
TO-DO LIST - sledování odevzdávání prací do školy
Jméno žáka: Jan Novák

Třída: Sexta

Předmět Učitel Zadaná práce (stručně) Zahájení práce Dokončení práce Aktuálně dní 
do konce Poznámka Odesláno učiteli Splněno 

(učitel přijal)
Matematika Ing. Kamila Málková Sčítání zlomků 30.3.2020 5.4.2020 5 učebnice, sešit
Zeměpis Ing. Kamil Bujárek Amerika 28.3.2020 3.4.2020 3 mapa
Český jazyk Mgr. Zuzana Jirchářová Literatura 20. století 20.3.2020 27.3.2020 již po termínu Čítanka

Úkoly:
1. Vytvořte tabulku dle předlohy výše (jsou tam na ukázku pouze předvyplněny 2 řádky). Nastavte vhodně formáty buněk (hlavně tam, kde je datum).
2. Tabulku vyplňte aktuálními úkoly, které máte zadané od učitelů v období od 30. 3. 2020 (pondělí) do 8. 4. 2020 (středa) včetně.
3. Pokud je z nějakého předmětu více úkolů, tak tabulka bude obsahovat více řádků (např. 3 pro matematiku).
4. Z tabulky po splnění úkolů nic nemažte, řádky tam nechte zadané.
5. Nastavte ověření dat pro sloupce "Zahájení práce" a "Dokončení práce" tak, aby šlo zadat pouze datum tohoto školního roku.
6. Ve sloupci "Aktuálně dní do konce" vypočtěte kolik je od aktuálního dne, kdy je tabulka zobrazena, dní do data dokončení práce. Využijte funkci dnes().
7. Pokud je už datum "Dokončení práce" po termínu vůči aktuálnímu datu, tak do sloupce místo výpočtu z bodu 6 napište: "již po termínu". Využijte funkci KDYŽ.
8. Pomocí podmíněného formátování nastavte pro poslední dva sloupce ikonky tak, aby při zadání čísla 1 bylo "zelené - splněno" a pro 0 "červené - nesplněný křížek"
9. Do posledních dvou sloupců nastavte pravidlo, aby tam jiné číslo než 0 a 1 nešlo zadat, nastavte i komentář k tomuto ověření dat.
10. V prvním sloupci "předmět" nastavte ověření dat na seznam tak, aby šlo zadat pouze předměty, které aktuálně máte v rozvrhu. Pomocný seznam vytvořte na druhý list.
11. Pokud je ve sloupci "Aktuálně dní do konce" číslo menší nebo rovno 2, tak podbarvěte buňku červeně. Využijte podmíněné formátování.
12. V záhlaví tabulky nastavte automatický filtr.
13. Filtr nastavte tak, aby zobrazoval pouze řádky, které zatím nejsou splněny (nejsou učitelem přijaty).
14. Nastavte setřídění tabulky dle sloupce "Dokončení práce" sestupně.
15. Výsledná tabulka by měla mít minimálně tolik řádků, kolik máte předmětů (cca 15-20)!
16. Práci uložte s tímto filtrem a tříděním (z bodů 13. a 14.) pod názvem "to-do list".

Poznámka:
Možná není od věci tuto tabulku opravdu používat pro jednoduchý přehled zadané a odevzdané práce od učitelů včetně pohlídání termínů odevzdání.


