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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Microsoft Word 2007 – 

automatické tvary, WordArt 

5. a 6. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť sa so základnými úkonmi práce s programom Microsoft Word 

 predstaviť pokročilé funkcie programu Microsoft Word 

 dokázať vytvoriť ozdobný text vo Worde podľa vopred zadaných údajov 

 poznať spôsoby vloženie automatického tvaru do textu 

 poznať spôsoby prípadných následných úprav automatických tvarov 

a ozdobného písma  

 aplikovať využitie nadobudnutých poznatkov v prostredí programu Microsoft 

Word v praktických aktivitách  

Kompetencie: 

Komunikácia v materinskom jazyku: 
 rozvíjať schopnosť komunikácie medzi jednotlivcami v skupine 

 spracovávať písomný materiál (vypracovávať pracovný list) a vedieť 

interpretovať informácie z neho 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky: 
 rozvíjať logické myslenie a intelektové schopnosti 

 ovládať princíp fungovania počítačovej techniky  

 
 



 
 

Digitálna kompetencia: 
 rozvíjať schopnosť práce s PC a interaktívnou tabuľou, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

zopakovanie teórie o programe Microsoft Office Word 2007 ako aj iných 

programov určených na prácu s textom a obrázkami; zároveň poskytuje 

možnosti ukážky v programe zo strany vyučujúceho 

 rozvíjať schopnosti práce s internetom a schopnosti využívať ho ako 

vyhľadávací nástroj pri získavaní informácií 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 
 schopnosť pracovať individuálne ako aj spoločne v tíme 

 schopnosť plánovať, organizovať, riadiť a viesť pracovnú skupinu pri 

praktickej aktivite – riešenie zadania pracovného listu 

Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 pozorovanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 samostatná práca 

 výklad 

Učebné pomôcky: 
 kancelársky balík Microsoft Office 

2007 

Pomôcky: 
 PC 

Pracovný list  
Digitálne technológie: 
 PC s pripojením na internet 

 interaktívna tabuľa 

Formy: 

 vyučovacia hodina s využitím 

interaktívnej tabule  

 samostatná práca s PC 

 samostatná práca s pracovným 

listom  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Didaktický postup: 
 
I. MOTIVÁCIA 
 frontálne preverovanie vedomostí v skupine prostredníctvom interaktívnej tabule 

a aktivizačného rozhovoru zamerané na zistenie stavu digitálnych zručností 

a kompetencií pri práci s kancelárskym softvérovým balíkom 

o  Aké geometrické tvary poznáte? 

o  Aké iné tvary poznáte? 

o  Akým spôsobom vytvoríme ozdobný text v prostredí Microsoft Office 

Word? 

 

 

II. EXPOZÍCIA 
 spolu so žiakmi vyučujúci zopakuje v rámci medzipredmetových vzťahov 

s matematikou jednotlivé geometrické tvary a útvary, ktoré žiaci poznajú – 

s využitím interaktívnej tabule ich jednotliví žiaci kreslia na plochu 

 učiteľ prostredníctvom výkladu s využitím programu Microsoft Office Word 

2007 na interaktívnej tabuli demonštruje akým spôsobom dostať jednotlivé 

automatické tvary pomocou karty Vložiť a príkazu Tvary do textu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ako aj ich následnú úpravu 



 
 

 
 

 obdobne učiteľ prostredníctvom výkladu s využitím programu Microsoft Office 

Word 2007 na interaktívnej tabuli priblíži žiakom ako vytvoriť ozdobný text 

pomocou WordArtu 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia hľadať odpovede na 

problémové situácie a hľadať príslušné a vhodné riešenia 

 

 

III. FIXÁCIA 
 individuálne vypracovanie zadaných úloh a otázok v pracovnom liste 

 

 

IV. ZÁVER HODINY 

 žiaci referujú záver vyučovacej hodiny, ktorá má byť zhrnutím toho, čo sa na 

vyučovacej hodine naučili a čo robili 

 žiaci odovzdajú pracovné listy 

 


