
TÝDEN OD 20. 4. – 24. 4.2020 

INFORMATIKA 
 

Microsoft EXCEL – tabulka, graf, písmo 
Chtěla bych všechny moc pochválit za poslané úkoly. Jste opravdu moc šikovní. Věřím, že 
Vás práce na PC baví a jelikož chápu, že máte i mnoho dalších úkolů, tak tento týden bude 

opět volnější. Ráda bych poskytla čas všem, kteří ještě nemají všechny úkoly. Prosím o 
doposlání do konce tohoto týdne. Další týden již budou další úkoly a nová látka. 

Pokud si najdete i čas na nepovinný úkol, budu moc ráda. Informace v něm mi poslouží 
k získání informací J. 

 

Microsoft Excel   

Minulý týden bylo Vaše samostudium tohoto programu s možností  ukázek na YOUTUBE. 
Jelikož bych Vám tento týden nechtěla dávat vysloveně velký úkol, byla bych ráda, pokud 
byste si předpřipravili tabulku. Téma: Finanční rozpočet. Vyzkoušíme si vytvoření tabulky, 
graf s využitím stylů písma apod. Ukázkový list níže. 

Tento úkol zatím neposílejte, jen si ho k sobě uložte a další týden s ním budeme pracovat 
dále. 

Přikládám opět odkazy, pokud by bylo třeba nahlédnout. Případně mne neváhejte 
kontaktovat. 

 

Výborné video s přímou ukázkou naleznete zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg 

Pokud by Vás zajímalo více, můžete kouknout i na tyto odkazy: 

https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE 

https://www.youtube.com/watch?v=PrYl6k08wLY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G6srjs8mdtg
https://www.youtube.com/watch?v=kcN7-42aLwE
https://www.youtube.com/watch?v=PrYl6k08wLY


Jak na to? J 

1. Otevřeme program Excel – dole na liště vidíme LIST – klikneme na něj a 
přejmenujeme na: FINANČNÍ ROZPOČET. 

 

 

 

JJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyní začneme vytvářet tabulku – napíšeme popisky dle mého vzoru níže (dny 
v týdnu) a pak bude na Vás, co k tomu vždy napíšete. Údaje mohou být pravdivé, 
nebo si je můžete vymyslet jako já. Můžete si to vyplňovat průběžně. Další týden 
z těchto údajů vytvoříme graf, sumu a celkově upravíme do tabulky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Předešlé úkoly prosím posílat na e-mail níže 

 (příloh v jednom e-mailu může být i více) 
PROSÍM PŘEKONTROLUJTE SI ADRESU – stalo se, že mi e-mail nedošel. Vždy Vám na 

každý zaslaný úkol odpovím. Pokud tomu tak není, kontaktujte mne, případně 
odešlete znovu. 

Od koho nemám nějaký zaslaný úkol, má ode mne e-mail, kde popisuji, který zadaný 
úkol chybí. Děkuji 

informatika.zsborek@seznam.cz 

Do předmětu prosím uveďte tento popis: své jméno + WORD 1, ……. dle zasílaného úkolu 

 

Jak jsem k zastižení J 

• Po domluvě kdykoli. 
• Na SKYPE – pondělí – středa – pátek vždy od 9:00 do 10:00 hod (buď mne vyhledáte 

pod jménem Lenka Uhlířová, nebo je vytvořena skupinka INFORMATIKA). 
• Na e-mailů - většinou dopoledne a večer, ale jinak kdykoli, čtu vždy průběžně J. 

informatika.zsborek@seznam.cz    (pro zasílání úkolů i konzultaci) 

uhlirova@zsborek.cz    (na konzultaci či jiné informace a dotazy) 

 

 

Přeji stále veselou náladu a ať nám to všem příjemně utíká  

 

Mgr. Uhlířová Lenka 
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Ukázková práce 

- Údaje můžete mít dle pravdy, nebo si je můžete i vymyslet jako já J. Veškeré údaje a 
popisky nechám na Vás. 

- Tento soubor si pak uložte k sobě na PC a budeme s ním další týden pracovat. Kdo 
bude mít čas, může si již vytvořit tabulku dle svého, upravit barvy, styl písma apod. 

 

 

 

 


