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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 Ing. udmila Ďuratná 

Pracovisko 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice 

Komenského 44, 040 01 Košice 

Pracovné zaradenie Učite  strednej školy 

Počet rokov pedagogickej praxe 25 

Téma záverečnej prezentácie 

 

Vypracovanie e-lerningových materiálov v predmete Technológie internetu – cvičenia 

 

Dôvod výberu témy a jej cie ové zameranie: 
 

Tému Box model z tematickeho celku Technológia CSS vyučovacieho predmetu 
Technológie internetu – cvičenia v študijnom odbore 3918 M Technické lýceum som 

vybrala z dôvodu výučby daného predmetu. 

Cie om témy je naučiť žiakov navrhnúť rozloženie jednotlivých elementov www 

stránky s prihliadnutím na estetiku a vytvoriť jednoduchú stránku. Vedieť nastaviť 
pomocou CSS jednotlivým elementom výšku, šírku, vnútorné okraje, vonkajšie okraje a 

plávanie elementov. 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 
 

Spracovanie témy Box Model vyžadovalo vypracovanie týchto materiálov: 
 

1. Vyhotovenie pojmovej mapy na nastavenie CSS Box Modelu. 

2. Vytvorenie prezentácie v PowerPointe na oboznámenie, vysvetlenie box modelu 

v CSS,  vysvetlenie syntaxe a používania príkazov na: 

 nastavenie rozmerov elementu – šírky a výšky 

 nastavenie vonkajšieho okraju elementu 

 nastavenie vnútorného okraju elementu 

 plávajúce elementy 

3. Odkaz na Interaktívne cvičenia na e-learningovom portáli w3schools   pre 

vyskúšanie použitia každého príkazu.  

4. Zadanie na samostatnú prácu žiakov a vytvorenie vzoru výslednej stránky, 

ktorú žiaci na hodine vytvoria.   
5. Na zopakovanie a upevnenie učiva priložený súbor CSS so zámerne vytvorenými 

chybami.  

 

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

 

E-learningové vzdelávanie  učí žiakov tvorivosti a konštruktívnemu mysleniu, 

schopnosti organizovať vlastné učenie sa, získavať, spracovávať a prispôsobovať nové 

mailto:sostmi@sostmi.sk
http://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_default
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vedomosti a zručnosti. Zaujímavou formou cez e-learningové vyučovanie umožňuje 
vytvoriť aktívny prístup žiakov k vzdelávaniu a zvýšiť záujem o predmet.   
 

 

 

 

 

V Michalovciach dňa 11. 10. 2017                              ............................................. 

              vlastnoručný podpis  
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