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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Microsoft Word 2007 – 

úprava, presun a kopírovanie textu  

5. a 6. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť sa so základnými úkonmi práce s programom Microsoft Word 

 poznať rôzne spôsoby vykonania úprav textu, či už s využitím kontextového 

menu, klávesových skratiek, prípadne pomocou tlačidiel počítačovej myši 

 naučiť sa používať príkazy označiť, kopírovať a vložiť 

 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 

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? 

 demonštrácia ukážok obrázkov rôznych typov a foriem kancelárskeho softvéru 

 



 

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

2007 na interaktívnej tabuli demonštruje základné operácie, ktoré sú náplňou 

vyučujúcej hodiny 

 učiteľ popíše základné spôsoby, akými je možné napísaný text ďalej 

upravovať, a to s využitím kontextového menu programu – karta Domov, 

skupina Schránka; 

 

 

 

 

 

s využitím pravého tlačidla počítačovej myši; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ako aj s využitím klávesových skratiek Ctrl + A, Ctrl + C a Ctrl + V. 

 

 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


