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Ako pripraviť lekciu s pomocou LearningChess?



• Z úvodných otázok môže byť opakovanie.

• Na úvod prezentácie môžete zhrnúť teóriu.



Jednoduché príklady stačí pridať do prezentácie 
pomocou nástroja na vystrihovanie.



K niektorým príkladom je vhodné podať 
vysvetlenie.



Pri komplikovanejších (viacťahových) je lepšie 
presunúť sa do Chessbase.



Pomocou Chessify

• Chessify je mobilná aplikácia, ktorá dokáže naskenovať 
pozíciu a previesť do FEN, alebo PGN (ktoré dokáže otvoriť 
Chessbase).

• Pozície môžete z aplikácie poslať na mail a stiahnuť na PC.

• Dostupný pre Android a IOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fimetech.chessfimee&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/chessify/id1397066775


Pomocou Chessbase

• Príklady z reálnych partií je možné 
nájsť v Mega databáze (ctrl+f).

• Problémom je keď sú mená po 
slovensky – napr. Aljechin = Alekhine

• V prípade pozícií je najjednoduchší 
position setup (S)



• Pozície a partie môžete uložiť do jednej databázy

• Dobrým doplnkom sú príklady z partií žiakov



Ako lekciu spestriť?

Obrázky sú skvelým spestrením prezentácie.



Vtip na úvod

• Dáma v strednej hre – najznámejšie kráľovné sveta

• Zavreté centrum – aké centrá sú dnes zatvorené

• Veža v strednej hre – najznámejšie veže sveta

Viete v akom meste sa nachádza šikmá veža v Pise?
Deti: v Ríme



Fotohádanka

• Ukázať deťom fotku z nejakého turnaja spred pár rokov.

• Deti môžu hádať, kto to je, kde to je a koľko uhral bodov.



Simultánka na lichess.org
• Viac ako hranie medzi sebou deti baví simultánka.

• Tréner na vlastnej koži vyskúša silu svojich žiakov a sám si zatrénuje.

• Hrať – simultánne exhibície

• Meno simultánky. Zmena názvu neovplyvní, kto bude hrať. Simultánku vždy hrá, kto ju vytvoril.

• Čas hráčov

• O koľko viac minút bude mať tvorca simultánky. Pri 7 hráčoch je 15 naviac akurát.

• Nastavte tím v ktorom sú všetci žiaci. Simultánka sa im zobrazí ako turnaj, stačí sa pripojiť. Hru spúšťa hostiteľ.

• Ak sa vám automaticky neprepínajú pozície, treba to povoliť zaškrtnutím políčka pod partiou.

Ako na to?



Ďakujem za pozornosť


