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SMART Notebook je soubor programů, které můžete používat s interaktivním produktem
SMART. Tento program Notebook umožňuje provádět běžné operace počítače stiskem
obrazovky vaším prstem (na interaktivních tabulích) nebo připevněným perem (na
interaktivních displejích). Produkt SMART rozpozná kontakt se svou interaktivní obrazovkou
a odesílá každý bod kontaktu včetně informací nástroje Pera do připojeného počítače.
SMART Notebook přetlumočí informace do kliknutí myší a digitálního inkoustu.
Na obrazovku můžete rovněž psát nebo kreslit digitálním inkoustem pomocí pera z lišty s
popisovači (u interaktivních tabulí) nebo připevněného pera (na interaktivních displejích) a
potom své poznámky ukládat nebo mazat.
Pomocí softwaru SMART Notebook můžete:
vytvářet vyučovací lekce;
ovládat počítač od tabule;
psát/kreslit do různých aplikací;
použít/vytvářet interaktivní prezentace.
Každý soubor notebook obsahuje řadu stránek, kdy každá stránka má svoje vlastní objekty,
vlastnosti a nastavení. Na stránku můžete přidávat objekty vytvořené od ruky, geometrické
tvary, rovné čáry, text, grafické prvky, obsah Adobe Flash a tabulky. S těmito objekty můžete
kdykoli manipulovat a upravovat je.
Soubory se ukládají ve formátu, který se otevírá v softwaru SMART Notebook v operačních
systémech Windows, Mac OS nebo Linux. Váš soubor můžete rovněž exportovat do různých
formátů včetně HTML a PDF.

NÁSTROJE SMART NOTEBOOK
ikonka pro psaní textu, lze pouze změnit barvu textu a velikost, ne výplň

zvětšování a zmenšování textu černé
a modré barvy
ikonka pro označování objektů (nejen textu, ale i geometrických tvarů, obrázků…)

ikonka pro zobrazení jednotlivých snímků
tlačítka tam a zpět pro vracení kroků
ikonka pro přesunutí tlačítek nahoru (dolů)
ikonka pro přechod na předchozí (další) snímek
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ikonka přidání nové stránky
ikonka pro změna barvy textu, změny barvy výplně pro geometrické tvary ….
roletka pro zakrytí části obrazovky
tvorba geometrických tvarů
tvorba tabulky

digitalizace obrazu

Další operace s objekty, stránkami
Uzamknutí/Odemknutí objektu
Označte objekt, klepněte pravým tlačítkem myši na objekt nebo na rozbalovací šipku objektu
a zvolte Zamykání - Uzamknout objekt
Smazání objektu
Označte objekt a stiskněte klávesu DELETE.
Pořadí objektu
Pravým tlačítkem myši klepněte na objekt a z nabídky Pořadí zvolte Přesunout dopředu/
Přesunout dozadu
Klonování (nekonečné kopírování) objektu
Pravým tlačítkem myši klepněte na objekt a z nabídky zvolte Nekonečný klonovač
Smazaní stránky, Odstranění
Pravým tlačítkem myši klepněte na miniaturu snímku a zvolte Odstranit stránku
Stínování tabulky, buňky
Pravým tlačítkem myši klepněte na buňku nebo označte celý sloupec tabulky a zvolte Přidat
stínování
Nahrávání stránky – např. při psaní písmen
abecedy:
klepněte na toto tlačítko Nahrávání
stránky
pro nahrávání stránky Spustit nahrávání
provést dané operace (akce)
tlačítko Zastavit nahrávání
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1. PŘÍKLAD – PŘIŘAZENÍ
Vytvořte první soubor s názvem ANGLICTINA, která nám procvičí překlad slovíček
z angličtiny do češtiny a zpět.
Postup:
1. Klepněte na ikonku pro psaní textu
2. Vyberte druhou ikonku zprava

3. Klepněte přibližně doprostřed obrazovky a napište text „Přiřaďte správně“.
4. Klepněte na ikonku pro výběr objektu

a umístěte text podle potřeby.

5. Pravým tlačítkem myši klepněte na nadpis a zvolte Zamykání – Uzamknout pozici.
6. Znovu klepněte na ikonku pro psaní textu, zvolte pátou ikonku zprava (modrý text) a
napište text „boy“. Pomocí ikonky výběr objektu text posuneme.

7. Pravým tlačítkem myši klepněte na slovo boy a zvolte Zamykání – Uzamknout
pozici. Stejným způsobem napište slova „girl“ a „class“ a uzamkněte.
8. Nyní pomocí druhé ikonky zprava (černý text) napište slova „dívka“, „třída“ a
„chlapec“, ale zamkněte s povolením přesunu. Tato slova budou žáci přesunovatpřiřazovat.

Obrázek 1
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9. Pomocí ikonky pro vložení nové stránky přidejte další stránku.
10. Alternativou úkolu je napsat české názvy vlevo a uzamkněte.

Obrázek 2

11. Vpravo umístěte správné anglické názvy, které také zamkněte.
12. Pomocí ikonky Zobrazit/Skrýt obrazovku zakryjte levou část obrazovky.

Obrázek 3

13. Žáci nejdříve napíšou anglické názvy za pomoci nástroje Pero.

14. Kontrola se provede pomocí odkrytí obrazovky.
15. Pokud chcete vidět všechny vytvořené snímky, klepněte na ikonku Skupiny.
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2. PŘÍKLAD – PŘIŘAZENÍ
Vytvořte soubor s názvem CESTINA, která nám procvičí slovesné tvary podstatných jmen.
Postup:
1. Vytvořte nadpis, který je zároveň zadáním pro tento příklad. Pokud chcete změnit
barvu písma – podstatná jména na červenou barvu, dvakrát poklepejte na nadpis,
označte příslušný text a přeformátujte barvu na červenou.

Obrázek 4

2. Pomocí ikonky pro psaní textu napište slovesa, podstatná jména a přídavná jména.

Obrázek 5

3. Tato slova ukotvěte.
Pomocí ikonky výběr objektů
můžete označit všechna slova najednou, tím
že „obtáhnete“ všechny objekty.
Klepněte na rozbalovací šipku kteréhokoliv objektu, zvolte z nabídky
Zamykání – Uzamknout pozici.
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Obrázek 6

4. Alternativou je vytvořit 3 množiny – elipsy (podstatná jména, přídavná jména a
slovesa) a žáci budou přesunovat slova do patřičné množiny.
5. Klepněte na ikonku Skupiny
vyberte Klonovat stránku.

. Pravým tlačítkem klepněte na snímek a z nabídky

6. Dvakrát poklepejte na nadpis a přepište text „Přesuňte podstatná jména do červené
množiny, přídavná jména do zelené množiny a slovesa do modré množiny“.
7. Elipsy vytvořte pomocí ikonky geometrických tvarů.

8. Barvu elipsy sloves změňte na modrou, podstatných jmen na červenou a přídavných
jmen na zelenou tak, že pravým tlačítkem myši klepněte na obvod elipsy a zvolte
Vlastnosti. V pravém okně vyberte Styl čáry a příslušnou barvu. Elipsy uzamkněte.
9. Jednotlivá slova všechna najednou odemkněte (pro přesun).

Obrázek 7
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2. PŘÍKLAD – MATEMATIKA
1. Vytvořte nadpis, jednotlivé geometrické tvary a uzamkněte

Obrázek 8

2. Naklonujte další snímek a změňte podle předlohy. Názvy geometrických obrazců
nezamykejte.

Obrázek 9

3. Vložte novou stránku.
4. Vytvořte nadpis „Sčítání a odčítání“ a stránku uzamkněte.
5. Zapište příklady do jednoho textového pole podle vzoru. Napište zadání příkladu, 4 x
stiskněte klávesu TABULÁTOR a potom napište výsledek. Stiskněte dvakrát klávesu
ENTER a zapište zadání druhého příkladu….

Obrázek 10
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6. Vytvořené textové pole se zadáním a výsledky uzamkněte.
7. Vytvořte obdélník (s tmavou výplní), který bude zakrývat výsledky. Pravým tlačítkem
myši klepněte na obdélník a zvolte Pořadí – Přenést dopředu. Teprve poté zakryjte
výsledky.
8. Žáci nejdříve vypočítají výsledky za pomoci Pera a po té odkryjte obdélník a zobrazte
správné výsledky.

Obrázek 11

3. PŘÍKLAD - DOPLŇOVAČKY
Vytvořte soubor s názvem DOPLNOVACKA, která nám procvičí doplňování tvrdého a
měkkého „i a y“.
1. Napište zadání „Doplňte pomocí fixu i, í, y ,ý“ a uzamkněte.
2. Do jednoho textového pole napište text podle předlohy. Místo písmen „i a y“ vepište
podtržítka. Celé textové pole uzamkněte.

Obrázek 12
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3. Alternativou k této úloze je přesunutí písmenek i, í, y, ý z dolní části obrazovky.
4. Naklonujte tuto stránku.
5. Změňte nadpis textu „Doplňte i, í, y, ý.
6. Napište písmeno i. Klepněte pravým tlačítek myši a zvolte Nekonečný klonovač.
Pomocí ikonky pro výběr objektu nakopírujte 4 další písmena. Obdobně postupujte u
dalších písmen y, ý, í.

Obrázek 13

4. PŘÍKLAD - POZNEJ
Vytvořte soubor s názvem POZNEJ, který nám umožní poznávat osoby, věci nebo zvířata na
obrázcích.
1. Napište zadání „Poznej dopravní prostředky“ a uzamkněte.
2. Nalezněte na Internetu obrázky dopravních prostředků
(viz http://www.clker.com/search/transport - volně šiřitelné obrázky) a zkopírujte do
schránky (kombinací kláves CTRL + C). Pravým tlačítkem myši klepněte na snímek a
z nabídky zvolte Vložit (popř. kombinace kláves CTRL+V).
3. Každý obrázek uzamkněte.
4. Ve spodní části snímku zapište pomocí textového pole správné názvy dopravních
prostředků a taktéž uzamkněte.
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Obrázek 14

5. Vytvořte obdélník s tmavou výplní tak, aby překryl názvy dopravních prostředků.
Tento obdélník umístěte pomocí nabídky Pořadí dopředu a zakryjte správné názvy.
Obdélníky nezamykejte. Po zodpovězení otázky, kdo je na obrázku, odkryjete
správnou odpověď.

Obrázek 15

Alternativou je umístit správnou odpověď pod obrázek.
6. Přidejte novou stránku.

11

Obrázek 16

7. Vytvořte nadpis „Poznáte zvířata na obrázku?“, který uzamkněte.
8. Nejprve napište správné odpovědi do textových polí a ta uzamkněte.
9. Nalezněte na Internetu obrázky zvířat
(viz http://www.clker.com/search/animal - volně šiřitelné obrázky) a zkopírujte do
schránky (kombinací kláves CTRL + C).
10. Pravým tlačítkem myši klepněte na snímek a z nabídky zvolte Vložit (popř.
kombinace kláves CTRL + V).
11. Obrázky umístěte na nápisy, ale nezamykejte, pouze u Pořadí zvolte Dopředu. Po
zodpovězení otázky, co je na obrázku, odkryjete správnou odpověď.

Obrázek 17
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5. PŘÍKLAD - SMAILÍCI
Vytvořte soubor s názvem SMAILICI, který nám umožní vybrat hlavní města. Žáci odsunou
elipsu s názvem státu a zjistí, zda se jedná o stát, který leží na evropském kontinentě
(

) nebo na jiném světadílu (

).

1. Napište zadání „Které státy patří do Evropy?“ a uzamkněte.
2. Vytvořte elipsu a zvolte žlutou výplň.
3. 6 x naklonujte elipsu.
4. Odstraňte Nekonečný klonovač z první elipsy.
5. Dvakrát poklepejte na jednotlivé elipsy a vepište státy.

Obrázek 18

6. Klepněte na ikonku pro vložení objektů z galerie (klipartů, zvuků, atd..)
7. Napište slovo „smutný“ a vyhledejte tento obrázek.
8. Přetáhněte tento obrázek na plochu a dvakrát zkopírujte.
9. Obrázek „smutný“ přesuňte pod státy (Mexiko, Egypt a Čína) a uzamkněte.
10. Jednotlivé elipsy s texty států (Mexiko, Egypt, Čína) umístěte dopředu
(Pořadí).
11. Napište slovo „šťastný“ a vyhledejte tento obrázek.
12. Obrázek „šťastný“ přesuňte pod státy (Francie, Rakousko a Polsko) a uzamkněte.
13. Jednotlivé elipsy s texty států (Francie, Rakousko a Polsko) umístěte dopředu (Pořadí).
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Obrázek 19

6. PŘÍKLAD – POPIS OBRÁZKU
Vytvořte soubor s názvem KOSTRA, který žáky naučí poznávat jednotlivé části kostry. Žáci
přiřazují jednotlivé části nebo popisují části fixem.
1. Napište zadání „Přiřaďte jednotlivé části kostry“ a uzamkněte.
2. Nalezněte na Internetu obrázky kostry (skeleton)
(viz http://www.clker.com/search/skeleton/1 - volně šiřitelné obrázky) a zkopírujte
do schránky (kombinací kláves CTRL + C) a umístěte na snímek.
3. Tento obrázek přesuňte dozadu a uzamkněte.
4. Vytvořte obdélník s tmavou výplní a pětkrát naklonujte.
5. Nekonečný klonovač z prvního snímku odstraňte.
6. Dvakrát poklepejte na jednotlivé obdélníky a zapište názvy částí.

Obrázek 20
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7. Obdélníky neuzamykejte.
8. Alternativou příkladu je popis obrázku pomocí Pera.

7. PŘÍKLAD – VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ
Vytvořte soubor s názvem SVET, který žáky naučí přiřazovat obrázky na správné místo.
1. Napište zadání „Přiřaďte jednotlivé světadíly do mapy“ a uzamkněte.
2. Mapu světadílů naleznete na http://commons.wikimedia.org/wiki/ - volně šiřitelné
obrázky.
3. Spusťte program Malování a nakopírujte mapu světadílů do programu.
4. Pomocí ikonky pro výběr vystřihněte jednotlivé kontinenty (např. nejdříve Evropu),
stiskněte klávesu CTRL+X a následně vložte do snímku v programu SMART
NOTEBOOK. Obdobně postupujte i pro další světadíly (Afriku, Austrálii, Asii,
Ameriku…). Světadíly rozmístěte po pravé straně a ve spodní části stránky.

Obrázek 21

5. Potom nakopírujte zbytek světa, „mapu s bílými obdélníky“, pořadí tohoto obrázku
zvolte Přenést dozadu a uzamkněte.
6. Žáci přesunují jednotlivé světadíly na správná místa a přitom je mohou správně
pojmenovat.
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Obrázek 22

8. PŘÍKLAD – ŘAZENÍ A VYUŢITÍ TABULKY
Vytvořte soubor s názvem CISLA, který žáky naučí seřazovat čísla od největšího po
nejmenší.
1. Napište zadání „Seřaďte čísla od největšího po nejmenší“ a uzamkněte
2. Vytvořte tabulku o sedmi řádcích a dvou sloupcích. Tabulku vytvořte pomocí ikonky
pro tvorbu tabulky

. Pokud chcete změnit výšku nebo šířku buňky stačí nastavit

kurzor myši na příslušnou čáru a při stisknutém levém tlačítku myši zvolit příslušnou
šířku nebo výšku.

Obrázek 23
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3. Pod tabulku zapište každé číslo do jednoho textového pole.
4. Do pravého sloupce tabulky vepište správné seřazení čísel.
5. Označte sloupec s výsledky. Pravým tlačítkem myši klepněte na označený sloupec a
zvolte Přidat stínování tabulky. Tím se výsledky zakryjí. K zobrazení jednotlivých
buněk tabulky stačí poklepat na bod uvnitř buňky.

Obrázek 24

6. Alternativou tohoto příkladu může být tvorba kvízu, zkušebního testu s otázkami.

Obrázek 25

Odkrytí výsledků

Obrázek 26
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9. PŘÍKLAD – SLEPÉ MAPY
Vytvořte soubor s názvem OCEANY, kdy budou žáci pomocí fixů označovat jednotlivé
oceány.
1. Napište zadání:
„Zaznačte pomocí fixu do slepé mapy
Tichý (modrá barva)
Indický (zelená barva)
Atlantický (žlutá barva)
Antartický (fialová barva)
Arktický oceán (červená barva)“ a uzamkněte.
2. Mapu oceánů naleznete na
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_ocean_locator-blank.svg - volně
šiřitelné obrázky.
3. Obrázek s mapou také uzamkněte.

Obrázek 27

4. Žáci pomocí barevných fixů zakreslují jednotlivé oblasti oceánů.
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Obrázek 28

5. Alternativou příkladů může být zakreslení českých řek nebo pohoří, měst do slepé
mapy České republiky….

10. PŘÍKLAD – ABECEDA
Vytvořte soubor s názvem ABECEDA, kdy bude učitel pomocí interaktivní tabule učit psát
písmenka abecedy.
1. Klepněte na ikonku výběru
2. Klepněte na ikonku vlastností

.
.

3. Klepněte na tlačítko Nahrávání stránky.

4. Zvolte tlačítko Spustit nahrávání. Vlevo nahoře se objeví obrázek pro nahrávání.
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5. Napište pomocí fixů (pera) psací písmeno B, popř. T.

Obrázek 29

6. Zastavte nahrávání pomocí tlačítka Zastavit nahrávání.

7. Žákům potom přehrajete psaní písmen pomocí tlačítka Přehrát.

8. Alternativou příkladu může být návod řešení příkladu pro rozdělení čísla v daném
poměru.
9. Zadání příkladu „Rozděl číslo 160 na dvě části v poměru 3 : 5“ napište pomocí
textového pole.
10. Klepněte na tlačítko Nahrávání stránky.
11. Zvolte tlačítko Spustit nahrávání. Vlevo nahoře se objeví obrázek pro nahrávání.

12. Napište pomocí fixu postup řešení:

20

3 díly + 5 dílů = 8 dílů
8 dílů … 160
1 díl ……160:8 = 20
3 díly … 20 · 3 = 60
5 dílů … 20 · 5 = 100
Obrázek 30

13. Zastavte nahrávání pomocí tlačítka Zastavit nahrávání.

14. Žákům nejprve necháte příklad vypočítat a poté přehrajete správné řešení pomocí
tlačítka Přehrát.

15. Pomocí tlačítek pro ovládání videa můžeme postup řešení opakovat nebo zastavit
v určitém okamžiku.

11. PŘÍKLAD – ZKOUŠENÍ
1. Otevřete soubor s názvem CESTINA a vyvolejte žáka pro zvládnutí tohoto úkolu
(tedy vyzkoušejte).

Obrázek 31
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2. V případě potřeby uložení výsledku zkoušky je možné stránku interaktivní tabule
uložit (tedy obraz stránky).
3. Fixem můžete jako učitel opravit chyby.
4. Klepněte na ikonku Digitalizace obrazu

.

5. Klepněte např. na první ikonku a vystřihnete část
obrazu nebo klepněte na obrazovku.
6. Soubor pak můžete uložit.

Obrázek 32

Použité obrázky byly zkopírovány z volného zdroje http://commons.wikimedia.org,
http://www.clker.com (volně šiřitelné obrázky) nebo vytvořeny vlastní činností.
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