MOODLE Modular Objected-Oriented Dynamic Learning Environment) je programové
vybavenie, ktoré umožňuje tvorbu rôznych cvičení, online kurzov. Žiaci si pomocou nich
lepšie upevnia získané vedomosti a zručnosti.

PRE ŽIAKOV
1. Vytvorenie nového účtu
Ø
Ø
Ø
Ø

Prihlásenie
Začnite s vytvorením účtu
Vyplňte hviezdičkou označené políčka
Vytvoriť moje nové konto (účet)

Upozornenie: Žiak musím mať e-mailovú adresu. Inak je potrebné požiadať p. uč. Návoya
o vytvorenie nového účtu. E-mailovú adresu uvádzajte správne !
Ø Otvorte svoju e-mailovú schránku
Ø Kliknite na odkaz v novej správe
Ø Počkajte na správu, že registrácia prebehla úspešne.
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2. Riešenie úloh
Ø Žiak sa prihlási na úvodne stránke.
Ø Vyberie si predmet a úlohu (kurz)

Ø Chystáte sa prihlásiť ako člen tohto kurzu.
Ste si istý, že to naozaj chcete?
Áno
Ø Kliknúť na tlačidlo Pokúsiť sa urobiť test teraz

Ø Po vyriešení testu zvolí možnosť
Odoslať všetko a ukončiť, Ešte
potvrdí OK.
Ø Žiak si pozrie svoje výsledky v teste
a Ukončiť prehľad a Odhlási sa.
Upozornenie: Niektoré úlohy (Škola hrou - M, F, Ch, Bi, Aj, Nj je možné riešiť len
nainštalovaním špeciálneho DVD do počítača.
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PRE UČITEĽOV
1. Vytvorenie nového účtu – postupujte ako žiaci. Oznámte p. uč. Návoyovi
registrovanie. Následne Vám budú pridelené práva tvorcu kurzov a učiteľa.

2. Výučbový materiál
Ø Prihlásiť sa ako učiteľ.
Ø Vyberte predmet (kategóriu kurzov), kde chcete vytvoriť výučbový materiál
a zvoľte možnosť Pridať nový kurz.
Ø Pomenovať názov kurzu Celé meno a Skrátené meno.
Ø Ostatné položky nemeniť a zvoliť Uložiť zmeny.

Ø Zvoľte možnosť Kliknite sem pre vstup do testu (kurzu)
Ø Zvoľte možnosť Zapnúť upravovanie
Ø Zvoľte Pridať zdroj – Vytvor webovú stránku

Ø Pomenujeme samotnú webovú stránku v časti Meno a môžeme začať písať,
vkladať obrázky....
Ø Nakoniec zvoľte možnosť Uložiť a návrat do kurzu.
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Tip 1: Ak nechcete žiakom výučbový materiál hneď ukázať, kliknite na nasledovnú ikonu
(otvorené oko). Opätovným kliknutím materiál sprístupníte.

Legenda k ponuke
Presun položiek v kurze
Úprava (editovanie) kurzu zmena otázok v teste, bodovanie, názov testu, apod.)
Odstránenie, zmazanie
Po kliknutí na tuto ikonku bude daná položka neviditeľná pre žiakov kurzu. V kurzu samozrejme
položka zostane a tvorcovia kurzu ju uvidia, ale bude u nej zobrazené zavreté oko, ktoré nám
signalizuje neviditeľnosť.
Toto zavreté "očko" je zobrazené u neviditeľnej položky kurzu. Opätovným kliknutím sa položka
sprístupní aj pre žiakov.

Tip 2: Vkladanie obrázkov do výučbového materiálu

Legenda k ponuke
Zarovnanie textu (vľavo, vpravo, do stredu, podľa okraja)
Odrážky a číslovanie
Odsadenie odstavca (zmenšiť, zväčšiť)
Zmena farby textu, pozadia
Vložiť obrázok
Otvorí nové okno na úpravy, najmä pri vkladaní odkazov a
nejakých súborov !!!!
Vložiť odkaz na nejaký súbor (Označte text a kliknite na túto ikonu).
Tvar a veľkosť písma

Ø Klikneme v ponuke na ikonu Vložiť obrázok
Ø Zvolíme Prehľadávať a následne umiestnenie obrázka v našom počítači.
Ø Zvolíme Otvoriť a Preniesť (Takto môžete preniesť aj viac obrázkov.)
Ø Kliknite na zvolený obrázok – napíšte Alternatívny text – (napíšte hocičo) –
zvoľte OK
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3. Odstránenie výučbového materiálu, testu, kurzu
Ø Prihlásiť sa ako učiteľ.
Ø Vyberte predmet (kategóriu kurzov), kde chcete vytvoriť výučbový materiál
Ø Zvoľte možnosť Zapnúť upravovanie
Ø Vyberte kurz
Ø Zvoľte Odstrániť (červené X) Pracujte pozorne !!!!!
Ø Zvoľte Áno - Pokračovať
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4. Vytvorenie testu
Testom zisťujeme ako žiak pochopil dané učivo. Môžeme použiť nasledovné typy otázok:
Otázku s výberom odpovedí, Pravda/Nepravda, zodpovedajúca otázka (priraďovacia úloha).

Ø Prihlásiť sa ako učiteľ.
Ø Vyberte predmet (kategóriu kurzov), kde
chcete vytvoriť výučbový materiál
a zvoľte možnosť Pridať nový
kurz.
Ø Pomenovať názov kurzu Celé meno
a Skrátené meno.
Ø Ostatné položky nemeniť a zvoliť
Uložiť zmeny.
Ø Zvoľte možnosť Kliknite sem pre
vstup do testu (kurzu)
Ø Zvoľte možnosť Zapnúť
upravovanie
Ø Zvoľte Pridať aktivitu – Test
Ø Zvoľte Uložiť a zobraziť
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Základné parametre testu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meno - stručný názov testu.
Sprístupniť test - od kedy je test k dispozícii žiakom.
Uzavrieť test - do kedy bude test prístupný.
Časový limit - nastavenie časového limitu pre vykonanie testu.
Zamiešať úlohy - poradie otázok bude náhodné – ÁNO
Zamiešať v rámci úloh – NIE
Adaptívny režim - NIE
Povolený počet pokusov – možnosť absol. test aj niekoľkokrát -NEOHRANIČENÝ
Každý pokus je postavený na minulom – NIE
Metóda známkovanie – PRVÝ POKUS
Použiť trestné body – NIE
Desatinné čísla v známkach – 0
Možnosti prehľadu – nemeniť !!!
Vyžaduje heslo - je možnosť zadať heslo ako prístup do testu. To je potom potrebné
lakom povedať.
Vyžaduje sa sieťová adresa – ak chceme zabezpečiť, aby žiak test spravil v škole
napíšeme nasledovné: 172.16. (tzn. adresa školských počítačov).

Typy otázok
a) Pravda/Nepravda – (Áno/Nie)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Zvoľte Vytvoriť novú otázku
Vyberte typ otázky Pravda/Nepravda
Zadajte otázku Názov otázky
Napíšte jej hodnotenie Hodnota známky
Vyberte správnu odpoveď Pravda/Nepravda
Vyberte Uložiť zmeny
Vyberte otázky, ktoré chcete v teste použiť a zvoľte Pridať do testu
Na záver napíšte plný počet bodov v teste Maximálna známka
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Je monitor súčasťou počítačovej zostavy ?

b) Viaceré možnosti (výber z viacerých možností)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Zvoľte Vytvoriť novú otázku
Vyberte typ otázky Viaceré možnosti
Zadajte otázku Názov otázky
Zadajte Text otázky
Napíšte jej hodnotenie Prednastavená hodnota známky
(zložitejšie otázky môžu byť aj viac bodové)
Trestný faktor - nemeniť !!!
Vybrať správne Jedna alebo viaceré odpovede
Dopísať možnosti odpovedí Voľba a jej hodnotenie Známka
Vyberte Uložiť zmeny
Vyberte otázky, ktoré chcete v teste použiť a zvoľte Pridať do testu
Na záver napíšte plný počet bodov v teste Maximálna známka
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Ukážky typov otázok
Pravda/Nepravda – (Áno/Nie)

Viaceré možnosti (výber z viacerých možností)

Zodpovedajúca otázka (priraďovacia úloha)

c) Zodpovedajúca otázka (priraďovacia úloha)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Zvoľte Vytvoriť novú otázku
Vyberte typ otázky Zodpovedajúca otázka
Zadajte otázku Názov otázky
Zadajte Text otázky
Napíšte jej hodnotenie Prednastavená hodnota známky
Trestný faktor nemeniť
Napísať Otázku
Napísať Odpoveď
Vyberte Uložiť zmeny
Vyberte otázky, ktoré chcete v teste použiť a zvoľte Pridať do testu
Na záver napíšte plný počet bodov v teste Maximálna známka
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5. Zálohovanie výučbového materiálu, testu ...
Našu prácu je potrebné ochrániť pred nepredvídanými udalosťami.
Ø V časti Administratíva kurzu je možnosť
Zálohovanie
Ø Zvolíme 3 x Pokračovať a záloha je dokončená
Ø Kliknutím na meno súboru záloha .... je možné
si ju uložiť aj na svojom domácom PC
Podobným spôsobom sa vykoná aj obnova.

6. Vytvorenie ankety
Ø Prihlásiť sa ako učiteľ.
Ø Vyberte predmet (kategóriu kurzov), kde chcete vytvoriť výučbový materiál
a zvoľte možnosť Pridať nový kurz.
Ø Pomenovať názov kurzu Celé meno a Skrátené meno.
Ø Ostatné položky nemeniť a zvoliť Uložiť zmeny.
Ø Zvoľte možnosť Kliknite sem pre vstup do testu (kurzu)
Ø Zvoľte možnosť Zapnúť upravovanie
Ø Zvoľte Pridať aktivitu – Anketa
Ø Zadajte Názov ankety
Ø Napíšte otázku Text ankety
Ø Napíšte predpokladané odpovede Voľby
Ø Môžete anketu Časovo obmedziť
Ø Zverejňovanie výsledkov – Nezverejniť/Zverejniť až po ukončení ankety
Ø Vyberte Uložiť zmeny
Ø Vyhodnotenie ankety môže len jej autor Zobraziť odpovede
Každý žiak môže hlasovať možno len jeden krát !!!!!
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Vyhodnotenie ankety
Vyhodnotenie ankety môže byť prístupné žiakom, alebo nemusí byť. Nastavíte to v ponuke:
Zverejňovanie výsledkov.
Ďalej môže byť anonymné, alebo vieme presne, ktorý žiak ako hlasoval. Nastavíte to
v ponuke: Dôvernosť výsledkov.

7. Vytvorenie zadaní
Takto môžeme vytvárať jednoduché úlohy pre žiakov, kedy majú niečo odovzdať napr.
referát v elektronickej podobe, prezentáciu v PowerPointe atď.
Ø Prihlásiť sa ako učiteľ.
Ø Vyberte predmet (kategóriu kurzov), kde
chcete vytvoriť výučbový materiál a zvoľte
možnosť Pridať nový kurz.
Ø Pomenovať názov kurzu Celé meno
a Skrátené meno.
Ø Ostatné položky nemeniť a zvoliť Uložiť
zmeny.
Ø Zvoľte možnosť Kliknite sem pre
vstup do testu (kurzu)
Ø Zvoľte možnosť Zapnúť
upravovanie
Ø Zvoľte možnosť Pridať aktivitu –
Preniesť jeden súbor (Pokročilé
prenášanie súborov, Online
text)
Ø Napíšte Názov zadania (úlohy)
Ø Napíšte Popis (čo má žiak spraviť – poslať)
Žiak si zvolí kategóriu kurzu – predmet. Prihlási sa. Zvolí si zadanie (úlohu), ktorú dostal od
učiteľa, nahrá príslušný súbor alebo skopíruje text. Následne sa odhlási.

Autor: Dr. Peter Návoy, Brezno august 2010
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