
                                                                                                           

                           

 

 
MS WORD – KRESLÍME OBRÁZKY – Metodický list 

Názov 
a charakteristika 
pracovného listu 

MS Word – kreslíme obrázky 
Práca s nástrojmi kreslenia v programoch Skicár a MS Word. 
Porovnávanie výhod a nevýhod práce s kopírovanými a nakreslenými 
obrázkami. 

Zaradenie 
pracovného listu 

Využitie: 
Na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov. 
Na precvičenie si základných nástrojov kreslenia v programe MS Word. 

Ročník 5.ročník 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Overiť si získané vedomosti a zručnosti žiakov. 
Naučiť sa pracovať s nástrojmi na kreslenie v programe MS Word. 
Rozvíjať motorické zručnosti žiakov pri kreslení, práci s myšou. 
Učiť žiakov pracovať podľa vopred určeného postupu. 
Rozvíjať porovnávacie schopnosti žiakov, uvedomiť si, čo je kedy pre 
mňa výhodnejšie. 

Kompetencie, 
ktoré rozvíjame 

Porovnávacie schopnosti 
IKT zručnosti 
Aplikačné zručnosti 
Rozvoj grafického prejavu 

Prierezové témy IKT – práca s počítačom, práca v programe MS Word a Skicár 
TBZ – tvorba vlastného projektu  
Estetická výchova 

Pomôcky Pracovný list pre každého žiaka, počítače s programom MS Word 
a Skicár, interaktívna tabuľa  

Metódy a formy 
práce 

Praktické činnosti, individuálna práca, výklad, experiment 

Činnosti Motivačná časť: Učiteľ spoločne so žiakmi zopakuje pomocou 
interaktívnej tabule základné nástroje kreslenia v programe Skicár. 
Žiaci pomocou metódy pokus – omyl hľadajú možnosť, akoby mohli 
kresliť aj v programe Word.  
Hlavná časť: Učiteľ následne vysvetlí možnosti kreslenia v programe 
MS Word. Predvedie možnosti vkladania obrázkov zo súboru, 
z ClipArtu a vkladanie automatických tvarov a prácu s nimi (hrúbka 
orámovania, farba orámovania, farba výplne, úprava veľkosti...). 
Na precvičenie rozdá žiakom pracovné listy. Žiaci postupne kreslia 
podľa inštrukcií obrázky v Skicári a vo Worde a experimentujú s nimi.  
Záver: Žiaci spoločne diskutujú a spoločne na interaktívnej tabuli si aj 
predvedú riešenia úloh číslo 4 a 5. Spoločne tak nájdu odpoveď na 
otázku, kedy je lepšie používať kopírovanie obrázkov a kedy je 
výhodnejšie si ich nakresliť až priamo v programe MS Word. 
Najlepšie odpovede ako i práce môže učiteľ odmeniť známkou.  


