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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Microsoft Word 2007 – 

tabulátor 

5. a 6. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť sa so základnými úkonmi práce s programom Microsoft Word 

 predstaviť pokročilé funkcie programu Microsoft Word 

 naučiť sa vytvoriť jednoduchý zoznam pomocou tabulátora a záražiek 

 vedieť upraviť text podľa zadania 

Kompetencie: 

Komunikácia v materinskom jazyku: 
 rozvíjať schopnosť komunikácie medzi jednotlivcami a aj 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 

programoch určených na písanie a úpravy textu; 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 plánovať, organizovať, riadiť a viesť pracovnú skupinu pri 

praktickej aktivite – riešenie pracovného listu  

 schopnosť pracovať individuálne ako aj spoločne v tíme 

Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 pozorovanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 samostatná práca 

 výklad 

Učebné pomôcky: 
 kancelársky balík Microsoft Office 

Word 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  Pozná niekto z Vás nejaký počítačový program, ktorý nám umožňuje písať 

a následne upravovať text? 

o  Kde a akou formou sa dá získať takýto program? 

o  Sú všetky programy určené na písanie a úpravu textu platené? 

o  Aký kancelársky softvér máte doma vy, prípadne vaši rodičia? 

o  Čo je to tabulátor? 
o  Možno nájsť tabulátor aj na klávesnici? Aké má označenie? 

 frontálne opakovanie zároveň využíva poznatky z nižších ročníkov a tému 

Klávesnica, kde bola funkcia tabulátora už spomínaná 
 



II. EXPOZÍCIA 
 učiteľ prostredníctvom výkladu s využitím programom Microsoft Office Word 

2007 na interaktívnej tabuli demonštruje základné operácie, ktoré sú náplňou 

vyučujúcej hodiny 

 učiteľ žiakov vysvetlí čo je to Tabulátor (tabulátor je znak, ktorý vyvoláme 

stlačením klávesy TAB na klávesnici počítača, čo sa prejaví posunutím textu 

doprava) a záražka (záražka je značka v tvare písmena L, ktorú možno vyvolať 

kliknutím na horné pravítko nad textom; ak je zarážka na pravítku, tak dôjde 

k posunu textu za kurzorom na tejto záražke) 

 učiteľ popíše základné spôsoby akými je možné vytvoriť zoznam s použitím 

tabulátora a záražiek, a to pomocou samotnej klávesy TAB na klávesnici, ako aj 

s využitím karty Domov, skupiny Odsek, kde sa nachádza príkaz Záražka 

(zmenšiť záražku, zväčšiť záražku) 

 

     
 

 

 pomocou interaktívnej tabule a fixky vyučujúci popíše spôsoby vytvárania 

jednotlivých zoznamov pomocou tabulátora a záražiek 

 žiaci si príslušné postupy a klávesové skratky zaznačia do zošitov a prakticky 

vyskúšajú 

 učiteľ priebežne kontroluje prácu žiakov a ich zaznamenávanie poznatkov do 

zošita 

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia nájsť odpovede 

a riešenia pri vzniku problémových úloh 

 

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 vypracované pracovné listy, prípadne ich pošlú prílohou 

emailovou správou na emailové konto školy 

 

 
 
 
 
   



 


