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SMART Notebook je ideálnym prostriedkom k tvorbe digitálneho obsahu vášho vyučovania. 
Pomocou tohto programu jednoducho a intuitívne vytvoríte špičkové interaktívne 
vzdelávacie aktivity nabité novými informáciami, ktoré upútajú všetkých vašich študentov. 

A aby ste sa nemuseli už viac pripravovať do každej triedy znova a znova vždy v inom 
programe, SMART Notebook si teraz môžete nainštalovať na všetky svoje tabule, ktoré už 
v škole máte a v každej triede sa tešiť z nástrojov, ktoré vám tento jedinečný softvér ponúka.
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Autorizovaný distribútor a servisné stredisko v SR:

Vytváraný učiteľmi pre učiteľov
SMART Notebook bol vytvorený učiteľmi a aj na základe 
vašich pripomienok je neustále zdokonaľovaný. 
Bez ohľadu na veľkosť tried podporuje SMART Notebook 
kreativitu a individuálny prístup ku každému študentovi.
 
Kvalitné zdroje informácií
S programom SMART Notebook získate zdarma prístup 
k on-line knižnici vzdelávacích materiálov SMART Exchange 
a jej slovenskej verzii Portál na stránke www.smartboard.sk. 
Tu môžete bezplatne zdieľať svoje materiály s viac ako 
3 miliónmi učiteľov po celom svete.

Školenia a podpora
S každou objednávkou interaktívnych riešení SMART získa 
zákazník základné školenie užívateľov certifikovaným 
edukačným konzultantnom, online podporu a služby 
servisného oddelenia priamo v SR.
 
Štandardizácia softvérom SMART Notebook
Ak máte v škole tabule iných výrobcov, jednoducho si 
objednajte SMART Notebook a využívajte všetky jeho výhody 
vo všetkých triedach. Už si viac nemusíte pripravovať svoje 
hodiny vždy v inom programe podľa toho, v ktorej triede 
budete práve učiť.

Prečo je dobré vybrať si práve SMART Notebook:

Čo je nové v SMART Notebook 2014 ?

SMART Response VE   

Testovací a hlasovací systém SMART Response VE vám umožní 

plynule prejsť od výkladu učiva k testovaniu. Študenti zodpovedia vaše 

otázky promocou počítača, tabletu alebo vlastného smartfónu a vy 

máte okamžite zaznamenané výsledky aj ich štatistické vyhodnotenie.

XC Basic  

Už nemusíte zakazovať svojim žiakom mobilné telefóny na vyučovaní. 

Získajte ich rýchle reakcie prostredníctvom ich vlastných smartfónov.

Matematické nástroje SMART Notebook 

Geogebra = geometria + algebra 

Počas hodín matematiky môžete využiť viac ako 55.000 interaktívnych 

objektov a aktivít z geometrie, algebry či štatistiky.

Inteligentný atrament 

Zdokonaľte svoju hodinu automatickou premenou písaného textu na 

tlačený či intuitívnou modifikáciou textu. Jednoducho napíšte text, 

dopĺňajte písmená či celé slová, mažte alebo zamieňajte celé časti 

viet. A to všetko bez toho, aby ste sa dotkli klávesnice.

SMART Notebook 3D nástroje  

Vtiahnite svojich študentov do 3D sveta poznania.  Premeňte 

interaktívnu plochu na priestor a dovoľte žiakom nazrieť za hranice 

nepoznaného.

SMART Notebook Connect  

Nechajte svojich žiakov nájsť a preskúmať nepoznané, naučte ich 

rozpoznať, čo je pravda a čo nie. SMART Notebook vám pomôže. 

 

Maľovanie perom? 

Jednoducho premeňte pracovnú plochu na plátno. Zvoľte si 

kreatívne pero a objavte v sebe umelca.

Orezávanie obrázkov 

Nástroje programu SMART Notebook vám umožňujú orezávať 

obrázky bez mazania. Zmeny tak môžete kedykoľvek vrátiť.
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