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Krátka anotácia záverečnej prezentácie 

k ukončeniu kurzu kontinuálneho vzdelávania 
 

Názov kurzu KV Interaktívne technológie 

Titul, meno a priezvisko Mgr. Monika Bongová 

Zamestnávateľ SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 

Pracovné zaradenie Učiteľka 

Počet rokov pedagogickej praxe 10 

Téma záverečnej prezentácie 

 Reálie anglicky hovoriacich krajín – Londýn. 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 

Vybranú tému nie je možné odprezentovať bez názorných ukážok respektíve obrázkov, 

nakoľko mnohí študenti nenavštívili Londýn a teda si nevedia predstaviť dané reálie, 

rozpoznanie ktorých je súčasťou ústnej formy maturitnej skúšky. Keďže ide o cudzí 

jazyk, dôležitá je aj správna výslovnosť, na precvičenie ktorej použijem zvukovú 

ukážku – rozprávanie „native speakra“ o danej reálii. Kvôli spestreniu hodiny 

a zvýšeniu záujmu študentov o danú temu využijem aj krátku videonahrávku. 

Cieľovým zameraním témy je použitím vhodných interaktívnych technológií vzbudiť 

záujem študentov o danú tému a zatraktívniť formy jej odprezentovania. 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 

Štruktúra prezentácie: Identifikácia predmetu, Téma, Cieľ témy, Kompetenčný profil, 

Odporúčaná vstupná úroveň, Vzdelávací výstup (žiak má), Obsah vzdelávania, 

Stratégie vyučovania, Učebné zdroje, Vzdelávací výstup (kitérium hodnotenia), 

Nástroje hodnotenia, Nástroje hodnotenia sumatívne. 

Stručný obsah:  

1. Opakovanie – Krátka kontrolná práca. Správnosť odpovedí – kontrola –   

       obrázky. 

2. Prítomný priebehový čas – opis obrázkov. Videonahrávka. 

3. Ďalšie reálie Londýna – Výučba za pomoci obrázkov a zvukových nahrávok 

správnej výslovnosti. 

Praktický prínos (vlastné postupy, aktivity, názory a skúsenosti): 

Prezentácia poukazuje na možnosti využitia interaktívnych technológií na hodinách 

anglického jazyka. Veľkým prínosom je ich využitie pri výučbe reálií anglicky 

hovoriacich krajín a Slovenska, kde obrázky a videá umožnia študentom spoznať 

a rozlíšiť pre nich neznáme reálie. Zvukové ukážky v prezentácii poukazujú na 

možnosť výučby správnej výslovnosti. Použité video spestrí hodinu a obohatí žiakov 

o komentár „native speakera“.  
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