťanová

2. časť - TVORBA PRVÁCKYCH HĽADACÍCH LISTOV
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom English tvorbu listov – Letter
Mash.

2. krok – Po kliknutí na Letter Mash sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme výsledok toho, čo vytvoríme a na pravej strane sa
nachádzajú tlačidla, ktoré nám poslúžia pri tvorbe takýchto listov.

Popis jednotlivých tlačidiel
Type Target Character Here – pod týmto názvom je
okno, do ktorého vpíšeme písmeno alebo číslo, ktoré
chceme, aby žiaci hľadali v spleti iných znakov, písmen a
číslic
Include Lower Case Letters – generuje malé písmená
Include Upper Case Letters – generuje veľké písmená
Include Numerals – generuje číslice
Include Symbol Characters – generuje rôzne symboly
Add Extra Spacing – pridať väčší rozostup medzi
hľadanými písmenami alebo číslami
Small Text – malé písmená v texte
Medium Text – stredné písmená v texte
Large Text – veľké písmená v texte
Examples – nachádza sa tu šesť tlačidiel s už
predvolenými písmenami
print sheet – vytlačiť list
Autor: Danica Slašťanová

3. krok – Samotný postup tvorby listov na hľadanie písmen alebo číslic je veľmi jednoduchý.
Do okna vpíšeme dané písmeno, ktoré chceme, aby žiaci vyhľadávali. Označíme jeden
z červených rámikov - podľa toho, čo chceme mať na liste (malé, veľké písmená, číslice,
znaky) a tiež označíme aj veľkosť textu. Ak sme s výsledkom spokojní, stlačíme tlačidlo
print sheet a vytlačíme list na hľadanie.
Takto vyzerá vzor pripravený na tlač. Úlohou žiaka je v prvom texte vyhľadať a označiť všetky
číslice 5 a v druhom texte všetky písmená Dž.

Nevýhoda programu: Nepodporuje niektoré písmena s mäkčeňom.

3. časť - TVORBA PRVÁCKYCH LISTOV NA PÍSANIE
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom English tvorbu listov na
precvičovanie jemnej motoriky – Handwriting 1 a Handwriting 2.

Autor: Danica Slašťanová

2. krok – Po kliknutí na Handwriting 1 a Handwriting 2 sa nám otvoria takéto okná
pracovného prostredia, v ktorom na ľavej strane vidíme výsledok toho, čo vytvoríme a na
pravej strane sa nachádzajú tlačidla, ktoré nám poslúžia pri tvorbe takýchto listov.

3. krok – Pomocou tlačidiel na pravej strane si môžeme nastaviť rôzne tvary a čiary, ktoré
chceme so žiakmi precvičovať. Po nastavení využijeme tlačidlo print sheet a pracovné listy
vytlačíme.

Nevýhoda programu: Úvodný text (meno, dátum...) program generuje v angličtine.

4. časť - TVORBA ANAGRAMOV - PREŠMYČIEK
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom English tvorbu anagramov –
prešmyčiek Word Scrambler.

2. krok – Po kliknutí na Word Scrambler sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme jednotlivé prešmyčky tak, ako ich program vytvorí, a na
pravej strane sa nachádzajú tlačidla, ktoré nám poslúžia pri tvorbe týchto prešmyčiek.
Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel
type theme here – pod týmto názvom je okno, do ktorého vpíšeme názov témy alebo nám ho
program napíše sám po stlačení niektorého z tlačidiel pod názvom examples
type wordlist here – pod týmto názvom je okno, do ktorého vpíšeme slová alebo nám ich program
napíše sám po stlačení niektorého z tlačidiel pod názvom examples
make easy sheet – vygeneruje ľahké prešmyčky
make hard sheet – vygeneruje ťažké prešmyčky
clear wordlist – nahodí prázdny hárok, do ktorého môžeme vpisovať vlastné slová
answer on/off – týmto tlačidlom si môžeme vybrať, či odpovede chceme mať vytlačené, alebo či
polovica hárkov bude prázdna a žiaci budú správne odpovede dopisovať
change colours – zmena farebného pozadia na jednotlivých štítkoch
change font – zmena písma
examples – pod týmto názvom sa nachádza 17 tlačidiel s už predvolenými slovami
print sheet – vytlačiť list
3. krok – Samotný postup tvorby anagramov – prešmyčiek je jednoduchý. Môžeme využiť dva
spôsoby tvorby. V prvom prípade do prázdneho okna vpíšeme názov témy a jednotlivé
slová, ktoré chceme mať na štítkoch. Využijeme tlačidlá na zmenu farby, zmenu písma
a tlačidlo answer on/off . V druhom prípade využijeme tlačidlá pod názvom examples
a program nám sám vytvorí dané slová. Na záver stlačíme tlačidlo print sheet a prešmyčky
vytlačíme. Potom nám už stačí len jednotlivé štítky nastrihať a využiť na hodine.
Nevýhoda programu: Program nepodporuje diakritiku, je vhodný len na hodiny AJ.
Autor: Danica Slašťanová

5. časť - TVORBA KARIET NA PRECVIČOVANIE ČITATEĽSKEJ A
MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI – VHODNÉ NA AJ

1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci
označenom English tvorbu kariet
na precvičovanie čitateľskej a matematickej
gramotnosti Follow Me Cards.

2. krok – Po kliknutí na Follow Me Cards sa nám
otvorí takéto okno pracovného prostredia, v ktorom
na ľavej strane vidíme kartičky na precvičovanie
čitateľskej ale aj matematickej gramotnosti a na
pravej strane sa nachádzajú tlačidla, ktoré
využijeme pri ich tvorbe.

Popis jednotlivých tlačidiel
type here – pod týmto názvom je okno, v ktorom sa
objavia slová alebo príklady, ktoré budú vložené do
kartičiek, po kliknutí na niektoré z tlačidiel pod názvom
examples, prípadne si ich môžeme napísať aj sami
split examples – pod týmto názvom je sedem
tlačidiel, ktoré generujú príklady na precvičovanie
matematickej gramotnosti
same examples – pod týmto názvom je sedem
tlačidiel, ktoré generujú slová na precvičovanie
čitateľskej gramotnosti
border colours – zmena farebného pozadia na
jednotlivých kartičkách
change font – zmena písma
print sheet – vytlačiť list

3. krok – Samotný postup je jednoduchý. Môžeme využiť dva spôsoby tvorby. V prvom
prípade do prázdneho okna vpíšeme slová, ktoré chceme mať na kartičkách v súvislosti
s danými vetami, ktoré chceme so žiakmi precvičiť. V druhom prípade využijeme tlačidlá
pod názvom split examples alebo same examples a program nám sám vytvorí dané
slová alebo príklady. Využijeme tlačidlá na zmenu farby a písma. Na záver stlačíme tlačidlo
print sheet a kartičky vytlačíme. Potom ich už stačí len nastrihať a využiť na hodine.
Autor: Danica Slašťanová

6. časť - TVORBA NÁPOVEDNÝCH OBRÁZKOV S ANGLICKOU
ABECEDOU – VHODNÉ NA AJ

1. krok – Na tvorbu nápovedných obrázkov nám poslúži Alphabet Cards – malé obrázky a
Large ABC Cards – veľké obrázky, ktoré nájdeme na karte printables v stĺpci označenom
English.
2. krok – Obe možnosti tvorby sú rovnaké. Stačí kliknúť na jedno z tlačidiel na pravej strane,
ktoré označuje dané písmeno a program nám sám vytvorí nápovedné obrázky, ktoré stačí
iba vytlačiť pomocou tlačidla print sheet.

Autor: Danica Slašťanová

7. časť - TVORBA RȎZNYCH KARTIČIEK NA ČOKOĽVEK

1. krok – Na karte printables v stĺpci označenom
English nájdeme Word Cards - tvorbu kariet
využiteľných na všeličo (matematika, slovenský
jazyk, prírodoveda).

2. krok – Po kliknutí na Word Cards sa otvorí okno pracovného prostredia, v ktorom na ľavej
strane vidíme kartičky, ktoré vytvorí program a na pravej strane sa nachádzajú tlačidlá,
ktoré využijeme pri ich tvorbe a tiež rámik, do ktorého budeme vpisovať slová.

Popis jednotlivých tlačidiel
prázdny rámik – do tohto rámika napíšeme pojmy, ktoré chceme mať na kartičkách (slová,
slabiky, príklady a pod.)
clear all – vymaže všetko, čo je napísané v rámiku
cards (6, 12, 18) – počet kartičiek, ktoré budú na hárku A4
change colour – zmena farebného pozadia na jednotlivých kartičkách
change font – zmena písma
print sheet – vytlačiť list
3. krok – Samotný postup je jednoduchý. Označíme si počet kartičiek pomocou tlačidiel
6 cards, 12 cards alebo 18 cards. Do prázdneho okna vpíšeme slová, pojmy, príklady,
ktoré chceme mať na kartičkách. Využijeme tlačidlá na zmenu farby pozadia a písma a na
záver stlačíme tlačidlo print sheet a kartičky vytlačíme. Potom ich už stačí len nastrihať
a využiť na hodine.

Autor: Danica Slašťanová

Nevýhoda programu: Program podporuje diakritiku len pri zadaní 18 kartičiek - 18 cards a jedná
sa len o tri typy písma.

8. časť - TVORBA KOCKY NA PRECVIČOVANIE ČOHOKOĽVEK

1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci
označenom English tvorbu kocky
Literacy Dice.

2. krok – Po kliknutí na Literacy Dice sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme vygenerovanú kocku a na pravej strane tlačidlá, ktoré
využijeme pri jej tvorbe.

Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel

type here – pod týmto názvom je okno, v ktorom sa objavia
slová, slabiky, čísla, alebo čokoľvek iné, ktoré budú vložené do
kocky, po kliknutí na niektoré z tlačidiel, prípadne si ich môžeme
napísať aj sami
1 to 6 – na kocke sa objavia čísla od 1 do 6
Vowels, Doubles, Beginnings 1, Beginnings 2 , Ending 1,
Endings 2 – pojmy využiteľné len na hodiny anglického jazyka
dice colours – zmena farebného pozadia na kocke
change font – zmena písma
print sheet – vytlačiť list

3. krok –Môžeme využiť dva spôsoby tvorby. V prvom prípade do prázdneho okna vpíšeme
slová, pojmy, slabiky a pod., ktoré chceme mať na kocke. V druhom prípade využijeme
tlačidlá pod názvami Vowels, Doubles, Beginnings 1, Beginnings 2 , Ending 1, Endings
2 a program nám sám vytvorí dané slová. Tieto tlačidlá sú však využiteľné iba na hodinách
anglického jazyka. Nastavíme zmenu farby a písma a na záver stlačíme tlačidlo print
sheet a kocku vytlačíme. Potom ju už stačí len vystrihnúť, prípadne podlepiť tvrdším
papierom a spojiť.

Nevýhoda programu: Iba jeden druh písma podporuje diakritiku.
Autor: Danica Slašťanová

KATEGÓRIA GENERAL (RȎZNE VŠEOBECNÉ POMȎCKY)
1. časť - TVORBA DIPLOMOV
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom General tvorbu diplomov – Quick
Certificate Printer.

2. krok – Po kliknutí na Quick Certificate Printer sa nám otvorí takéto okno pracovného
prostredia, v ktorom na ľavej strane vidíme výsledok toho, čo vytvoríme a na pravej strane
sa nachádzajú tlačidlá a prázdne okná, ktoré nám poslúžia pri tvorbe diplomov. Do
jednotlivých okien vpíšeme text podľa prednastaveného vzoru a použijeme tlačidlá na
úpravu diplomu.

Popis jednotlivých tlačidiel
change border – po kliknutí na
tlačidlo sa ukáže nové okno s
výberom orámovania diplomu (výber
označíme kliknutím na dané
orámovanie)

change font – po kliknutí na tlačidlo
sa ukáže nové okno s výberom typu
písma (výber označíme kliknutím na
daný typ písma)

Autor: Danica Slašťanová

change image – po kliknutí na
tlačidlo sa ukáže nové okno s
výberom motivačných obrázkov
(výber označíme kliknutím na daný
obrázok)
upload image – po kliknutí na
tlačidlo sa ukáže nové okno, v ktorom
po stlačení tlačidlá Browse si v
lokálnom súbore môžeme nájsť
vlastný obrázok
print the certificate – vytlačiť diplom
3. krok – Po napísaní údajov do jednotlivých okien a nastavení písma, orámovania a obrázku
je diplom pripravený na vytlačenie. Využijeme tlačidlo print the certificate.

Nevýhoda programu: Niektoré typy písma nepodporujú diakritiku.

2. časť - TVORBA CERTIFIKÁTOV
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom General tvorbu certifikátov –
Landscape Certificates.

Autor: Danica Slašťanová

2. krok – Po kliknutí na Landscape Certificates sa nám otvorí takéto okno pracovného
prostredia, v ktorom na ľavej strane vidíme výsledok toho, čo vytvoríme a na pravej strane
sa nachádzajú prázdne okná a dve tlačidlá, ktoré nám poslúžia pri tvorbe certifikátov. Do
jednotlivých okien vpíšeme text podľa prednastaveného vzoru a môžeme použiť aj tlačidlo
change design (výber rôznych typov).

3. krok – Po napísaní údajov do jednotlivých okien a prípadnej výmene typu pomocou tlačidla
change design je certifikát pripravený na vytlačenie. Využijeme tlačidlo print sheet.

Nevýhoda programu: Nepodporuje diakritiku. Je vhodný iba na anglický jazyk.
Autor: Danica Slašťanová

3. časť - TVORBA MENOVIEK
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom General tvorbu triednych
menoviek – Classroom Labels.

2. krok – Po kliknutí na Classroom Labels sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme výsledok toho, čo vytvoríme a na pravej strane sa
nachádzajú tlačidlá, ktoré nám poslúžia pri tvorbe menoviek.

Popis jednotlivých tlačidiel
copy text to all labels – skopíruje pripravený text
z prvého okna do zvyšných troch okien (ak chceme
robiť rovnaké menovky)
large labels – veľké menovky (na celý formát A4
small labels – malé menovky
change border – zmeniť orámovanie menoviek
change font – zmeniť písmo
change image – zmeniť obrázok
print sheet – vytlačiť
Pod názvom examples sa nachádza 15 rôznych
motívov tlačidiel - šablón.
Pod názvom number of labels je výber možnosti
jednej alebo štyroch menoviek.
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3. krok – Samotný postup tvorby menoviek je veľmi jednoduchý. Do jednotlivých okien napíšeme
mená detí. Pohráme sa s výberom vhodnej šablóny a nastavíme písmo. Môžeme zmeniť aj
orámovanie, prípadne obrázok v menovkách, a ak sme s výsledkom spokojní, stlačíme tlačidlo
print sheet, čiže vytlačíme menovky. Takto vyzerajú hotové menovky pripravené na tlač.

Nevýhoda programu: Iba dva typy písma podporujú diakritiku.

3. časť - TVORBA KARIET S RȎZNYMI OBRÁZKAMI
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom General tvorbu kariet s obrázkami
– AAC Photo Cards.

2. krok – Po kliknutí na AAC Photo Cards sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme výsledné karty s obrázkami, podľa toho ako nám ich
program vygeneruje a na pravej strane sa nachádzajú tlačidlá a prázdne okná, ktoré nám
poslúžia pri tvorbe týchto kariet.

Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel
type card labels – pod názvom sa
nachádza 8 okienok, v ktorom program
generuje názvy podľa obrázkov
(vpísaním do okna je možné zmeniť
názov obrázku, napríklad napísať ho po
slovensky alebo zmazať úplne, teda
obrázok bude bez názvu)
type search keywords – pod týmto
názvom sa nachádza 8 okienok,
v ktorom program generuje obrázok,
pomocou tlačidlá change picture je
možné zmeniť obrázok
small, medium, large – veľkosť
obrázkov
card colour – zmení farbu orámovania
obrázka (výber zo 7 farieb)
print sheet – vytlačiť
report photo – vyhľadať obrázok
a pridať ho do zoznamu
Pod názvom example card sets sa
nachádza 18 rôznych tlačidiel – výber
obrázkov z rôznych oblastí (dopravné
prostriedky, ovocie, zvieratá, oblečenie
a pod).
3. krok – Pri tvorbe obrázkov si ako prvé vyberieme z časti example card sets tlačidlo
s danými obrázkami napr. school. Program nám vygeneruje 8 obrázkov. V prípade, ak sa
nám nejaký obrázok nepáči, môžeme ho vymeniť pomocou tlačidla change picture.
Taktiež môžeme obrázok vymeniť aj za úplne iný. V tom prípade do modrého políčka
prepíšeme názov a tiež stlačíme tlačidlo change picture. Program obrázok nájde podľa
názvu, ktorý sme napísali. Do okienok pod názvom type card labels môžeme názov
prepísať, prípadne aj odstrániť. Veľkosť kartičiek označíme pomocou tlačidiel small,
medium, large a orámovanie pomocou tlačidlá card colour. Následne môžeme kartičky
vytlačiť pomocou tlačidla print sheet.

Nevýhoda programu: Nepodporuje diakritiku.
Autor: Danica Slašťanová

4. časť - TVORBA DOMINOVÝCH KARIET
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom General tvorbu dominových kariet
– Dominoes.

2. krok – Po kliknutí na Dominoes sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia, v ktorom
na ľavej strane vidíme výsledné dominové karty a na pravej strane sa nachádzajú tlačidlá,
ktoré použijeme pri tvorbe dominových kariet.

Popis jednotlivých tlačidiel
uk coins – britské mince

digits – čísla

uk coins2 – britské mince2

fractions – zlomky

usa coins – americké
mince

colours – farby
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grey shapes – čiernobiele
geometrické útvary

vowels – písmená

animals – zvieratá

dots – farebné bodky

colored shapes – farebné
geometrické útvary

print sheet – vytlačiť

3. krok – Tvorba dominových kariet je veľmi jednoduchá. Stačí kliknúť na dané tlačidlo a dať
vytlačiť pomocou tlačidla print sheet.
Podobným spôsobom môžeme vytvoriť aj ďalšie 2 pomôcky. Na karte printables nájdeme v stĺpci
označenom General tvorbu hracích kariet – Game Cards a vytvorenie hracej kocky Game Dice.

5. časť - TVORBA HRACIEHO KOLESA
1. krok – Na karte printables nájdeme v stĺpci označenom General vytvorenie kolesa –
Spinner Printer. Koleso je vhodné ako doplnok k rôznym činnostiam na vyučovacie
hodiny. Program vygeneruje rôzne čísla, písmená, slová a pod. Stačí ho vytlačiť, nalepiť na
tvrdší papier a pripevniť otáčaciu šípku.

2. krok – Po kliknutí na Spinner Printer sa nám otvorí takéto okno pracovného prostredia,
v ktorom na ľavej strane vidíme koleso, podľa toho ako si ho naprogramujeme a na pravej
strane sa nachádzajú tlačidlá a prázdne okná, ktoré nám poslúžia pri tvorbe hracieho
koleso.

Autor: Danica Slašťanová

Popis jednotlivých tlačidiel
Type Here – pod názvom sa nachádza
10 okienok, do ktorých môžeme vpisovať
čísla, slová, písmená, príkazy
enlarge text – zväčšiť písmo
shrink text – zmenšiť písmo
segments (10, 6, 4, 2) – tlačidlá na
zmenu počtu políčok v kolese
base colour – zmení farbu orámovania
kolesa (výber zo 7 farieb)
Examples – pod týmto názvom sa
nachádza 10 tlačidiel s rôznymi
možnosťami (čísla, písmená, slabiky,
číselné operácie a pod.)
print sheet – vytlačiť

3. krok – Pomocou tlačidiel nastavíme, čo chceme mať na kolese. Ak nám celkom nevyhovujú
dané slová alebo písmená, zmeníme ich v oknách pod názvom Type Here. Následne
môžeme koleso a priložené šípky vytlačiť pomocou tlačidla print sheet. Koleso
vystrihneme, podlepíme tvrdším papierom, pripevníme šípku a pomôcka je hotová.
Vzory originál hier SPINNERS
(ako pripevniť šípku)

Nevýhoda programu: Program nevie používať ď, ť, ň, ľ.
Autor: Danica Slašťanová

