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Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým naklada
telstvím Prodos jsou materiálem pro výuku Matematiky a jejích aplikací.
Tyto digitální učebnice jsou určeny pro interaktivní tabule a byly vytvo
řeny pro školní využití.
K této školní verzi jsme připravili také domácí verzi Interaktivních mate
matik. Ta je přizpůsobena pro počítače a notebooky a umožňuje tak pro
cvičovat si matematiku hravou a zábavnou formou i doma.

Struktura Interaktivní matematiky
Interaktivní matematika má několik částí. Základem digi
tální publikace jsou pracovní sešity, ve kterých najdete
cvičení z oblíbených Matematických …minutovek pře
vedená do elektronické podoby. Elektronická verze
plně odpovídá tištěné verzi, a tak můžete bez ob
tíží pracovat v rámci vyučovací hodiny s oběma
verzemi učebnice zároveň. Interaktivní matematika
dále obsahuje výkladová okna, která vysvětlují, jakým
způsobem lze řešit různé typy příkladů. Náročnější pří
klady k danému učivu jsou shrnuty v rozšiřujících cviče
ních. K procvičování matematiky zábavnou formou jsou určeny hry. Na
závěr si lze osvojené učivo ověřit v připravených testech.
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Spuštění Interaktivní matematiky
Interaktivní matematiku otevřete v aplikaci Prodos Mana
ger kliknutím na ikonu s motivem učebnice.
Pokud jste měli ActivInspire před otevřením učebnice již spuštěný,
před spuštěním Interaktivní matematiky ho zavřete.
Se spuštěním Interaktivní ma
tematiky se spustí automaticky
i aplikace ActivInspire. Pokud
nepoužíváte Professional verzi
(rozšířená, placená verze), tak se
Vám při každém novém otevření Zaškrtněte Přijímám licenční
podmínky a klikněte na Spustit
zobrazí licenční ujednání.
verzi Personal Edition.

Při prvním spuštění se zobrazí také okno
řídicího panelu. Pro práci s Interaktivní ma
tematikou není tento panel potřebný, jeho
opětovné zobrazování zrušíte vyškrtnutím
políčka v levém dolním rohu okna a klik
nutím na Zavřít.
Soubor OBSAH, který se Vám otevře, slouží jako rozcestník do jednotli
vých částí Interaktivní matematiky. Tento dokument nezavírejte, budete
ho i nadále potřebovat. Učebnice je rozdělena tematicky, jednotlivé
kapitoly jsou očíslovány a rozděleny do podkapitol (PS, VO, RC). Klik
nutím na podkapitolu se dostanete ke zvolenému učivu.
1. Úvodní strana OBSAHU.

2.

Zvolte díl učebnice. Rozdělení odpovídá
dílům Matematických …minutovek.
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Když otevřete novou podkapitolu, ob
jeví se příslušná záložka tohoto doku
mentu v horní šedé liště vedle hlavního
menu aplikace.
Pomocí záložek můžete snadno
listovat mezi jednotlivými do
kumenty a také se kdykoliv
vrátit do OBSAHU.
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3.

Jestliže při práci otevřete stejný dokument vícekrát, může se Váš
počítač zpomalit. Doporučujeme přebytečné záložky zavřít kliknutím
na křížek v pravé části záložky.

Pokud při práci zavřete všechny záložky, lze si OBSAH znovu otevřít
ikonou v aplikaci Prodos Manager.
Přizpůsobte si zobrazení učebnice v možnostech nastavení v pravém
horním rohu okna. Nejvhodnějším nastavením zobrazení pro všechny
druhy monitorů a interaktivních tabulí je zobrazení dokumentu ve veli
kosti Přizpůsobit   1. a přepnutí okna aplikace na Celá obrazovka   2. .
1.

2.

3.

Po skončení práce aplikaci ukončíte kliknutím na křížek v pravém hor
ním rohu okna 3. .

E

VERZ

E

uživatelská příručka



Práce s Interaktivní matematikou
Ovládací prvky aplikace ActivInspire naleznete v menu v horní
šedé liště a v panelu nástrojů.
Ikona Výběr
Nástrojem Výběr lze označovat a přesouvat objekty.
Ikona Pero
Pero je určeno k vyplňování výsledků cvičení.
Ikona Guma
Tento nástroj odstraňuje zápis perem a lze ho použít k zob
razení správných výsledků jednotlivých příkladů.
Ikona Magický inkoust
Tento nástroj má podobnou funkci jako nástroj Guma.
Jeho ikona není při základním nastavení aplikace zobra
zena, pro práci s Interaktivní matematikou je třeba si jej zvo
lit v horní šedé liště v nabídce Nástroje (klávesová zkratka
CTRL + SHIFT + M).
Interaktivní matematika má také své vlastní ovládací prvky. Ty jsou umís
těny v horní liště dokumentu. U každého ovládacího prvku se pod kurzo
rem zobrazí popiska, která označuje funkci ovládacího prvku. Zvolenou
akci spustíte kliknutím.
Ikony Orientace
Tyto neaktivní ikony naleznete v levém horním rohu každé strany.
Ikona Seznam
obsah
sešit (PS)
cvičení (PS)
výklady (VO)

rozšiřující cvičení (RC)
testy
hry

Název kapitoly
usnadňuje
orientaci a stručně
shrnuje tematický
okruh učiva.

Kliknutím na tuto ikonu se dostanete na první stranu dokumentu, kde
je uveden seznam částí.
Ikony Zpět a Dopředu
Šipkami se přesunujete mezi částmi jednoho dokumentu (např. mezi
jednotlivými cvičeními).
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Ikona Obnovit
Kliknutím na tuto ikonu vrátíte aktuální stránku do původního stavu,
tedy odstraníte všechno, co jste do ní doplnili.
Ikona Obsah
Kliknutím na tuto ikonu znovu otevřete dokument OBSAH.
Ikona Info
Po kliknutí na tuto ikonu se v levé části obrazovky otevře prohlížeč po
známek s informacemi a pokyny,
které se vztahují k aktuálně zob
razené stránce.

Pracovní sešit (PS)
Po otevření pracovního sešitu se
zobrazí jeho první dvoustrana.
Jednotlivá cvičení zobrazíte tak,
že na ně kliknete. Mezi dvoustra
nami sešitu lze listovat pomocí
čísel stran. Jejich číslování odpo
vídá tištěné verzi Matematických
…minutovek.
Ikona Sešit
Tato ikona zobrazí dvoustranu
sešitu, na které se nachází aktu
ální cvičení.
Ikona Výsledky
Ikona zobrazí výsledky všech pří
kladů aktuálně zobrazeného cvi
čení, zároveň skryje výsledky vy
pracované uživatelem. Výsledky
mají vždy zelenou barvu. Dalším
kliknutím výsledky opět zmizí.
Ikona Výklad
Ikona zobrazí podkapitolu výkla
dového okna vztahující se k da
nému tématu. Výkladová okna
se otevírají v nové záložce.

1. Zvolte dvoustranu a vyberte
cvičení.

2. Perem vyplňte cvičení.
3. Gumou lze odkrýt jednotlivé
výsledky.

4. Výsledky v celém cvičení se zobrazí
kliknutím na ikonu Výsledky.
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Výkladová okna (VO)
Výkladová okna slouží k vysvětlení principu výpočtů, výsledky zde
proto nejsou skryty. V dolní liště okna je nabídka souvisejících výkla
dových oken.
Emotikony
Ve výkladových oknech najdete tři druhy emotikonů, kliknutím na ně
se posunete ve výkladu.

Rozšiřující cvičení (RC) a hry
Orientaci v rozšiřujících cvičeních a hrách
usnadňuje číslování na levé straně okna
(například nalézáte se ve cvičení 2 z celko
vých 6).
Pokud se způsob práce s cvičením liší od obvyklého postupu, infor
mace o postupu řešení se zobrazí po kliknutí na ikonu Info .
U některých rozšiřujících cvičení a her jsou vý
sledky skryty v dolní liště Výsledky, zobrazíte
je uchopením okraje lišty a tahem vzhůru.

Testy
Ikona Smajlík
Tato ikona po kliknutí změní barvu ze zelené na červenou . Při vypl
ňování testu si tak označíte špatné výsledky a tím si usnadníte počítání
bodů.
Ikona Tužka
Ikona odkazuje na tabulku výsledků, která slouží k zaznamenání počtu
získaných bodů.
Interaktivní matematika obsahuje i další aktivní prvky. Pokud na aktivní
prvek najedete kurzorem, změní se na šipku . Aktivita textu je signali
zována obdélníkem se zaoblenými rohy nebo tečkovaným podtržítkem.
Kliknutím na tyto objekty spustíte akci.
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Kontakty a technická podpora
Nejčastější otázky a odpovědi najdete na www.ucebnice.org/iu.
telefon: 777 790 644
e-mail: iu@prodos.eu
web: www.ucebnice.org
facebook: www.facebook.com/interaktivni.ucebnice
Prodos spol. s r. o.
Kollárovo nám. 7
772 00 Olomouc
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