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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová 

Informatika, Ekonomika, SJL, Matematika, Geografia a ADK. One Note – digitálny 

poznámkový blok.  Učebné materiály. EduPage. 

Téma stretnutia 
Príprava učebných materiálov v ASC agende a OneNote – digitálny poznámkový blok. 

Krátka anotácia 

Počas stretnutia klubu, jeho vedúca Ing. Daniela Vargová, prezentovala pre členov 

klubu možnosti, ktoré nám poskytuje OneNote, oboznámila nás s programom a jeho 

využitím. One Note je elektronickou alternatívou klasického papierového zošita.  

Boli popísané jednotlivé verzie One Note, rôzne spôsoby vytvorenia osobného alebo 

tímového zošita. Tímový zošit sa dá vytvoriť aj v programe MS Teams – vieme 

nadefinovať, aké sekcie bude mať vytvorený zošit. 

V diskusii boli zodpovedané otázky, čím sa líši klasický MS Word od One Note  - 

hlavne vkladaním rôznych interaktívnych prvkov – zvuky, vide, prepojenie 

s interaktívnou tabuľou. Zase nevýhodou je takmer nemožnosť obsah tohto zošita 

exportovať do .pdf formátu – kvôli interaktívnym prvkom.  
 

 

http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/
http://www.hapresov.edu.sk/stranka/zvysovanie-kvality-odborneho-vzdelavania-a-pripravy/


 

 

12. Hlavné body stretnutia: 

 

Kde môžeme OneNote nájsť: 

- V Microsoft Teams prostredníctvom Share Point, kde ho využívame ako tímové 

zošity. 

- Je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft 365, kde ho využívame ako osobné zošity  

- poznámkový blok. 

Na čo slúži OneNote: 

- Usporiadanie vlastných poznámok. Poznámkový blok, rozdelíme na sekcie 

a strany, čím zjednodušíme vyhľadávanie poznámok. 

- Zaznamenávanie vlastných nápadov a ich následné rozpracovanie.  

- Zdieľanie a vzájomná spolupráca, medzi kolegami a so žiakmi. 

- OneNote – môžeme používať v Notebooku, na PC, tablete ale aj ako aplikáciu 

v mobile. 

 

V prebiehajúcej dištančnej forme vyučovania všetci vyučujúci hľadajú čo najefektívnejšie 

spôsoby vypracovávania učebných materiálov, poznámok či testov. Dnešnou témou OneNote 

sme sa dozvedeli o ďalších možnostiach ako na jednom mieste umiestniť výučbové materiály 

spracované v PowerPointe alebo iných programoch, rovnako sa tu dajú vkladať Word 

dokumenty, ale aj testy. 

V programe Teams je umiestnený OneNote pod názvom Poznámkový blok PLC. Po 

rozbalení poznámkového bloku nájdeme oddelenie Knižnica obsahu, ktorá ponúka napr.: 

vkladanie učebných plánov, nahrávanie PowerPoint – prezentácií – cez výtlačok súboru, 

nahrávanie videí, vkladanie videí z youtube, vytváranie učebných materiálov s nahrávaním 

zvuku, nahrávanie obrázkov a pod.  

Výhodou práce s poznámkovým blokom PLC je: 

- priame vpisovanie textov na bielu plochu, ktorú môžeme využiť pri výklade nového 

učiva, ale aj pri preverovaní učiva či klasifikácii. Bielu plochu môžeme efektívne 

využiť v premete Matematika, v sekcii Matematika. Na bielu plochu môžu žiaci 

priamo vpisovať príklady a tiež ich aj prepočítavať, prípadne využívať ponuky 

možnosti výpočtov príkladov rôznymi spôsobmi, ktoré tiež ponúka sekcia 

Matematika cez oddiel Vložiť. 

- Ďalšou možnosťou je vpisovanie textu na bielu plochu cez hovorený text  - text 

hovorený učiteľom alebo žiakmi sa priamo ako keby samo vpisuje na plochu cez 

oddiel Domov – Diktovať. 

- Ďalšou možnosťou je kreslenie na bielu plochu.  

V programe Poznámkový blok sú sekcie určené: 

- pre učiteľov,  

- na spoluprácu, kde môžu pracovať aj žiaci aj učitelia, 

- pre žiakov – tu je zoznam žiakov, ktorý sa automaticky vytvorí zo zoznamu členov 

tímu a kde učiteľ žiakom vytvorí jednotlivé sekcie – napr. poznámky, učebné 

materiály, testy, projekty, domáce úlohy, 

- v sekcii poznámky si vyučujúci môže nahrať svoje materiály podľa vlastného 

uváženia, môže ich kedykoľvek dopĺňať. 



Ciele stretnutia: 

- Podeliť sa s informáciami a skúsenosťami s používaním OneNote – digitálneho 

poznámkového zošita vo vyučovacom procese. 

Všeobecné ciele:  

- Posilňovať IKT zručnosti kolegov. 

Špecifické ciele: 

- Motivovať kolegov ku vytváraniu učebných materiálov pre študentov v programe 

OneNote v prostredí Teams. 

Výchovné ciele: 

- Uvedomiť si dôležitosť neustáleho rozvoja IKT zručností. 

 

 

 

13. Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

Cieľom a odporúčaním stretnutia členov klubu bolo zdieľať skúsenosti vedúcej Klubu IT 

s OneNote, čiže s poznámkovým blokom v Microsoft Teams. Odporúčaním pre členov klubu 

je využívať prezentované prostredie a možnosti poznámkového bloku pri vyučovacom 

procese. Zvlášť v čase dištančného vzdelávania to má pre vyučujúcich význam  v tom, že 

učiteľ má všetko na jednom mieste, nemusí sa preklikávať do iného prostredia – napr. do 

EduPage, ale na jednom mieste má pre žiakov uložené výučbové či prezentačné materiály 

i materiály na zadávanie domácich úloh.  Aplikovať do vyučovacieho procesu prostredie 

poznámkového bloku je pre vyučujúceho veľkou výhodou, keďže dištančné vyučovanie 

realizujeme v prostredí MS Teams. Znova sme konštatovali, že digitálne technológie nám 

stále ponúkajú nové možnosti a vylepšenia v našej práci. 

 

 
 

 

 

  

11. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Ľudmila Harčariková 
12. Dátum 26. 04. 2021 
13. Podpis  
14. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Daniela Vargová 
15. Dátum 26. 04. 2021 
16. Podpis  

 

 

 


