
                                                                                                           

                           

 

 
ZÁKLADY PRÁCE S EXCELOM – NÁMORNÁ FLOTILA                        

– Metodický list 
Názov 
a charakteristika 
pracovného listu 

Základy práce s Excelom – Námorná flotila 
Precvičenie si základných funkcií v programe MS Excel a práca 
s bunkou – zmena veľkosti, podfarbenie 

Zaradenie 
pracovného listu 

Využitie: 
Na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov. 
Na zvyšovanie zručností práce s tabuľkovým editorom MS Excel. 
Na zvýšenie kreativity a strategického myslenia žiakov. 

Ročník 7.ročník 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Overiť si získané vedomosti a zručnosti žiakov. 
Rozvíjať strategické myslenie u žiakov. 
Učiť žiakov pracovať podľa vopred určeného postupu. 
Oboznámiť sa s nastavením ohraničenia bunky a farebnou výplňou 
bunky. 

Kompetencie, 
ktoré rozvíjame 

Analytické zručnosti 
IKT zručnosti 
Aplikačné zručnosti 
Rozvoj strategického myslenia 

Prierezové témy IKT – práca s počítačom, práca v programe MS Excel 
OSR – spolupráca so spolužiakom pri hre 
TBZ – tvorba vlastného projektu  

Pomôcky Pracovný list pre každého žiaka, počítače s programom MS Excel, 
interaktívna tabuľa  

Metódy a formy 
práce 

Praktické činnosti, individuálna práca, práca vo dvojiciach 

Činnosti Motivačná časť: Učiteľ spoločne so žiakmi zopakuje pomocou 
interaktívnej tabule činnosti, ktoré už vedia robiť v programe MS Excel. 
Učiteľ sa pýta žiakov na hry, ktoré poznajú a mohli by ich hrať 
pomocou programu MS Excel. Spoločne prídu k hre Námorná flotila. 
Hlavná časť: Pre vytvorenie tejto hry sa žiaci musia najskôr oboznámiť 
s úpravou buniek v Exceli. Učiteľ vysvetlí a názorne predvedie, ako sa 
dajú jednotlivé bunky upravovať (výška, šírka, ohraničenie),  názvy 
buniek (napr. B5) a ako môžeme políčko bunky podfarbiť. Ak žiaci už 
vedia upravovať bunky, učiteľ toto učivo len zopakuje. 
Každý žiak potom dostane pracovný list (v tlačenej alebo elektronickej 
podobe) a podľa uvedeného návodu si vytvorí hracie pole pre hru 
Námorná flotila. Žiaci pracujú samostatne a pokiaľ možno tak, aby 
spolužiaci nevideli ich hracie pole. 
Záver: Po dokončení práce a vytvorení hracieho poľa, žiaci navzájom 
vo dvojici hrajú hru Námorná flotila, ktorej pravidlá sú uvedené 
v pracovnom liste. Pri hre rozvíjajú svoje strategické myslenie. Učiteľ 
môže víťazov alebo najlepšie práce odmeniť známkou. 


