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Váţené kolegyně, váţení kolegové,
v současné době se stále častěji na školách setkáváme s interaktivními tabulemi. Interaktivní
tabule na školách jsou různých typů, avšak jedno mají společné - interaktivu a to, ţe jejich
hlavním účelem je posílit názornost.
Učitelé by často interaktivní tabule vyuţívali rádi, avšak chybí jim znalosti základního
ovládání tabule i softwaru určeného pro interaktivní tabuli. Následně se stále častěji
setkáváme s vyuţíváním interaktivní tabule pouze jako alternativy projekčního plátna,
k čemuţ ale tento technický prostředek určen není.
V následujících řádcích naleznete informace, jak pracovat s interaktivní tabuli SMART
Board, se kterou se na školách často setkáváme. Naleznete zde také popis softwaru SMART
Notebook, který můţete vyuţívat k vytváření multimediálních materiálů.
Přeji Vám hodně úspěchů při studiu!
Autorka
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1. INTERAKTIVNÍ TABULE
Dle Dostála (2009) to je dotykově-senzitivní plocha, prostřednictvím které probíhá vzájemná
aktivní komunikace mezi uţivatelem a počítačem s cílem zajistit maximální moţnou mírou
názornost zobrazovaného obsahu.
Interaktivní tabule je jeden z moţných prostředků k zajištění interaktivní výuky.
Výhody interaktivní tabule:
 Podporuje motivaci a zájem ţáků o novou látku.
 Umoţňuje měnit organizační formy vyučování podle momentálních potřeb.
 Ulehčuje tvorbu prezentací, her či projektů.
 Usnadňuje učení ţákům s vývojovými poruchami učení.
 Pomáhá učiteli vytvářet přípravy na jednotlivé hodiny (Musilová, 2006).
Výhody z hlediska metodologie
 Učitelé mohou připravovat dynamické a zajímavé hodiny dopředu a uloţit si je pro
pozdější opětovné pouţití, eventuálně rozšířit nebo upravit.
 Zápisy z kaţdé lekce lze umístit na internet, coţ umoţňuje doplnit látku ţákům, kteří
nebyli ve škole.
 Lze snadno přecházet z frontálního vyučování během spuštěné prezentace k
procvičování v integrovaných skupinách.
 Okamţitá zpětná vazba je zajištěna všem ţákům i učiteli.
 Všichni ţáci se mohou aktivně zapojovat do výuky.
 Tabule umoţňuje méně stresující zkoušení, ţáci mohou demonstrovat své vědomosti
pomocí prezentací nebo her.
 Podporuje mezipředmětové vztahy.
 Umoţňuje tvorbu projektů.
 Všestranně působí na smysly ţáků.
 Interaktivní tabule jako pomůcka vyučovacího procesu můţe nahradit téměř všechny
dříve uţívané pomůcky - „černou“školní tabuli, magnetické tabule se sadami
tematických obrázků, počítadla apod. nebo alespoň oţivit průběh všech vyučovacích
hodin.

Stránka 4 z 40

 Nezanedbatelné je motivační působení interaktivní tabule, umoţňuje pestrou a
originální prácí, zaujme děti pro jednotlivé učební činnosti, přispívá i k efektivitě
výuky (Musilová, 2006).
Prvky pro práci s interaktivní tabulí
a) počítač s odpovídajícím softwarovým vybavením

b) dataprojektor
 Přední projekce
 Dataprojektor je umístěn před tabulí většinou přimontován na speciálním
drţáku ke stropu.
 Výhody: niţší pořizovací náklady neţ u zadní projekce
 Nevýhody:
■ ţák si stíní svým tělem - musí se naučit stát správně u tabule
■ místnost musí být dostatečně zastíněna
■ paprsky projektoru mohou oslňovat přednášejícího
 Zadní projekce
 Dataprojektor je umístěn za tabulí a je většinou součástí tabule, tzn., ţe jej
nevidíme. Tabule je však rozměrnější.
 Výhody:
■ ţák si nestíní svým tělem
■ místnost nemusí být tolik zatemněna
■ nehrozí oslnění přednášejícího paprsky projektoru
 Nevýhody:
■ výrazně vyšší pořizovací cena
■ větší rozměry tabule
c) interaktivní tabule
 Typy interaktivních tabulí
 SMART Board
 ActiveBoard
 eBeam
 Interwrite
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 TriumphBoard
 Panaboard
 Hitachi
 ONfinity..

1.1Interaktivní tabule SMART Board
Interaktivní tabule SMART Board kombinuje výhody běţné popisovatelné tabule a velké
dotykové obrazovky. Pouhým dotykem prstu na tabuli ovládáme kurzor myši nebo
softwarovou klávesnici. Pomocí speciálních per je moţné také různě vpisovat, kreslit nebo
zvýrazňovat, a to i v právě spuštěné aplikaci.
1.1.1 První spuštění
Při instalaci programů SMART se nainstaluje automaticky celá řada programů, pro učitele je
nejdůleţitější aplikace SMART Notebook. V tomto programu si můţe hodinu připravit, ale
také simulovat na monitoru prostředí interaktivní tabule.
Instalační program se rovněţ nachází na URL adrese http://www.smarttech.com, kde lze
provést registraci produktu a následně získat produktový klíč.
Program SMART Notebook můţeme spustit klasickým způsobem přes nabídku Start 
Všechny programy, nebo také zástupcem instalovaným na ploše:

Obrázek č.1: Ikona aplikace SMART Notebook
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Při prvním spuštění se zapojenou tabulí si nejprve program sám spustí kalibraci tabule. Na
tabuli se objeví 9 bodů (kříţků), které je třeba přesně uprostřed označit. Kalibrace se provádí
pro přesné ovládání tabule, slouţí k dosaţení přesného umístění kurzoru pod místem našeho
dotyku na tabuli. Při rozladění, které můţe být způsobené např. malým posunutím
promítacího obrazu z projektoru, je třeba kalibraci zopakovat.

Obrázek č. 2: Obrazovka kalibrace interaktivní tabule
Nová kalibrace se spustí např. krátkým stisknutím obou tlačítek najednou na tabuli.
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Obrázek č. 3: Tlačítka pro aktivaci kalibrace

1.1.2 Uvítací nabídka
Toto uvítací okno se objeví při kaţdém spuštění programu. Uvítací okno je rozděleno do 4
záloţek:
a) Rychlý start/Rychlý začátek
b) Pomůcky/Nástroje
c) Učitelská střediska/Stanoviště učitele
d) Nápověda/Podpora
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Obrázek č. 4: Uvítací okno aplikace SMART Notebook
Program SMART Notebook je moţno neustále aktualizovat

Obrázek č. 5: Aktualizace programu SMART Notebook
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1.1.3 Program SMART Notebook
SMART Notebook je určen pro tvorbu interaktivních prezentací pro tabule SMART Board.
Jde o program, který se podobá částečně prezentačním programům, např. PowerPoint, avšak
obsahuje snímky prezentace, které jsou interaktivní a dají se případně ovládat vlastním
dotykem

ruky.

Pomocí

výše

uvedeného

software

můţeme

vytvářet

prezentace

s hypertextovými a multimediálními odkazy na vlastní materiály, importovat původně
vytvořené materiály do aplikace SMART Notebook a rovněţ exportovat vytvořené materiály
do souborů různého typu, např. ppt, pdf, jpg, atd. Takto mohou vzniknout například podklady
pro pracovní listy.
Ovládání programu Notebook je velmi intuitivní a během krátké chvíle uţivatel objeví
všechny funkce, výhody i nevýhody.

Obrázek č. 6: Program SMART Notebook
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Obrázek č. 7: Panel nástrojů aplikace SMART Notebook (1. část)

Obrázek č. 8: Panel nástrojů aplikace SMART Notebook (2. část)
Tento panel se skládá z ikon, které budeme při práci vyuţívat.
Vysvětlení jednotlivých ikon:

Zobrazení předchozí stránky.

Zobrazení následující stránky.

Vloţení nové stránky.

Otevření jiţ existujícího souboru programu SMART Notebook.

Uloţení souboru nebo prezentace.

Vloţení objektu do prezentace.

Návrat o krok zpět.

Přesun o krok vpřed.
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Odstranění vybraného objektu.

Roleta, překrytí libovolné části obrazovky.

Zobrazení prezentace na celou obrazovku.

Vloţení průhledného pozadí.

Zobrazení dvou stránek prezentace vedle sebe.

Fotoaparát, printscreen obrazovky.

Aktivace kamery dokumentu, vytvoření videosekvence při práci ve SMART
Notebook.

Vloţení tabulky.

Vlastnosti klasického kurzoru, např. vybere objekt na stránce.

Pero, moţnosti psaní do vytvořeného dokumentu různými barvami.

Kreativní pero, moţnosti psaní formou různých symbolů – např. květinky, smajlíci,
duha.

Guma, smazání napsaného textu napsaného „digitálním inkoustem“ pera nebo fixu.
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Vkládání čar a šipek.

Tvary, vkládání geometrických tvarů a popisků.

Pero rozpoznávání tvarů, ručně nakreslený geometrický tvar převede na přesně
narýsovaný.

Kouzelné pero, mizící inkoust, lupa a světelný kuţel – napsaný text postupně mizí

Vkládání výplně objektu nebo tvaru včetně průhlednosti.

Vkládání nového textu, vytvoří nové pole pro psaní.

Vlastnosti bočního panelu (barva čar a písma, vyvolání galerie, příloh, apod.)

Měřící nástroje – pravítko, úhloměr a práce s nimi – měření délky objektu, stupně
sklonu, atd.

Přesun panelu nástrojů na horní nebo spodní část stránky (dle předchozího
nastavení).
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Boční panel
Panel je rozdělen do 4 záloţek: Snímky, Galerie, Přílohy, Vlastnosti.

Obrázek č. 9: Boční panel
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Snímky
Při aktivaci této záloţky vidíme miniatury všech jiţ vytvořených stránek naší prezentace.
Stránky jsou označeny datem a časem vytvoření. Mezi jednotlivými stránkami lze libovolně
přecházet, měnit pořadí stránek, mazat nebo odstraňovat stránky, klonovat, přejmenovávat
stránky nebo přidávat stránky do galerie.

Obrázek č. 10: Panel Snímky
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Galerie
V galerii se nachází více neţ 6700 obrázků, pozadí či různých animací.
Dělí se na:
– Obrázky
– Interaktivní a multimediální
– Soubory a stránky aplikace Notebook
– Pozadí a motivy
Galerie je rozdělena do několika sloţek. Sloţka Základní prvky galerie a Lesson Activity
Toolkit se stále rozšiřují a aktualizují

Obrázek č. 11: Galerie programu SMART Notebook
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Přílohy
V této záloţce se objeví přílohy, např. v textovém editoru, které i při opětovném otevření
prezentace jsou stále součástí dané stránky a jsou připraveny pro případnou pozdější práci
nebo opakování učiva, pracovní list, atd.
Vlastnosti
Součástí této záloţky je několik funkcí najednou. Jedná se o: Styly, Animace a Nahrávání.
Tyto vlastnosti vyuţijeme při tvorbě interaktivních prezentací.

Obrázek č.12: Vlastnosti – Styl výplně
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Obrázek č.13: Vlastnosti – Styl textu
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Obrázek č.14: Vlastnosti – Styl čáry

Obrázek č.15: Vlastnosti – Animace objektu

Plovoucí nástroje
Tento panel je dostupný i při vypnutém programu SMART Notebook. Panel je zasunut v
pravé či levé části monitoru, nabídka není pevná a kaţdý uţivatel si ji můţe rozšířit dle
vlastních potřeb.
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V základním nastavení jsou k dispozici následující tlačítka:

Vybrat
Pero
Pero
Zvýrazňovač
Guma
Klepnutí pravým tlačítkem
Notebook
Klávesnice
Zpět
Přizpůsobit

Obrázek č 16: Plovoucí nástroje
Funkce v plovoucí nástrojové liště se dají přizpůsobit podle potřeby uţivatele. Ty nejčastěji
pouţívané nástroje je moţno snadno přesunout do lišty, aby byly vţdy k dispozici jiţ na jedno
kliknutí, coţ uţivatel při práci ocení.
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Obrázek č. 17: Okno pro přizpůsobení plovoucích nástrojů
Ikona SMART Board na panelu Windows
Na hlavním panelu systému Windows je modrobílá ikona SMART Board. Pokud není počítač
připojen k interaktivní tabuli, v pravém dolním roţku je červený kříţek. Do nabídky se
dostaneme levým i pravým kliknutím myši na modrobílou ikonu. Nalezneme zde různé
aplikace ke spuštění, nastavení a další uţitečné nástroje (Řebříček, 2010).

Obrázek č.18: Nabídka SMART Board na panelu Windows
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2. TVORBA INTERAKTIVNÍ UČEBNÍ POMŮCKY
Pomocí interaktivní tabule lze vytvářet výukové materiály s interaktivní prezentací učiva.
Proti klasickým prezentacím jsou odlišné právě tím, ţe do jejich průběhu vstupují přímo ţáci
a mohou aktivně a tvořivě usměrňovat řešení úloh, které obsahují. K tomu, abychom byli
schopni vytvářet interaktivní prezentace, je zapotřebí seznámit se s moţnostmi jejich tvorby
pomocí nástrojů aplikace SMART Notebook (Martínková, 2010).
Velkou výhodou je rovněţ export vytvořených materiálů do mnoha formátů. Obrovské vyuţití
má zejména export do formátu *.pdf, čehoţ se vyuţívá zejména při tvorbě pracovních listů a
poznámek. Jiţ dříve vytvořené prezentace je moţné importovat do aplikace SMART
Notebook a následně je upravit na interaktivní prezentaci. Import je velmi rychlý a
jednoduchý.

Obrázek č 19: Prezentace v programu PowerPoint
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Obrázek č. 20: Importovaná prezentace z PPT do aplikace SMART Notebook
Pro kaţdou prezentaci je typické její pozadí. To se dá nastavit pravým kliknutím na pracovní
plochu, zobrazením nabídky a vybráním Nastavení pozadí. Pozadí lze rovněţ vybrat v záloţce
Náhled galerie – Pozadí a motivy. Pozadí lze pouţít na aktuální stránku nebo na celou
prezentaci.
Psaní textu je moţné při stisku ikony Text, která se nachází na panelu nástrojů. Po kliknutí
myší na pracovní plochu se objeví šrafovaný rámeček, do kterého můţeme začít psát.
Formátování písma je totoţné jako u jiných aplikací.
Při práci s objekty lze vyuţít z nabídky funkce Vyjmout, Kopírovat, Vložit, ale také Klonovat a
Odstranit. Důleţitou poloţkou je funkce Zamykání, u které je moţnost výběru z moţností:
Odemknout, Uzamknout, Povolit přesun, Povolit přesun a otočení. Pokud nechceme, aby ţáci
během práce s objekty pohybovali a libovolně je přesouvali, objekt by měl být uzamknutý.
Pokud označíme více objektů najednou, můţeme je seskupovat. Pokud potřebujeme libovolný
objekt ve více kopiích, poslouţí nám funkce Nekonečný klonovač. Objekty můţeme ozvučit
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nebo přiřadit hypertextový odkaz, kterým můţe být soubor v počítači, internetová adresa,
obrázek, video, …
Při tvorbě prezentace můţeme rovněţ vyuţívat Galerii, Lesson Aktivity Toolkit a všechny
ostatní pomůcky aplikace. Kreativitě se v tomto případě meze nekladou, ale vţdy je třeba mít
na paměti, ţe všeho moc škodí.

Obrázek č. 21: Základní prvky Galerie
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Obrázky č. 22 a 23: Ukázka předpřipravené interaktivní a multimediální pomůcky z Galerie
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Nově vzniklá prezentace v aplikaci SMART Notebook má koncovku *.notebook.
Vytvořenou prezentaci spustíme standardním způsobem, k dispozici máme malé okno
s následující nabídkou:

Obrázek č. 24: Základní nabídka při prezentaci spuštěné na celou obrazovku.

Pokud nevlastníme interaktivní tabuli SMART Board a s ní licenci na program SMART
Notebook a chtěli bychom si prohlédnout prezentace vytvořené v tomto programu, lze vyuţít
prohlíţeč SMART Notebook viewer, který se dá volně stáhnout např. na stránkách:
http://smarttech.com/en/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+N
otebook+Express/SMART+Notebook+Express/SMART+Notebook+Express,
http://express.smarttech.com/# (Řebříček, 2010).
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3. POSTUP TVORBY INTERAKTIVNÍCH POMŮCEK
V CHEMII
V předchozích kapitolách jsme si popsali obecnou charakteristiku programu SMART
Notebook. Jelikoţ je náš kurz zaměřen na uplatnění interaktivní tabule a tvorbu interaktivních
pomůcek v chemii, ukáţeme si tvorbu alespoň jednoho interaktivního objektu s vyuţitím jiţ
vytvořené galerie v programu SMART Notebook.

Obrázek č. 25: Ikona Notebook Software 10
Klepnutím na výše uvedenou ikonu Notebook Software 10 se dostaneme do programu pro
tvorbu materiálů.

Obrázek č. 26: Uvítací obrazovka programu Smart Notebook 10
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Po otevření programu se vám bude pravděpodobně zpočátku objevovat úvodní obrazovka,
která vám nabídne nejen vytvoření nových souborů nebo otevření existujících, ale také
nastavení kalibrace a dalších nástrojů pro práci se softwarem. Pokud byste si tuto obrazovku
nepřáli zobrazovat, stačí odznačit zatrţení ve spodní části uvítací obrazovky. Následně
klepněte na „Nový soubor aplikace Notebook“.

Obrázek č. 27: Prázdné editační okno programu Smart Notebook 10
Dostáváme se k prázdnému editačnímu oknu, jehoţ popis jsme si uvedli v předchozí kapitole.
Prázdnou

plochu

v pravé

části

obrazovky

můţete

zaplňovat

textem,

videosekvencemi, ale také přednastavenými aplikacemi, které jsou součástí softwaru.
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obrázky,

Obrázek č. 28: Výběr předvytvořených materiálů
Nyní k vlastnímu výběru jiţ předvytvořených materiálů, pokud si nechcete objekty vytvářet
sami. Klepněte levým tlačítkem myši na druhou záloţku, jak je naznačeno ve výše uvedeném
obrázku. Objeví se vám seznam záloţek s různými objekty, které jsou součástí galerie.
Vyberte záloţku „Lesson Activity Toolkit 2.0“ (popř. jiné číselné označení této galerie, můţe
být i jiné číslování, klíčová je záloţka „Lesson aktivity toolkit“). Ve spodním okně vyberte
z nabídky „Interaktivní a multimediální“, jak je naznačeno ve výše uvedeném okně. Rozbalí
se objekty umístěné v této části galerie. Povšimněte si, ţe se často jedná o flashové animace,
coţ je patrné z červené ikony v levém horním rohu. Pokud budete pracovat s těmito objekty,
můţe se stát, ţe po vás bude program poţadovat instalaci programu „Flash Player“.
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Obrázek č. 29: Výběr konkrétního objektu pro tvorbu výukového materiálu (Blue – Vortex
sort, tj. modré spirály)
Na výše uvedeném snímku je znázorněn výběr objektu spirály. Poklepáním na příslušný
objekt dojde k jeho zkopírování na pracovní plochu. Barevnost spirál můţe být variabilní,
v nabídce existuje více barevných odstínů.
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Obrázek č. 30: Náhled na pracovní plochu s umístěným objektem spirály
Poklepáním na vybraný objekt dojde k jeho přenosu na pracovní plochu. Jak je z obrázku
patrné, následně lze měnit vlastnosti objektu. Klepnutím na tlačítko „Edit“ dochází k úpravě
parametrů, jak bude znázorněno na dalších obrazovkách. Klepnutím na tlačítko „Reset“
dochází k vynulování probíhajícího nebo ukončeného úkolu. Vynulováním dochází také
k náhodnému vygenerování pořadí nebo rozmístění pojmů. Tím je eliminováno zapamatování
pořadí částí objektů.
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Obrázek č. 31: Editace spirál
Klepnutím na tlačítko „Edit“ se zobrazí editační okno, kde můţeme v případě spirál zadávat
názvy obou spirál „Vortex label“, heslo pro zabránění editace v případě výhradního autorství
a názvy objektů, které budou přiřazovány k jednotlivým spirálám „Label 1 – 16“ a jejich
přiřazení z rozbalovací nabídky zvolíme spirály 1 nebo 2 (Vortex 1 a Vortex 2). Není třeba
vyplňovat všech 16 polí, mohou být vyplněny dle potřeby. „Rotate vortices“ umoţňuje
otáčení spirál, avšak toto není nejvhodnější, protoţe můţe docházet k závratím u ţáků nebo
případně vyvolání záchvatů u epileptiků.
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Obrázek č. 32: Vyplněné předvolby spirál
Ve výše uvedeném okně je jiţ konkrétní nastavení spirál. Z nastavení je patrné, ţe spirály jsou
označeny jako „kovy“ a „nekovy“. Je zde nastavené také heslo a ve spodní části jsou jiţ
vytvořené jednotlivé názvy, které jsou přiřazovány k jednotlivým spirálám.
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Obrázek č. 33: Vytvořený obsah spirál v pracovním prostředí
Nastavení spirál „kovy“ a „nekovy“je striktně dáno, avšak zobrazení jednotlivých objektů
umístěných do spirál je variabilní a mění se automaticky při resetování objektu.
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Obrázek č. 34: Náhled výsledného produktu zobrazený na interaktivní tabuli s moţností
interaktivní práce

Obrázek č. 35: Automatické zobrazení shrnutí
Při přiřazení všech dílčích objektů dojde k jejich rozdělení do správných skupin. Toto
rozdělení je prováděno automaticky, uţivatel jiţ do vlastní kontroly zasahovat nemůţe.
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Obrázek č. 36: Výsledek vyhodnocení prezentovaný na interaktivní tabuli
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4. ZÁVĚR
Váţené kolegyně, váţení kolegové,
dostali jste se na konec studijního materiálu. V předchozích řádcích jste se dozvěděli nejen popis částí
interaktivní tabule SMART, ale také jsme si popsali program SMART Notebook, který slouţí
k prezentaci objektů na interaktivní tabuli. Nedílnou součástí byla ukázka vytvoření konkrétního
objektu v aplikaci SMART Notebook krok za krokem, který můţete vyuţít v hodinách chemie.
Samozřejmě tento typ přiřazování není jedinou moţností aplikace interaktivních prvků v hodinách
chemie, je jeden z mnoha a další aplikace si ukáţeme na prezenčním setkání kurzu.
Pamatujte si pouze jedno – interaktivní tabule a interaktivní prvky jsou pouze materiálními
pomůckami, jejich vyuţití a aplikace je jiţ zaloţena pouze na vaší kreativitě!

Přeji Vám mnoho úspěchů v práci s interaktivní tabulí a co nejvíce ţáků, které tímto více přitáhnete ke
studiu chemie a přírodovědných předmětů!

Autorka
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