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Krátka anotácia záverečnej prezentácie 

k ukončeniu kurzu kontinuálneho vzdelávania 
 

Názov kurzu KV E-learningový vzdelávací systém Moodle 

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. Rozdiely v použití gramatických časov 

Past Simple a Present Perfect. 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 

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

rozpoznanie ktorých je súčasťou ústnej formy maturitnej skúšky. Prostredníctvom 

zadania v systéme Moodle si môžu žiaci naštudovať informácie o daných reáliách na 

odporúčanej webovej stránke a správne priradiť názvy k obrázkom jednotlivých reálií. 

Test v systéme Moodle umožní žiakom precvičiť si atraktívnou formou rozdiely 

v použití daných gramatických časov prostredníctvom výberu vhodných krátkych 

odpovedí. 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 

 Identifikácia predmetu, Téma, Cieľ témy, Kompetenčný profil, 

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

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

Nástroje hodnotenia, Nástroje hodnotenia sumatívne. 

Stručný obsah:  

1. Opakovanie – Domáca úloha - Zadanie vo vzdelávacom systéme Moodle – 

Napísať k obrázkom správne názvy už preberaných reálií. 

2. Ďalšie reálie Londýna – Zadanie v systéme Moodle – Preštudovať odporúčanú 

webovú stránku a na základe preštudovaného vyplniť správne názvy ďalších 

reálií Londýna. 

3. Test – Rozdiely v použití časov Past Simple a Present Perfect. 

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

Prezentácia poukazuje na možnosti využitia e-learningového vzdelávacieho systému 

Moodle pri výučbe anglického jazyka. Veľkým prínosom je jeho využitie pri preberaní 

témy reálie anglicky hovoriacich krajín, kde webové stránky, obrázky a videá umožnia 

študentom spoznať a rozlíšiť pre nich neznáme reálie.  

Testy v tomto systéme sú výbornou príležitosťou efektívne a rýchlo preveriť 

pochopenie preberaných gramatických časov a iných gramatických javov. Sú pre 

žiakov atraktívnou formou preverenia vedomostí.  

 

V Michalovciach dňa ......................................             ............................................. 

              vlastnoručný podpis  
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