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Obdobie vykonávanej činnosti 01.09.2020 – 30.09.2020

Správa o činnosti:

Táto správa je výstupom z extra hodín v predmete Informatika (INF) v druhom ročníku učebných
odborov tried:
-  II.A – učebný odbor „strojný mechanik“ (skratka SM)
-  II.A – učebný odbor „obrábač kovov“ (skratka OK)

Počet odučených hodín za mesiac september 2020:  2 extra hodiny

INF – 8.9.2020 – II.A trieda, odbor SM 
INF – 8.9.2020 – II.A trieda, odbor OK 
Organizácia  údajov  v tabuľkách  -  na  vyučovacej  hodine  sme  oboznámili  s vytváraním  tabuliek
v prostredí  MS  Excel.  Do  programu  sme  vložili  hotovú  tabuľku,  na  ktorej  sme  si  priblížili
formátovanie textu do ktorého patrí napr. otáčanie, zväčšovanie, zmenšovanie, vyfarbovanie textu,
podčiarkovanie a pod. Žiaci sa aktívne zapájali  do vyučovacieho procesu. O preberané učivo mali
žiaci záujem, zo začiatku im robili niektoré úkony ťažkosti ako napr. otočenie textu alebo zlúčenie
buniek, ale po názornej ukážke úlohu bez problémov zvládli.

INF – 21.9.2020 – II.A trieda, odbor SM 
INF – 21.9.2020 – II.A trieda, odbor OK 
Popis  prostredia,  ovládanie  programu -  na  vyučovacej  hodine  sme sa  oboznámili  so  základnými
funkciami v programe MS Excel akými sú napr. návrh tabuľky, základné  výpočtové operácie a s
nimi súvisiace IKT zručností. Žiaci si mali možnosť prakticky vyskúšať v prostredí MS Excel tvorbu
tabuliek, ako aj základné operácie potrebné v praktickom živote. Preberané učivo bolo pre žiakov
atraktívne a pracovali so záujmom bez väčších ťažkostí. 
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Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Ing. Ján Kunik, 30.09.2020

Podpis

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Ing. Jana Mrázová

Podpis
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