
                                               

MS EXCEL – TABUĽKA CIEN – Metodický list    

Názov 
a charakteristika 
pracovného listu 

MS Excel – Tabuľka cien 
Precvičenie si základných funkcií v programe MS Excel ako práca 
s tabuľkou, súčin a súčet hodnôt v bunkách a práca v programe MS 
Word – vytvorenie samotnej faktúry. 

Zaradenie 
pracovného listu 

Využitie: 
Na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov. 
Na zvyšovanie zručností práce s tabuľkovým editorom MS Excel, 
určovanie súčinu a súčtu hodnôt v bunkách a s programom MS Word. 
Na overenie poznatkov z finančnej gramotnosti. 
Na zvyšovanie čítania s porozumením (čítanie a tvorba podľa návodu). 

Ročník 7.ročník 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Overiť si získané vedomosti a zručnosti žiakov. 
Učiť žiakov pracovať podľa vopred určeného postupu. 
Vedieť používať základné funkcie programu MS Excel – tvorba 
tabuľky, určovanie súčinu a súčtu hodnôt v bunkách a programu MS 
Word. Vedieť kopírovať tabuľky a prenášať ich. 
Rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 
Rozvíjať a prehlbovať finančnú gramotnosť. 

Kompetencie, 
ktoré rozvíjame 

Analytické zručnosti 
IKT zručnosti 
Aplikačné zručnosti 
Finančná gramotnosť žiakov 
Čitateľská gramotnosť (čítanie a práca podľa návodu) 

Prierezové témy IKT – práca s počítačom, práca v programe MS Excel 
TBZ – tvorba vlastného projektu – vytváranie faktúry 
Finančná gramotnosť 
Medzipredmetové vzťahy – Matematika 

Pomôcky Pracovný list pre každého žiaka, počítače s programom MS Excel, MS 
Word, interaktívna tabuľa, faktúra za dodaný tovar 

Metódy a formy 
práce 

Praktické činnosti, individuálna práca žiakov, výklad, problémové 
vyučovanie 

Činnosti Motivačná časť: Učiteľ sa  pýta žiakov, či už sa niekedy stretli 
s faktúrou za tovar. Keby boli obchodníkmi oni, aké údaje by na ňu 
zadali? Čo všetko je potrebné, aby tam bolo uvedené? Prečo?  
Hlavná časť: Potom učiteľ premietne žiakom na interaktívnej tabuli 
ukážku faktúry a spoločne so žiakmi si vysvetlí jednotlivé údaje, ako je 
dátum vystavenia, dátum splatnosti, IČO, DIČ, DPH, dodávateľ, 
odberateľ, číslo faktúry... 
Ďalej učiteľ rozdá žiakom pracovné listy. Žiaci samostatne pracujú 
najskôr na tvorbe tabuľky, a potom na tvorbe samotnej faktúry. 
Záver: Žiaci svoje práce odošlú na školskú mailovu adresu alebo 
odovzdajú iným spôsobom podľa pokynov učiteľa.  
Učiteľ vyhodnotí ich práce známkou. Dbá pri tom na to, aby sa vo 
faktúre nachádzali všetky potrebné údaje. 


