poř.číslo
III-2-INF-III-1-6r.

Název mat.

MS Word - úvod

Autor
Vladimíra Mokrá

Použitá literatura a zdroje
obrázky - screen obrazovky MS
Power Point; Videa - natočena
autorkou materiálu ve SMART
notebook a vystavena na
youtube v kanálu užiavtelky
mokrvl (Mokrá Vladimíra)

Metodika
Téma: MS Word - ukládání, otevírání a tisk dokumentu
Určeno pro žáky 6.ročníku, nebo pro začátečníky
pracující s MS Word.
Část hodiny: expozice a fixace
str.1
Žák výsvětlí funkci programu MS Word a přiřadí jej k
správnému kancelářskému balíčku.
Stránka je neaktivní - prezentace (žák si opíše do sešitu).
str.2
Žák popíše okno MS Word verze 97-2003.
Při kliknutí na část obrázku novějšího dokumentu se
rezetmí popisek.
str.3
Žák popíše okno MS Word verze 2007-2010.
Popis s pomocí interaktivního pera (záložky,posuvník,
pravítko, nástroje, vypnout, minimalizovat,
maximalizovat, tlačítko office apod.)- kontroluje
vyučující.
Vhodné je vytisknout žákům okno MS Word. Vlepí si ho
do sešitu a popíší podle tabule.
str.4-6
Žák se seznámí s postupem uložení dokumentu, otevření
dokumentu a vytisknutí dokumentu.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s

III-2-INF-III-2-6r.

MS Word – psaní a
úprava textu

Vladimíra Mokrá

Hypertextové odkazy na
wikipedii a flashová videa na
youtube natočená autorkou
materiálu přes videonahrávač
SMART Notebook.

Téma_ MS Word - úprava textu a odstavce, styly
Určno pro žáky 6.třídy nebo pro začátečníky
Část hodiny: expozice, fixace
str.1
Žák píše v MS Word velká písmena.
Za levým okrajem okrytá doplňková informace - práci s
klávesou na klávesnici.
str.2
Úkol - žák procvičuje psaní velkých písmen.
str.3
Žák píše čísla v MS Word.
Text doplněný úkolem.
str.4, 6, 8
Žák upravuje text, žák formátuje odstavec, žák nastavuje
styly.
Fleshová instruktážní výuková videa - je možné nalézt je
i na youtube.com (uživatel mokrvl).
str.7 hypertextový odkaz na další video - jak si vytvořit
vlastní styl.
str.5, 7, 9
Žák upevňuje získané informace.
Opakovací cvičení s hypertextovými odkazy na wikipedii zdroj textů pro úpravu.

III-2-INF-III-3-6r.

MS Word – obrázek,
objekt

Vladimíra Mokrá

Téma: MS Word - obrázek a objekt
Určeno pro žáky 6.třídy nebo začátečníky.
Část hodiny: expozice, fixace
str.1,3,5
Žák se seznámí s postupem vkládání obrázků a objektů
do MS Word. Žák formátuje obrázek. Žák
nastavuje obtékání textu okolo obrázku.
Fleshová výuková instruktážní videa se zvukem natočená
s pomocí Smart rekordéru. Je možno
nalézt je i na youtube.com (uživatel mokrvl).
str.2,4,6
Žák procvičuje látku na příkladu.
Zadání příkladu - neinteraktivní stránka.
Flash videa natočená videonahrávačem SMART
notebook je možno dohledat v kanálu uživatelky Mokrvl
(Mokrá Vladimíra) na youtube.com.

III-2-INF-III-4-7r.

MS Word - tabulka

Vladimíra Mokrá

obrázky: galerie SMART
videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com
?odkazy:
http://www.youtube.com/watch
?v=N8mN0jr8YCw
http://www.youtube.com/watch
?v=TuoQuDl3MNA

Téma: MS Word - tabulka
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
str.1
Žák výsvětlí pojem tabulka, uvede příklad použití.
Neaktivní stránka.
str.2
Žák najde příklady "nejslavnějších" tabulek v historii.
Hypertextový odkaz na google.cz.
Řešení: Mendělejova tabulka chemických prvků,
Matematicko-fyzikální tabulky apod.
str.3
Žák vytvoří tabulku.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.4 a 6
Žák vytvoří tabulku.
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.
str.5
Žák formátuje tabulku.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).

III-2-INF-III-5-7r.

MS Word – tvorba
grafu

Vladimíra Mokrá

odkazy:Dostupné typy grafů:
Platí pro: Microsoft Office Excel
2003. MICROSOFT
?CORPORATION. Dostupné typy
grafů - Excel - Office.com
[online]. [cit. 2012-?01-29].
Dostupné z:
http://office.microsoft.com/cscz/excel-help/dostupne-typy?grafu-HA001034607.aspx;
videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com
?(odkazy); Výsledky: týdenní
data. ATO 2012.
Http://www.ato.cz/ [online]. [cit.
2012-01-?29]. Dostupné z:
http://www.ato.cz/vysledky/tyd
enni-data/share/15

Téma: MS Word - graf
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
str.1
Žák výsvětlí pojem graf a uvede jeho druhy.
Hypertextový odkaz na microsoft coproration - druhy
grafů v MS Word.
str.2-3
Žák vytvoří graf v MS Word.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
Žák plní úkol s použitím hypertextového odkazu na
průzkum sledovanosti televize.
str.4-5
Žák upraví graf.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.

III-2-INF-III-6-7r.

MS Word – záhlaví a
zápatí

Vladimíra Mokrá

videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com
?(odkazy);
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C
3%A1hlav%C3%AD_a_z%C3%A1
pat%C3%AD, 18.1.2012;MS
Office návody:
http://office.microsoft.com/cscz/word-help/vlozeni-zahlavi-azapati-HP001226486.aspx;
Vložení záhlaví a zápatí: Platí pro:
Microsoft Office Word 2007.
MICROSOFT ?CORPORATION.
Http://office.microsoft.com/
[online]. [cit. 2012-01-29].
?Dostupné z:
http://office.microsoft.com/cscz/word-help/vlozeni-zahlavi-azapati-?HP001226486.aspx

Téma: MS Word - záhlaví a zápatí
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
str.1
Žák výsvětlí pojmy záhlaví a zápatí.
Pod jedničkou odkaz na zdroj citace.
str.2
Žák vloží do dokumentu záhlaví.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
Odkaz na stránky microsftu - návody.
str.3
Žák vloží do dokumentu záhlaví.
Zadání úkolu - neaktivní.
str.4
Žák vloží do dokumentu zápatí.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.5
Žák vloží do dokumentu zápatí.
Zadání úkolu - neaktivní.

III-2-INF-III-7-7r.

MS Word – odkazy

Vladimíra Mokrá

videa: vytvořena pomocí SMART Téma: MS Word - odkazy
recordér Vladimírou Mokrou,
Určeno pro žáky 7.ročníku.
vystavena na youtube.com
Část hodiny: expozice a fixace
?(odkazy)
str.1
Žák výsvětlí pojem odkaz a uvede příklady.
Hypertextový odkaz na cs.wikipedia.org.
str.2,3,5
Žák vytvoří odkaz v MS Word.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
Žák plní úkol s použitím internetu a knih.
str.4 a 6
Žák plní zadaný úkol.
Neaktivní stránka.

III-2-INF-III-8-7r.

MS Word – rozložení
stránky

Vladimíra Mokrá

videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com v
kanálu uživatelky Mokrvl
(odkazy);
obrázky - smart galerie
Screeny MS Word

Téma: MS Word -rozložení stránky
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
Žák nastaví vzhled stránky v MS Word, upravuje vzhled
nadpisů, vytvoří novinový vzhled článku.
str.1,2,3
Žák sleduje instruktážní video a sám v praxi zkouší
jednotlivé úkony.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.4,5
Žák pracuje dle pokynů v materiálu - teorie, úkol.
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.
Možnost využít dvojstránkové zobrazení a promítání
náhledu řešení a zadání současně.
Použitá interaktivita:
roleta - postupné odkrývání většího množství textu
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)
hypertextový odkaz na materiály v MS Excel (úkoly)

III-2-INF-III-9-9r.

MS Word – rovnice,
doplněk Mathematics

Vladimíra Mokrá

videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com v
kanálu uživatelky Mokrvl
(odkazy)
obrázky - smart galerie

Téma: MS Word -rovnice, doplněk Mathematics
Určeno pro žáky 9.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
Žák vytváří v MS Word vzorce. Pracuje s grafy v doplňku
Mathetics.
str.1,4
Žák sleduje instruktážní video a sám v praxi zkouší
jednotlivé úkony.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.2,3
Výklad podpořený screeny obrazovky MS Excel.Instalace
doplňku Mathematics.
str.5
Žák pracuje dle pokynů v materiálu - teorie, úkol.
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.
Použitá interaktivita:
roleta - postupné odkrývání většího množství textu
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)
hypertextový odkaz na materiály v MS Excel (úkoly)
vyhledávač internetu se zafixovaným obsahem (Smart
Notebook 11)

III-2-INF-III-10-7r.

MS Excel – úvod

Vladimíra Mokrá

videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com v
kanálu Mokrvl (odkazy)
obrázky - smart galerie

Téma: MS Excel -úvod
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
Žák výjmenuje programy z balíčku MS Office. Popíše
okno programu MS Excel.
Vytvoří a zformátuje tabulku.
str.3,4,5
Žák sleduje instruktážní video a sám v praxi zkouší
jednotlivé úkony.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.2
žák popíše okno MS Excel
str.1,6
Žák pracuje dle pokynů v materiálu - teorie, úkol.
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.
Použitá interaktivita:
roleta - postupné odkrývání většího množství textu
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)

III-2-INF-III-11-7r.

MS Excel –buňka, list Vladimíra Mokrá

videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com ?v
kanálu uživatelky Mokrvl
(odkazy)
obrázky - smart galerie

Téma: MS Excel - buňka, list
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
Žák výjmenuje programy z balíčku MS Office. Popíše
okno programu MS Excel.
Vytvoří a zformátuje tabulku.
str.1,3,5,6
Žák sleduje instruktážní video a sám v praxi zkouší
jednotlivé úkony.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.2,4,5
Žák vytvoří a zformátuje tabulku.
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.

III-2-INF-III-12-7r.

MS Excel – vzorec a
funkce

Vladimíra Mokrá

videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com ?v
kanálu Mokrvl (odkazy)
obrázky - smart galerie

Téma: MS Excel -vzorce a funkce
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
Žák popíše možnosti výpočtů v MS Excel. Vypočítá
příklad s pomocí vzorce. Pracuje s funkcí SUMA,
Počet, Max, Průměr a Když.
str.3,6
Žák sleduje instruktážní video a sám v praxi zkouší
jednotlivé úkony.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.1,2,5
Výklad podpořený screeny obrazovky MS Excel.
str.4
Žák pracuje dle pokynů v materiálu - teorie, úkol.
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.
Použitá interaktivita:
roleta - postupné odkrývání většího množství textu
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)
hypertextový odkaz na materiály v MS Excel (úkoly)

III-2-INF-III-13-7r.

MS Excel – databázové Vladimíra Mokrá
funkce

videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com ?v
kanálu Mokrvl (odkazy)
obrázky - smart galerie

Téma: MS Excel - databázové fuknce
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
Žák pracuje s databázovými fukncemi, opakuje Počet,
Minumum, Maximum, fci SUMA, srovná čísla podle
velikosti a jména podle abecedy, filtruje text
str.2,4
Žák sleduje instruktážní video a sám v praxi zkouší
jednotlivé úkony.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.1,3,5
Žák pracuje s daty v tabulce. Filtruje data a řadí je.
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.
použité prvyk interaktivity: roleta (postupné odrkývání
saného textu), odkaz na flashové video, odkaz na
pracovní list (MS Excel).

III-2-INF-III-14-7r.

MS Excel – graf

Vladimíra Mokrá

videa: vytvořena pomocí SMART
recordér Vladimírou Mokrou,
vystavena na youtube.com ?v
kanálu Mokrvl (odkazy)
obrázky - smart galerie

Téma: MS Excel -graf
Určeno pro žáky 7.ročníku.
Část hodiny: expozice a fixace
Žák charakterizuje graf. Popíše typy grafů, uvede
příklady použití. Vytvoří a zformátuje graf.
str.3,5
Žák sleduje instruktážní video a sám v praxi zkouší
jednotlivé úkony.
Flashové video vytvořené ve Smart Recorder - postup i s
výkladem (videa možno nalézt na youtube.com).
str.4,6
Žák pracuje dle pokynů v materiálu - teorie, úkol.
Zadání úkolu - žák zpracovává zadaný úkol.
Použitá interaktivita:
roleta - postupné odkrývání většího množství textu
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)
hypertextový odkaz na materiály v MS Excel (úkoly)
Aplikace internetového prohlížeče (Smart Notebook 11)

III-2-INF-III-15-7r.

MS Power Point –
úvod

Vladimíra Mokrá

obrázky:
galerie kliart MS Word
screen obrazovky MS Power
Point

Téma: MS Power Point - úvod
Určeno pro žáky 7.ročníku. Možno využít i v 8. nebo 9.
ročníku.
Část hodiny: expozice, fixace, evaulace
Popíše program MS Power Point. "Osahá si" prostředí
programu. Vytvoří jednoduchou prezentaci.
str.1
Žák definuje program Power Point a výjmenuje jeho
funkce.
str.2
Vyhledá na wikipedii bližší informace o programu a
vypíše si je.
Práce s vyhledávačem Smart Notebook 11.
str.3
Žák výjmenuje druhy prezentací
str.4
Žák si uvědomuje důvody tvorby (cíle) prezentace.
Postupné odkrývání rolety.
str.5
Zadání prezentace.
Toolkit anagram.
Použitá interaktivita:
toolkit anagram

III-2-INF-III-16-7r.

MS Power Point – návrh Vladimíra Mokrá

obrázky:
galerie kliart MS Word
screen obrazovky MS Power
Point;hypertextové odkazy (flash
videa Smart v kanálu Mokrvl na
youtube.com):
návrh:
http://youtu.be/b_lz1nPZrC4
rozložení:
http://youtu.be/HqCCDaVRaSA

Téma: MS Power Point - návrh
Určeno pro žáky 7.ročníku. Možno využít i v 8. nebo 9.
ročníku.
Část hodiny: expozice, fixace, evaulace
Žák navrhuje prezentaci. Zvolí vhodně vzhled a rozvržení
stránky.
str.1
Žák popíše okno MS Power Point v záložce Návrh.
str.2 a 4
Žák navrhne prezentaci - pracuje s šablonami vzhledů, s
rozvržením stránky a další monosti záložky Domů.
Pod obrázkem hypertextový odkaz na flash video na
youtube.com.
str.3 a 5
Žák plní zadané úkol.
Použitá interaktivita:
toolkit anagram
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)

III-2-INF-III-17-7r.

MS Power Point –
přechody

Vladimíra Mokrá

obrázky:
galerie kliart MS Word
screen obrazovky MS Power
Point;hypertextové odkazy (flash
videa Smart v kanálu Mokrvl na
youtube.com):
návrh: časování http://youtu.be/1HUFKUcFEfA
přechody http://youtu.be/sj7TNxiG8RQ

Téma: MS Power Point - přechody
Určeno pro žáky 7.ročníku. Možno využít i v 8. nebo 9.
ročníku.
Část hodiny: expozice, fixace, evaulace
Žák navrhuje prezentaci. Nastaví předody snímků.
str.1
Žák popíše okno MS Power Point v záložce Přechody.
str.2 a 5
Žák nasvaví přechod snímků a načasuje ho.
Pod obrázkem hypertextový odkaz na flash video na
youtube.com.
str.3,4 a 6
Žák plní zadané úkol.
Toolkit s žábou - plive přechody, které má žák vložit do
prezentace.
Použitá interaktivita:
toolkit
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)

III-2-INF-III-18-7r.

MS Power Point –
animace

Vladimíra Mokrá

obrázky:
galerie kliart MS Word
screen obrazovky MS Power
Point;hypertextové odkazy (flash
videa Smart v kanálu Mokrvl na
youtube.com):
návrh: animace další http://youtu.be/c9MdB5iU5-s
animace http://youtu.be/d8zNAPV7bL4

Téma: MS Power Point - animace
Určeno pro žáky 7.ročníku. Možno využít i v 8. nebo 9.
ročníku.
Část hodiny: expozice, fixace, evaulace
Žák animuje prezentaci.
str.1
Žák popíše okno MS Power Point v záložce Animace.
str.2 a 4
Žák se seznámí s obsahovou a formální podobou práce.
Pod obrázkem hypertextový odkaz na flash video na
youtube.com.
str.3 a 5
Žák plní zadaný úkol.

Použitá interaktivita:
roleta - postupné odkrývání většího množství textu
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)

III-2-INF-III-19-7r.

MS Power Point –
prezentace

Vladimíra Mokrá

obrázky:
galerie kliart MS Word
screen obrazovky MS Power
Point

Téma: MS Power Point - prezentace
Určeno pro žáky 7.ročníku. Možno využít i v 8. nebo 9.
ročníku.
Část hodiny: expozice, fixace, evaulace
Žák vytváří prezentaci dle pravidel tvorby prezentace.
str.1
Žák popíše okno MS Power Point v záložce Prezentace.
str.2,3,5 a 7
Žák výjmenuje pravidla pro tvorbu prezentace.
Odkrýváním rolety postupně odhalíme jednotlivá
pravidla tvorby.
str.4 a 6
Žák plní zadané úkol.
Cílová skupina prezentace je ukrytá v toolkitu anagram.

Použitá interaktivita:
roleta
toolkit anagram
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
(nutnost připojení internetu)

III-2-INF-III-20-8r.

MS Power Point –
úkoly

Vladimíra Mokrá

obrázky:
galerie kliart MS Word
screen obrazovky MS Power
Point; hypertextové odkazy
(vystaveno v kanálu Mokrvl na
youtube.com):
http://www.youtube.com/watch
?v=1HUFKUcFEfA
časování http://youtu.be/1HUFKUcFEfA
přechody http://youtu.be/sj7TNxiG8RQ
návrh http://youtu.be/b_lz1nPZrC4
rozložení http://youtu.be/HqCCDaVRaS
animace další http://youtu.be/c9MdB5iU5-s
animace http://youtu.be/d8zNAPV7bL4

Téma: MS Power Point -opakování
Určeno pro žáky 8.ročníku. Možno využít i v 7. nebo 9.
ročníku.
Část hodiny: evaulace
Žák vytvoří prezentaci, naanimuje ji, nastaví přechody
snímků, načasuje, ozvučí. Rozlišuje druhy prezentace,
přizpůsobí jim vzhled prezentace.
str.1
Žák se seznámí s tématem práce.
Toolkit Random Word Choser - losoání téma práce.
str.2-5
Žák se seznámí s obsahovou a formální podobou práce.
Pod roletou ukryté další informace.
str.6
Žák si připomene zapomenutou látku.
Hypertextový odkaz na youtube.com a instruktážní
videa.
Použitá interaktivita:
roleta - postupné odkrývání většího množství textu
hypertextový odkaz na flashová videa z youtube.com
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