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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Téma: Praktické cvičenia v MS Word a MS Excel 

 

 krátka anotácia,  

Ukážka vyučovacej hodiny predmetu Aplikovaná informatika v 1. ročníku, pre odbor  

technické lýceum. Náplňou tohto odborného predmetu je naučiť študentov pracovať 

v prostredí na tvorbu a editáciu prezentácií v programe MS PowerPoint z balíka MS 

OFFICE. 

 kľúčové slová – Program MS PowerPoint, prezentácia, snímka, námet, predloha snímky, 

efekty... 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Úvod a organizačné pokyny 

Ukážka otvorenej vyučovacej hodiny predmetu Aplikovaná v 1. ročníku, pre odbor  TLY 

s cieľom priblížiť ostatným členom pedagogického klubu informatikov tvorbu a editáciu 

prezentácii a tiež podrobnejšie a pokročilejšie nastavenia prezentácií. 

 Prezentácia: 

 Cieľom stretnutia pedagogického klubu informatikov je: 

• poznať pracovné prostredie programu MS PowerPoint, 

• vedieť pridávať nové snímky rôznymi spôsobmi 

• poznať pravidlá pre tvorbu prezentácií a poznať pravidlá na prezentovanie 

• vedieť editovať jednotlivé snímky ale aj všetky snímky naraz prostredníctvom 

predlohy snímky, 

 Pomôcky, zariadenia, softvér:  počítač, program – MS PowerPoint, dataprojektor 

 Metódy vyučovacej hodiny: frontálny výklad učiteľa,  metóda postupných krokov, 

metóda názornosti, demonštračná ukážka, diskusia. 

 Formy vyučovacej hodiny: skupinové vyučovanie, nastolenie praktického problému, 

riešenie problému. 

 Administratívne úkony na ukončenie polročnej práce pedagogického klubu informatikov -  



13. Závery a odporúčania: 
 

Práca v programe MS PowerPoint sa môže využívať pri všetkých predmetoch či už 

odborných alebo aj všeobecnovzdelávacích. Využiť ho môžu študenti pri príprave na 

vzdelávanie (pri tvorbe projektov,...), učitelia pri príprave na vyučovací proces, ale využijú 

ho aj ľudia pri rôznych povolaniach na prezentácie ... 
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