
                                      

 
2. ročník: VYTVÁRANIE TEXTOVÉHO DOKUMENTU, NASTAVENIE 

FONTU, VEĽKOSTI, FARBY. 
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Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

Prostredie textového dokumentu: Microsoft Office Word. 
Použiť font písma, veľkosť, farbu písma. Použiť koliesko na myši. 
Experimentovať s nástrojmi TE.  

Zaradenie  Využitie: 
Pri práci s nástrojmi textového editora. 
Pri vytváraní textového dokumentu. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s textom.  
Napísať zoznam obľúbených jedál odlišným typom písma, 
s použitím rôznych farieb a veľkosti. Vytvoriť jedálny lístok – 
zapracovať zdravú stravu do jednotlivých okienok. 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – formulovať a obhajovať svoj názor. 
Kompetencie uplatniť matematické myslenie – ovládať pojmy 
vľavo, vpravo, hore, dolu. 
IKT kompetencie – prostredie Word. 
Spôsobilosti riešiť problém – vedieť sa poradiť s učiteľom, 
spolužiakom. 
Občianske kompetencie – prispievať v diskusii rozumnými názormi. 
Aplikačné kompetencie – zdravé stravovanie. 

Prierezové témy  MKV – typy jedál v závislosti od rodinných zvykov: jarné obdobie, 
poznávať veľkonočné stravovacie zvyky v domácnostiach detí, 
stravovanie v jarnom období nezávisle od sviatkov. 

Pomôcky Počítač, dataprojektor, pracovný list, čerstvé ovocie, zelenina, 
obrázky rôznych druhov jedál, prezentácia, počítače. 

Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, práca vo dvojici, 
individuálna práca, hodnotenie 

Činnosti Motivačná časť: Oboznámenie s rôznymi druhmi čerstvého jedla – 
s rozhovorom kedy je vhodné dané jedlo jesť. Práca vo dvojici: 
triedenie obrázkov na ovocie, zeleninu, pečivo, mäso, ostatné. 
Hlavná časť: Prezentácia: Jedlá našich kuchýň. Opakovanie 
triedenia jedla v závislosti od častí dňa – vhodné, nevhodné jedlo. 
Určenie základných pravidiel stravovania.  
Nebezpečenstvo diét, prejedania sa, nekvalitne spracovaného jedla,  
používanie nesprávneho jedla...  
Práca vo dvojici: Rozhovor o zaradení jedál do jedálneho lístka. 
Samostatná práca: Zhotovenie návrhu jedálneho lístka. Používať 
FONT písma podľa vlastného vkusu, veľkosť 12, farbu podľa 



osobného výberu. Zmysluplne používať nástroje WORDU, vyberať 
ich podľa vhodnosti do jednotlivých okien. Na posúvanie medzi 
oknami v tabuľke použiť šípky klávesnice. Pre zjednodušenie práce 
si deti môžu vzájomne pomáhať názvami jedál. Učiteľ dbá na 
samostatnosť pri práci s nástrojmi textového editora. 
Opakovanie: Správne použiť nástroje Wordu, šípky, myš, funkčné 
klávesy klávesnice (písanie mäkčeňových písmen, veľkých písmen, 
diakritických znamienok).  
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť známkou prácu detí, brať do úvahy 
IKT zručnosti, ale slovne ohodnotiť aj pestrosť a kvalitu jedálneho 
lístka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


