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INTERAKTIVNÍ TABULE

V REŽIMU TABLETU 
 

 
    

JEDNODUŠŠÍ TO JEŠTĚ NEBYLO! 
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TM TMActivConnect  s operačním systémem Android  přemění interaktivní tabuli ActivBoard Touch 

na obrovský tablet. Spojením těchto dvou prvků vytvoříte ve třídě prostředí, ve kterém lze skvěle 

spolupracovat. Z obchodu Google Play si rychle stáhnete některé z tisíců dostupných výukových 

aplikací a můžete začít. Díky vestavěným funkcím přejdete okamžitě do režimu tabule.  

Práce v prostředí tabletu je pro učitele i žáky již téměř samozřejmostí. Fotky z dovolené, oblíbené 

filmy, elektronickou poštu, hry a mnoho dalších aplikací ve svých soukromých telefonech a 

tabletech každodenně používáme. Tak proč podobně nepoužívat i interaktivní tabuli ve třídě? 



PŘÍKLADY VÝUKOVÝCH APLIKACÍ  

Google Play, Promethean Store i další AndroidTM obchody nabízejí nepřeberné množství aplikací, 

které mohou významně obohatit a zpestřit vaše výukové hodiny. Většina obsahu nabízeného 

v sekci vzdělávání je k dispozici zdarma. Výčet aplikací uvedených níže je pouze inspirací. Google 

Play obsahuje tisíce dalších ověřených materiálů. 

ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYKY, MATEMATIKA, ZEMĚPIS, DĚJEPIS, FYZIKA, CHEMIE, 

PŘÍRODOVĚDA, HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ODBORNÉ PŘEDMĚTY, … 

Matemagika 

Zábavné procvičování učiva 

z matematiky, to jak ve škole během 

vyučování nebo při práci s interaktivní 

tabulí, ale i doma.  

Matematické vzorce 

Známé a často používané vzorce 

z nejrůznějších oborů matematiky. Je 

užitečným pomocníkem (nejen) pro 

studenty základních a středních škol. 

Chemie 

Periodická soustava s barevným 

rozlišením prvků. Interaktivně zobrazí 

jejich nejdůležitější vlastnosti. 

Testování značek a názvů.  

Fyzika ve škole 

Kolekce animací ze středoškolské 

fyziky. Mechanika, gravitační pole, 

mechanické kmitání a vlnění, termika, 

elektrostatika, elektrický proud, …   

SPARKvue 

Sběr dat z čidel, vizualizace a analýza 

pro učení STEM, okamžité sdílení dat s 

kýmkoli dalším. Grafy, tabulky, 

hodnoty, hotové úlohy. 

Včelka – osobní trenér čtení 

Jediná aplikace na procvičování čtení, 

která se přímo na míru přízpůsobuje 

každému dítěti, ať už je se čtením 

napřed nebo pozadu. 

Duolingo: Naučte se anglicky 

Učte se angličtinu, španělštinu, 

francouzštinu, němčinu, portugalštinu 

a italštinu. Zábavnou formou a 100% 

zdarma. 

Poslech němčiny 

Zdokonalte se v němčině poslechem 

reálných zpráv namluvených rodilými 

mluvčími.  

FRAUS WordTrainer 

Zábavné a efektivní procvičování 

slovní zásoby založené na otáčecích 

kartách. Slovní zásoba je doplněna 

o bohatý obrazový materiál.  

Zeměpis ČR 

Zábavné učení či procvičení povrchu, 

řek, měst a krajů České republiky 

přímo v mapě, kde mají žáci ihned 

zpětnou vazbu, kolikrát chybovali.  

Světová geografie 

Kvízová hra, která Vám pomůže se 

naučit vše o zemích světa - mapy, 

vlajky, hlavní města, obyvatelstvo,  

náboženství, měna, … 

Dějepis 

Zařazení pojmů do příslušné časové 

osy či do tematických skupin. Úkolem 

je ovládnout všechny země, které za 

své vlády získal a spravoval Karel IV.  

Naučte se kreslit 

Program vám ukáže krok za krokem, 

jak kreslit různé věci. Nepotřebujete 

žádné zvláštní dovednosti a přeci 

bude výsledek k pokoukání.  

MS Office 

MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, 

tak jak je znáte. Zobrazte si připravené 

materiály a komentujte obsah pomocí 

kreslících nástrojů.  

A TISÍCE DALŠÍCH !  



  

 

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ

PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ UŽIVATELE TABULÍ ACTIVBOARD 

Zařízení ActivConnect™ lze pořídit ve výhodných balíčcích s interaktivními tabulemi ActivBoard 

Touch. Pokud již mezi Activ učitele patříte, lze ActivConnect™ pořídit i samostatně a připojit ho  
Tk vaší stávající interaktivní tabuli ActivBoard. ActivConnect M je také samozřejmou součástí našich  

nových dotykových panelů ActivPanel.  

+  
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PŘEHLED VLASTNOSTÍ

VÍCEDOTYKOVÁ INTERAKTIVNÍ PLOCHA 

Možnost spolupráce více uživatelů 

pomocí až 6ti dotyků a digitálního 

pera.  

 

 

POVRCH S MOŽNOSTÍ MAZÁNÍ ZA SUCHA 

Víceúčelový povrch nabízí tři funkce 

v rámci jedné plochy. Optimální 

projekci obrazu, spolupráci více 

uživatelů a možnost mazání obsahu 

za sucha.  

 

SPOLUPRÁCE NA VYŠŠÍ ÚROVNI 

Obsah na obrazovce chytrého 

telefonu či tabletu můžete 

bezdrátově zrcadlit na ploše 

interaktivní tabule a sdílet tak 

výukové materiály s celou třídou.  

 

ZNÁMÉ A PŘEHLEDNÉ PROSTŘEDÍ 

Ve třídě se budete cítit jako doma. 

Vše vám bude připadat důvěrně 

známé.  

 

 

TISÍCE DOSTUPNÝCH APLIKACÍ 

Své oblíbené výukové aplikace 

můžete nyní zařadit do učebního 

plánu. Do každého předmětu jich na 

Google Play najdete stovky. Ty 

nejpoužívanější budete mít 

k dispozici přímo na hlavní 

obrazovce.  

 

OCENĚNÝ VÝUKOVÝ SOFTWARE 

Můžete vytvářet a prezentovat 

dynamické výukové hodiny a testy. 

Součástí dodávky je jak ActivInspire, 

tak nový ClassFlow, cloudový 

výukový software společnosti 

Promethean držící řadu ocenění.  

 

VOLNÝ POHYB PO CELÉ TŘÍDĚ 

V bezdrátově propojené učebně 

můžete zrcadlit obsah lekcí 

z libovolného místa.  

 

 

POUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH PLATFOREM 

Snadno můžete připojit zařízení se 

systémem Windows®, Mac OS®, 

iOS®, Chrome OS™ nebo Android™. 

 

 

PLUG & PLAY 

Zařízení ActivConnect stačí připojit 

a spustit. 

 

AKTUALIZACE ZDARMA 

Zařízení ActivConnect lze vzdáleně 

aktualizovat. Máte tak jistotu, že 

budete mít vždy k dispozici 

nejnovější dostupnou verzi. 

  

SPOLEHLIVOST 

Na celý komplet je nabízena tříletá 

záruka. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ACTIVBOARD TOUCH 88 

Velikost a formát:  úhlopříčka 220 cm, 16 : 10 

Počet dotyků: 2 / 6 (dle modelu) 

ACTIVCONNECT 

Operační systém:  Android 5.1 Lollipop 

Grafický procesor: SGX6110, 2GB DDR3 

Interní úložiště: 16 GB 

Čtečka karet: SD až 32 GB 

USB: 2x (1x OTG) 

HDMI:  v 2.0, podpora 4K při 60 

snímcích / s, HD zvuk (7.1) 

Síťové připojení: LAN až 1Gb/s, WiFi 802.11 

a/b/g/n, Bluetooth 4.0
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