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Windows 7  
 

Plocha 

Co je nového v nabídce Start? 

V systému Windows 7 máte lepší kontrolu nad programy a soubory, které 

se zobrazují v nabídce Start. Nabídka Start je v podstatě prázdný kontejner, 

který můžete organizovat a upravovat podle svých představ. 

Nabídka Start 

Skrýt vše  
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Operační systém Windows 7 zavádí seznamy odkazů, které jsou k dispozici 

pro nabídku Start i hlavní panel. Seznamy odkazů představují seznamy 

naposledy otevřených položek, jako jsou soubory, složky nebo weby. 

Položky jsou uspořádány podle programů, které slouží k jejich otevření. 

Pomocí seznamů odkazů lze nejen otevřít naposledy použité dokumenty, 

ale do seznamu můžete také připnout oblíbené položky. Můžete tak rychle 

přistupovat k programům a souborům, které používáte každý den. 

Stejné položky se zobrazí v seznamu odkazů programu v nabídce Start a na 

hlavním panelu. 

Ve výchozím stavu nejsou k nabídce Start připnuty žádné programy ani 

soubory. Při prvním otevření programu nebo položky se v nabídce Start 

zobrazí odpovídající zástupce. Zástupce lze odebrat nebo připnout k 

nabídce Start a ponechat jej v nabídce natrvalo. Počet zástupců 

zobrazených v nabídce Start lze také omezit a zabránit nadměrnému 

prodloužení nabídky.  

 

Knihovny  

V předchozích verzích systému Windows spočívala správa souborů v jejich 

umisťování do různých složek a podsložek. V systému Windows 7 můžete 

k organizaci souborů a pro přístup k nim používat také knihovny, u nichž 

nezáleží na tom, kde jsou soubory fyzicky uloženy.  

V knihovně se shromažďují soubory z různých umístění a zobrazují se jako 

jediná kolekce, ale nepřesouvají se přitom z místa, kde jsou uloženy. Na 

začátku máte k dispozici čtyři výchozí knihovny (Dokumenty, Hudba, 

Obrázky a Video), můžete však vytvořit nové knihovny pro jiné kolekce 

souborů. Nabídka Start ve výchozím nastavení obsahuje knihovny 

Dokumenty, Hudba a Obrázky. Podobně jako ostatní položky lze knihovny 

v nabídce Start přidávat, odebírat nebo upravovat jejich vzhled.  
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Hledání 

V nabídce Start se nachází pole Hledat, pomocí kterého lze vyhledávat 

soubory, složky, programy nebo e-mailové zprávy uložené v počítači. 

Jakmile začnete do pole Hledat zadávat slovo nebo frázi, hledání je 

automaticky zahájeno a průběžné výsledky hledání začnou dočasně 

zaplňovat nabídku Start nad vyhledávacím polem. 

Výsledky hledání jsou uspořádány do skupin podle toho, jakého typu je 

položka výsledku a zda je položka uložena ve vašem počítači. Výsledky 

hledání mohou být například seskupeny podle programů, úkolů ovládacích 

panelů, knihoven (například Dokumenty nebo Obrázky) nebo podle 

souborů. Výsledky hledání s nejlepší shodou (nikoli všechny shody) pro 

jednotlivé skupiny jsou zobrazeny přímo pod záhlavím skupiny. Kliknutím 

na jednotlivý výsledek otevřete program nebo soubor. Můžete také 

kliknout na záhlaví skupiny a zobrazit úplný seznam výsledků hledání pro 

danou skupinu v Průzkumníku systému Windows. 

Možnosti tlačítka vypnout  

Tlačítko Vypnout je zobrazeno v pravém dolním rohu nabídky Start. 

Kliknutím na šipku vedle tlačítka 

Vypnout zobrazíte další možnosti. 

Po kliknutí na tlačítko Vypnout dojde ve vašem počítači k ukončení všech 

spuštěných programů a vypnutí počítače. Tlačítko lze překonfigurovat tak, 

aby provádělo jinou akci, například přepnutí počítače do režimu spánku 

nebo přihlášení jiného uživatele.  

 

Jaká tlačítka byla přesunuta 

 

V systému Windows 7 byla některá známá tlačítka změněna nebo 

přesunuta z nabídky Start. (Tlačítka však můžete vrátit zpět, pokud chcete.) 
 Bylo odebráno tlačítko Připojit. Tlačítkem bylo možné zobrazit seznam 

dostupných sítí, ke kterým jste se mohli připojit. Chcete-li zobrazit seznam 

dostupných sítí, klikněte na ikonu Síť  v oznamovací oblasti na konci 

hlavního panelu a pak klikněte na položku Otevřít Centrum síťových 

připojení a sdílení. 

 Tlačítko Tiskárny bylo přejmenováno na Zařízení a tiskárny. Kliknutím na 

toto tlačítko zobrazíte seznam všech periferních zařízení připojených k 

vašemu počítači, včetně tiskáren, faxů, monitorů a myši. 
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 Tlačítko Síť bylo odebráno z nabídky Start, ale je uvedeno v navigačním 

podokně Průzkumníka systému Windows. Kliknutím na tlačítko Síť 

zobrazíte seznam všech počítačů připojených k vaší aktuální síti.  

 Z nabídky Start bylo odebráno tlačítko Naposledy otevřené položky. 

Naposledy otevřené soubory a programy se automaticky zobrazují v 

seznamu odkazů nabídky Start. Pokud dáváte přednost tlačítku Naposledy 

otevřené položky, můžete jej vrátit zpět do nabídky Start. 

Pravděpodobně si také všimnete, že možnost nastavení klasické nabídky 

Start, která vrátila vzhled a funkci nabídky Start podle předchozích verzí 

systému Windows, již v systému Windows 7 není k dispozici. 

 

 

Co je nového na hlavním panelu systému Windows 7? 

V systému Windows 7 byl hlavní panel kompletně přepracován tak, aby 

usnadnil správu a přístup k nejdůležitějším souborům a programům. 

Tlačítka hlavního panelu 

Tlačítka hlavního panelu mají obnovený vzhled a dokáží více akcí než 

pouze zobrazení spuštěných programů. 

Ve výchozím zobrazení se každý program jeví jako jedno neoznačené 

tlačítko, a to i v případě, že je otevřeno více položek u jednoho programu. 

Tím je zajištěn přehledný a jednotný vzhled. Vzhled hlavního panelu 

včetně vzhledu tlačítek a jejich seskupování v případě více otevřených 

oken lze přizpůsobit, pokud je otevřeno více položek. Můžete také nastavit 

zobrazení samostatných tlačítek pro každý otevřený soubor.  

Můžete také změnit pořadí tlačítek programu na hlavním panelu včetně 

připnutých a spuštěných programů, které připnuty nejsou, a seřadit je tak, 

aby se zobrazovaly v pořadí, které vám vyhovuje. Chcete-li změnit pořadí 

tlačítek na hlavním panelu, přetáhněte tlačítko z aktuální pozice do jiné 

pozice na hlavním panelu. Pořadí tlačítek můžete měnit tak často, jak 

požadujete. 

Otevření oken v náhledu prostředí Aero 

Když na ploše otevřete několik oken, může být v některých případech 

složité zobrazit samostatná okna a pak mezi nimi přepínat. 

Náhled prostředí Aero nabízí rychlý přehled ostatních otevřených oken, 

aniž byste museli kliknout mimo okno, se kterým aktuálně pracujete. 

Přejděte na tlačítko na hlavním panelu a náhledy miniatur jakýchkoli 

otevřených oken spojených s daným tlačítkem se zobrazí nad hlavním 

panelem. Pokud chcete otevřít okno, které vidíte v náhledu, stačí kliknout 

na jeho miniaturu.  

Připnutí položek 

Připnutí programů k hlavnímu panelu doplňuje funkci připínání programů 

k nabídce Start, kterou znáte z předchozích verzí operačního systému 
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Windows. Pokud na hlavní panel připnete oblíbený program, můžete se na 

něj kdykoli podívat a přejít k němu jediným kliknutím. Systém Windows 7 

obsahuje také seznamy odkazů, abyste kromě spouštění programu z 

hlavního panelu mohli z daného programu spouštět také poslední položky 

pouhým kliknutím na stejné tlačítko. 

Seznamy odkazů představují seznamy naposledy otevřených nebo často 

používaných položek, jako jsou soubory, složky, úlohy nebo weby. 

Položky jsou uspořádány podle programů, které slouží k jejich otevření. 

Pomocí seznamů odkazů lze nejen otevřít naposledy použité dokumenty, 

ale do seznamu můžete také připnout oblíbené položky. Můžete se tak 

rychle dostat k položkám, které používáte každý den. 

Na hlavním panelu se zobrazí seznamy odkazů pro programy, které jste 

připnuli k hlavnímu panelu, a aktuálně spuštěné programy. Seznamy 

odkazů programu můžete zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši na 

tlačítko na hlavním panelu nebo přetažením tlačítka na plochu. Položky lze 

ze seznamu odkazů otevřít tím, že na ně kliknete.  

Oznamovací oblast 

Nový způsob správy oznamovací oblasti na konci hlavního panelu 

znamená, že se bude zobrazovat menší počet oznámení a ta oznámení, 

která se zobrazí, budou shromážděna na jediném místě v systému 

Windows. 

V minulých verzích mohla být oznamovací oblast přeplněna ikonami. V 

poslední verzi systému se můžete rozhodnout, které ikony budou 

zobrazeny stále. A ostatní ikony můžete ponechat k dispozici v oblasti 

přetečení, kde k nim máte přístup jediným kliknutím.  

Centrum akcí představuje jediné místo, ve kterém se shromažďují důležitá 

oznámení o zabezpečení a údržbě. Pokud nechcete přerušovat práci, 

můžete tyto zprávy projít později. Když kliknete na ikonu Centra akcí a 

pak kliknete na příkaz Spustit Centrum akcí, zobrazí se informace o 

zprávách, na které je zapotřebí reagovat. Dále zde můžete vyhledat 

užitečné odkazy na poradce při potížích a nástroje pro odstranění 

problémů.  

Zobrazení plochy 

Tlačítko Zobrazit plochu bylo přesunuto na druhý konec hlavního panelu 

z tlačítka Start, což usnadňuje kliknutí nebo přechod na dané tlačítko bez 

neúmyslného otevření nabídky Start. 

Tlačítko Zobrazit plochu na hlavním 

panelu 

Kliknutím na tlačítko Zobrazit plochu zobrazíte plochu. Pokud však 

chcete na plochu pouze nahlédnout a zobrazit ji dočasně, přesuňte na 

tlačítko Zobrazit plochu pouze ukazatel myši a neklikejte na něj. Jakmile 
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přesunete ukazatel myši na tlačítko Zobrazit plochu na konci hlavního 

panelu, všechna otevřená okna zešednou a odkryjí plochu. Chcete-li okna 

znovu zobrazit, stačí odsunout ukazatel myši z tlačítka Zobrazit plochu. 

Tuto funkci využijete pro rychlé zobrazení miniaplikací na ploše nebo v 

případě, že se chcete vyhnout minimalizaci všech otevřených oken a jejich 

následnému obnovení.  

 

 

Co je nového na ploše systému Windows? 

Nové funkce na ploše systému Windows usnadňují uspořádání a správu 

většího počtu oken. Můžete tak snadno přepínat mezi otevřenými okny a 

soustředit se na důležité programy a soubory. Ostatní nové funkce 

pomáhají přizpůsobit plochu vašemu stylu práce. 

Přichycení 

Funkce Přichytit umožňuje uspořádat nebo upravit velikosti oken na ploše 

jediným přetažením myši. Přichycení podporuje rychlé zarovnání oken 

podél okrajů plochy, jejich svislé rozbalení přes celou výšku obrazovky a 

maximalizaci po celé ploše. Přichycení oken využijete zejména při 

porovnání dvou dokumentů, kopírování nebo přesunutí souborů mezi 

dvěma okny, maximalizaci aktivního okna nebo při rozbalení dlouhých 

dokumentů, které se budou číst snadněji bez nadměrného 

posouvání.
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Přetažením okna na stranu plochy je rozbalte přes polovinu obrazovky. 

Funkci přichycení aktivujete přetažením záhlaví otevřeného okna na 

některou stranu plochy (zarovnání okna podél okraje plochy) nebo 

přetažením na horní okraj plochy (maximalizace okna). Chcete-li okno 

rozbalit a přichytit ve svislém směru, přetáhněte horní okraj okna na horní 

okraj plochy.  

Aero Shake 

Pomocí okna Aero Shake můžete rychle minimalizovat všechna otevřená 

okna na ploše kromě toho, na které se chcete zaměřit. Stačí kliknout na 

záhlaví okna, které chcete ponechat otevřené, a rychle oknem přetáhnout 

tam a zpět (zatřást). Ostatní okna budou minimalizována.  
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Zatřesení oknem a následná minimalizace všech ostatních oken 

Chcete-li minimalizovaná okna obnovit, znovu zatřeste otevřeným oknem  

Náhled Aero 

Pomocí funkcí Náhledu Aero můžete rychle zobrazit náhled oken bez 

minimalizace všech oken, nebo zobrazit náhled otevřeného okna umístěním 

ukazatele myši na jeho tlačítko na hlavním panelu. 

Tlačítko Zobrazit plochu bylo přesunuto na druhý konec hlavního panelu 

z tlačítka Start, což usnadňuje kliknutí nebo přechod na dané tlačítko bez 

neúmyslného otevření nabídky Start. 

Kromě přechodu na plochu kliknutím na tlačítko Zobrazit plochu máte 

možnost dočasně zobrazit nebo prohlížet plochu pouhým přechodem na 

tlačítko Zobrazit plochu. Pokud přejdete na tlačítko Zobrazit plochu na 

konci hlavního panelu, zmizí všechna otevřená okna ze zobrazení a plochu 

tak odkryjí. Chcete-li okna znovu zobrazit, stačí odsunout ukazatel myši z 

tlačítka Zobrazit plochu. 
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Rychlý náhled plochy 

Tuto funkci využijete pro rychlé zobrazení miniaplikací na ploše nebo v 

případě, že se chcete vyhnout minimalizaci všech otevřených oken a jejich 

následnému obnovení.  
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Pomocí Náhledu Aero se můžete také rychle podívat na ostatní otevřená 

okna, aniž byste museli klikat mimo okno, v němž právě pracujete. 

  Náhled otevřených oken v miniaturách na hlavním panelu 

Umístěte ukazatel myši na tlačítko programu na hlavním panelu, který 

obsahuje otevřené soubory. Nad hlavním panelem se zobrazí náhled s 

miniaturami všech otevřených souborů, které jsou přidruženy k danému 

programu. Umístěním ukazatele myši na miniaturu můžete zobrazit náhled 

obsahu daného okna a všechna ostatní otevřená okna na ploše zmizí, aby se 

odkrylo pouze okno, jehož náhled prohlížíte Okno zobrazené v náhledu 

otevřete kliknutím na miniaturu okna.  

 

Miniaplikace 

Postranní panel systému Windows není v této verzi systému Windows 

obsažen. Místo něj můžete kdekoli na ploše zobrazit miniaplikace a 

dočasně je zobrazit v náhledu prostředí Aero bez nutnosti minimalizovat 

nebo zavírat okna, se kterými právě pracujete. 

Miniaplikace na ploše 

Další informace o použití miniaplikací na ploše získáte vyhledáním slova 

„miniaplikace“ v Nápovědě a podpoře.  

Pozadí plochy 

Pozadí plochy již není omezeno pouze na jeden statický obrázek. V 

systému Windows 7 můžete přehrávat prezentace. Prezentace jsou již 

obsaženy v některých motivech systému Windows a můžete také vytvořit 

vlastní prezentace z osobní kolekce obrázků 
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Poznámky 

 Ne všechny nové funkce plochy jsou k 

dispozici ve všech edicích systému 

Windows 7. Funkce Náhled Aero, Aero 

Shake a prezentace na pozadí například 

nejsou součástí edicí Windows 7 Home 

Basic nebo Windows 7 Starter. Informace 

o tom, jakou edici systému Windows 7 

máte v počítači nainstalovanou, zjistíte 

tak, že v Ovládacích panelech otevřete 

panel Systém. 

Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko Start , kliknutím 

pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko 

Vlastnosti.  

 Přepracována byla také nabídka Start a 

hlavní panel, které disponují některými 

novými funkcemi..  
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Office 2010 
 

Rychlé seznámení s Office 2010 
 

 

 

 

Nové řídicí centrum uživatele – pás karet (v aplikaci Word 2010) 

 

Ve známých aplikacích sady Microsoft Office došlo k mnohým změnám. Dobrá zpráva 

však je, že potřebné příkazy a další nástroje jsou nyní viditelné a lépe dostupné. 

Místo přibližně 30 skrytých panelů nástrojů a příkazů schovaných v nabídkách a 

dialogových oknech má nyní uživatel k dispozici jediné řídicí centrum, ve kterém jsou 

důležité ovládací prvky seskupeny a lépe zviditelněny. 

Naučíte-li se používat pás karet v jedné aplikaci, budete s ním snadno pracovat i v dalších 

aplikacích. 
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Tři části pásu karet jsou karty, skupiny a příkazy. 

 

Pás karet se skládá ze tří základních částí. 

 Karty se nacházejí v horní části pásu karet. Každá z nich reprezentuje základní úlohy, 

které lze v dané aplikaci provádět. 

 Skupiny jsou sady souvisejících příkazů zobrazené na kartách. Shromažďují všechny 

příkazy, které mohou být potřebné při provádění jednotlivých typů úloh, a poskytují 

uživateli vydatnou vizuální podporu. 

 Příkazy jsou uspořádány ve skupinách. Příkazem může být tlačítko, nabídka nebo pole, 

do kterého se zadávají informace. 

Jak nejlépe začít? Začněte u první karty. 

Například první kartou v aplikaci Word 2010 je karta Domů. Hlavní úlohou v aplikaci 

Word je psaní textu, proto jsou na kartě Domů umístěny příkazy, které uživatelé nejčastěji 

potřebují při psaní dokumentů: příkazy pro formátování písma (ve skupině Písmo), 

možnosti formátování odstavce (ve skupině Odstavec) a styly textu (ve skupině Styl). 

Stejné uspořádání najdete i v ostatních aplikacích systému Office 2010, přičemž první karta 

obsahuje příkazy pro nejdůležitější typ práce. Primární kartou v aplikacích Excel, 

PowerPoint a Access je také karta Domů. V aplikaci Outlook je to při vytváření zprávy 

karta Zpráva. 
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Příkazy Vložit, Vyjmout a Kopírovat v aplikacích Word a Excel. Protože se často používají, 

jsou logicky zobrazeny na kartě Domů, která je první kartou pásu karet. 

 

Příkazy jsou uspořádány podle toho, jak se používají. Společnost Microsoft zjistila, že 

uživatelé sady Microsoft Office dávají přednost základní sadě příkazů, které používají 

znovu a znovu. Tyto základní příkazy jsou nyní nejlépe dostupné. 

Příkladem může být příkaz Vložit. Je to jeden z nejčastěji používaných příkazů. Proč ho 

tedy v okně maximálně neupřednostnit společně se souvisejícími příkazy Vyjmout a 

Kopírovat?  

Často používané příkazy již nemusejí sdílet v nabídce nebo panelu nástrojů místo se 

vzdáleně příbuznými příkazy. Používají se nejčastěji, takže jsou nejvíce po ruce. 

Méně často používané příkazy jsou na pásu karet na méně nápadném místě. Většina 

uživatelů například používá příkaz Vložit jinak méně často než příkaz Vložit. Chtějí-li tedy 

použít příkaz Vložit jinak, musí nejprve klepnout na šipku u příkazu Vložit. 
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Pokud v aplikaci Word vložíte obrázek, objeví se v horní části pásu karet karta Nástroje 

obrázku. 

 

Na pásu karet jsou stále k dispozici nejčastěji používané příkazy. Některé další příkazy se 

zobrazí jen tehdy, pokud je uživatel potřebuje, v závislosti na prováděné akci. 

Pokud například není v dokumentu aplikace Word obrázek, nejsou příkazy pro práci s 

obrázkem nutné. 

Po vložení obrázku se objeví karta Nástroje obrázku spolu s kartou Formát – obsahují 

příkazy potřebné k práci s obrázkem. Jakmile ukončíte práci na obrázku, karta Nástroje 

obrázku zmizí. 

Budete-li chtít s obrázkem znovu pracovat, klepněte na něj a karta se znovu zobrazí spolu 

se všemi potřebnými příkazy. Aplikace Word ví, co děláte, a nabídne vám nástroje, které 

potřebujete. Obsah pásu karet se mění v závislosti na provedené akci. 

Nemějte tedy obavy, pokud neuvidíte neustále všechny potřebné příkazy. Proveďte první 

krok. Potom budou potřebné příkazy po ruce. 
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Potřebujete-li zobrazit další možnosti, klepněte na šipku v dolní části skupiny. 

 Klepněte na šipku ve skupině Písmo. 

 Otevře se dialogové okno Písmo. 

 

Pokud je v pravém dolním rohu skupiny zobrazena malá šipka , znamená to, že jsou pro 

tuto skupinu k dispozici další možnosti. Klepnete-li na šipku (označuje se jako ikona pro 

otevření dialogového okna), zobrazí se dialogové okno nebo podokno úloh s dalšími 

příkazy. 

Například v aplikaci PowerPoint obsahuje skupina Písmo na kartě Domů všechny příkazy 

potřebné k provádění většiny změn písma: ke změně řezu a velikosti písma a také k 

nastavení tučného, kurzívního nebo podtrženého písma. 

Pokud však potřebujete méně často používanou možnost, například horní index, klepněte ve 

skupině Písmo na šipku – otevře se dialogové okno Písmo, které obsahuje zaškrtávací 

políčko Horní index a další možnosti související s písmy. 
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Přehrajte animaci a sledujte, jak lze pomocí funkce dynamického náhledu zobrazit náhled 

stylu podtržení, a podívejte se na vybraný styl. 

 

Trávili jste někdy čas opakovaným prováděním akcí a jejich vracením zpět? Například jste 

vybrali písmo, barvu písma nebo styl nebo jste provedli změny v obrázku, ale pak se 

ukázalo, že vybraná možnost neodpovídá vašim představám. Pak bylo nutné vrátit akci zpět 

a zkusit jinou možnost, a to provádět tak dlouho, dokud jste konečně nezískali požadovaný 

výsledek. 

Nyní můžete před provedením výběru zobrazit dynamický náhled své volby. Tím, že 

vyberete požadovanou možnost hned napoprvé, získáte výsledky rychleji a lépe. Není třeba 

vracet akce zpět a opakovat výběr. 

Chcete-li použít dynamický náhled, umístěte ukazatel myši na požadovanou možnost. 

Dokument se změní a ukáže se, jaký bude důsledek použití dané možnosti (a to dříve, než ji 

skutečně vyberete). Bude-li náhled odpovídat vašim představám, teprve potom klepněte na 

danou možnost a tak ji vyberte. 

Klepnete-li na tlačítko Přehrát, můžete sledovat postup použití dynamického náhledu ke 

zjištění vzhledu různých stylů podtržení, a to před skutečným vybráním stylu. 
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Přehráním animace lze zobrazit přidání tlačítka na panel nástrojů Rychlý přístup a jeho 

odebrání z tohoto panelu nástrojů. 

 

Pokud často používáte příkazy, které nejsou dostupné tak rychle, jak byste chtěli, můžete je 

snadno přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů je po prvním 

spuštění aplikace sady Microsoft Office zobrazen nad pásem karet. Příkazy na tomto panelu 

nástrojů jsou vždy viditelné a snadno dostupné. 

Pokud například v aplikaci Word nebo Excel denně zapínáte revizní značky pomocí příkazu 

Sledování změn a nechcete pokaždé klepat na kartu Revize, kde je tento příkaz umístěn, 

můžete přidat příkaz Sledování změn na panel nástrojů Rychlý přístup. 

Provedete to tak, že na kartě Revize klepnete pravým tlačítkem myši na příkaz Sledování 

změn a pak klepnete na příkaz Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Budete-li chtít 

příkaz (tlačítko) odstranit, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz 

Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup. 

Klepnutím na tlačítko Přehrát lze zobrazit postup přidání tlačítka na panel nástrojů a jeho 

odebrání z panelu nástrojů. 
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Skupina Zobrazit či skrýt na kartě Zobrazení. Při vysokém rozlišení jsou zobrazeny všechny 

příkazy ve skupině. Při nízkém rozlišení lze příkazy zobrazit klepnutím na šipku na tlačítku 

skupiny.  

 

Vše, co bylo dosud řečeno, platí pro vysoké rozlišení obrazovky a maximalizované okno 

aplikace. Pokud tomu tak není, může se vzhled pásu karet změnit. Jak? Takto: 

Nízké rozlišení:     Pokud je nastaveno nízké rozlišení obrazovky, například 800 krát 600 

pixelů, zobrazí se u některých skupin na pásu karet místo příkazů pouze název dané 

skupiny. Příkazy se zobrazí až po klepnutí na šipku na tlačítku skupiny. 

Například v aplikaci Word jsou při vyšším rozlišení na kartě Zobrazení ve skupině 

Zobrazit či skrýt zobrazeny všechny příkazy. Při rozlišení 800 krát 600 se však zobrazí 

pouze tlačítko Zobrazit či skrýt, nikoli příkazy skupiny. 

Všechny příkazy skupiny lze zobrazit klepnutím na šipku na tlačítku Zobrazit či skrýt. 

Obecně platí, že při nižším rozlišení se zobrazí pouhý název skupiny u těch skupin, které 

obsahují méně často používané příkazy. 

Zmenšené okno aplikace:     Pro každé rozlišení platí, že zmenšíte-li okno aplikace, 

zobrazí se při určité velikosti okna u některých skupin pouze jejich názvy a k zobrazení 

příkazů bude nutné klepnout na šipku na tlačítku skupiny. 

Počítače Tablet PC:     Pokud pracujete na počítači Tablet PC s menší obrazovkou, 

všimněte si, že se vzhled pásu karet přizpůsobil a karty a skupiny jsou menší. Máte-li větší 

monitor, vzhled pásu karet se přizpůsobí a karty a skupiny budou větší. 
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Zjistěte, co je ještě nového v některých produktech systému Office 2010.  

 

Nastal čas zjistit, co je kromě pásu karet ještě nového. 

Nové je tlačítko Microsoft Office . Toto tlačítko nahradilo v několika aplikacích sady 

Office nabídku Soubor. Nabízí více možností, které jsou navíc výhodně umístěny společně. 

Co je ještě nového? Nové jsou klávesové zkratky a formáty souborů u aplikací Word, 

Excel, PowerPoint a Access 2010. 

V této lekci zjistíte, jak s některými z těchto nových možností pracovat, poznáte, jak 

postupovat, pokud nemůžete najít požadovaný příkaz, naučíte se pracovat s novými formáty 

souborů a dozvíte se, jak mohou uživatelé, kteří neprovedli upgrade na aplikace Word, 

Excel a PowerPoint 2010, otvírat soubory vytvořené v těchto aplikacích a pracovat s nimi 

jako obvykle. 
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Tlačítko Microsoft Office v aplikacích Word a Excel. 

 

Tlačítko Microsoft Office je umístěno v levém horním rohu okna několika aplikací 

sady Microsoft Office. Klepnutím na toto tlačítko získáte přístup ke stejným základním 

příkazům, jaké byly dříve v nabídce Soubor a které umožňují otvírat, ukládat a tisknout 

dokumenty. 

Toto tlačítko však nabídne více příkazů, než obsahovala nabídka Soubor. Umožňuje 

například zkontrolovat, zda soubory aplikací Word, Excel nebo PowerPoint neobsahují 

osobní údaje nebo komentáře. Více se dozvíte v praktickém cvičení na konci lekce. 

Pomocí tlačítka Microsoft Office se dostanete také k nastavení aplikace, kde můžete 

například nastavit předvolby pro kontrolu a opravy pravopisu. 

V dolní části nabídky klepnete na příkaz Možnosti aplikace Excel, Možnosti aplikace 

Word a tak dál a potom v seznamu vlevo klepnete na některou z kategorií. V aplikaci Excel 

můžete například klepnout na kategorii Vzorce a pak zapnout nebo vypnout styl odkazů 

R1C1. V aplikaci Word můžete klepnout na kategorii Kontrola pravopisu a mluvnice a 

pak zapnout nebo vypnout funkci kontroly pravopisu při psaní. 

V předchozích verzích sady Office se možnosti nastavovaly v dialogovém okně Možnosti, 

které se otevíralo pomocí nabídky Nástroje. Mnohé z těchto možností lze nyní nalézt po 

klepnutí na tlačítko Microsoft Office – jsou tak lépe viditelné a snáze dostupné, ať budete 

pracovat na starých nebo nových souborech. 
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Okno Nová prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 

 

Při vytváření nového dokumentu, sešitu, prezentace nebo databáze budete mít k dispozici 

úplné, barevné okno, které vám usnadní začátek. Můžete začít s prázdným nebo stávajícím 

souborem, podle toho, jak jste zvyklí. Můžete však také klepnout vlevo v části Microsoft 

Office Online na kategorii Uvedené a vybrat z katalogu odkazů na online šablony a školicí 

kurzy – tímto způsobem značně urychlíte svou tvůrčí práci.  

Na začátku klepněte v levém horním rohu okna na tlačítko Microsoft Office . Pak 

klepněte na příkaz Nový – v aplikaci Word se otevře okno Nový dokument, v aplikaci 

Excel okno Nový sešit, v aplikaci PowerPoint okno Nová prezentace a v aplikaci Access 

okno Začínáme s aplikací Microsoft Office Access. 
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Pomocí tipů ke klávesovým zkratkám můžete například odebrat v aplikaci Word styl nadpisu. 

 Stisknutím klávesy ALT zobrazte tipy ke klávesovým zkratkám. 

 Stisknutím klávesy Ů vyberte kartu Domů. 

 Stisknutím klávesy Á vyberte tlačítko Vymazat formátování ve skupině Písmo – styl 

nadpisu bude odebrán. 

 

Pokud používáte více klávesnici než myš, budou vás zajímat klávesové zkratky v systému 

Office 2010. 

Nové uživatelské rozhraní s pásem karet přináší nové klávesové zkratky. Proč? Protože tato 

změna má oproti předchozím verzím dvě velké výhody:  

 Klávesovou zkratku má nyní každé tlačítko na pásu karet. 

 Klávesové zkratky často vyžadují stisknutí menšího počtu kláves. 

Používání nových klávesových zkratek 

Nové klávesové zkratky mají také nový název: tipy ke klávesovým zkratkám. Stisknutím 

klávesy ALT se tipy ke klávesovým zkratkám zobrazí. 

Můžete zobrazit tipy ke klávesovým zkratkám pro všechny karty pásu karet, všechny 

příkazy na kartách, panel nástrojů Rychlý přístup a tlačítko Microsoft Office.  

Stiskněte klávesu odpovídající kartě, kterou chcete zobrazit. Tím se zobrazí všechny 

popisky tipů ke klávesovým zkratkám pro tlačítka dané karty. Pak stiskněte klávesu, která 

přísluší požadovanému tlačítku.  
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Co se stalo se starými klávesovými zkratkami?     Staré klávesové zkratky, které začínají 

stisknutím klávesy CTRL, se nezměnily a můžete je používat jako dřív. Například pomocí 

klávesové zkratky CTRL+C můžete něco zkopírovat do schránky a pomocí klávesové 

zkratky CTRL+V to vložit ze schránky do dokumentu.  
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Výhody nových formátů souborů 

 

V aplikacích Word 2010, Excel 2010 a PowerPoint 2010 se používají nové formáty 

souborů. Proč? Důvodů je mnoho: například lepší zabezpečení souborů, nižší 

pravděpodobnost poškození souborů, menší velikost souborů a nové funkce. 

Pokud vás zajímají technické podrobnosti, jsou nové formáty souborů založeny na jazyku 

XML (Extensible Markup Language) a zahrnují otevřené formáty XML pro sadu Office. 

Několik dalších informací o novém formátu v aplikacích Word, Excel a PowerPoint 

 U dokumentů, sešitů a prezentací má nyní výchozí formát souboru na konci přípony 

názvu souboru písmeno x, které označuje formát XML. Například v aplikaci Word je při 

výchozím nastavení dokument uložen s příponou DOCX, nikoli s příponou DOC. 

 Uložíte-li soubor jako šablonu, platí totéž – soubor bude uložen se starou příponou 

šablony, na jejímž konci však bude navíc písmeno x: například v aplikaci Word to bude 

přípona DOTX. 

 Pokud daný soubor obsahuje kód nebo makra, je třeba jej uložit v novém formátu 

povolujícím makra. V případě dokumentu aplikace Word to znamená formát DOCM, v 

případě šablony aplikace Word se jedná o formát DOTM. 
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Sdílení dokumentů mezi systémem Office 2010 a dřívější verzí sady Office 

 

Možná jste první osobou v pracovní skupině, která získala systém Office 2010, nebo 

spolupracujete s odděleními, která používají dokumenty sady Office uložené v dřívějším 

formátu. Přesto můžete sdílet dokumenty s ostatními. Zde popíšeme, jak. 

Můžete otevřít soubor vytvořený v některé z předchozích verzí sady Office, od verze 95 až 

po verzi 2003. Soubor lze otevřít jako obvykle a pracovat na něm ve verzi 2010. Poté jej 

budete chtít uložit. Pomocí dialogového okna Uložit jako uložíte soubor vytvořený v 

předchozí verzi ve formátu stejné verze. Při ukládání vás nástroj Kontrola kompatibility 

upozorní na to, které nové funkce přidané do souboru budou pravděpodobně zakázány nebo 

které budou nahrazeny nejvíce podobnými funkcemi. 

Poznámka:     Otevřete-li prezentaci vytvořenou v aplikaci PowerPoint 95, zvolí aplikace 

PowerPoint při ukládání jako výchozí formát 2010. Můžete však vybrat jiný formát a uložit 

soubor ve formátu 97-2003. 

Pokud chcete uložit soubor ve formátu 2010, vyberte v rozevíracím seznamu Typ souboru 

možnost Dokument aplikace Word, Sešit aplikace Excel nebo Prezentace aplikace 

PowerPoint. 

Spolupracovníci, kteří používají aplikace Word, Excel a PowerPoint verze 2000 až 2003 (a 

mají nainstalovány nejnovější opravy a aktualizace Service Pack), mohou otvírat soubory 

verze 2010. Po klepnutí na váš dokument se jim zobrazí dotaz, zda chtějí stáhnout převaděč 

umožňující otevření dokumentu.  
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O programu eBeam Interact Software 
 

eBeam Interact software je jednoduchý nástroj jak vyvíjet, organizovat a komunikovat obsah 

vašich interaktivních meetingů. 

 Řiďte software pomocí interaktivní palety nástrojů  

 Ovládejte vaše PowerPoint prezentací jako nikdy předtím. Startujte celou slide show z 

promítací plochy. Dělejte poznámky do snímků a poté uložte poznámky zpět do 

původního souboru PowerPointu.  

 Sdílejte vaše stránky Scrapbook přes Internet/intranet s kýmkoliv a kdykoliv. Změny 

stránky sdílejte v reálném čase. Umožněte vzdáleným účastníkům přihlásit se a vkládat 

poznámky do prezentace v reálném čase.  

 Importujte PowerPoint, Excel, Word, a obrázky jako pozadí a poté přes pozadí pište 

poznámky. Perfektní nástroj pro přípravu prezentací.  

 Exportujte dokumenty do Scrapbooku z jakékoli aplikace s funkní Tisk. Perfektní pro 

vytváření PDF souborů!  

 Archivujte kompletní prezentace a diskuse.  

 Digitálně nahrávejte poznámky pomocí Nástroje Pero nebo přidávejte text pomocí 

Nástroje Text.  

 Importujte screen shoty nebo snímky pomocí nástroje Snímek nebo umístěním drag-

and-drop. Použijte galerii Scrapbook pro uložení vašich knihoven snímků do ústředního, 

jednoduše lokalizovatelného umístění.  

 Využívejte nástroje pro editaci objektů pro změnu Prvků scrapbooku  

 Pracujte s anotacemi, textovými poli,  obrázky nebo Flash soubory jako s prvky 

Scrapbooku. Pohybujte, otáčejte, měňte velikost, seskupujte a  kopírujte/vkládejte 

jakýkoliv prvek.  

 Využívejte Krycí štít - skryje části prezentace, které potřebujete během sekvence 

otázek a odpovědí nebo během lekce.  

 Přehrávejte, editujte, vepisujte poznámky do stránek Scrapbook a následně přiložte k 

e-mailovým zprávám, faxům či jednoduše vytiskněte.  

 Použijte Vrstvy pro kontrolu stránky. Předvádějte a skrývejte  vrsty dle toho co 

potřebujete mít viditelné a kdy.  

 Použijte Rekordér pro vytvoření pohyblivého snímku vaší interaktivní hodiny včetně 

zvuku. Uložte snímek v .avi, .wmv, or .swf (Flash) formatu.  

 Automaticky uložte váš soubor meetingu a buďte si jisti, že nikdy omylem nepřijdete 

o důležitou část vašich poznámek či prezentace.  

 Používejte Integrované nástroje hlasování při práci s daty pro volbu během meetingů 

nebo vyučovacích hodin  
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 eBeam Focus vizualizér (DocCam) přináší celou řadu možností jak zachytit obrázky 

pro obohacení a rozvíjení vašich prezentací. S vizualizérem můžete zachytit obrázek nebo 

natočit video. Zachycené obrázky můžete importovat přímo do Scrapbooku jako pozadí 

nebo objekt. Využívejte zachycené snímky jako objekty, text, diagramy, nákresy, 

poznámky meetingu, fotky, prostě cokoli chcete.  

 eBeam Inscribe bezdrátový tablet nabízí možnost komfortně ovládat pero a dělat 

poznámky ve Scrapbooku. Můžete dělat poznámky během prezentace. Můžete zvolit řadu 

nástrojů přímo z Lišty nástrojů tabletu. Máte řadu možnosti jak konfigurovat používání 

tabletu a pera, včetně Přímo Scrapbook, Standardní mód myši, Absolutní mód myši a 

Relativní mód myši.  
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Aplikace Scrapbook 

 

Hlavní vlastnosti: 

 Vytvářejte digitální poznámky s použitím nástroje Pero nebo přidávejte text pomocí 

nástroje Text.  

 Importujte screen shoty nebo snímky pomocí nástroje Snapshot nebo umístěním drag-

and-drop. Použijte galerii klipartů pro uložení vašich knihoven snímků do ústředního, 

jednoduše lokalizovatelného umístění.  

 Pracujte s anotacemi, textovými poli nebo obrázky jako s Prvky Scrapbooku. 

Pohybujte, otáčejte, měňte velikost, seskupujte a  kopírujte/vkládejte jakýkoliv prvek.  

 Použijte vizualizér pro zobrazení stránek nebo položek bez toho abyste je scanovali. 

Zálohujte tyté obrázky jako Prvky Scrapbooku.  

 Importujte PowerPoint, Excel, Word, a obrázky jako pozadí a poté přes pozadí pište 

poznámky. Perfektní nástroj pro přípravu prezentací.  

 Exportujte dokumenty do Scrapbooku z jakékoli aplikace s funkcí "tisk". Jednoduše 

otevřte dokument, vyberte "Tisk" a vyberte zdroj eBeam Scrapbook Image Writer ze 

seznamu tiskáren.Dokument bude importován do Scrapbooku, kde může být uložen, 

vytisknut, sdílen..  

 Sdílejte vaše stránky Scrapbook přes Internet/intranet s kýmkoliv a kdykoliv. Změny 

stránky sdílejte v reálném čase. Změny se sdílejí v reálném čase.  

 Přehrávejte, editujte, vepisujte poznámky do stránek Scrapbook a následně přiložte k 

e-mailovým zprávám, faxům či jednoduše vytiskněte.  

 Použijte Překrytí - zakrývejte části prezentací např. při otázkách a odpovědích či při  

výuce.  

 Automaticky uložte váš soubor meetingu a buďte si jisti, že nikdy omylem nepřijdete 

o důležitou část vašich poznámek či prezentace.  

 Pro ovládání obsahu stránky používejte Vrstvy. Ukažte či skryjte vrstvy a určujte, 

které  prvky jsou viditelné a kdy.  

 Schopnost používat bezdrátový tablet ve Scrapbooku. Vkládejte popisky do stránek 

Scrapbooku nebo na plochu.  

Poznámka: Mnoho pokročilých funkcí programu je dostupných pouze, je-li detekován  

interaktivní přijímač nebo bezpečnostní klíč. 
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Na Liště nástrojů Scrapbook jsou k dispozici následující možnosti: 

Normální (Stránka a 

Miniatury) 

 

Miniatury 

 

Pouze stránka 

 

Normální, Miniatury a Pouze stránka vám umožňují přepínat 

mezi různými Zobrazení Scrapbook.  

 

Mezi jednotlivými typy zobrazení můžete rovněž přepínat 

pomocí následujících kombinací kláves:  

 Normální: Ctrl+1  

 Miniatury: Ctrl+2  

 Pouze stránka: Ctrl+3  

Celá obrazovka 

 

Celá obrazovka maximalizuje stávající stránku na celou plochu 

obrazovky. Lišta nástrojů Scrapbook je pohyblivou lištou.  

Pro přepnutí na celou obrazovku: 

 Vyberte Zobrazení > Celá obrazovka nebo  

 Vyberte tlačítko Celá obrazovka z Lišty nástrojů 

Scrapbook  

Pro návrat na normální velikost obrazovky: 

 Vyberte tlačítko Celá obrazovka nebo  

 Klepněte pravým tlačítkem na obrazovku (stiskněte 

tlačítko A na interaktivním peru), a z menu, které se objeví 

vyberte Vypnout celou obrazovku.  

Pro více informací jak pracovat s režimem celé obrazovky viz. 

Nástroje celé obrazovky Scrapbook. 

Nová stránka 

 

Nová vytváří novou prázdnou stránku v meetingu Scrapbook.  

Pro vytvoření nové stránky: 

 Vyberte tlačítko Nová stránka nebo  

 Zvolte Stránka > Nová nebo  

Nová stránka se vloží přímo za zobrazenou stránku. 

Duplikovat stránku 

 

Duplikovat vytváří kopii zobrazené stránky a tuto stránku 

zobrazí.  

Pro duplikování stránky: 
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1. Vyberte stránku, kterou chcete duplikovat.  

1. Vyberte tlačítko Duplikovat stránku nebo zvolte Stránka 

> Duplikovat  

Duplikovaná stránka se vloží přímo za zobrazenou stránku. 

Smazat stránku 

 

Smazat maže zobrazenou stránku. 

Pro smazání stránky: 

1. Vyberte stránku, kterou chcete smazat.  

1. Vyberte tlačítko Smazat stránku nebo zvolte Stránka > 

Smazat.  

Vymazat stránku 

 

Vymazat vymaže všechny prvky ze zobrazené stránky. 

Pro vymazání stránky: 

1. Vyberte stránku, kterou chcete smazat.  

2. Vyberte tlačítko Vymazat stránku nebo zvolte Stránka > 

Vymazat.  

Výběr stránky 

 

Tlačítka Výběr stránky se používají pro zobrazení stránky 

výběrem čísla stránky. Tlačítka Výběr stránky znamenají zleva 

doprava: 

 Skočit na první stránku  

 Předchozí stránka  

 Další stránka  

 Skočit na poslední stránku  

 

Při zobrazení první stránky nefungují možnosti Skočit na první 

stránku a Předchozí stránka.  Při zobrazení poslední stránky 

nefungují možnosti Další stránka a Skočit na poslední stránku. 

 

Vybrat stránku můžete rovněž vepsáním čísla stránky přímo do 

textového okna a stisknutím tlačítka Enter nebo použitím 

možnosti Jdi na stránku, která se nachází v menu Stránky. 

Zpět 

 

Zpět ruší poslední změnu na stránce Scrapbook. Je možné vrátit 

zpět všechny změny až do úplně prázdné stránky. Zpět se týká 

pouze aktuální stránky. 
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Pro provedení Zpět: 

 Zvolte tlačítko Zpět, nebo  

 Vyberte Upravit > Zpět, nebo  

 Stiskněte Ctrl+Z.  

Vpřed 

 

Vpřed vám umožní znovu vrátit poslední provedenou změnu za 

předpokladu, že jste předtím použili nástroj Zpět. Pokud jste 

nástroj Zpět použili několikrát, můžete vrátit změny až do 

okamžiku, kdy jste začali provádět Zpět. Vpřed není možné, 

jakmile provedete na stránce novou změnu. Vpřed se týká 

pouze aktuální stránky. 

Pro provedení Vpřed: 

 Zvolte tlačítko Vpřed, nebo  

 Zvolte Upravit > Vpřed, nebo  

 Stiskněte Ctrl+Y.  

Smazat objekt 

 

Smazat objekt smaže zvolený prvek.  

Pro smazání objektu: 

1. Prvek vyberte Nástrojem Vybrat.  

2. Vyberte tlačítko Smazat objekt, nebo zvolte Upravit > 

Smazat.  

Sdílet/Ukončit meeting 

 

Sdílet meeting umožní meetingovému hostu sdílet Scrapbook 

meeting přes Internet/intranet. 

 

V průběhu sdílení se toto tlačítko změní na tlačítko Ukončit 

meeting. 

 

Pro více informací viz. Sdílet meeting. 

Připojit se k meetingu 

 

Připojit se k meetingu umožní pozvaným účastníkům se 

přihlásit do sdíleného Scrapbook meetingu. 

 

Pro více informací viz. Připojit se k meeting. 
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Účastnické informace 

 

Účastnické informace otevírají okno Účastníci tak že můžete 

sledovat kdo se připojil ke sdílenému meetingu Scrapbook.  

Okno Účastníci můžete otevřít také stisknutím Ctrl+4. 

 

Pro více informací viz. Co je to sdílený meeting? a Účastníci. 

Galerie obrázků 

 

Tlačítko Galerie obrázků otevírá galerii klipartů. Můžete tuto 

funkci použít pro přidávání grafiky z dodávané knihovny 

klipartů do vašich prezentací. Do galerie můžete rovněž 

přidávat své vlastní adresáře. 

 

Více informací jak pracovat s obrázky naleznete v kapitolách 

Prvky Scrapbook a Nastavení pozadí. 

Použít Překrytí 

 

Překrytí spustí zakrytí části nebo celé stránky. Překrytí můžete 

během prezentace odkrývat, měnit jeho velikost či průhlednost.  

Pro více informací viz. Překrytí.  

Reflektor 

 

Reflektor je užitecný nástroj pro upozornení na urcitou cást vaší 

plochy.  Nyní mužete zvýraznit specifickou cást vaší pracovní 

plochy. Reflektor mužete prizpusobit pomocí menu Možnosti 

Reflektoru. Reflektorem mužete posvítit kamkoliv v obraze, 

mužete zmenit jeho velikost ci nastavit jeho pruhlednost. 

Pro více informací viz. Reflektor.  

Přesunout lištu s 

nástroji  

Tlačítko Přesunout lištu s nástroji vám umožní posunout  lištu s 

nástroji do horní nebo do spodní části aplikačního okna. 

eBeam vizualizér 

 

eBeam Focus program k prohlížení obrázků a sekvencí 

získaných pomcí eBeam Focus vizualizéru 

 

Viz vizualizér. 
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Prvky Scrapbook popisuje následující tabulka. 

Prvek Popis 

Anotace Anotace jsou čáry vytvořené na stránkce Scrapbook s pomocí Nástroje Pero,  

Nástroje Tvar nebo Nástroje Zvýrazňovač. Jakmile je jednou vytvoříte, čára se 

stane prvkem, který lze přesouvat, lze jej otáčet, měnit jejich velikost, 

sekupovat je apod.  

Čáry anotací se seskupují automaticky s jinými čarami v závislosti na tom, jak 

blízko sebe byly vytvořeny a kolik času mezi jejich vytvořením uplynulo. 

Seskupování chrání skupiny čar, které mají zůstat spolu, jako jsou např. 

písmena, číslice, tvary apod.  

Automatické seskupování můžete zrušit v dialogovém okně Možnosti 

Scrapbook. Vyberte Upravit > Možnosti, otevřete dialog Možnosti a poté 

zvolte Nastavení. Odškrtněte políčko Automaticky seskupovat poznámky 

perem a zvýrazňovačem, tím seskupování vypnete.  

Viz. Seskupit a oddělit prvek. 

Tvary Tvary jsou narýsovaný na stránce Scrapbooku pomocí Nástroje Tvary. Jakmile 

je tvar nakreslen, můžete s ním zacházet jako s objektem - přesouvat jej, otáčet, 

zmenšovat nebo zvětšovat, seskupovat atd.  

 

Pozn: 

 Tvary nemohou být upraveny pomocí Lišty nástrojů úpravy objetů 

Scrapbooku .  

 Tvary nemohou být  mazány pomocí  Nástroje guma.  

 Jestliže přidáte hypertext. odkaz ke tvaru, ikona hyperlink se nebude 

objevovat na tvaru, ale bude blízko něj.  

Textové pole Textové pole je prvek, který zobrazuje psaný text do stránky Scrapbook. Pro 

více informací viz. Nástroj Text. 

Soubory 

obrázků 

Soubory obrázků, jako jsou obrázky JPG a GIF, lze do stránky Scrapbook 

importovat jako prvky.  

Pro import souboru obrázku jako prvku:  

 Vyberte Soubor > Galerie obrázků, nebo vyberte ikonu Galerie obrázků 

na Liště nástrojů Scrapbook a galerii  otevřete. Galerie obrázků vám 

umožňuje importovat soubor obrázků z adresáře jako prvek stránky 

Scrapbook nebo jako Pozadí. Vyberete-li Přidat vybrané do Scrapbook jako 

obrázek, obrázek se na vaší stránce objeví  jako prvek, kterým můžete 

manipulovat.  

 Vyberte Stránka > Přidat obrázek a vyhledejte ve vašem počítači jméno 

souboru obrázku.  
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 Přetáhněte soubor obrázku z plochy nebo Exploreru přímo do stránky 

Scrapbook.  

 Do stránky Scrapbook můžete z plochu rovněž přetáhnout některé typy 

souborů, jako je Excel, Word a PowerPoint a s výslednými obrázky 

pracovat jako s prvky. U vícestránkových souborů budete vyzvání vybrat 

stránku, kterou chcete použít. Pro více informací jak importovat 

vícestránkové soubory do pozadí viz. Nastavení pozadí.  

 

Podporované formáty pro soubory obrázků: 

 Bitmapa (*.bmp)  

 Grafické soubory (*.gif, *.jpg, *.ico, *.emf, *.wmf, *.png)  

 Excelovské sešity (*.xls). Viz. Import Excelovského sešitu.  

 PowerPointové prezentace (*.ppt).  Viz. Import PowerPointové 

prezentace.  

 Dokumenty Word (*.doc, *.rtf).  Viz.  Import dokumentu Word.  

 Dokumenty Excel, PowerPoint a Word lze načíst jako prvky v jednom 

okamžiku vždy pouze po jedné stránce.  Pro více informací jak importovat 

více stránek najednou viz. Nastavení pozadí.  

 Pokusíte-li se importovat typ souboru, který není podporován, stránka 

zobrazí ikonu souboru a název souboru, ale nenačte soubor do stránky.  

Flash 

soubory 

Flash soubor *.swf (Flash soubor) a *.flv (Flash sekvence) mohou být 

importovány do Scrapbooku jako prvky. 

 

Scrapbook automaticky vsadí přehrávací ovládací prvky do Flash prvky tak 

abyste s nimi mohli pracovat - přehrát, zastavit, přetočit nebo rychle posunout 

dopředu sekvenci. Je tam také lišta pro rychlejší posunování sekvence. 

 

Pro importování Flashe do stránky Scrapbooku: 

 Vyberte stránku > Přidat Flash soubor... a vyberte soubor v dialogovém 

okně otevřít nebo  

 způsobem Vem a pusť přetáhněte  Flash soubor do stránky Scrapbooku.  

Pozn:  

 Flashové soubory budou zakomponovány do stránky  Scrapbooku a 

mohou mnohonásobně zvětšit velikost souboru.  

 Protože Flash soubory jsou hodně veliké není možné je sdílet pomécí 

meetingů. Účastníkům se objeví rámeček, ale nespustí se video.  

 Flash prvky se nemohou seskupovat nebo přidávat do hlavní stránky 
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Jak používat prvky Scrapbooku 

 Oznacit prvek jednotlive 

Pro oznacení prvku vyberte Nástroj označit z palety nástrojů Scrapbook a 

použijte jej pro oznaceni prvku na stránce Scrapbook. Prvek je nyní vybrán 

a bude  mít "úchytky" pro pretazeni nebo otácení. Prvek bude oznacen 

dokud jej neodznacíte. 

Odznacit prvek 

Pro odznaceni prvku pouzijte Nástroj Označit pro oznacení kdekoli mimo 

prvek a vybrání jiného nástroje z lišty nástrojů Scrapbook. Prvek je nyní 

odznacen. Stejně tak odznacujeme vícenásobný výber prvku. 

Oznacit prvky hromadne 

Pro oznaceni vice neseskupenych prvky, nakreslete obdelnik kolem prvku pomocí Nástroje 

označit. Prvky jsou oznaceny ale neseskupeny. Prvky budou oznaceny dokud je 

neodznacite.             

Muzete take oznacovat vice jednotlivych prvku tak, ze pouzijete klavesu Ctrl. Jakmile 

oznacite prvni prvek pak zmacknete CTRL a pomocí Nástroje Označit, a vybirejte dalsi 

prvky. Prvky zustanou oznaceny dokud je neodznacite. 

Oznacit vsechny prvky 

o Vyberte Upravit > Oznacit vše,  

o Pravý klik (Stisknete  Tlacítko A na Vašem interaktivním peru) a v menu 

vyberte Oznacit vse nebo  

o Stisknete Ctrl+A na klávesnici.  

Zamknout (ochránit) prvek 

Zamknutí prvku Scrapbooku ochrání prvek před upravení jakoukoli cestou. Jakmile je jednou 

prvek uzamčen, nemůže jej nikdo přesunout, pohybovat s ním, měnit velikost, vyjmout, 

kopírovat, duplikovat, smazat, vybrat, seskupit, rozšířit, upravit nebo resetovat. Poté může být 

prvek  odemknut a přídán hyperlink. 

Jestliže označíte skupinu prvků a jeden nebo více nelze s nimi manipulovat. Pro umožnění 

manipulace je nutné prvek odemknout. 

Zmaknout prvek 

1. Vybrat prvek nebo prvky. Viz Vybrat prvek jednotlivě nebo ve skupinách .  

2. Pravý klik (Stisknete  Tlacítko A na Vašem interaktivním peru) vyberte 

Zamknout z menu.  
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Prvek je naní zamknutý. Úchytky se změní na černé okraje a obrázek zámku se objeví v 

centru prvku; Bude viditelný dokud prvek bude vybrán. Prvek bude zamknut na svem miste 

na stránce dokud jej neodemknete. 

Odemknout prvek 

1. Vybrat prvek nebo prvky. Viz Vybrat prvek jednotlivě nebo ve skupinách .  

2. Pravý klik (Stisknete  Tlacítko A na Vašem interaktivním peru) vyberte 

odemknout z menu.  

Prvek je nyní odemknut a modifikován.  

Přesouvat, otáčet prvek a měnit jeho velikost 

K tomu, abyste prvek mohli přesouvat, otáčet jej nebo měnit jeho velikost, jej nejdřív musíte 

vybrat. Prvek vyberete pomocí Nástroje Vybrat (šipky). Jakmile je prvek jednou vybrán, 

můžete s ním manipulovat. 

Přesouvat prvek 

Pro přesunutí prvku na stránce Scrapbook klepněte kamkoliv do zvoleného prvku, držte 

tlačítko stisknuté a prvek přetáhněte na nové místo. 

Otáčet prvek 

Pro otočení prvku klepněte na vrchní rukojeť, držte tlačítko stisknuté a prvek za rukojeť 

otáčejte. 

Změnit velikost prvku 

Pro změnu velikost prvku, klepněte na rukojeť (které se nachází ve všech čtyřech rozích 

prvku) a potáhněte. Prvek změní velikost ve směru potažení. Pokud dojde při změně velikosti 

k chybě, lze prvek vrátit na jeho původní velikost pomocí Upravit > Vrátit původní velikost. 

Zarovnat a roztřídit prvky 

Srovnat se používá pro vybrání Prvků Scrapbooku které jsou si příbuzné. Roztřídit  se používá 

pro roztřízení prvků Scrapbooku od sebe. 

Zarovnat prvky Scrapbooku 

1. Vybrat prvek nebo prvky. Viz Vybrat prvek jednotlivě nebo ve skupinách .  

2. Vyberte jednu z možností:  

 Zarovnat doleva: Prvky se zarovnají vertikálně doleva dle prvku, který 

je nejvíce vlevo.  

 Zarovnat na střed: Prvky se srovnají vertikálně na střed.  
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 Zarovnat doprava: Prvky se zarovnají vertikálně doprava dle prvku, 

který je nejvíce vpravo.  

 Zarovnat nahoru: Prvky se zarovnají horizontálně nahoru dle prvku, 

který je nejvíce nahoře.  

 Zarovna doprostřed: Prvky se srovnají horizontálně a vycentrují.  

 Zarovnat dolů: Prvky se srovnají horizontálně dolů dle nejníže 

umístěného prvku.  

Pozn: Všechny možnosti jak zarovna prvky vyvoláte i pravým kliknutím (Stisknete  Tlacítko 

A na Vašem interaktivním peru) 

Roztřídit prvky 

1. Vybrat prvek nebo prvky. Viz Vybrat prvek jednotlivě nebo ve skupinách .  

2. Z menu Úpravy vyberte položku Roztřídit. Možnosti jsou:  

 Roztřídit horizontálně: Prvky budou roztříděny horizontálně mezi 

nejvíce vlevo a vpravo prvkem.  

 Roztřídit vertikálně: Prvky budou roztříděny vertikálně mezi nejvíce 

spodní a horním prvkem.  

Note: Všechny možnosti jak roztřídit prvky vyvoláte i pravým kliknutím (Stisknete  Tlacítko 

A na Vašem interaktivním peru)  

Přenést prvek dopředu nebo dozadu 

Pro přenesení prvku dopředu nebo dozadu musíte prvek nejprve vybrat. Prvek vyberete 

pomocí Nástroje Vybrat (šipky). Jakmile je prvek jednou vybrán, můžete s ním manipulovat 

tak, že vyberete jednu z možností z menu Upravit: 

 Přenést dopředu  

 Přenést dozadu  

 Přenést blíž  

 Přenést dál  

Seskupit a oddělit prvek 

Seskupování se používá pro manipulaci se skupinou prvků v jeden okamžik. Skupina prvků se 

chová jako jeden prvek, který lze přesouvat, otáčet jej, měnit jeho velikost, kopírovat jej. 

Seskupit prvky 

Pro seskupení prvků vytvořte pomocí Nástroje Vybrat kolem skupiny prvků ohraničující 

čtyřúhelník a poté vyberte  Upravit > Seskupit. 

Oddělit prvky 

Pro oddělení seskupených prvků použijte Nástroj Vybrat, vyberte seskupený prvek a poté 

zvolte Upravit > Oddělit. 
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Popis SW od Terasoft 

 

TS Český jazyk 4 – Pravopisná cvičení 

Titul TS Český jazyk 4 - Pravopisná cvičení je volným pokračováním titulů pro výuku 

českého jazyka. Předchozí díly TS Český jazyk 1 - pravopis, TS Český jazyk 2 - jazykové 

rozbory a TS - Český jazyk 3 - diktáty patří mezi absolutně nejprodávanější a nejpoužívanější 

tituly v ČR. Všechny tyto 3 programy již mají za sebou úspěšnou evaluaci MŠMT i 

registraci pro použití v IKI.  

Tento díl je zaměřen především na procvičování a zdokonalování pravopisných znalostí 

žáků. Na rozdíl od programu TS Český jazyk 1 - pravopis zde již nejsou jednotlivé pravopisné 

jevy procvičovány na slovních spojeních, ale jsou procvičovány ve větách nebo v tematicky 

zaměřených souvislých textech. Program je velmi vhodný i pro žáky se specifickými 

poruchami učení a pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.  

Titul obsahuje 3 verze. Klasická výuková část je rozdělena na procvičovací a testovací režim. 

Učitel či žák si zde vybere cvičení procvičující požadovaný pravopisný jev nebo jevy. Cvičení 

jsou pro přehlednost rozdělena do 17 hlavních kategorií (např. cvičení pro 2. ročník, 

vyjmenovaná slova, velká písmena, psaní slov přejatých, skupiny souhlásek, koncovky příd. 

jmen...). Každá kategorie je většinou ještě rozdělena na podkategorie. Je tedy možné zvolit 

např. cvičení zaměřené na vyjmenovaná slova po M nebo koncovky podst. jmen v rodě 

mužském. U každého typu je také uvedeno od jaké třídy je vhodné toto cvičení zařadit. 

Celkem je v programu přibližně 15 000 doplňovaných jevů.  

Na případnou chybu žáka v procvičovacím režimu reaguje program ihned nabídnutím 

správného zdůvodnění doplňovaného jevu. V testovacím režimu se chyby a vysvětlení 

správného řešení objeví až po vyplnění celého cvičení.  

Získané znalosti si žáci mohou procvičit také při hře. Na CD naleznete dvě verze atraktivní 

dobrodružné hry, kterou svým nezaměnitelným způsobem namluvil Jiří Lábus. Cílem dětí 

je pomoci detektivu Koumesovi vyřešit zapeklité případy z hmyzí louky. Ve hře děti naleznou 

velké množství nádherných interaktivních animací z pera Josefa Quise. Při hraní budou 

potřebovat nejen důvtip a bystrý mozek, ale samozřejmě se neobejdou bez znalostí pravopisu.  

Tento CD-ROM je zpracován na základě publikace SPN - pedagogického nakladatelství, a. s., 

Diktáty a cvičení z českého jazyka, která je mimořádně vhodná pro opakování a prověřování 

znalostí ve škole i při domácí práci a uplatní se rovněž velmi dobře při přípravě na přijímací 

zkoušky na SŠ. 

TS Český jazyk 5 – Opakování mluvnice a literatury 

TS Český jazyk 5 je dalším ze zcela nové řady výukových titulů společnosti Terasoft 

určených pro práci v běžných počítačových učebnách i pro každodenní využití v 

prezentační výuce s využitím projektoru. 
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 Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s 

operačním systémem MS Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).  

 Produkt je určen pro žáky ZŠ (od 6. ročníku ZŠ) a SŠ, pro které je připraveno 1 800 

rozmanitých úkolů, které jsou rozděleny do těchto 6 oblastí: Pravopis, Tvoření a 

význam slov, Tvarosloví, Skladba, Literatura, Souhrnné testy.  

 Efektivním způsobem připraví na úspěšné složení přijímací zkoušky z českého jazyka 

na všech typech středních škol.  

 Titul je také mimořádně vhodný k průběžnému opakování učiva.  

 Kromě klasických testových otázek jsou např. zařazeny úkoly na doplňování 

vybraných pravopisných jevů, řazení do dvojic, určování mluvnických kategorií, 

přiřazovací úkoly, práce s literárními ukázkami...  

 Práci s programem zpříjemňuje namluvení titulu (včetně literárních ukázek), vkusná 

grafika, animace i doprovodné ilustrační fotografie.  

 Program doplňují pracovní listy, které jsou zejména mezi vyučujícími velmi oblíbenou 

pomůckou. K dispozici je 120 pracovních listů určených k vyplnění a samozřejmě pro 

snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými odpověďmi.  

 

TS Matematika - Logické hádanky a úkoly z geometrie 

TS Matematika - logické hádanky a úkoly z geometrie je pokračováním nové řady titulů 

pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Kromě verze určené pro žáky ZŠ zde naleznete i 

speciální verzi určenou pro žáky MŠ, kterou velmi dobře využijí i žáci speciálních škol. 

Koncepce titulu umožňuje jeho velmi snadné zařazení do rámcově vzdělávacího programu 

školy. Jenom připomínáme, že předchozí titul této řady získal celou řadu ocenění v ČR (Zlatá 

Schola Nova) i na mezinárodních soutěžích (Comenius-Auszeichnungen 2005 v Berlíně). 

To vše Vám dává jistotu, že používáte titul, jehož obsahové, pedagogické i technické 

zpracování je na té nejvyšší možné úrovni a že se Vám stane velmi cenným pomocníkem při 

každodenní výuce. 

Pro vyučujícího je nyní opět o něco snazší připravit žákům zajímavou a zároveň efektivní 

hodinu matematiky. TS Matematika je uspořádána tak, aby ji bylo možné plnohodnotně 

využívat nejen v počítačových učebnách, ale i v běžných hodinách s využitím projektoru a 

případně i interaktivní tabule, což nepochybně mnohonásobně zvyšuje její užitnou hodnotu.  

Celý titul je rozdělen na šest samostatných částí, každou z nich žáky provází jedno zvířátko. 

V souladu s věkovým určením klademe velký důraz na motivační úvod, kterým začíná každá 

samostatná část programu a v němž průvodci ze světa zvířátek pomohou dětem pochopit 

problematiku probírané látky. Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a 

mluveným slovem (namluvila paní Naďa Konvalinková), psaný text se vzhledem k věku dětí 

v programu prakticky vůbec nevyskytuje.  

Hádanky tety Kozy - 8 hádanek (připraveny jsou různé varianty) s postupně upřesňovanými 

nápovědami, které procvičí logické myšlení. 

Záhadné obrázky slona Šimona - úkoly zaměřené na procvičení pohybu a orientace ve 

čtvercové síti. 

Úkoly medvídka Lojzíka - pro mladší děti je připraveno vybarvování jednotlivých políček 

podle předlohy, pro starší obsahuje také kreslení souměrných obrázků. 

Tajné písmo opičky Lotynky - pro děti, které ještě neumějí číst, je připraveno luštění 
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obrázkového písma, starší děti již budou sestavovat slova z písmenek. 

Obrazce zajíce Matěje - rozlišování geometrických tvarů a jejich názvy. 

Kostičky kocoura Zrzundy - rozlišování geometrických těles, rozdíly mezi plánem a 

skutečnou stavbou, vnímání prostoru a roviny. 

Poslední, prémiovou částí, je Bludiště krokodýla Karla. Zde je cílem osvobodit uvězněné 

akvarijní rybičky. K tomu budou děti využívat získané dovednosti. Při řešení bludišť uplatní 

své kombinační a logické schopnosti. 

Matematika pro 5. ročník ZŠ  

Program navazuje na velmi oblíbený program Matematika pro 1.-4 . ročník ZŠ. Žáci se díky 

němu naučí a upevní všechny potřebné početní úkony nutné pro zvládnutí učiva pátého 

ročníku. Titul umožňuje procvičování matematiky v oboru přirozených a desetinných čísel. 

Výukovou a procvičovací část doplňuje zábavný animovaný interaktivní příběh plný 

dobrodružství. Díky němu děti neztrácejí motivaci k učení a program je upoutá na dlouhou 

dobu. Program je doplněn tiskovým modulem, který umožňuje vyučujícím přípravu 

písemných testů. 

TS Botanika 1 - Vybrané čeledi dvouděložných rostlin 
 

TS Botanika 1 - vybrané čeledi dvouděložných rostlin je prvním dílem nové řady výukových 

titulů určených pro výuku přírodopisu a biologie pro žáky 2. stupně ZŠ i pro studenty SŠ. 

Vzhledem ke způsobu zpracování, množství zajímavých informací, nádherných ilustrací a 

fotografií je tento titul vhodný také pro všechny zájemce a obdivovatele bohatého světa 

rostlin. Vzhledem k rozsahu a způsobu zpracování nemá na českém i světovém trhu prakticky 

konkurenci. 

Tento titul je výsledkem cílevědomého požadavku poskytnout uživatelům titul, s nímž se 

poznávání a objevování stane hrou. Přáli bychom si, abyste se o kvalitách a přínosu tohoto 

titulu přesvědčili sami nebo spolu s vašimi dětmi při jeho používání a abyste se k němu vždy 

rádi vraceli. O kvalitách našich titulů svědčí i to, že obdobně zaměřená řada TS Přírodověda 

1-4 získala četná ocenění např. zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži v Berlíně 

(6/2005), hlavní cenu GRAND PRIX Křišťálovou tužku ministryně školství 

na mezinárodním festivalu TECHFILM (11/2005) nebo prestižní ocenění Zlatá Schola Nova 

(3/2006). 

 

Výuková část obsahuje 606 interaktivních obrazovek, které jsou rozděleny do 12 kapitol 

probírajících nejvýznamnější čeledi dvouděložných rostlin. Titul vyniká rozsahem a 

zpracováním výukového materiálu, fotografií, ilustrací i textu. Jeho celkovou atmosféru 

podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Všechny obecné pojmy jsou názorně vysvětlovány na 

realisticky ztvárněných nákresech. Pro zpříjemnění práce s programem a pro udržení zájmu 

jsou připraveny také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, 

řazení do dvojic či práce s tabulkami. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.  

Procvičovací část obsahuje ve 12 kapitolách 336 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je 

přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti.  

 

Titul doplňují pracovní listy, které umožňují procvičování a opakovaní získaných vědomostí 

i bez přítomnosti počítače. Celkem je připraveno 83 stran bohatě ilustrovaných pracovních 

listů. Jejich náplň je velmi pestrá. Děti budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, 

poznávat rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými správnými 
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odpověďmi. 

  

Významnou součástí titulu je encyklopedie. Najdete v ní veškeré rostliny a důležité pojmy 

použité v programu, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace a nákresy. 

 

 

TS Botanika 2 - Dvouděložné byliny, keře a stromy  

TS Botanika 2 - dvouděložné byliny, keře a stromy je 2. dílem nové řady výukových titulů 

určených pro výuku přírodopisu a biologie na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Díky své variabilitě a 

členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy. Své 

využití najde nejen při práci v počítačových učebnách, ale je velmi vhodný i pro každodenní 

využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou 

multiplatformní, je tedy možné je používat nejen na počítačích s operačním systémem 

Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).  

 

Tento titul je výsledkem cílevědomé snahy poskytnout školám titul, s nímž se výuka stane 

hrou. Přáli bychom si, abyste se o kvalitách a přínosu tohoto titulu přesvědčovali sami při 

každodenní výuce. Doufáme, že nejen splní vaše očekávání, ale ve skutečnosti je i předčí. O 

kvalitách našich titulů svědčí i to, že obdobně zaměřená řada Přírodověda 1-4 získala četná 

ocenění např. zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži v Berlíně, hlavní cenu 

GRAND PRIX Křišťálovou tužku ministryně školství na mezinárodním festivalu 

TECHFILM nebo prestižní ocenění Zlatá Schola Nova. 

 

Výuková část obsahuje 668 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 

14 kapitol, v nichž se postupně probírají dvouděložné byliny, keře a stromy. Na CD jsou 

zařazeny i kapitoly tematicky zaměřené na hospodářsky významné rostliny a na nejznámější 

cizokrajné rostliny. Samostatné kapitoly jsou věnovány léčivým a jedovatým rostlinám. Titul 

vyniká rozsahem a zpracováním výukového materiálu, fotografií, ilustrací i textu. Celkovou 

atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Všechny obecné pojmy jsou 

vysvětlovány na názorných realisticky ztvárněných nákresech. Pro zpříjemnění výuky jsou 

pro žáky připraveny také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové 

úkoly, řazení do dvojic či práce s tabulkami. Všechny texty jsou kvalitně namluveny. 

Vzhledem k rozsahu a způsobu zpracování nemá tento titul na českém i světovém trhu 

prakticky konkurenci.  

 

Procvičovací část obsahuje ve 14 kapitolách 396 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je 

přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků. 

 

Pracovní listy umožňují práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Celkem je 

pro žáky připraveno 95 stran bohatě ilustrovaných pracovních listů. Pro snadnou kontrolu je 

připravena i varianta s doplněnými správnými odpověďmi. 

 

Encyklopedie obsahuje veškeré rostliny a důležité pojmy použité v programu, které jsou 

doplněny o fotografie, ilustrace a nákresy. 
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TS Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin 

TS Přírodověda 2 (živočichové a rostliny cizích krajin) je dalším pokračováním nové řady 

výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v počítačových učebnách i pro 

každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této 

řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním 

systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple). Předcházející tituly této řady 

získaly četná ocenění např. vítězství v soutěži o Křišťálovou tužku ministryně školství 

(11/04), prestižní ocenění Zlatá Schola Nova (3/05) či zlatou Komenského medaili 

v mezinárodní soutěži pořádané Institutem pro vzdělávání a média GPI v Berlíně (6/05). 

Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem nastavení je titul určen nejen pro výuku 

přírodovědy, ale plně jej využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu a zeměpisu. Díky 

své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího 

programu školy. 

Výuková část obsahuje 500 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 14 

kapitol (polární oblasti, tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, moře a oceány, 

cizokrajné ovoce a koření, ...). Titul vyniká také rozsahem výukového materiálu - fotografií, 

ilustrací, map i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. 

Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, 

přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic, sestavování potravních řetězců a nechybí ani 

práce s mapami a tabulkami. Všechny texty jsou kvalitně namluveny. 

Procvičovací část obsahuje ve 14 kapitolách 240 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je prověřit 

a upevnit získané znalosti žáků. 

Hry přenesou děti do různých cizokrajných ekosystémů. Ocitnou se například v africké 

savaně, zavítají na návštěvu k Eskymákům nebo se dostanou na osamělý ostrov. Hry je 

možno hrát samostatně nebo ve dvojicích. Na vítěze čekají lákavé odměny v podobě 

vytištěných diplomů. 

Pracovní listy jsou velmi oblíbenou pracovní pomůckou. Náplň bohatě ilustrovaných 

pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, 

poznávat živočichy i rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými 

správnými odpověďmi. 

Encyklopedie obsahuje veškeré živočichy, rostliny a důležité pojmy obsažené v programu, 

které jsou doplněny o fotografie, ilustrace, nákresy a mapy. 

TS Přírodověda 3 (živočichové a rostliny ČR) 

 je již třetím pokračováním nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro 

práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím 

projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je 

používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a 

X (Apple). Tituly této řady získaly četná ocenění např. vítězství v kategorii v soutěži o 

Křišťálovou tužku ministryně školství (2004), prestižní ocenění Zlatá Schola Nova (2005) 

nebo zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži pořádané Institutem pro vzdělávání 

a média GPI v Berlíně (2005). Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem nastavení je 
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tento titul určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky na 1. stupni ZŠ, ale využijí jej i 

žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi 

snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy.  

Výuková část obsahuje 352 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 10 

kapitol probírajících jednotlivá přírodní společenstva naší republiky. Titul vyniká rozsahem a 

zpracováním výukového materiálu fotografií, ilustrací i textu. Celkovou atmosféru titulu 

podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Důraz je kladen na vytvoření znalosti vybraných 

přírodních společenstev a jejich zástupců. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také 

doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic či 

sestavování potravních řetězců. Všechny texty jsou kvalitně namluveny. 

Procvičovací část obsahuje v 10 kapitolách 177 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je 

přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků.  

Hry přenesou děti na návštěvu do vybraných přírodních společenstev naší republiky. 

Prostřednictvím her budou objevovat tajemství lesa, louky, rybníka a pole. Všechny hry je 

možno hrát samostatně nebo ve dvojicích. Na vítěze čekají lákavé odměny v podobě 

vytištěných diplomů.  

Pracovní listy umožňují práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Náplň 

bohatě ilustrovaných pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, 

luštit doplňovačky, poznávat živočichy i rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena varianta 

s doplněnými správnými odpověďmi. 

 

TS Biologie - Tajemný svět hmyzu  

Tématem tohoto interaktivně - didaktického CD-ROMu se stala druhově a početně nejbohatší 

třída živočišné říše - třída hmyzu. Díky tomuto CD se dozvíte mnoho nového a zajímavého z 

tajuplného světa hmyzu. Naučí vás rozpoznat jednotlivé představitele třídy hmyzu, seznámíte 

se nejen se zajímavostmi z jejich života, ale poznáte i význam hmyzu pro člověka. Stovky 

nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémata a videa zvyšují přitažlivost programu. 

Zpracování a obsah tohoto titulu je plně v souladu s osnovami MŠMT.  

Obsah tohoto CD lze rozčlenit do pěti samostatných částí. Uspořádání poznatků bere ohled na 

systematické členění a vzájemné vývojové vztahy, zohledněno je vždy i přirozené životní 

prostředí jednotlivých druhů. 

Úvodní část se zabývá základními charakteristikami třídy hmyzu. Důraz je kladen na 

seznámení s vnější a vnitřní stavbou těla a možnými způsoby vývinu. Další kapitola je 

věnována hmyzu s proměnou nedokonalou. Následující tři části hmyzu s proměnou 

dokonalou. Z ní byly vyčleněny další dvě samostatné skupiny brouci a motýli. 

Do programu bylo začleněno více než 150 živočichů. Vybráni byli ti představitelé, kteří jsou 

nejčastěji uváděni v učebnicích nebo se kterými se lze v přírodě nejčastěji setkat. Nechybí ani 

ti zástupci, kteří jsou nějakým způsobem zajímaví. 
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Samostatnou část tvoří 26 poznávacích obrazových tabulí. Kromě přiřazování správných 

názvů jednotlivým zástupcům hmyzu jsou určeny i k procvičení částí těla hmyzu, 

jednotlivých typů končetin nebo ústních ústrojí. 

Důležitou součástí programu je rozsáhlá encyklopedie. Obsahuje 250 hesel, u naprosté 

většiny je k dispozici fotografie, animace nebo vysvětlující nákres. Výhodou encyklopedie je 

možnost zobrazení fotografie nebo ilustrace ve větším rozlišení. 

Na základě požadavků vyučujících byl k programu přidán tiskový modul, který je určený pro 

velmi snadné vytváření písemných testů (pracovních listů). Připravený test lze vytisknout, 

popřípadě uložit a v budoucnu s ním dále pracovat. Pro tiskový modul je připraveno okolo 

450 otázek, rozdělených do 7 kategorií. Otázky mají různou úroveň obtížnosti - nejjednodušší 

založené na reprodukci získaných poznatků, až po ty u nichž je nutná analýza a vyvození 

správného závěru.  

TS Newton 2 

Newton 2 je unikátní interaktivní virtuální laboratoř velmi dobře využitelná ve výuce fyziky 

na základních a středních školách. Umožňuje sledování funkce některých mechanizmů z již 

vytvořených modelů i sestavování vlastních konstrukcí. 

Tento velmi populární výukový software je používaný ve více než 40 zemích světa. 

Společnost Terasoft, a. s., díky dohodě o výhradním zastoupení pro prodej v České republice, 

uvádí nyní na trh plně lokalizovanou českou verzi tohoto titulu. 

TS Chemie 1 - Názvosloví anorganické chemie  

TS Chemie 1 - názvosloví anorganické chemie je prvním dílem nové řady výukových titulů 

určených pro výuku chemie na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Díky své variabilitě a členění ho lze také 

velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy. Lze jej plnohodnotně 

využívat nejen v počítačových učebnách, ale je velmi vhodný i pro každodenní využití v 

prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou 

multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem 

Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).  

 

Výuková část žákům názorným způsobem vysvětluje zásady tvorby názvů a vzorců 

chemických sloučenin. Celkem tato část obsahuje 200 interaktivních výukových obrazovek, 

které jsou rozděleny do 22 kapitol. Učivo je rozděleno na 2 tematické celky - první probírá 

prvky, druhý je zaměřen na sloučeniny. V části věnované prvkům se žáci naučí kromě názvů 

a značek prvků také např. vyhledávat prvky v periodické tabulce, rozlišovat atomy a 

molekuly nebo prvky a sloučeniny. Část věnovaná sloučeninám naučí žáky psát vzorce a 

odvozovat názvy ze vzorců u nejdůležitějších skupin chemických sloučenin (halogenidy, 

oxidy, hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli aj.). V úvodních 

kapitolách druhé části je pozornost věnována důkladnému zautomatizování určení koncovky 

odpovídající danému oxidačnímu číslu. Kromě výkladových obrazovek zde najdeme i četné 

obrazovky s úkoly, takže žáci budou nejen doplňovat, přiřazovat, ale i tvořit dvojice, pracovat 

s modely sloučenin nebo luštit doplňovačky. Po grafické stránce program oživují barevné 

modely molekul nejvýznamnějších sloučenin. Samozřejmostí je možnost nastavení úrovně 

obtížnosti. 
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Procvičovací část vhodným způsobem doplňuje výukovou část. Žáci si zde dokonale procvičí 

učivo, které si mají osvojit.  

 

Testovací část důkladně otestuje znalosti žáků. Skutečnost, že v této části žáci vzorce či 

názvy nevybírají z připravených možností, ale sami je samostatně sestavují, činí tento 

program světově naprostounikátním. 

 

Užitnou hodnotu programu dále zvyšuje implementovaný tiskový modul pro snadnou tvorbu 

pracovních listů. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou  

i libovolné kombinace. Připravena je i varianta s doplněnými správnými odpověďmi. 

 

TS Přijímací zkoušky na SŠ - 3  Všeobecný přehled (otázky, testy, 

soutěže)  

CD-ROM Všeobecný přehled je specifický svým zařazením. Ačkoliv svým zpracováním patří 

mezi "soutěžní řadu", zároveň tvoří první titul z budoucí edice "Příprava k přijímacím 

zkouškám na SŠ". Obsahová náplň je volena tak, aby se tento titul stal ideálním pomocníkem 

pro přípravu k těmto zkouškám, jejichž součástí je dnes stále častěji mezi dětmi i rodiči tolik 

obávaný všeobecný přehled. Ve všech soutěžích si lze nastavit jednotlivé okruhy tak, aby 

vyhovovaly oblastem Vašeho zájmu nebo třeba látce probírané ve škole. Na rozdíl od mnoha 

konkurenčních titulů zde nenaleznete pouze textové otázky, ale i množství fotografií a 

ilustrací. Naprosto unikátní je také kompletní namluvení všech textů, včetně otázek a 

odpovědí. To spolu s inteligentními komentáři moderátora dodává všem soutěžím výjimečně 

dramatickou atmosféru a potřebné napětí. 

Pro rozšíření možností využití ve výuce nabízíme, u našich nových produktů již obvyklý, 

tiskový modul. S jeho pomocí lze z otázek rozdělených podle témat snadno připravit 

vytištěné testové otázky - pracovní listy, které je možno využít např. ve škole k přípravě testů 

nebo i k domácí přípravě. Samozřejmě, pro snadnou kontrolu je možné si tyto testy vytisknout 

i doplněné o správné odpovědi. 

 

TS sada programů  

V limitované sérii nabízíme soubor našich programů. Je zde obsaženo vše, co naleznete 

dohromady na třech samostatně prodávaných CD titulech (TS Zeměpis, TS Matematika + 

Zeměpis II, TS Biologie). To vše je doplněno o vybrané partie z anorganické chemie pro ZŠ a 

SŠ a matematiku pro nejmenší (Matematika pro prvňáčky, Malá násobilka).  

Naleznete zde tyto tituly: 

Zeměpis: Evropa I, Evropa II, Afrika I, Afrika II, Asie I, Asie II, Amerika I, Amerika II, 

Česká republika I, Česká republika II, Svět I, Svět II, Austrálie I, Austrálie II  
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Matematika: Pythagorova věta, Celá čísla, Převody jednotek, Fyzikální převody, Desetinná 

čísla, Velká násobilka, Procenta I, Procenta II, Matematika pro prvňáčky, Malá násobilka, 

Násobilka  

Biologie: Biologie člověka I/1, Biologie člověka I/2, Biologie člověka I/3, Biologie člověka 

II/1, Biologie člověka II/2, Biologie člověka II/3, Zoologie - savci, Zoologie - ptáci, Zoologie 

-obojživelníci a plazi, Zoologie - ryby  

Chemie: Alkalické kovy - ZŠ, Halogeny - ZŠ, Síra - ZŠ, Kyslík - ZŠ, Vodík - ZŠ, Alkalické 

kovy - SŠ, Halogeny II, Síra - SŠ, Kyslík -SŠ, Vodík – SŠ 

 

Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (3. a 4. ročník ZŠ) 

Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (pro 3. a 4. ročník ZŠ) je mezinárodně 

úspěšný titul určený k prvnímu seznámení dětí s angličtinou. Jeho vydáním vycházíme vstříc 

potřebám vyučujících, kteří nyní začínají výuku cizího jazyka již od 3. třídy ZŠ. Vzhledem k 

mimořádně přitažlivému zpracování učiva se výuka angličtiny již od samého začátku stane 

zajímavou a zábavnou a žáci se budou na hodiny těšit. Při práci s tímto produktem si děti 

formou rozličných her  aktivně osvojí více než 250 slovíček a větných spojení. Přitažlivost 

titulu zvyšuje veselá grafika a vtipné animace. 

Po spuštění programu čeká na děti kouzelná pohádková krajina, ve které se svými novými 

kamarády zažijí nejedno velké dobrodružství, během nějž se snadno a zcela přirozeně naučí 

svá první slovíčka a věty. Programem děti provází Bolek, který jim do češtiny překládá vše, 

čemu nerozumějí. Pokud si dítě přesto neví s něčím rady, přispěchá mu na pomoc pohádková 

víla, která mu se vším poradí.  

Nová slovíčka a hry se v pohádkové krajině objevují postupně, v závislosti na rychlosti, s 

jakou se dítě slovíčka učí. Každé slovíčko je dokonale procvičeno v plně animovaných 

interaktivních hrách. Celkem je pro děti připraveno 32 rozmanitých her. Děti se budou 

například učit počítat do dvaceti na turnaji v odbíjení balónků, písmenka anglické abecedy 

si osvojí na žvýkačkovém festivalu a procvičí si je i při hře s počítačovým pejskem. Barvy se 

budou učit s tučňákem a pirátem. Názvy nábytku si procvičí při spolupráci s bytovým 

návrhářem, názvy ovoce při hře na zmrzlináře a názvy oblečení při hře na módní návrhářku. 

Další slovíčka se naučí např. ve hře na hledání slovíček se skřítkem Gorakem, při tvorbě 

obrázků, sestavování skládanek nebo na hádankovém turnaji. Nechybí ani oblíbené pexeso a 

puzzle.   

Vzhledem k věku dětí jsou všechny pokyny zadávány v češtině. Program namluvili známí 

čeští herci (např. Bolek - Jiří Lábus, víla - Naďa Konvalinková), anglickou část pak rodilí 

mluvčí. 

K dispozici je i barevný obrázkový slovník.  
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Angličtina pro děti s Bolkem a Lolkem (pro 4. a 5. ročník ZŠ) 
 

Angličtina pro děti s Bolkem a Lolkem (pro 4. a 5. ročník ZŠ) je mezinárodně úspěšný 

titul, který volně navazuje na program Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (pro 3. a 

4. ročník ZŠ). Stejně jako v předchozím dílu i zde se děti setkají s Bolkem a Lolkem, kteří se 

stanou jejich průvodci. Při práci s tímto produktem si děti formou rozličných her nenásilným 

způsobem aktivně osvojí více než  2 500 slovíček a jednoduchých vět. Přitažlivost titulu 

zvyšuje veselá grafika a zábavné animace.  

 

Úkolem dětí je pomoci malému mimozemšťanovi Titimu s opravou jeho kosmické lodi a 

umožnit mu tak návrat zpět na jeho rodnou planetu. Spolu s ním postupně navštíví 

10 rozličných míst (dětský pokoj, školní třída, cirkus, hřiště, město aj.), kde se však mluví 

pouze anglicky. Na každém z nich na ně čeká nejméně pět úkolů. 

 Celkem je pro děti připraveno více než 50 rozmanitých her. V nich se děti například naučí 

pojmenovat členy rodiny, popsat vzhled osob a vyjádřit jejich pocity, procvičí si názvy 

barev a předmětů, které patří do dětského pokoje, naučí se pojmenovat základní potraviny a 

kuchyňské náčiní. Zapamatují si i názvy školních pomůcek, oděvů, zvířat, částí lidského těla, 

ročních období, povolání, budov ve městě apod. Seznámí se také se základními předložkami a 

procvičí si popis polohy a slovesa vyjadřující různé druhy pohybu.  

 

Nově naučená slovíčka si děti v každé části navíc procvičí i při vymalovávání omalovánek, 

při vytváření vlastních obrázků či při hledání rozdílů mezi dvěma obrázky nebo během cesty 

podzemní lanovkou, kdy hrají napínavou hru na hledání správných slovíček.  

 

Vzhledem k věku dětí jsou všechny pokyny zadávány v češtině. Program namluvili známí 

čeští herci, anglickou část pak rodilí mluvčí.  

 

K dispozici je i barevný obrázkový slovník, doplněný o paměťovou hru, která pomůže 

dětem snadno si zapamatovat nová slovíčka.  

 

Využitelnost titulu ve výuce dále zvyšuje obsáhlý manuál včetně metodiky s konkrétními 

návrhy na jeho použití v hodinách.  

 

TS Němčina pro malé školáky 1  
 
Interaktivní program pro výuku němčiny v rozsahu prvního roku výuky na ZŠ. Zatím jediný 

program na trhu, který je zpracován v souladu s osnovami. Program umožňuje zábavné 

procvičování slovní zásoby a trénování výslovnosti. Pro děti je velice přitažlivá i část 

zaměřená na nácvik porozumění mluvenému projevu a psanému textu. CD lze s výhodou 

využít i pro výuku předškolních dětí.V programu nechybí ani množství cvičení zaměřených 

na procvičování gramatiky. Tiskový modul umožňuje tisk gramatických cvičení, překladů vět 

nebo slovíček. CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími. 
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Ostatní SW dodaný v rámci projektu 

 

Didakta Angličtina 1 

 
Tento titul slouží k procvičování znalostí a zdokonalení se v anglickém jazyce. Je určen pro 

začátečníky až mírmě pokročilé.  

 

Obsah titulu je rozdělen do těchto tematických okruhů: 

Členy a podstatná jména - výskyt členů ve větě, množné číslo 

Zájmena - osobní, přivlastňovací, neurčitá 

Slovesa - přítomný a jednoduchý minulý čas, způsobová slovesa 

Předložky a spojky - předložkové vazby, spojky 

Tvorba otázek, odpovědí a záporu - změna slovosledu, doplňující otázky, tvorba záporu 

Slovní zásoba - určování času, stupňování příd. jmen, překlad slov 

Diktáty - doplňování písmen a slov do vět 

 

Aplikace umožňuje tisk pracovních listů, takže je možné řešit úlohy i mimo dosah počítače. V 

nastavení každé úlohy je možné zvolit počet doplňovaných jevů v sérii - 10 až 30. Tabulky s 

výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Do zvláštního souboru se 

zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, 

čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku. Aplikace má jednoduché 

ovládání a orientace v programu je bezproblémová díky sofistikovanému grafickému 

rozhraní. 

 

Didakta Angličtina 2.  

 
Moderní výukový CD-ROM. Tématické okruhy programu Didakta Angličtina 2: Časování 

sloves - pravidelný a nepravidelný minulý čas, budoucí čas, předpřítomný čas, časování a 

zápor způsobových sloves, Souslednost časů - nepřímá řeč, nepřímé otázky, Podmiňovací 

způsob a trpný rod - reálná a nereálná podmínka, převod z činného do trpného rodu, 

Předložkové a slovesné vazby - časové předložky, vazby jmen a předložek, vazby sloves s 

předlož., vazby sloveso + neurčitek / -ing, Slovní zásoba - záporné předpony, přípony, spojky, 

překlad slov, Pravopis - psaní apostrofů, oprava chyb ve větách a jiné. Umožňuje tisk 

pracovních listů. 

 

 

SW Talk now – francouzština 

 

SW Talk now - angličtina 
 

 Komplexní - kapitoly obsahují první slova, fráze, jídlo, nakupování, čísla, čas  

 Interaktivní - s okamžitou odpovědí na každý Váš krok  

 Vhodné k procvičování výslovnosti - porovnejte svou výslovnost s rodilými mluvčími 

pomocí funkce nahrávání  
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 Testuje Vaše znalosti - jednoduché i složitější kvízy, hra zaměřená na procvičování 

paměti  

 Sleduje Vaše pokroky - hlídejte si Vaše celkové skóre a vytiskněte si vlastní 

vysvědčení  

 Nápověda - je Vám stále k dispozici ve kterémkoliv z více než 80 jazyků  

 Obrázkový slovník - vytiskněte si vlastní slovník pro okamžitou potřebu  

 

Agličtina do ucha 

Angličtina do ucha je program, který je určen zejména k dokonalému procvičení 

gramatických jevů pomocí příkladových vět.  

Angličtina do ucha obsahuje:  

Rozsáhlou slovní zásobu rozdělenou do dvou základních okruhů.  

Prvním je slovní zásoba ke gramatickým cvičením. Zde jsou slova, použitá v příkladových 

větách. Druhým okruhem programu Angličtina do ucha jsou slova řazená dle konverzačních 

témat, určená k rozšíření slovní zásoby. 

Výuka v programu Angličtina do ucha je založena na metodě drilu, kdy se studenti učí cizí 

jazyk pomocí množství příkladových vět, systematicky řazených dle jednotlivých 

gramatických okruhů. Účinek je trojí: zlepšení porozumění, pochopení gramatického jevu a 

rozšíření slovní zásoby. 

Angličtina do ucha - výrazné rysy: 

Výrazným rysem programu je jeho jednoduchost a intuitivní ovládání. Svou variabilitou je 

maximálně přizpůsoben potřebám uživatele. Učitel může snadným způsobem přehrávat 

studentům příkladové věty k právě probranému učivu. Přitom má k dispozici funkce, které 

umožňují nastavit charakter přehrávání. Lze nastavit délku pauzy mezi jednotlivými větami 

nebo mezi dvojicemi vět. Variabilitu výběru podporuje funkce míchání vět. Dále lze zvolit 

zobrazení nebo skrývání textu anglických vět a podobně i vět českých. Podle zapnutí nebo 

vypnutí těchto funkcí je práce s audionahrávkou jednodušší nebo náročnější. Lze rovněž 

vypínat či zapínat zvuk nahrávek, a to buď anglických vět, nebo vět českých. Je možné 

nastavit pořadí, v jakém se budou věty přehrávat. Při pořadí česká věta – anglická věta je úkol 

náročnější, protože překlady z češtiny do angličtiny bývají obtížnější. 

 

SW Dobrodružná angličtina 

 
Aby procvičování anglického jazyka děti zaujalo a bavilo, jsou jednotlivé procvičovací úlohy 

zasazeny do detektivního příběhu odehrávajícího se ve Velké Británii. Průvodcem je 

slavný detektiv Čéňa, jemuž děti pomáhají získat zpět ukradené diamanty z královské 

koruny. 

Po správném vyřešení každé úlohy získá hráč jeden diamant z královské koruny a navíc se 
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odkryje lokace plná zábavných animací. Získáním všech částí královské koruny detektiv Čéňa 

splní svůj úkol a bude přijat na audienci u samotné královny. 

 

V nastavení hráče je možné zvolit jednu ze tří úrovní obtížnosti - lehkou, střední nebo 

těžkou. V každé úrovni obtížnosti lze navíc ještě vybrat konkrétní typy úloh, které 

odpovídají znalostem a dovednostem daného hráče. Titul tak mohou využívat menší i větší 

děti na obou stupních základních škol. 

 

Každá obrazovka tohoto titulu obsahuje krásně ilustrované prostředí z různých koutů Anglie, 

za odměnu si děti mohou přehrát vtipné animace spolu s kvalitními zvukovými efekty. 

Takové procvičování anglického jazyka si děti určitě oblíbí a budou se k němu vracet zas a 

znova. Animace a ilustrace vytvořil známý večerníčkovský režisér a animátor Milan Lesniak 

(Pučálkovic Amina). 

 

SW Chytré dítě – English – angličtina pro nejmenší 

 
CD-ROM ENGLISH  

úvod do výuky angličtiny nejmenších dětí  

CD-ROM pro děti od 3 let, vhodný pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a individuální výuku.  

Určitě jste se setkali se situací: ... učí se poctivě slovíčka, pojmy, překládá cvičení z angličtiny 

do češtiny a naopak a výsledek? Zakrátko se vše zapomene a obyčejně se začíná znovu ...  

Tady není něco v pořádku, řekli jsme si. NA TO SE MUSÍ JINAK! Ve všech našich CD řady 

Chytré dítě se uplatňuje nová efektivní metodika, proč ne i zde? A stejně jako v matematice, 

začneme od těch nejmenších.  

 

NOVÁ METODIKA VÝUKY ANGLIČTINY  

 

V CD ENGLISH se nepoužívají žádná česká slova, čili uplatňuje se metoda taková, jakou se 

dítě učí své mateřštině. Fixování cizího slova se neuskutečňuje překladem slova, ale dítě cizí 

slovo přijímá stejným způsobem, jako se učilo mluvit.  

METODA NESPOČÍVÁ V PŘEKLADECH SLOV DO ANGLIČTINY. Není správné zeptat 

se „Jak se řekne kočka“, české slovo kočka je třeba vynechat. Když se batole učí mluvit, musí 

svojí rozumovou činností pochopit, co znamená slovo kočka, musí si spojit zrakový a 

sluchový vjem a zafixovat si je. Zároveň rozvíjí své myšlení a rozumové schopnosti.  

Tímto způsobem je sestaveno CD-ROM ENGLISH (Angličtina pro nejmenší). Dítě zapojuje 

myšlení a to je velmi důležité. Toto je začátek myšlení v cizím jazyce, tudíž nejlepší způsob, 

jak dobře zvládnout cizí jazyk. Cílem titulu CD-ROM ENGLISH je poskytnout dětem hravý 

úvod do cizího jazyka a vytvořit pozitivní vztah k angličtině.  

 

KDY ZAČÍT S VÝUKOU?  

 

CD-ROM Angličtina pro nejmenší si může hrát dítě už od tří let, tehdy, když je schopné 

klikat s myší počítače. Způsob jeho práce s počítačem je intuitivní, dítě samo přijde na to, že 

slovo, které slyší, označuje obrázek a vytvoří si vazbu předmětu a jeho anglické vyjádření.  

CD–ROM využívá vlastností dětí, že rády klikají na počítači „jen tak“. Toto klikání směřuje k 

osvojení anglických slov bez toho, že by to děti pociťovaly jako učení.  

Hravým přirozeným způsobem se dítě učí samo i bez pomoci rodičů. Jistě je vhodné, aby si 

matka nebo otec sedli s dítětem k počítači, pobídli je, a pokud je dítě hodně malé, naučili, jak 

má na počítači klikat.  
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CD-ROM ENGLISH v MŠ a ZŠ  

 

je užitečnou pomůckou učitelů. Mohou rozvíjet poznatky dětí z CD, vyzvat děti, aby je 

opakovaly v různých souvislostech. Na základě zafixovaných slov tvořit jednoduché věty a 

jejich obměny. Důležité není množství naučených slov a pojmů, ale kvalita - to je trvalé 

vědomosti, samozřejmé používání jazyka, nikoliv naučené fráze odříkané dětmi nazpaměť.  

Aby bylo CD pro děti zajímavější, je namluveno hlasy dětí i dospělých - rodilých mluvčí. 

 

 

 

 


