
                                                                                                           

                           

ZÁKLADY PRÁCE S EXCELOM – PEXESO – Metodický list 

Názov 
a charakteristika 
pracovného listu 

Základy práce s Excelom – Pexeso 
Precvičenie si základných funkcií v programe MS Excel a práca 
s bunkou – zmena veľkosti, podfarbenie, orámovanie, vkladanie údajov 
a obrázkov 

Zaradenie 
pracovného listu 

Využitie: 
Na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov. 
Na zvyšovanie zručností práce s tabuľkovým editorom MS Excel. 
Na zvýšenie kreativity žiakov. 
Na zvyšovanie čítania s porozumením (čítanie a tvorba podľa návodu). 

Ročník 7.ročník 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Overiť si získané vedomosti a zručnosti žiakov. 
Rozvíjať kreativitu u žiakov a ich sociálne cítenie. 
Učiť žiakov pracovať podľa vopred určeného postupu. 
Vedieť používať základné funkcie programu MS Excel – orámovanie 
bunky, podfarbenie, zmena veľkosti, vkladanie údajov a obrázkov do 
bunky. 

Kompetencie, 
ktoré rozvíjame 

Analytické zručnosti 
IKT zručnosti 
Aplikačné zručnosti 
Rozvoj kreativity 
Čitateľská gramotnosť (čítanie a práca podľa návodu) 

Prierezové témy IKT – práca s počítačom, práca v programe MS Excel 
TBZ – tvorba vlastného projektu – pexesa 
OSR – darovanie svojho výtvoru druhým deťom (deti zo šk. klubu) 

Pomôcky Pracovný list pre každého žiaka, počítače s programom MS Excel 
a prístupom na internet,  interaktívna tabuľa, pexeso 

Metódy a formy 
práce 

Praktické činnosti, individuálna práca, vyhľadávanie obrázkov na 
internete 

Činnosti Motivačná časť: Učiteľ donesie ukázať žiakom pexeso. Vhodnými 
otázkami sa snaží žiakov naviesť na postup, akým by mohli takéto 
pexeso vytvoriť. 
Hlavná časť: Učiteľ predvedie na interaktívnej tabuli a žiakom 
vysvetlí, ako sa vkladajú údaje do bunky, ako sa dajú upravovať a ako 
môžu s nimi pracovať. Ďalej uvedie rozdiel pri vkladaní údajov do 
tabuľky v programoch MS Excel a MS Word (posúvanie buniek 
tabuľky, prispôsobenie sa danému obsahu,...)  
Učiteľ rozdá žiakom pracovné listy a žiaci samostatne pracujú na 
vytváraní vlastného pexesa. 
Záver: Žiaci odošlú svoje práce na danú mailovu adresu. Učiteľ 
vyhodnotí ich práce známkou. Najlepšie práce môžu žiaci spoločne 
s učiteľom vytlačiť. Žiaci sa pri tom budú učiť obojstrannú tlač – 
spôsob vkladania papiera, orámovanie strany, presnosť vytvárania 
objektov, aby tabuľka bola z oboch strán rovnaká,... Svoje práce môžu 
odovzdať napr. do školského klubu detí. 


