
                                      

 
2. ročník: PÍSANIE TEXTU. POZNÁVANIE NÁSTROJOV 

V TEXTOVOM EDITORE. 
Metodický list k úlohe 20 

 
Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

PROSTREDIE TEXTOVÉHO DOKUMENTU: MICROSOFT 
OFFICE WORD:  
Napísať jednoduchý text. Opraviť chybu v texte. Použiť klávesy: 
BACKSPACE a DELETE. Orientovať sa v texte pomocou šípok.  

Zaradenie  Využitie: 
Pri spoznávaní textového editora. 
Pri spoznávaní nástrojov textového editora. 
Pri použití nástrojov TE. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s textom. 
Napísať jednoduchý odkaz matke. Použiť textový dokument 
Microsoft Office Word. (V návrhu TVVP bolo odporučené použiť 
Texťáčik – stránka je zablokovaná, preto je PL vytvorený vo 
Worde) 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – vhodne komunikovať s dospelými. 
IKT kompetencie – nové prostredie: oboznámenie sa s ním. 
Spôsobilosti riešiť problém – dôjsť k samostatným objavom. 
Aplikačné kompetencie – využitie TE v iných činnostiach: príprava 
na  vyučovanie 

Prierezové témy OSR – vyjadriť vzťah k matke: slušne osloviť, zdvorilý tón v texte 
listu. 

Pomôcky Počítač, prezentácia POWERPNT, pracovné listy, počítače 
Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, rozhovor, precvičovanie. 

Činnosti Motivačná časť: Oboznámenie s možnosťami komunikácie: 
telefón, osobný rozhovor, e-mailová pošta, SMS.... Ďalšia možnosť 
– odkaz na papieri. Rozhovor o možných obsahoch odkazov. 
Hlavná časť: Praktická ukážka práce s textovým   dokumentom 
Microsoft Office Word za pomoci prezentácie v POWERPNT: 
Písanie textu. Poznávanie nástrojov v textovom editore. Deti so 
slovnou pomocou učiteľa vytvárajú textový dokument, pomenujú 
ho, a zoznámia sa s prostredím TE. Oboznamujú sa so skupinou 
PÍSMO v karte DOMOV hlavného panela nástrojov. Učiteľ 
ponechá na deťoch možnosti objavovania funkcií jednotlivých 
nástrojov. Deti riešia problém pri náhodnom vyznačení inej karty 
(Vložiť, Rozloženie strany ...) a následnej zmene prostredia v paneli 
nástrojov. Pracujú podľa zadania v prezentácii. Zadanie majú aj 
v tlačenej podobe – rozvoj čitateľskej gramotnosti. Učiteľ sa 



zameriava na porozumenie detí písomnej inštrukcii. S názvami 
v nástrojoch textového editora žiakom stále pomáha. 
Opakovanie: Vedieť použiť nástroje textového editora v skupine 
písmo: Typ písma, veľkosť a farba písma a jeho rez. V čo najväčšej 
miere použiť správnu terminológiu nového prostredia.  
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť svoje schopnosti pracovať 
v textovom editore. Porovnaním zistiť odlišnosti vo svojej práci 
v porovnaní so vzorovou verziou v prezentácii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


