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 I. ČASŤ   Všeobecný úvod 

QOMO HiteVision Flow!Works softvér je vzdelávací softvér vyvinutý špeciálne pre použitie s 

QOMO HiteVision interaktívnymi tabuľami a inými produktmi. Jeho najzákladnejším znakom je 

jednoduchosť a intuitívnosť používania počas prípravy na vyučovanie, ale aj jeho využívania 

priamo vo vyučovacom procese a na všetkých vzdelávacích predmetoch. V tejto kapitole 

nájdete informácie o inštalácii, spustení, základnom rozhraní a štyroch využívaných režimoch 

softvéru. 

Inštalácia softvéru 

1. Vložte CD so softvérom do CD / DVD mechaniky počítača a dvojklikom kliknite na 

„AutoRun“. 

 

 

2. Vyberte položku “Úplná inštalácia”. 

 

 

3. Vyberte vhodný jazyk inštalácie a kliknite “OK”. 
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4. Ak sa zobrazí Sprievodca inštalovaním Flow!Works, kliknite “Ďalej”. 

 

 

5. Súhlas s licenciou: Označte Súhlasím s podmienkami licencie a kliknite “Ďalej”. 

 

 

6. Vyberte priečinok pre inštaláciu Flow!Works a kliknite “Ďalej”. 
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7. Vyberte komponenty, ktoré je potrebné inštalovať. Odporúča sa inštalovať všetky 

komponenty. Kliknite “Ďalej”. 

 

 

8. A  teraz ste pripravený na prevedenie inštalácie Flow!Works. Kliknite “Inštalovať”. 

 



 8 

 

9. Teraz sa bude inštalovať položka Silicon Laboratories Driver. Kliknite “Ďalej”. 

 

10. Súhlas s licenciou: Označte Súhlasím s podmienkami licencie a kliknite “Ďalej”. 

 

 

11. Vyberte priečinok pre inštaláciu Silicon Laboratories Driver a kliknite “Ďalej”. 

 

 

12. Ste pripravený na prevedenie inštalácie programu. Kliknite “Inštalovať”. 
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13. Ak sa ukončí inštalácia, uistite sa, či je položka “Spustiť CP210x VCP Driver inštalátor” 

zaškrtnutá a kliknite “Koniec”. 

 

 

14. Je potrebné inštalovať Silicon Laboratories CP210x USB na UART bridge driver. 

Vyberte miesto, kam chcete inštalovať a kliknite “Inštalovať”. 

 

 

15. Ak sa zobrazí informácia “Inštalácia úspešne ukončená“, kliknite “OK”. 
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16. Ak Sprievodca inštaláciou Flow!Works dokončil inštaláciu, kliknite “Koniec”. 

 

17. Ak sú Zdroje pripravené na inštaláciu, kliknite “Ďalej” na ich nainštalovanie. 

 

 

18. Súhlas s licenciou: Označte Súhlasím s podmienkami licencie a kliknite “Ďalej”.

 

 

19. Zdroje sú pripravené na inštaláciu. Kliknite „Inštalovať”. 
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20. Ak je ukončená inštalácia Zdrojov, kliknite “Koniec”. 

 

 

21. Na úspešné dokončenie inštalácie reštartujte počítač. Kliknite “OK”. 

 

Odinštalovanie softvéru / Spustenie softvéru 

Na odinštalovanie programu Flow!Works postupujte nasledovne: 

1. Vo Windows otvorte menu „Štart“.  
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2. Vyberte položku „Ovládací panel“. 

 

 

3. Vyberte položku „Programy / Programy a Súčasti“. 
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4. V nasledujúcom zozname nájdite program Flow!Works kliknite na položku pravým 

klikom. Potom kliknite “Odinštalovať”. 

 

a. Ak sa objaví správa zobrazená na obrázku nižšie, vyberte “Nie”. Je totiž 

potrebné ukončiť proces drivera. 

 

 

b. Stlačte CTRL+ALT+DELETE a vyberte „Správcu úloh“. 

 

c. Kliknite položku “Procesy”. 
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d. Nájdite a vyberte položku “driver.exe *32”. Kliknite “Ukončiť proces”. 

ZOPAKUJTE KROKY 1 - 4. 

 
 

5. Zobrazí sa okno s otázkou: “Ste si istý, že chcete odstrániť Flow!Works a všetky jeho 

súčasti?” Vyberte “Áno”. 

 

 

6. Ak je program Flow!Works úspešne odinštalovaný, zobrazí sa správa uvedená na 

obrázku nižšie. Kliknite “OK”. 
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Spustenie softvéru Flow!Works 

 

Existujú tri spôsoby ako spustiť QOMO HiteVision’s Flow!Works softvér: 

1. Vyberte vo Windows menu “Štart”, kliknite položku „Programy“ a potom na program 

“Flow!Works”.  

2. Na pracovnej ploche počítača sa počas inštalácie vytvoril odkaz na program, kliknite 

dvojklikom na tento odkaz pre jeho otvorenie. 

 3. Priamo na interaktívnej tabuli ťuknite prstom na niektorý z „rýchlych kláves“, ktoré sa 

nachádzajú na bočných stranách tabule.  

 

Offline verzia softvéru Flow!Works 

 

QOMO HiteVision’s Flow!Works softvér môže byť používaný aj v prípade, ak k počítaču nie je 

pripojený žiaden QOMO HiteVision produkt. Je to veľká výhoda, pretože vďaka tomu si môžete 

vyučovacie a vzdelávacie aktivity pripravovať na vlastnom počítači a v domácom prostredí.  

V takomto prípade bude na každej strane zobrazená vodotlač loga QOMO HiteVision. Ak sa 

pripojíte k interaktívnej tabuli alebo k akémukoľvek produktu QOMO HiteVision, logo sa 

zobrazovať nebude.  

 

 
 Ukážka vodotlače v offline verzii softvéru 

Režimy softvéru 

Flow!Works softvér umožňuje využívať štyri pracovné režimy: Režim okna, Režim rámu, Režim 

plnej obrazovky a Režim pracovnej plochy. Vďaka tomu môžete pracovať v režime, ktorý vám 

momentálne najviac vyhovuje. 
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Režim okna 

Tento režim je veľmi podobný systému Windows. Ak si ho zvolíte, tak Vám tento režim bude 

pripomínať určité funkcie operačného systému Windows. Hlavné rozhranie softvéru v tejto 

podobe pozostáva z hlavného menu, panela nástrojov a pracovnej plochy (viď. obrázok Režim 

okna). Kliknutím na položku „Prehľad“ môžete zmeniť aktuálny režim na iný.  

 

Režim okna 

Režim rámu 

 

V tomto režime sú často používané funkcie a nástroje rozmiestnené do panelov nástrojov po 

okraji pracovnej plochy pripomínajúcej rám. Hlavné rozhranie softvéru pozostáva z piatich častí: 

plávajúci panel nástrojov, panel nástrojov strany, hlavné menu, panel písania a pracovná 

plocha. Kliknutím na položku „Súbor“ v Hlavnom menu môžete zmeniť aktuálny režim na iný. 

 

 

Režim rámu 

 

Režim plnej obrazovky 

Tento režim umožňuje využívať maximálnu veľkosť pracovnej plochy a je vhodný na použitie 

Hlavné menu  

Panel nástrojov 

Pracovná plocha 

Panel 

nástrojov 

strany 

Panel písania 

Pracovná plocha 

Hlavné menu 

Plávajúci panel nástrojov/Hlavný panel nástrojov 
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najmä počas vyučovania. Hlavné rozhranie softvéru v tomto režime pozostáva: z pracovnej 

plochy a plávajúceho panela nástrojov.  

 

Režim plnej obrazovky 

Režim pracovnej plochy 

Režim okna, Režim rámu a Režim plnej obrazovky sú tri rôzne režimy práce priamo vo 

Flow!Workse. Režim pracovnej plochy je vhodné použiť, ak počas vyučovania potrebujete 

zobraziť aj informácie alebo aplikácie zo svojho počítača.  Flow!Works ponúka pre tento 

prípad možnosť minimalizovať aktuálnu stranu a ihneď využívať operačný systém Windows 

a všetky jeho aplikácie. 

Kliknutím na tlačidlo Prepnúť  sa prekliknete na pracovnú plochu počítača a tak môžete 

využívať práve tento štvrtý režim.   

 

Najpoužívanejšie nástroje Flow!Worksu sa zobrazia v špeciálnom panely nástrojov – Panel 

nástrojov pracovnej plochy.  

 

Panel nástrojov pracovnej plochy 

 

Tlačidlá panelu nástrojov pracovnej plochy (viď. Tabuľka 1). 

Názov tlačidla Funkcia 

 

Výber 

Ak kliknete na toto tlačidlo, použijete funkciu výberu. Táto funkcia 

umožňuje označiť, vybrať objekty na strane alebo aktivovať vložené 

FLASH objekty.  

 

 

Pracovná plocha 

Plávajúci panel nástrojov/Hlavný 

panel nástrojov 
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Režim myši 

Kliknutím na toto tlačidlo sa zmení režim písania na režim myši. Po tomto 

kroku už môžete pracovať na počítači / tabuli s myšou.  Ak kliknete na 

toto tlačidlo po anotovaní strany druhý krát v poradí, zobrazí sa dialógové 

okno (viď. obrázok), či si chcete uložiť dané poznámky alebo nie.  

 
Dialógové okno 

 

Pero 

Imituje písanie klasickým perom na papier. Tlačidlo pero umožňuje 

písanie na pracovnú plochu a anotovanie, dopĺňanie poznámok, 

zvýrazňovanie dôležitých častí dokumentov, obrázkov alebo aplikácií 

v režime pracovnej plochy. 

 

Jemný štetec 

Kliknutím na toto tlačidlo bude písanie zaujímavejšie, písaný text bude 

vyzerať ako rukopis písaný štetcom. Aj týmto nástrojom je možné písať a  

anotovať zvolené dokumenty, obrázky alebo aplikácie v režime 

pracovnej plochy. 

 

 

 

Paleta farieb 

Dialógové okno na výber farby pri písaní sa objaví po kliknutí na toto 

tlačidlo. Tu môžete upravovať farby, meniť ich priehľadnosť a iné.  

 

 Dialógové okno Paleta farieb 

 

 

 

Šírka ťahu 

Výberom tejto funkcie ponúkne dialógové okno možnosť vybrať si 

vhodnú šírku ťahu alebo čiary pri písaní perom alebo štetcom. Je tu 

možnosť zvoliť si predvolenú šírku alebo si nastaviť vlastnú šírku ťahu.  

 

Dialógové okno Šírka ťahu 

 

Vymazať obsah 

strany 

Pomocou tejto funkcie sa vymaže celý obsah strany. Strana zostane 

čistá. 
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Guma 

 

Okrem toho, že môžete vymazať obsah celej strany, softvér ponúka 

možnosť vymazať zo strany len nežiaduci objekt a to použitím tohto 

nástroja. Na výber sú k dispozícií dva typy gumy: Guma výberom alebo 

Pixlová guma.  

                        

Menu Guma 

 

Späť 

Kliknutím na tento nástroj sa vrátite k posledne vykonanej aktivite. 

 

Vlastné 

nahrávanie 

Po kliknutí na toto tlačidlo sa objaví panel nástrojov pre vlastné 

nahrávanie ( viď. obrázok). Umožňuje nahrávať záznam, prehrávať ho, 

zastavovať alebo uložiť.  

                              

Panel nástrojov Vlastné nahrávanie 

 

Klávesnica na 

obrazovke 

Klávesnica sa objaví na obrazovke po kliknutí na toto tlačidlo. 

 

Nástroje 

Kliknutím na tlačidlo Nástroje sa zobrazí v podstate hlavný panel 

nástrojov (viď. obrázok). Umožňuje vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných 

nástrojov. Podrobnejšie informácie o jednotlivých nástrojoch sa 

nachádzajú v kapitole Plávajúci panel nástrojov / Hlavný panel nástrojov. 

 

  Hlavný panel nástrojov  

 

Predmet 

Panel nástrojov pre predmety sa objaví po zvolení tohto nástroja (viď. 

obrázok). Môžete si vybrať jeden zo zobrazených predmetov a využívať 

tak konkrétne funkcie a nástroje, ktoré potrebujete pre vyučovanie 

daného vyučovacieho predmetu (matematika, fyzika, chémia, angličtina). 
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Panel nástrojov predmetov 

 

Nová strana 

Tento nástroj umožňuje pridať do vašej prezentácie novú stránku. Má 

vlastné menu. Na výber je možnosť vložiť priesvitnú (strana aktuálnej 

pracovnej plochy), bielu, modrú alebo čiernu stranu. 

 

Nová strana 

 

 

 

Súbor 

Kliknutím na ikonu Súbor sa objaví jeho ďalšie menu (viď. obrázok). Tu 

môžete editovať aktuálny súbor, uložiť ho, otvoriť nový a iné.    

 

Menu Súbor 

    

Prepnúť 

Pomocou tohto nástroja sa môžete jednoducho preklikávať medzi 

režimom softvéru Flow!Works alebo Režimom pracovnej plochy 

počítača. Ak sa na strane nachádzajú anotácie, zobrazí sa dialógové 

okno, či chcete uložiť dané poznámky alebo nie. 

 

 Dialógové okno 

Tabuľka 1.: Funkcie panelu nástrojov v Režime pracovnej plochy 
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II. ČASŤ: Hlavné funkcie softvéru Flow!Works 

QOMO HiteVision’s Flow!Works softvér poskytuje desiatky interaktívnych nástrojov, ktoré sú 

založené na jednoduchosti a intuitívnosti a zvládne ich každý užívateľ. Splnia požiadavky 

začiatočníka i pokročilého. Sú vytvorené podľa potrieb nielen učiteľa, ale aj žiaka. Intuitívne ich 

dokáže využívať dieťa v materskej škole, ale aj študent univerzity. Môžete písať poznámky ako 

na klasickú školskú tabuľu, zotierať ich gumou, zvýrazňovať texty v učebnej látke, rysovať 

geometrické tvary, vkladať obrázky, zväčšovať ich a vzápätí zmenšovať , organizovať a zdieľať 

výučbové materiály a iné. 

 

Úvod 

 

Ako už bolo spomínané v predchádzajúcej časti, QOMO HiteVision’s Flow!Works softvér 

umožňuje používať až štyri režimové rozhrania podľa vašich potrieb. Táto užívateľská príručka 

vysvetľuje nástroje a fungovanie softvéru cez Režim rámu, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie 

medzi učiteľmi. 

 

Režim rámu je zobrazený na obrázku nižšie. V tomto režime sú často používané funkcie a 

nástroje rozmiestnené do panelov nástrojov po okraji pracovnej plochy pripomínajúcej rám. 

Hlavné rozhranie softvéru je rozdelené do piatich častí: plávajúci panel nástrojov, panel 

nástrojov strany, hlavné menu, panel písania a pracovná plocha. Kliknutím na položku 

„Súbor“ môžete zmeniť aktuálny režim na iný. 

 

Hlavné rozhranie Režimu rámu 

 

Plávajúci panel nástrojov / Hlavný panel nástrojov 

Tento panel nástrojov (viď. obrázok) má v hornej časti päť hlavných záložiek: Štart, Strana, 

Vložiť, Panel písania a Nástroje predmetov. Kliknutím na jednu z nich sa zobrazia príslušné 

Panel  

nástrojov 

strany 

Panel písania 

Pracovná plocha 

Hlavné menu 

Plávajúci panel nástrojov/Hlavný panel nástrojov 
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nástroje a funkcie prislúchajúce k tejto záložke.  

 

 

 

 

 

 

 

 Záložka “Štart”  

Najčastejšie používané funkcie záložky Štart sú zobrazené na obrázku nižšie a vysvetlené 

v Tabuľke 2: Funkcie záložky „Štart“.  

 

Záložka „Štart”  

Tlačidlá záložky „Štart“ (viď. Tabuľka 2). 

Názov tlačidla Funkcia 

 

Výber 

Ak kliknete na toto tlačidlo, použijete funkciu výberu. Táto funkcia umožňuje 

označiť, vybrať objekty na strane alebo aktivovať vložené FLASH objekty.  

 

 

Inteligentné 

pero 

Tento nástroj rozpoznáva 

niektoré geometrické tvary 

načrtnuté rukou ako napríklad 

priamky, uhly, kružnice, 

obdĺžniky a iné. Je však 

nutné rukou nakresliť 

požadovaný tvar aspoň 

približne, aby ho softvér 

dokázal správne rozpoznať 

(viď. názorné ukážky). 

Geometrický tvar 

nakreslený rukou 

pred rozpoznaním 

Geometrický 

tvar po 

rozpoznaní 

  

  

  

Štart 

Strana 

Vložiť 

Panel písania 

Nástroje predmetov 
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Pero 

Imituje písanie klasickým 

perom na papier. Tlačidlo 

pero tak umožňuje písanie na 

pracovnú plochu strany.  

 

Jemný štetec 

Kliknutím na toto tlačidlo 

bude písanie zaujímavejšie, 

písaný text bude vyzerať ako 

rukopis písaný štetcom. 
 

 

Paleta farieb 

Dialógové okno na výber farby pri písaní sa objaví po kliknutí na toto tlačidlo. 

Tu môžete upravovať farby, meniť ich priehľadnosť a iné.  

 

Dialógové okno Paleta farieb 

 

Šírka ťahu 

Výberom tejto funkcie ponúkne dialógové okno možnosť vybrať si vhodnú 

šírku ťahu alebo čiary pri písaní perom alebo štetcom. Je tu možnosť zvoliť si 

predvolenú šírku alebo si nastaviť vlastnú šírku ťahu, čiary. 

     

Dialógové okno Šírka ťahu 

 

Guma 

Použitím tohto nástroja môžete vymazať aktuálny ťah alebo čiaru, časť 

písaného textu alebo celý objekt. Na výber sú k dispozícií dva typy gumy: 

Guma výberom a Pixlová guma.   
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Vymazať obsah 

strany 

Pomocou tejto funkcie sa vymaže celý obsah strany. Strana zostane čistá. 

 

Späť 

Kliknutím na tento nástroj sa vrátite k posledne vykonanej aktivite. 

 

Znova 

Tento nástroj umožní vrátiť sa naspäť ku kroku, ktorý bol zrušený použitím 

nástroja Späť. 

 

Anotácia 

obrazovky 

Ak kliknete na toto tlačidlo, môžete popisovať iné softvérové aplikácie alebo 

aktuálnu pracovnú plochu počítača.  

 

Nová strana 

Výberom tejto funkcie môžete vložiť novú stranu do prezentácie. Môžete si 

vybrať z ponuky: priesvitná (strana aktuálnej pracovnej plochy), biela, modrá 

alebo čierna strana. 

 

Voľný pohyb 

celou stranou 

Pri použití tejto funkcie môžete pohybovať celou stránkou neobmedzene, 

vtedy je strana „nekonečná“. Na interaktívnej tabuli na využitie tejto funkcie 

stačí položiť viac prstov na plochu tabule a vtedy môžete pohybovať celou 

stranou do všetkých strán.  

 

Prehrať činnosti 

na strane 

Táto funkcia umožňuje prehrať všetky aktivity a operácie, ktoré ste na strane 

zrealizovali, vykonali. 

 

Predchádzajúca 

strana 

Kliknutím na toto tlačidlo sa dostanete na predchádzajúcu stranu. 

 

Nasledujúca 

strana 

Kliknutím na toto tlačidlo sa dostanete na nasledujúcu stranu. 

 

Vlastné 

nahrávanie 

Použitím tejto funkcie môžete nahrávať videozáznam, prehrávať ho, 

zastavovať alebo uložiť.  

 

 

Súbor 

Kliknutím na ikonu Súbor sa objaví jeho ďalšie menu (viď. obrázok). Tu 

môžete editovať aktuálny súbor, uložiť ho, otvoriť nový a iné.    

 

 

Prepnúť 

Nástroj umožňuje prepínať sa medzi režimom softvéru Flow!Works 

a Režimom pracovnej plochy počítača. 

Tabuľka 2.: Funkcie záložky „Štart“ 
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Použitie funkcie „Výber“ 

 

Tlačidlo Výber  sa v Flow!Workse používa na označenie a výber objektu. Ak označíte 

alebo vyberiete potrebný objekt, objavia sa štyri funkčné ikony v jeho okolí: pohyb, rotácia, 

zväčšovanie alebo zmenšovanie veľkosti a editovanie. 

 

 

Pri objektoch sa môže zobraziť v ľavom dolnom rohu ešte ďalšia funkčná ikona editovania . 

Táto funkcia vám umožňuje upravovať len určité typy objektov, napríklad text, ručne písaný 

matematický vzorec, ručné písaný chemický vzorec a iné.  

 

Ak potrebujete upraviť práve ručne písaný matematický vzorec, kliknite na tlačidlo   

a písaný obsah sa objaví. Potom môžete vzorec editovať.  

  

Ručne písaný matematický vzorec 

 

Vlastné nahrávanie   

                 

Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenávať všetky operácie vykonané na strane 

Flow!Worksu. Kliknite na tlačidlo  a zobrazí sa panel nástrojov pre vlastné nahrávanie 

( viď. obrázok).  
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Ak kliknete "Nahrávanie", všetky aktivity sa začnú nahrávať. Na zastavenie nahrávania kliknite 

na tlačidlo   opäť a v panely nástrojov vyberte "Stop" (viď. obrázok). 

 

  

Po zastavení nahrávania a opätovnom kliknutí na ikonu Vlastné nahrávanie   sa zobrazí 

panel nástrojov, kde môžete zvoliť nástroje: prehrať záznam alebo uložiť vo formáte  *.dpb. 

 

 

Anotácia obrazovky 

 

Táto funkcia sa najčastejšie používa na dopisovanie poznámok a informácii do súborov 

aplikácie Office. Práve z tohto dôvodu softvér umožňuje vnoriť dokument vo Worde alebo 

prezentáciu v PowerPointe priamo do Flow!Worsku. Po kliknutí na tlačidlo Anotácia obrazovky

 môžete anotovať potrebné súbory a zároveň sa na stránke zobrazí Panel nástrojov 

režimu Office. 

 

 Panel nástrojov režimu Office 

 

Funkcie tlačidiel panelu nástrojov režimu Office: 

 

☆ Tlačidlo Vložiť : Kliknutím na tento nástroj sa poznámky a anotácie vložia priamo do 

Office súborov, napríklad poznámky do Wordu alebo PowerPointu. 

 ☆ Tlačidlo Predchádzajúca strana prezentácie : Tento nástroj umožňuje prejsť na 

predchádzajúcu stránku prezentácie v PowerPointe. 

☆ Tlačidlo Nasledujúca strana prezentácie : Tento nástroj umožňuje prejsť na nasledujúcu 

stránku prezentácie v PowerPointe. 

☆ Tlačidlo Ukončenie prezentácie : Tento nástroj umožňuje ukončenie prezentácie 
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PowerPointu. Pred jej ukončením sa zobrazí dialógové okno s informáciou, či chcete uložiť 

všetky poznámky a anotácie priamo do PowerPointu. Prezentácia sa ukončí a posledná 

stránka prezentácie sa zobrazí ako strana pozadia vo Flow!Workse a môže sa ďalej používať 

alebo uložiť. 

 ☆Tlačidlo Režim myši ：Kliknutím na toto tlačidlo sa môžete prepínať medzi nástrojom 

“pero” a “myš”. 

 Záložka “Strana”  

V záložke Strana sa nachádzajú pomerne často používané funkcie. Sú to: Nová strana, 

Vymazať stranu, Vyčistiť stranu, Listovanie stránok, Farba pozadia, Obrázok v pozadí a ďalšie.

 

 Záložka „Strana“  

Tlačidlá záložky „Strana“ (viď. Tabuľka 3). 

Názov tlačidla Funkcia 

 

Nová strana 

Použitím tohto tlačidla vložíte novú stranu, ktorá môže byť 

priesvitná, biela, modrá alebo čierna. 

 

Vymazať stranu 

Kliknutím nástroja Vymazať stranu sa odstráni celá strana. 

 

Vymazať obsah 

strany 

Pomocou tejto funkcie sa vymaže celý obsah strany. Strana 

zostane čistá. 

 

Predchádzajúca 

strana 

Kliknutím na toto tlačidlo sa dostanete na predchádzajúcu stranu 

svojej prezentácie. 

 

Nasledujúca strana 

Kliknutím na toto tlačidlo sa dostanete na nasledujúcu stranu svojej 

prezentácie. 

 

Náhľad z 

„vtáčej“ perspektívy 

Keďže pomocou nástroja Voľný pohyb celou stranou (viď. tabuľka 

3, str. 28) môžete pohybovať stranou do všetkých strán a písať 

poznámky kdekoľvek na túto „nekonečnú“ stranu, môže sa stať, že 

niektoré poznámky nebudete vedieť v danom momente zobraziť. 

Na zobrazenie všetkých poznámok na celej strane slúži práve tento 

nástroj. Keď je teda rozsah aktuálnej strany mimo displeja 
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a potrebujete vidieť náhľad celého obsahu strany, stačí použiť 

nástroj Náhľad  z  „vtáčej“ perspektívy. 

 

 

Voľný pohyb celou 

stranou 

Pri použití tejto funkcie môžete pohybovať celou stranou 

neobmedzene, vtedy je strana „nekonečná“. Na interaktívnej tabuli 

na využitie tejto funkcie stačí položiť viac prstov na plochu tabule 

a vtedy tiež môžete ňou pohybovať. 

 

Prehrať činnosti na 

strane 

 

Táto funkcia umožňuje prehrať všetky aktivity a operácie, ktoré ste 

na stránke zrealizovali. 

 

Priblížiť 

 

Kliknutím na toto tlačidlo môžete obsah strany približovať. 

 

Vzdialiť 

Kliknutím na toto tlačidlo môžete obsah strany vzďaľovať. 

 

Farba pozadia 

Tento nástroj poskytuje možnosť meniť farbu pozadia podľa 

potreby. 

                   

Paleta farieb pozadia 

 

Obrázok v pozadí 

Okrem toho, že pozadie strany môže mať ľubovoľnú farbu, môže 

byť v prípade potreby na pozadí aj obrázok. Kliknutím na toto 

tlačidlo sa zobrazí knižnica obrázkov a môžete vybrať napríklad 

notový papier, grafický papier, imitáciu futbalového ihriska a iné. 

 

Knižnica obrázkov na pozadie 

 

Vymazať obrázok v 

pozadí 

 

Výberom tohto nástroja vymažete obrázok na pozadí strany. 

Tabuľka 3.: Funkcie záložky „Strana“ 
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Záložka “Vložiť”  

Záložka „Vložiť“ umožňuje vkladať na stranu objekty rôzneho typu. 

 

Záložka „Vložiť“ 

 

Tlačidlá záložky „Vložiť“ (viď. Tabuľka 4). 

Názov 

tlačidla 
Funkcia 

 

Zdroje 

Pod týmto tlačidlom sa nachádzajú miestne zdroje a sieťové zdroje. Miestne zdroje obsahujú 

rôzne obrázky, zvuky a objekty na témy: anotácie, hudobné nástroje, doprava, časti ľudského 

tela, ľudia, šport, armáda, kancelárske potreby, zvieratá, mapy, počasie a klíma, vesmír, veda 

a technológie, laboratórne nástroje, stavby, veci dennej potreby, oblečenie, rastliny, prázdniny 

a sviatky, dekoratívne ohraničenia, zvuky; v sieťových zdrojoch si môžete vybrať objekty podľa 

tém, jednoducho ich skopírovať na stranu a používať. 

 

Médiá 

Ak kliknete na tlačidlo Médiá, môžete využívať rôzne typy multimediálnych súborov, napríklad 

videá, zvuky, obrázky a objekty aplikácie Flash.  

V prípade, ak je nainštalovaný dekodér, sú podporované tieto formáty multimediálnych 

súborov: video formáty: *.wmv; *.avi; *.mov; *.mpeg; *.mpg; *.dat; *.rm; *.rmvb; *.asf; *. mp4; *. 

flv; *.mkv; *.vob; *.swf; audio formáty: *.mp3; *.wav; *.wma; *.mid; *.ra. 

Súbor vložíte na stranu jednoducho. Vyberte si potrebný súbor, zvoľte tlačidlo Otvoriť. Kliknite 

potom na stranu a ťahajte. Ťahaním prispôsobíte okno multimediálneho súboru do 

požadovanej veľkosti. Panel nástrojov prehrávania sa zobrazí automaticky po vložení súboru 

na stranu (viď. obrázok). 

 

Dialógové okno Prehrávača pre vložené video 
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Tlačidlá panelu nástrojov Prehrávača pre vložené video:  

Hrať      Pauza       Stop       Spomaliť      Zrýchliť             

Tlačidlo zvuku      Ovládanie hlasitosti     Panel prehrávania 

   

Štartovacia pozícia slučky     Konečná pozícia slučky    Anotácia     Rozlíšenie 

obrazu . 

Môžete si vybrať aj úsek videa. Stačí ak začiatok označíte štartovacou pozíciou slučky   

a koniec  konečnou pozíciou slučky . Okrem toho môžete video alebo animovaný obraz 

popisovať kliknutím na tlačidlo Anotácia . Môžete tiež nastaviť pomer strán videa. 

 

Textové pole 

Keď kliknete na toto tlačidlo môžete vkladať na stranu text alebo už napísaný tlačený text 

upravovať.  

 

Vektorové 

objekty 

Pomocou tohto nástroja sa zobrazí panel nástrojov pre vektorové objekty. 

 

Panel nástrojov Vektorové objekty 

 

Tieto objekty môžete vkladať na pracovnú plochu stránky a ťahaním ich upravovať do potrebnej 

veľkosti.  

 

 

Rôzne 

objekty 

Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí panel nástrojov pre rôzne objekty. 

 

Panel nástrojov Rôzne objekty 

 

Tieto objekty môžete vkladať na pracovnú plochu strany a ťahaním ich upravovať do potrebnej 

veľkosti.  

 

Vizualizér 

Tento nástroj umožňuje vkladať obrázky urobené vizualizérom na stranu Flow!Worksu.  

Kliknutím vložíte obrázok a ťahaním ho môžete upravovať do potrebnej veľkosti. Tieto obrázky 

sa dajú ďalej anotovať a upravovať. 

Na panely nástrojov vizualizéru sa dajú využívať tieto tlačidlá ovládania:   

stop , prepínanie zariadení , uložiť obrázok . 



 31 

 

 Panel nástrojov vizualizéru 

 

Aktivity 

Tento nástroj umožňuje pripravovať rôzne interaktívne úlohy a zadania. Bližšie informácie viď. 

str. 31, názov kapitoly „Aktivity“.  

 

IWB súbory 

Po kliknutí na tlačidlo IWB súbory budete môcť otvoriť klasický súbor interaktívnej tabule (IWB). 

 

Vložiť 

súbory 

aplikácie 

Office 

Použitie tohto tlačidla umožní vložiť na stranu Flow!Worksu súbor pripravený v aplikácii Word, 

Excel a PowerPoint. 

 

Hlasovanie 

 

Táto funkcia otvorí QOMO HiteVision QClick Hlasovací systém v rámci Flow!Worksu. QClick 

umožňuje získať okamžitú spätnú väzbu pri testovaní žiakov a študentov.  

Tabuľka 4.: Funkcie záložky „Vložiť“ 

 

Aktivity 

 

Tento nástroj umožňuje pripravovať zaujímavé, kreatívne a interaktívne úlohy. Ako príklad je 

zvolená téma „Triedenie odpadov“. Úlohou riešiteľa je roztriediť odpad do správnych 

kontajnerov, napríklad: plastové fľaše do kontajnera na plasty. Úloha je pripravená tak, že ak 

žiak, riešiteľ potiahne odpad do správneho kontajnera, prichytí sa tam; ak umiestni odpad do 

nesprávneho kontajnera, vráti sa na pôvodné miesto.  

Na stranu sme vybrali potrebné obrázky: 4 typy kontajnerov na odpad (plasty, papier, sklo, kovy) 

a potom obrázky rôznych typov odpadu (napríklad plechovka, plastové fľaše, noviny a iné).  

Kontajnery sme umiestnili do vrchnej časti stránky a obrázky odpadu do spodnej časti a rôzne 

ich rozmiestnili.  
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Potom sme vybrali obrázok, ku ktorému budú patriť čiastkové objekty, napríklad žltý kontajner 

na plasty. Klikli na tlačidlo Aktivity , ktoré sa nachádza v záložke „Vložiť“. Otvorilo 

sa dialógové okno „Nastavenie aktivít“ a vybrali sme “Nastaviť položky…”  

Upozornenie: objekt, ku ktorému sa budú dané objekty priraďovať MUSÍ byť väčší, ako tie 

čiastkové, napríklad žltý kontajner na plasty MUSÍ byť väčší ako plastové fľaše, inak to nebude 

fungovať a fľaše sa na kontajner neprichytia. 

 

 

 

 

 

 

  

Dialógové okno Nastavenie aktivít 

 

 

Ďalším krokom bolo, že sme označili čiastkové objekty, ktoré majú patriť k vybranému 

hlavnému objektu. Označili sme žltý kontajner na plasty, takže čiastkovými objektmi budú 

všetky plastové fľaše. Ukončili sme kliknutím na OK. 
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Teraz by mali byť vybraté všetky plastové fľaše, ktoré patria do žltého kontajnera. 

 

 

Kontrola: ak pretiahnete čiastkovú položku k správnemu hlavnému objektu, mali by ste počuť 

zvuk naznačujúci úspech, napríklad pretiahnite plastové fľaše patria do žltého kontajnera. Ak 

pretiahnete čiastkovú položku k nesprávnemu hlavnému objektu, budete počuť zvuk 

naznačujúci neúspech, napríklad pretiahnite sklenenú fľašu do kontajnera na kovy. 

 

Hlasovanie 

 

Ako vytvoriť triedu: 

Trieda sa automaticky vytvorí vtedy, keď sa ovládače prihlásia.  Ovládače typu QRF300 a 

QRF500 sa prihlasujú automaticky podľa čísla zariadenia. (Pri týchto typoch každý ovládač má 

už od výroby zadefinované identifikačné číslo). Ovládače typu QRF700 a QRF900 sa prihlásia 
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automaticky podľa ID zadaného študentom ak je ovládač zapnutý a softvér v prevádzke. 

V inom prípade ich musíte registrovať manuálne. 

 

 

Ako vytvoriť kvíz: 

Po otvorení softvéru Flow!Works vyberte záložku „Hlasovanie“ na ľavej strane obrazovky.

 

 

 

 

 

 

1. Nastavte potrebné atribúty otázky. 

 
2. Vpíšte otázku do poľa. 
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3. Potom vpíšte odpovede na otázku do polí na odpoveď a zaškrtnite správnu odpoveď. 

 

 

4. Zaškrtnite “Zobraziť otázku na interak. tabuli ” a kliknite Uložiť. 

                    

 

5. Na vytvorenie ďalšej otázky vložte novú stranu a zopakujte kroky 1-4. Ak ste ukončili 

nastavenia kvízu, nezabudnite uložiť pre ďalšie použitie. 
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Ako spustiť testovanie a kvíz 

 

Otvorte kvíz, ktorý ste si vytvorili a kliknite v záložke „Vložiť“ tlačidlo Hlasovanie. 

 

 

V hornej časti obrazovky sa objaví panel nástrojov QClick. 

 

 

Testovanie a kvíz sa môže začať, keď je prihlásený učiteľ a aj všetci študenti. V prípade ak nie 

je nikto prihlásený, tak softvér na to upozorní. 

1. Vyberte tlačidlo “Štart”  a začne sa odpočítavanie. Študenti môžu odpovedať 

práve v čase, keď odpočítavanie beží.  

2. Ak uplynie čas stanovený na otázku, kliknutím na tlačidlo “Nasledujúca strana” sa 

presuniete k ďalšej otázke. 

3. Po ukončení kvízu môžete exportovať výsledky relácie (o testovaní) do Excelu a uložiť 

ich kliknutím na “Export” . 

Vizualizér 

Tento nástroj  umožňuje vkladať obrázky urobené vizualizérom na stranu Flow!Worksu.  

Kliknutím vložíte obrázok a ťahaním ho môžete upravovať do potrebnej veľkosti. 

 

 

Na stranu môžete vložiť aj viac obrázkov zhotovených vizualizérom. V prípade, ak kliknete na 

tlačidlo Vizualizér  opäť, vložíte ďalší obrázok.  
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 Záložka „Panel písania“ 

Panel písania ponúka rôzne typy písacích nástrojov ako napríklad pero, jemný štetec, 

bambusové pero, zvýrazňovač, laserové pero, vzorované pero, inteligentné pero a znakové 

pero. Môžete si vybrať aj farbu pera, jeho šírku a dokonca písať vzorom.  

 

 

Záložka „Panel písania“ 

 

Tlačidlá záložky „Panel písania“ (viď. Tabuľka 5). 

Názov tlačidla Funkcia 

 

Pero 

Imituje písanie klasickým perom na 

papier. Tlačidlo pero umožňuje 

písanie na pracovnú plochu strany. 

 

 

Jemný štetec 

Kliknutím na toto tlačidlo bude 

písanie zaujímavejšie, písaný text 

bude vyzerať ako rukopis písaný 

štetcom.  

 

Kombinované 

pero so 

Tento typ pera sa dá využívať na 

písanie v tibetskom alebo arabskom 

písme.  
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štetcom 

 

Zvýrazňovač 

Pomocou tohto nástroja môžete 

zvýrazňovať časti obrázku alebo 

textu. Môžete si vybrať rôzne farby. 
 

 

Laserové 

pero 

Nástroj laserové pero umožňuje 

podčiarknuť, označiť časť textu 

alebo obrázku čiarou, ktorá bliká do 

ďalšej nasledujúcej akcie. Vďaka 

tomu publikum sústredí pozornosť 

na potrebnú časť objektu.   

 

 

Vzorované 

pero 

Použitím tohto pera nakreslíte čiary, 

ktoré budú vzorované. Na výber je 

široká paleta vzorov.  
 

 

Inteligentné 

pero 

Tento nástroj umožňuje rozpoznať 

niektoré geometrické tvary načrtnuté 

rukou ako napríklad priamky, uhly, 

kružnice, obdĺžniky a iné. Je však 

nutné rukou nakresliť požadovaný 

tvar aspoň približne, aby ho softvér 

dokázal správne rozpoznať (viď. 

názorné ukážky). 

 

Geometrický 

tvar 

nakreslený 

rukou pred 

rozpoznaním 

Geometrický 

tvar po 

rozpoznaní 
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Znakové pero 

Znakové pero poskytuje možnosť 

pripravovať na strane rôzne aktívne 

operácie: pretočiť na nasledujúcu 

stranu, vymazať časť napísaného 

textu, vybrať objekt na strane a iné. 

Napríklad, ak nakreslíte na stranu 

znak, ktorý sa nachádza v tabuľke 

v prvom okne (polovičná šípka), 

automaticky sa presuniete na 

nasledujúcu stranu. 

 

Znaky  Funkcie 

 

Pretočiť na 

nasledujúcu 

stranu 

 

Pretočiť na 

predchádzajú

cu stranu 

 

Guma 

výberom 

 

Vybrať objekt 

 

Paleta farieb 

Dialógové okno na výber farby pri písaní sa objaví po kliknutí na toto 

tlačidlo. Tu môžete upravovať farby, meniť ich priehľadnosť a iné.  

 

 Dialógové okno Paleta farieb 

 

Šírka ťahu 

Výberom tejto funkcie ponúkne dialógové okno možnosť vybrať si 

vhodnú šírku ťahu alebo čiary pri písaní perom alebo štetcom. Je tu 

možnosť zvoliť si predvolenú šírku alebo si nastaviť vlastnú šírku ťahu, 

čiary. 

 

Dialógové okno Šírka ťahu 

 

Vyplniť 

farbou 

Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno, kde si môžete 

vybrať ľubovoľnú farbu na vyplnenie plochy vybraného objektu. Okrem 

výberu farby si môžete nastaviť aj potrebnú intenzitu farby. 

 

Dialógové okno Vyplniť farbou 

 

Okrem farby čiary si môžete zvoliť aj vzor čiary a to kliknutím na tlačidlo 

Vzor. Automaticky sa objaví paleta vzorov.   
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Vzor 

 

 Dialógové okno Vzorované pero 

 

Vyplniť 

vzorom 

Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno, kde si môžete 

vybrať ľubovoľný vzor na vyplnenie plochy vybraného objektu. 

 
Dialógové okno Vyplniť vzorom 

 

Začiatok čiary 

Vo Flow!Workse si môžete dokonca vybrať, že akým geometrickým 

tvarom sa napísaná čiara bude začínať. Tvary sú na výber v dialógovom 

okne, ktoré sa objaví po kliknutí na tlačidlo Začiatok čiary. 

 

Dialógové okno Začiatok čiary 

 

Telo čiary 

Napísaná čiara môže mať aj rôzne telo. Výber môžete zrealizovať 

v zodpovedajúcom dialógovom okne. 

 
Dialógové okno Telo čiary 

 

Koniec čiary 

Tak ako si môžete vybrať rôzny geometrický tvar na začiatok čiary, 

môžete aj koniec a to v zobrazenom dialógovom okne. 

 

Dialógové okno Koniec čiary 

Tabuľka 5.: Funkcie záložky „Panel písania“ 
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 Záložka “Nástroje predmetov”  

 Záložka “Nástroje predmetov” ponúka rôzne vhodné nástroje zamerané na niekoľko 

vyučovacích predmetov: matematika, fyzika, chémia a angličtina. Sú to nástroje: hodiny, lupa,  

clona, reflektor, prehliadač okna, nahrávač obrazovky, okno ručného písania a iné.   

 

Záložka “Nástroje predmetov”  

 

Tlačidlá záložky „Nástroje predmetov“ (viď. Tabuľka 6). 

Funkcie 

 

Matematika 

Kliknutím tohto tlačidla sa dostanete k matematickým nástrojom (viď. III. 

časť). 

 

Fyzika 

Kliknutím tohto tlačidla sa dostanete k nástrojom na fyziku (viď. III. časť). 

 

Chémia 

Kliknutím tohto tlačidla sa dostanete k nástrojom pre chémiu (viď. III. 

časť). 

 

Angličtina 

Pod týmto tlačidlom sa nachádza fonetický prepis anglických slov (viď. III. 

časť). 

 

Časovač 

Táto funkcia umožňuje spustiť hodiny. Pravým klikom na ikonu hodín 

zvolíte ďalšie menu.  

 

Kalkulačka 

Výberom tohto nástroja zobrazíte kalkulačku.  

 

Clona 

Celú stranu vo Flow!Workse môžete prekryť clonou a postupne 

odokrývať, napríklad zľava doprava alebo zhora dole.  

 

Rozpoznávanie 

písma 

Nástroj Rozpoznávanie písma rozlíši písané písmo a zmení ho na písmo 

tlačené. 
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Snímanie 

obrázkov 

Kliknutím na toto tlačidlo môžete veľmi jednoducho kopírovať obrázky, 

časti objektov, časti textov a využívať ich vo Flow!Workse. Po kliknutí sa 

otvorí dialógové okno, kde si môžete vybrať ako chcete objekt odfotiť: 

“Obrazovka“ odfotí sa celá obrazovka a tento obrázok vložíte na stránku 

kliknutím a rozťahovaním zvolíte potrebnú veľkosť; “Oblasť“ pomocou 

obdĺžnika si presne nastavíte požadovanú oblasť, obrázok vložíte 

rovnako ako v prvom prípade; “Nepravidelný”  vlastným ťahom 

zadefinujete oblasť kopírovania, obrázok vložíte rovnako ako v prvom 

prípade. 

 

Klávesnica na 

obrazovke 

Klávesnica sa objaví na obrazovke po kliknutí na toto tlačidlo. 

 

 

 

Reflektor 

Reflektor je jeden z interaktívnych nástrojov. Umožňuje odokryť na 

stránke len tú časť, na ktorú sa majú v danom momente žiaci sústrediť. 

Tvar reflektora sa dá meniť. Pravým klikom na šedú plochu sa zobrazí 

ďalšie menu, kde môžete zmeniť jeho tvar, priesvitnosť šedej plochy 

a iné.  

 

Prehrávač 

okna 

Tento nástroj umožňuje zobrazovať v ďalšom okne súbor aplikácie 

FLASH, prezentáciu v PowerPointe a iné. Okno má päť funkčných 

tlačidiel: „Otvoriť súbor“ – umožňuje otvoriť potrebný súbor v tomto okne, 

„Zatvoriť súbor“ – kliknutím ukončíte práve zobrazovaný súbor, 

„Minimálny“ – okno sa stiahne do lišty, ale je stále k dispozícii, 

„Maximálny“ – okno prekryje stranu Flow!Worsku,  

„Obnoviť“  - vráti sa do počiatočnej veľkosti,  

„Zatvoriť“ – zatvoríte aplikáciu Prehrávač okna. 

 

Roleta 

Celá strana je pokrytá roletou. Je to vhodný interaktívny nástroj na 

udržanie pozornosti publika, pretože prednášajúci môže postupne 

odokrývať časti strany, ktoré potrebuje. Pravým klikom na roletu sa 

zobrazí menu, kde sa dajú zvoliť ďalšie funkcie, napríklad: zadefinovať 

len vertikálny alebo horizontálny pohyb rolety, výber inej farby alebo 

obrázka a iné. 

 

Okno 

poznámok 

Po kliknutí na tento nástroj sa otvorí okno, kde môžete vpisovať ručne 

poznámky bez toho, aby ste zmenili svoju prezentáciu. 

 

Lupa 

 

Nástroj lupa umožňuje zväčšovať vybraté časti objektov na strane. 

 

Nahrávanie 

obrazovky 

 

Umožňuje nahrávať činnosti vykonávané na obrazovke, napríklad 

počítanie príkladu žiakom. Súbor sa ukladá vo formáte *.avi a je možné 

ho použiť neskôr, napríklad ukázať rodičom.  
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Uzamknúť 

obrazovku 

Povrch strany prekryje jemná priesvitná fólia, ktorá zabráni vykonávaniu 

náhodných akcií a akýchkoľvek činností na strane. 

Tabuľka 6.: Funkcie záložky „Nástroje predmetov“ 

Hlavné menu 

Hlavné menu je zamerané na úpravu strán. Klikaním na rôzne tlačidlá sa môžete prepínať 

medzi nástrojmi. Popisy nástrojov nájdete v Tabuľke č. 7. 

 

Tlačidlá „Hlavné menu“ (viď. Tabuľka 7). 

Názov tlačidla Funkcia 

 

Prepnúť 

príkazy 

Prepnúť príkazy 

Ak v Režime rámu kliknete na toto tlačidlo, 

vymení sa umiestnenie Panelu nástrojov 

strany a Panelu písania. 

 

Súbor 

  

Nový 

Výberom tohto tlačidla sa vytvorí nový súbor. 

  

Otvoriť 

Existujúci .hht súbor sa otvorí, keď kliknete na 

funkciu Otvoriť. 

  

Uložiť 

Pomocou tohto tlačidla môžete uložiť aktuálny 

súbor s príponou .hht. Môžete si vybrať 

predvolený názov súboru (softvér ponúkne 

aktuálny dátum a čas) alebo si zadáte vlastný 

názov. V prípade ak kliknete na toto tlačidlo pri 

práci už v raz uloženom súbore, uložíte 

zmeny, ktoré ste previedli od posledného 

uloženia. 

  

Uložiť ako 

Po kliknutí na tento nástroj môžete vybrať 

umiestnenie a zadať názov pre uloženie 

aktuálneho súboru, prípona súboru bude . hht.  

  

Zatvoriť 

Môžete zatvoriť .hht súbor. 

 

Exportovať 

Tento nástroj umožňuje aktuálny .hht súbor 

vyexportovať do piatich formátov: obrázok, 

PPT, PDF, HTML alebo WORD, čo uľahčuje 

ďalšie používanie alebo zasielanie súboru. 
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Dialógové okno Exportovať 

  

Poslať e-mailom  

Keď kliknete na toto tlačidlo, zobrazí sa 

dialógové okno pre Poslať e-mailom a vtedy 

môžete aktuálny .hht súbor poslať ako prílohu 

vo formáte HHT, PDF alebo PPT. 

 

Dialógové okno Poslať e-mailom 

  

Tlačiť 

Nástroj Tlačiť ponúka viac možností. 

V dialógovom okne Tlačiť môžete vybrať: 

Tlačiť, Náhľad tlače, Tlačiť časť strany. 

 

Dialógové okno Tlačiť 

 

Konfigurácia 

Po kliknutí sa zobrazí dialógové okno, kde sú 

rôzne možnosti konfigurácie: Parametre 

konfigurácie, Správa užívateľa, Prispôsobenie 

zariadenia, Rozhranie konfigurácie, kde 

môžete napríklad konfigurovať vlastné 

nastavenia. 

 
 Dialógové okno Konfigurácia 

 

Výber jazyka 

Pomocou tohto tlačidla sa dostanete k výberu 

jazykov a môžete zvoliť jazyk, v ktorom 

budete vo Flow!Workse pracovať. 
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Dialógové okno Výber jazyka 

 

  

Nástroje 

Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte ďalšie 

nástroje. 

 

Dialógové okno Nástroje 

 

Schránka odkazov 

Ak kliknete na toto tlačidlo, objaví sa ďalšie, 

„Upraviť“ , ktoré slúži na 

pridávanie odkazov v dialógovom okne 

Upraviť (viď. obrázok). Ak chcete pridať odkaz 

na nový objekt, kliknite na   a zobrazí sa  

. Potom kliknite na tlačidlo 

 a zadajte cestu k objektu. Pomocou 

tohto nástroja tak môžete pridávať odkazy na 
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audiá, videá, obrázky, webové stránky a iné.  

Ak ste pridávanie ukončili, cesta k objektu sa 

zobrazí v dialógovom okne Upraviť. Pre 

jednoduché použitie kliknite opäť na odkaz.  

 

Dialógové okno Upraviť 

 
 

  

Režim okna 

Je to jeden zo štyroch režimov rozhrania 

softvéru Flow!Works. Režim je podobný 

operačnému systému Windows. 

  

Režim rámu 

Je to jeden zo štyroch režimov rozhrania 

softvéru Flow!Works. Nástroje sa nachádzajú 

po okraji strany, pripomína to rám. 

  

Režim plnej 

obrazovky 

Je to jeden zo štyroch režimov rozhrania 

softvéru Flow!Works, ktorý umožňuje 

maximálne využívať plochu strany. 

 

  

Tably 

Tu sa nachádzajú nástroje:  Náhľad, 

Vlastnosť prehliadača, Zdroje, Panel akcií 

a Hlasovanie. 

 

Dialógové okno Tably 

  

Pomoc 

Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí manuál 

na používanie Flow!Works vo formáte PDF. 
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Informácia o 

Pod týmto tlačidlom sa nachádza informácia o 

aktuálnej verzii softvéru. 

 Exit 
Týmto tlačidlom ukončíte prácu vo 

Flow!Workse a zatvoríte ho. 

Tabuľka 7.: Funkcie Hlavné menu 

Predvolený panel nástrojov 

V tomto panely nástrojov sa nachádzajú najpoužívanejšie tlačidlá softvéru. Môžete sa veľmi 

jednoducho prepínať medzi rôznymi funkciami a nástrojmi. Predvolený panel nástrojov je 

zobrazený nižšie. 

 

Predvolený panel nástrojov 

 

Všetky funkcie a nástroje predvoleného panelu nástrojov sú vysvetlené v Tabuľke 8 a Tabuľke 

9. 

 

Názov 

tlačidla 
Funkcia 

 

Predvolený 

panel 

nástrojov 

 

Prepnúť 

Pomocou tohto nástroja sa môžete jednoducho 

preklikávať medzi režimom softvéru 

Flow!Works alebo režimom pracovnej plochy 

počítača. 

 

Zobraziť/Skryť 

Plávajúci 

panel 

nástrojov  

/Hlavný panel 

nástrojov 

Kliknutím na toto tlačidlo môžete skryť alebo 

zobraziť Plávajúci panel nástrojov / Hlavný panel 

nástrojov. 

 

Zobraziť / 

Skryť 

Nástroje v 

ráme 

Týmto tlačidlom môžete zobraziť alebo skryť 

nástroje, ktoré sú umiestnené v ráme. Ak skryjete 

tieto nástroje, môžete využívať väčšiu plochu 

strany. 
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Klávesnica na 

obrazovke 

 

 

Klávesnica na obrazovke sa zobrazí použitím 

tohto tlačidla. 

 

 

 

 

Nástroje 

Po kliknutí na tento nástroj môžete využívať 

ďalšie nástroje, napríklad kalkulačku, clonu, 

hodiny, časovač a iné. Tieto nástroje sú detailne 

popísané a vysvetlené v tabuľke 9. 

 

Kôš 

Kliknutím na toto tlačidlo vymažete všetky objekty 

na stránke do koša. Ak chcete vybrať len 

niektoré, tak ich označte výberom a kliknite na 

kôš. 

 

Prepnúť 

príkazy 

Ak v Režime rámu kliknete na toto tlačidlo, 

vymení sa umiestnenie nástrojov na pravej strane 

za nástroje na ľavej strane a opačne. 

Tabuľka 8.: Funkcie Predvoleného panelu nástrojov 

 

Názov 

tlačidla 
Funkcia 

 

Nástroje 

 

Časovač 

Táto funkcia umožňuje spustiť hodiny. Pravým 

klikom na ikonu hodín zvolíte ďalšie menu.  

 

Kalkulačka 

Výberom tohto nástroja zobrazíte kalkulačku. 

 

Clona 

Celú stranu vo Flow!Workse môžete prekryť 

clonou a postupne odokrývať obsah na strane, 

napríklad zľava doprava alebo zhora dole.  

 

Rozpoznávanie 

písma 

Nástroj Rozpoznávanie písma rozlíši písané 

písmo a zmení ho na písmo tlačené. 

 

Snímanie 

Kliknutím na toto tlačidlo môžete veľmi 

jednoducho kopírovať obrázky, časti objektov, 

časti textov a využívať ich vo Flow!Workse. Po 
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obrázkov kliknutí sa otvorí dialógové okno, kde si môžete 

vybrať ako chcete objekt odfotiť: 

“Obrazovka“ odfotí sa celá obrazovka a tento 

obrázok vložíte na stránku kliknutím 

a rozťahovaním zvolíte potrebnú veľkosť; 

“Oblasť“ pomocou obdĺžnika si presne nastavíte 

požadovanú oblasť, obrázok vložíte rovnako ako 

v prvom prípade; “Nepravidelný”  vlastným 

ťahom zadefinujete oblasť kopírovania, obrázok 

vložíte rovnako ako v prvom prípade. 

 

Klávesnica na 

obrazovke 

Klávesnica sa objaví na obrazovke po kliknutí na 

toto tlačidlo. 

 

 

Reflektor 

Reflektor je jeden z interaktívnych nástrojov. 

Umožňuje odokryť na stránke len tú časť, na ktorú 

sa majú v danom momente žiaci sústrediť. Tvar 

reflektora sa dá meniť. Pravým klikom na šedú 

plochu sa zobrazí ďalšie menu, kde môžete meniť 

jeho tvar, priesvitnosť šedej plochy, jej farbu a iné. 

 

Prehrávač 

okna 

Tento nástroj umožňuje zobrazovať v ďalšom 

okne súbor aplikácie FLASH, prezentáciu 

v PowerPointe a iné. Okno má päť funkčných 

tlačidiel: „Otvoriť súbor“ – umožňuje otvoriť 

potrebný súbor v tomto okne, „Zatvoriť súbor“ – 

kliknutím ukončíte práve zobrazovaný súbor, 

„Minimálny“ – okno sa stiahne do lišty, ale je stále 

k dispozícii, „Maximálny“ – okno prekryje stranu 

Flow!Worsku, „Obnoviť“  - vráti sa do počiatočnej 

veľkosti, „Zatvoriť“ – zatvoríte aplikáciu Prehrávač 

okna. 

 

Roleta 

Celá strana je pokrytá roletou. Je to vhodný 

interaktívny nástroj na udržanie pozornosti 

publika, pretože prednášajúci môže postupne 

odokrývať časti strany, ktoré potrebuje. Pravým 

klikom na roletu sa zobrazí menu, kde sa dajú 

zvoliť ďalšie funkcie, napríklad: zadefinovať len 

vertikálny alebo horizontálny pohyb rolety, výber 

inej farby rolety alebo obrázka a iné. 

 

Okno 

poznámok 

Po kliknutí na tento nástroj sa otvorí okno, kde 

môžete vpisovať ručne poznámky bez toho, aby 

ste zmenili svoju prezentáciu. 
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Lupa 

 

Nástroj lupa umožňuje zväčšovať vybraté časti 

objektov na strane. 

 

Nahrávanie 

obrazovky 

 

Umožňuje nahrávať činnosti vykonávané na 

obrazovke, napríklad počítanie príkladu žiakom. 

Súbor sa ukladá vo formáte *.avi a je možné ho 

použiť neskôr, napríklad ukázať rodičom.  

 

 
 

Uzamknúť 

obrazovku 

Povrch strany prekryje jemná priesvitná fólia, 

ktorá zabráni vykonávaniu náhodných akcií 

a akýchkoľvek činností na strane. 

Tabuľka 9.: Funkcie Nástroje v Predvolenom panely nástrojov 

  

Poznámky: Tieto nástroje sú podrobne vysvetlené v III. Časti v kapitole Všeobecný panel 

nástrojov (str. 136). 

Panel náhľadu 

Ak kliknete na položku Panel náhľadu na ľavej strane okna, vysunie sa panel, ktorý  umožňuje 

zobraziť zoznam alebo prehľad všetkých strán v prezentácii. Tu ich môžete ďalej upravovať 

a pracovať s nimi, napríklad kopírovať, presúvať, vystrihovať alebo usporiadať podľa potreby.  

 

Panel Náhľadu 

 

   Tlačidlá „Panel Náhľadu“ (viď. Tabuľka 10). 

Názov 

tlačidla 
Funkcia 

 

 

 

 

 

 

 

Náhľad z 

„vtáčej“ perspektívy 

Keďže pomocou nástroja Voľný pohyb celou 

stranou (viď. tabuľka 3, str. 28) môžete 

pohybovať stranou do všetkých strán a písať 

poznámky kdekoľvek na túto 

„nekonečnú“ stranu, môže sa stať, že niektoré 

poznámky nebudete vedieť v danom momente 
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Funkcie 

tlačidiel 

Panel 

náhľadu 

zobraziť. Na zobrazenie všetkých poznámok na 

celej strane slúži práve tento nástroj. Keď je 

rozsah aktuálnej strany mimo displeja 

a potrebujete vidieť náhľad celého obsahu 

strany, stačí použiť nástroj Náhľad z 

„vtáčej“ perspektívy. 

 

 Vystrihnúť 

Výberom tohto nástroja môžete vystrihnúť 
potrebnú stranu. 

 

Kopírovať 

Kopírovanie strany je možné použitím nástroja 

Kopírovať. 

 

Vložiť 

Kopírovanú alebo vystrihnutú stranu môžete 
vložiť kliknutím na tento nástroj. 

 

Vymazať 

Po kliknutí na tlačidlo Vymazať vymažete 
vybratú stranu. 

 

Presunúť na 

začiatok 

Aktuálnu snímku môžete presunúť na začiatok 

celej prezentácie. 

 

Presunúť hore 

Kliknutím posuniete aktuálnu snímku o jednu 

nahor. 

 

Presunúť dole 

Kliknutím posuniete aktuálnu snímku o jednu 

nadol. 

 

Presunúť na koniec 

Aktuálnu snímku môžete presunúť na koniec 

celej prezentácie. 

   

Režim 

viacnásobného 

výberu  

 

Strany sa zoradia v riadkovom zobrazení 

použitím tohto nástroja.  

 

Panel Režim viacnásobného výberu 

Tabuľka 10.: Funkcie Panel náhľadu 

 



 52 

V pravom hornom rohu Panela náhľadu sa nachádza tlačidlo Automaticky skryť a tlačidlo Panel 

zatvorenia. 

Tlačidlo Automaticky skryť : Po kliknutí na toto tlačidlo sa Panel náhľadu zasunie alebo 

zamkne: ikona v tejto podobe  znázorňuje, že panel je skrytý;  ikona v tejto podobe 

znázorňuje, že panel je zamknutý a nebude sa automaticky po krátkom čase zasúvať. 

Tlačidlo Zatvoriť panel : Kliknutím na toto tlačidlo sa Panel náhľadu úplne zatvorí. 

Ak ho chcete znovu otvoriť, postupujte pomocou nasledujúcich krokov: 

 

V Režime okna v Hlavnom menu kliknite na tlačidlo „Prehľad“, potom „Tably“ a potom vyberte 

„Náhľad“.  

V Režime rámu na Predvolenom panely nástrojov kliknite na voľbu “Súbor”, „Tably“ a potom 

„Náhľad“ alebo kliknite v Plávajúcom panely nástrojov na položku „Súbor“, „Tably“ a potom 

„Náhľad“. V Režime plnej obrazovky nájdete položku „Náhľad“ v záložke „Súbor“ a potom 

„Tably“. 

Prehliadač vlastností 

Panel Prehliadač vlastností zobrazuje vlastnosti každého vybratého objektu na strane 

Flow!Worksu. Tu môžete nastavovať a meniť jeho vlastnosti.  

 

Tento panel otvoríte, ak kliknete v Predvolenom panely nástrojov na „Súbor“, „Tably“ a 

„Prehliadač vlastností“. 

 

Prehliadač vlastností 

 

Ak vyberiete na strane ľubovoľný objekt, tento Prehliadač vlastností zobrazí jeho vlastnosti. 

Napríklad, ak si na stranu nakreslíte inteligentným perom trojuholník a urobíte jeho výber, 

v Prehliadači vlastností sa zobrazia zodpovedajúce vlastnosti tohto objektu. Pod záložkou 
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Správanie nájdete funkcie, či chcete objekt zobraziť, uzamknúť alebo klonovať ťahom a iné.  

Panel akcií 

Pomocou tohto panelu môžete vybratému objektu priradiť rôzne akcie.  

 

Panel akcií 

Funkcie panelu akcií: 

Tlačidlo Pridať akciu  

Tlačidlo Vymazať akciu  

Tlačidlo Pohyb hore v zozname akcií  

Tlačidlo Pohyb dole v zozname akcií  

Tlačidlo Akcie v slučke za sebou  

 

Ako postupovať:  

 

Kliknite na vybratý objekt, napríklad obrázok, znak, geometrický tvar a potom vyberte tlačidlo 

. Zobrazí sa Menu panela akcií, kde môžete priradiť akciu objektu, resp. čo sa stane po 

kliknutí na vybratý objekt. K objektu je možné priradiť nasledovné akcie: môže sa otvoriť 

zadaný súbor, pretočiť aktuálna strana Flow!Worksu na vybratú stranu alebo sa zobrazí lokalita 

zadaná ako hypertextový odkaz. 

 

 Menu panela akcií 

 

“Otvoriť súbor…” umožňuje otvoriť ľubovoľný súbor vo vašom počítači, napríklad test 

pripravený vo Worde. 
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“Ísť na stranu…” umožňuje zadefinovať, že po kliknutí na zvolený objekt sa prezentácia pretočí 

z aktuálnej na vybratú stranu. 

“Hypertextový odkaz…” umožňuje zadefinovať ľubovoľnú webovú stránku. 

“Akcia bola skrytá…” ak kliknete na tento objekt, skryje sa. Napríklad, ak klikne študent na 

správnu odpoveď, skryje sa. Ak na nesprávnu, zostane odokrytá. 

 

 

Po nastavení každej akcie pre objekt ju spustíte, ak na objekt kliknete.  

Jednému objektu môžete priradiť aj viac akcií. Ak pri zadávaní akcií vybratému objektu 

zaškrtnete Slučka , akcie sa budú vždy po kliknutí opakovať za sebou. Ak túto funkciu 

nezaškrtnete, akcie sa prehrajú, zobrazia len raz.  

Panel Zdroje 

Panel Zdroje obsahuje lokálne zdroje, sieťové zdroje a rozšírené zdroje a v panely sú 

umiestnené v samostatných záložkách. Umožňuje učiteľom i žiakom získavať tematické videá, 

zvuky, obrázky a iné typy zdrojov priamo počas vyučovania. 

 

 Otvorenie Panela Zdroje 

Existujú tri spôsoby ako otvoriť Panel Zdroje: 

1. Kliknite v Predvolenom panely nástrojov na tlačidlo „Súbor“ , potom na 

„Tably“ a v zobrazenom menu na „Zdroje“.    

 

2. Kliknite v Plávajúcom panely na Záložku „Vložiť“ a potom na „Zdroje“ . 

3. Kliknite na tlačidlo „Zdroje“  na ľavej strane okna. 
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Menu Zdroje 

Lokálne zdroje 

Tu sa nachádzajú predvolené zdroje, obľúbené zdroje a miestne systémové zdroje.   

 

Predvolené zdroje  – zobrazia sa obrázky a zdroje vytvorené pre Flow!Works (QOMO 

HiteVision). 

Obľúbené zdroje  – umožňuje zhromaždiť odkazy na najviac používané objekty. 

Miestne systémové zdroje  – dostanete sa ku všetkým súborom v počítači. 

. 

Nastavenie položiek v Obľúbených zdrojoch:  

 

1. Po kliknutí na záložku Obľúbené zdroje vyberte nástroj „Upraviť“. 

 

2. Kliknutím na tlačidlo „Nový“ môžete prehľadávať svoje súbory. 
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3. Nájdite obľúbený súbor a kliknite “Ok.” 

 

 

4. Opäť kliknite “Ok.” 

 

 

 

V položke Systémové zdroje sa môžete prepojiť na všetky zdroje v počítači. Kliknite túto 

položku   a zobrazia sa všetky počítačové súbory. 

 

V záložke Výstupná veľkosť si môžete zvoliť veľkosť náhľadu obrázku. 
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Ak kliknete na tlačidlo "Výstupná veľkosť"   môžete vybrať, či chcete na stranu vložiť 

obrázok vo veľkosti malý, stredný alebo veľký.  

 

Výstupná veľkosť 

Na vloženie obrázka stačí kliknúť na zvolený obrázok a pretiahnuť ho na potrebnú stranu.  

Sieťové zdroje 

Ak potrebujete využívať Sieťové zdroje, prosím čítajte pozorne:  

1. Musíte byť pripojený na internet. 

2. Je potrebné, aby ste boli registrovaný člen QomoSoft. Ak je potrebné, kliknite na 

www.qomosoft.com a zaregistrujte sa. 

3. Dôležité je mať potrebný počet bodov na sťahovanie zdrojov. Ako nový registrovaný člen 

získate na sťahovanie objektov až 1 000 bodov. 

http://www.qomosoft.com/
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Konfigurácia 

Po kliknutí sa zobrazí dialógové okno, kde sú rôzne možnosti konfigurácie: Parametre 

konfigurácie, Správa užívateľa, Prispôsobenie zariadenia, Rozhranie konfigurácie. Tu môžete 

konfigurovať vlastné nastavenia Flow!Worksu. 

 

Parametre konfigurácie 

Užívatelia môžu prispôsobovať parametre konfigurácie podľa vlastných potrieb, napríklad 

nastavenia pera, nastavenia schránky odkazov a iné. Po kliknutí na "Súbor"   

v Predvolenom alebo Plávajúcom panely nástrojov, zobrazí sa nasledujúce menu (viď. obrázok 

nižšie). 

 

Menu „Súbor“ 

Kliknite na tlačidlo Konfigurácia , zobrazí sa menu (viď. obrázok nižšie). 

 

Menu „Konfigurácia“ 

Kliknite na Parametre konfigurácie  a zobrazí sa nasledujúce dialógové 

okno. 



 59 

 

Dialógové okno Parametre konfigurácie 

 

Kliknutím na tlačidlo Nastavenie užívateľa  môžete meniť predvolené užívateľské 

heslo a ikony. Klikom na tlačidlo  je možné zmeniť heslo v dialógovom okne, 

ktoré je zobrazené (viď. obrázok nižšie). Výberom tlačidla   je možné heslo zmeniť. 

 

 

Zmena hesla 

 

Je možné zmeniť aj obrázok Avatara (vašej osobnej ikony). Kliknite na ikonu  

a zobrazí sa okno s obrázkami, kde si môžete vybrať, potvrďte kliknutí na 

„Otvoriť“ .  
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Obrázky 

 

Ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam v softvéri, voľbou tlačidla 

 obnovíte predvolené nastavenia. 

Po kliknutí na tlačidlo Schránka odkazov  sa zobrazí nasledujúce okno. 

 

Zvoľte tlačidlo „Nový“  v riadku "Zdrojová cesta definovaná užívateľom". Otvorí sa tento 

dialógový riadok a kliknite na tlačidlo . Objaví sa dialógové 

okno, ktoré je zobrazené na obrázku nižšie. Teraz môžete pridávať nové zdroje kliknutím na 

tlačidlo „Otvoriť“. Položky môžete dopĺňať a vymazávať. Ak chcete použiť pridaný zdroj neskôr, 

kliknite na odkaz v dialógovom riadku a potom OK. 

 

 

Dialógové okno Schránka odkazov 

 

Záložka Nastavenia pera  umožňuje nastavovať a personalizovať vlastnosti 

pera. 
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Dialógové okno Nastavenie pera 

 

    Kliknutím na tlačidlo Iné  sa objaví dialógové okno zobrazené nižšie. Tu môžete 

personalizovať nastavenia strán vo Flow!Workse. 

 

Dialógové okno Iné 

Správa užívateľa 

Pod záložkou Správa užívateľa sa nachádzajú možnosti: pridať užívateľa, vymazať 

užívateľa, prepnúť užívateľa, nastaviť aktívneho užívateľa, obnoviť a konfigurovať užívateľa. 

  

Pridať užívateľa:  

1. Kliknite na ikonu Pridať užívateľa  . 

2. Kliknite na tlačidlo vyhľadávania pre zmenu užívateľského mena. 
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3. Po vpísaní nového užívateľského mena kliknite Ok. 

 
 

4. Ak chcete, môžete zmeniť aj obrázok vášho Avatara (vaša osobná ikona): kliknite 

Zmeniť ikonu, vyberte požadovaný obrázok a potvrďte tlačidlom „Otvoriť“ a potom 

„Ok“.  

   

  

Prispôsobenie zariadenia 

 

Užívateľ môže pomocou tohto nástroja upravovať a meniť rôzne funkcie, napríklad „rýchle 

klávesy“, nástroje, klávesové skratky, súbory i sieť.  

V Plávajúcom alebo Predvolenom panely nástrojov kliknite na tlačidlo „Súbor“  , aby ste 

zobrazili nasledujúce menu (viď. obrázok). 
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Menu „Súbor“ 

 

Zvoľte tlačidlo a potom tlačidlo Prispôsobenie zariadenia.

 

 

Menu „Konfigurácia“ 

 

Potom sa zobrazí dialógové okno. Ak užívateľ používa na elektromagnetickej interaktívnej 

tabuli 15 „rýchlych“ kláves, kláves 14  je kláves, ktorý je možné zadefinovať užívateľom a   

predvolená funkcia je "Priblížiť.” 

 
Dialógové okno Prispôsobenie zariadenia     
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15 „rýchlych“ kláves na elektromagnetickej interaktívnej tabuli 

 

Nástroje 

 

Užívateľ môže definovať funkcie nástrojových tlačidiel.  Ak je tlačidlo Definovať 

  modré/vysvietené znamená to, že táto funkcia sa dá editovať. Ak nie je 

vysvietené alebo je šedé   znamená to, že dané tlačidlo sa nedá editovať. 

 
Dialógové okno Prispôsobenie zariadenia 

  Ak chcete „rýchle“ klávesy editovať, kliknite tlačidlo Definovať  . 
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Dialógové okno 

Na editovanie „rýchlych“ kláves v záložke „Nástroje“ vyberte funkciu Vybrať  . 

 

Nástroje 

Kliknite tlačidlo Priblížiť , zobrazí sa dialógové okno a užívateľ môže urobiť 

definovaný výber podľa potrieb. Ak je výber ukončený, kliknite na tlačidlo  . 

 

Príkazy 

 

Po kliknutí na "Ok” budú zmeny potvrdené a modifikácia ukončená.   
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Pred zmenou 

  

  

Po zmene 

 

 

Dialógové okno Prispôsobenie zariadenia 

 

 

Príkazy klávesnice 

Nastavenia príkazov klávesnice: 

 

 

Príkazy klávesnice 

Kliknite tlačidlo Výber .  Ak kliknete na tlačidlo kláves, v dialógovom okne sa zobrazia 

vstupné informácie.  Voľbou tlačidla Odstrániť  vymažete všetky položky. 

 

 

Príkazy klávesnice 
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Aplikácia 

V nastaveniach Aplikácia, môžete nastaviť ako rýchly kláves „Súbor“ alebo „Sieť“. 

 

Súbor  

Ak potrebujete počas práce rýchlo otvoriť nejaký súbor, kliknite   nastavenie 

„Použiť“ a potom  .  Otvorí sa dialógové okno výberu počítača a môžete vybrať 

súbor, ktorý práve potrebujete. 

 

Sieť 

V prípade, ak potrebujete počas práce vstúpiť na sieť, kliknite   nastavenie 

„Použiť“ a potom  . 

 

Nastavenie URL 

 

Na vloženie webovej adresy/URL (ako napríklad http://www.honghe-tech.com/), kliknite na 

tlačidlo Pridať  a zobrazí sa dialógové okno Nastavenie URL. 

 

 

Nastavenie URL 

 

Panel nástrojov Dialógového okna Prispôsobenie zariadenia: 

 

 

http://www.honghe-tech.com/
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Názov Funkcia 

 

Predvolená 

konfigurácia 

 Kliknutím na predvolenú konfiguráciu sa vrátia všetky predvolené 

a pôvodné nastavenia Flow!Worksu. 

 

Vyčistiť funkcie 

kláves 

Kliknutím "Vyčistiť funkcie kláves" sa vymažú nastavenia všetkých 

„rýchlych“ kláves a môžu byť nastavené znova. 

 

Vymazať funkciu 

klávesu  

Kliknutím „Vymazať funkciu klávesu“ bude odstránená funkcia z 

jedného klávesu a môžete nastaviť na tento kláves novú funkciu. 

 

Prepínač režimu  

Prepínač režimu zahŕňa "režim písania" a "funkcie myši,” ako je 

zobrazené na obrázku. "Režimu písania" zodpovedajú “Režim plnej 

obrazovky,” "Režim okna" a "Režim rámu". "Režim myši" zodpovedá 

"Režimu pracovnej plochy.”  Oba režimy majú rôznu funkcionalitu 

a každá funkcia môže byť nastavená. 

 

Dialógové okno Prepínač režimu 

 

Rozhranie konfigurácie 

Ak kliknete na tlačidlo Rozhranie konfigurácie,   ktoré sa nachádza pod 

tlačidlom Súbor v Plávajúcom alebo Predvolenom panely nástrojov, zobrazí sa vám 

nasledujúce dialógové okno, kde môžete pridávať a odstraňovať funkcie podľa vašich potrieb.  

 

 Dialógové okno 

 

Ak napríklad chcete vložiť funkciu „Médiá“, musíte kliknúť „Vložiť“.  „Médiá potom pretiahnite 

do Plávajúceho panela nástrojov  (viď. obrázky nižšie). V prípade, ak tam nejakú funkciu alebo 

nástroj nepotrebujete, ťahajte ju z panela nástrojov preč a bude odstránená.  

 

 

Plávajúci panel nástrojov pred zmenou 
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Plávajúci panel nástrojov po zmene 

Výber jazyka 

Tlačidlo Výber jazyka   vám umožňuje vybrať jazyk, v ktorom bude po 

tejto zmene rozhranie celého softvéru. Stačí vybrať a kliknúť na jazyk. 

 

Dialógové okno Výber jazyka 

 

 

Schránka odkazov 

 

Softvér vám umožňuje zadať vaše obľúbené PPT (PowerPoint) prezentácie, grafy alebo videá 

z počítača do schránky odkazov. Ak ich potrebujete použiť, stačí kliknúť na cestu k nim.  

 

Ak kliknete na Súbor v Plávajúcom panely nástrojov, zobrazí sa vám nasledujúce menu. 
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Menu „Súbor“ 

 

Ak kliknete na toto tlačidlo , objaví sa ďalšie, „Upraviť“ , ktoré slúži 

na pridávanie odkazov v dialógovom okne Upraviť (viď. obrázok). Ak chcete pridať nový odkaz 

na nejaký objekt, kliknite na   a zobrazí sa  . Potom kliknite na tlačidlo 

 a zadajte cestu k objektu. Pomocou tohto nástroja tak môžete pridávať odkazy na audiá, 

videá, obrázky, webové stránky a iné.  Ak ste pridávanie ukončili, cesta k objektu sa zobrazí 

v dialógovom okne Upraviť a v prípade potreby použitia jednoducho kliknite a otvoríte daný 

súbor. 

 

Dialógové okno Upraviť 
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Dialógové okno 

 

Dialógové okno Upraviť po pridaní položky 

     

Základné funkcie práce s objektmi vo Flow!Workse 

  

Výber objektu 

Ak chcete pracovať s akýmkoľvek objektom vo Flow!Workse, musíte ho najskôr označiť, resp. 

urobiť jeho výber. Je to jednoduché. Kliknite na tlačidlo  v Plávajúcom panely nástrojov 

a ľavým tlačidlom myši opíšte okolo objektu kružnicu alebo prejdite cez objekt, ktorý chcete 

vybrať. Okolo objektu by sa mali objaviť na rohoch 4 funkčné tlačidlá. Ak sa objavia, znamená 

to, že ste urobili výber, resp. označenie objektu správne. Napríklad na obrázku nižšie je 

urobený výber trojuholníka. 

 

Označený / vybratý objekt       

                      

V okolí označeného trojuholníka sa v rohoch nachádzajú 4 funkčné tlačidlá:  

 - v ľavom hornom rohu je tlačidlo „Pohybovať“,  

- v pravom hornom rohu je tlačidlo „Otáčať“,  

 - v pravom dolnom rohu je tlačidlo „Zoom“ (zväčšovať, zmenšovať), 

  - v ľavom dolnom rohu je tlačidlo „Upraviť“, ktoré má ďalšie menu.  
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Menu „Upraviť“ 

  

Pohybovanie objektom 

Ak kliknete na vybratý objekt a vyberiete tlačidlo „Pohybovať“ , môžete premiestniť objekt 

na stránke na potrebné miesto.  

Zoom (zväčšovanie a zmenšovanie objektu) 

Ak vyberiete tlačidlo Zoom (zväčšovať, zmenšovať) , jednoduchým ťahaním môžete meniť 

veľkosť objektu (viď. obrázok). 

 

 

Objekt pred použitím funkcie Zoom 

 

Objekt po použití funkcie Zoom 
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Zoskupovanie objektov 

Ak máte na strane viac objektov, ktoré chcete upravovať, napríklad všetky chcete naraz otočiť, 

môžete využiť nástroj Zoskupenie. Je potrebné označiť naraz všetky potrebné objekty, kliknúť 

na tlačidlo „Upraviť“  a vybrať funkciu “Zoskupiť”. Vtedy sa objekty spoja a stanú sa 

jedným a môžete ich tak naraz upravovať, otáčať, premiestňovať, zväčšovať a iné. Ak ich 

chcete opäť rozdeliť, prosím kliknite funkciu „Rozdeliť“. 

 

Výber viacerých objektov naraz 

 

        

Menu „Upraviť“ – Zoskupiť / Rozdeliť 

 

Uzamykanie objektov 

Okrem využitia funkcie zoskupenia, môžete potrebné objekty aj zamknúť a zabrániť tak ich 

prenosu na iné miesto na strane. Urobte výber objektu, ktorý potrebujete uzamknúť a kliknite 

v Menu „Upraviť“ na tlačidlo „Uzamknúť“.  
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Menu „Upraviť“ - Uzamknúť / Odomknúť objekt 

 

Ak to chcete zmeniť, vyberte možnosť “Odomknúť”. 

 

Viditeľnosť objektov 

 

Pre každý objekt môžete nastaviť, či bude viditeľný alebo skrytý. Po vybratí objektu kliknite na 

tlačidlo v ľavom dolnom rohu „Upraviť“, potom „Viditeľnosť“ a môžete vybrať „Zobraziť“ alebo 

„Skryť“. 

 

Menu „Upraviť“- Viditeľnosť 

Klonovanie (kopírovanie) objektov 

Každý objekt môžete na strane klonovať, resp. kopírovať. Existujú dva spôsoby: klonovanie 

alebo klonovanie ťahom. 

 

 1. Klonovanie: Vyberte objekt a pod tlačidlom „Upraviť“ vyberte „Klonovanie“. Po potvrdení 

tejto akcie sa vám zobrazí na strane kópia klonovaného objektu a môžete s ním ďalej pracovať. 

 

Objekt pred klonovaním 

               

   

Objekt po klonovaní 
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2. Klonovanie ťahom: dajú sa použiť až dva spôsoby.  

Prvý spôsob – po vybratí objektu kliknite na „Upraviť“ a potom na „Klonovanie ťahom“ (viď. 

obrázok).  

Druhý spôsob – vyberte objekt, kliknite tlačidlo „Upraviť“, potom „Prehliadač 

vlastností“ a v tejto záložke zaškrtnite Klonovanie ťahom. 

 

Po potvrdení tejto akcie kliknite na objekt a v tom momente už ťaháte kópiu klonovaného 

objektu. Môžete robiť neobmedzené množstvo kópií. Toto klonovanie zrušíte tak, že v záložke 

odškrtnete položku Klonovanie ťahom. 

 

Klonovanie ťahom – objekt pred klonovaním 

 

Klonovanie ťahom – objekty po klonovaní 

Otáčanie objektov 

Každý objekt na strane môžete otáčať. Potrebné je vybrať objekt, kliknúť na tlačidlo 

„Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vybrať nástroj „Otočiť“. Je možné vybrať, či budete objekt 

otáčať horizontálne alebo vertikálne. 

 

Nastavenie aktuálneho objektu na vertikálne otočenie 
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Objekt po vykonaní akcie 

    

Nastavenie aktuálneho objektu na horizontálne otočenie 

   

Objekt po vykonaní akcie 

 

Tlačidlo „Otáčať“ umožňuje ťahaním rotovať s objektom. Napríklad na obrázku je ukážka 

otočenia trojuholníka.  

 

Trojuholník pred otočením 

     

Trojuholník po otočení 

 

Zrkadlenie objektov 

Táto funkcia sa dá využiť na zrkadlenie objektu vpravo, vľavo, hore a dole.  
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Nastavenie zrkadlenia objektu vľavo  

 

 

Zrkadlenie objektu vľavo  

 

 

Zrkadlenie objektu vpravo 

 

Zrkadlenie objektu hore 

 

                                              

Zrkadlenie objektu dole 

Vystrihnúť, kopírovať, vložiť, vymazať objekt 

Objekt môžete vystrihnúť, kopírovať, vložiť a vymazať. Tieto nástroje nájdete, ak vyberiete 

objekt, ktorý chcete upravovať. Ďalej kliknete v ľavom dolnom rohu na ikonu „Upraviť“ a potom 

si môžete vybrať potrebnú akciu.  

 

Možnosť vystrihnutia, kopírovania, vloženia a vymazania aktuálneho objektu  
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III. ČASŤ: Nástroje predmetov 

Panel nástrojov pre matematiku 

Panel nástrojov pre matematiku uľahčuje prácu učiteľa počas vyučovania, pretože má k 

dispozícii mnoho potrebných nástrojov - matematické vzorce, ručne písané matematické 

vzorce, rovinné geometrické útvary, 3D geometrické tvary, pravítka, uhlomer, kružidlo. 

 

Panel nástrojov pre matematiku 

Ručne písaný matematický vzorec 

Táto funkcia umožňuje rozpoznať vzorec napísaný ručne do tlačenej podoby. Zvoľte tlačidlo 

Ručne písaný matematický vzorec a kliknite na stranu, ťahajte a tým vložíte zobrazovacie 

okno pre vzorec.   

 

 

Zobrazovacie okno Ručne písaného matematického vzorca 

 

Potom začnite kdekoľvek na stranu písať matematický vzorec ručne a program rozpoznávania 

začne pracovať.  

 

Ručne písaný matematický vzorec 

 

Ak budete písať matematický vzorec na stranu perom (na interaktívnej tabuli), systém 

automaticky rozpozná váš rukopis do tlačenej podoby. 
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Ako písať správne 

Niekedy vykazuje systém rozpoznávania písaného textu chyby. Je to z dôvodu, že je slovo 

alebo písmeno napísané nečitateľne, prípadne atypicky. Systém dokáže rozpoznať správne až 

90% textu. Čas rozpoznania závisí od toho, koľko ťahov je pri písaní vzorca použitých. 

V zásade platí, že čím viac ťahov, tým je potrebný dlhší čas na rozpoznanie. Odporúča sa na 

jeden vzorec maximálne 35 ťahov. Pri písaní vzorca je dôležité postupovať správne, inak 

nebude rozpoznaný korektne. Postupujte podľa nasledovných princípov: 

 

Píšte jednotlivé položky čitateľne, resp. dodržujte pravidlá správneho písania písmen 

a číslic! 

 

Píšte upravene! 

 

Vymazanie ručne napísaného obsahu: ak máte chybu v ručne napísanom texte, tak tento text 

môžete nechať rozpoznať nesprávne a potom napísať správne z dôvodu správneho 

rozpoznania. 

 

Špeciálny prípad: Len v kombinácii so špeciálnymi číslami, bude zobrazený znak 

odmocniny alebo sa objaví označenie "." 

 

Existujú tri kategórie zadaných položiek, ktoré môžu byť rozpoznané pomocou funkcie Ručne 

písaný matematický vzorec: znaky, jednoduché matematické operácie a špeciálne operácie.  

 

Popis Identifikačná značka 

Znaky 

Číslice 0~9 

Písmená a~z malé písmená a bez diakritiky 

Grécka 

abeceda 
α，β，γ，δ，ε，θ，λ，ω，σ，π，П，Σ，！ 

Matematické 

znamienka 
+，-，x ，*，/，−，÷， =，.，√，% 

Iné znaky (， )，[，]，{，} 

Jednoduché 

matematické 

operácie 

 Plus  

 Mínus  

 Násobenie *，x 

 Delenie /，−，÷ 

Umocňovanie  

 Zlomky  

 

Odmocňovanie 
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Popis Identifikačná značka 

 Desatiny   

Špeciálne 

matematické 

operácie 

Goniometrické 

funkcie 
sin, cos, tg, ctg 

Cyklometrické 

funkcie 
sin

-1
, cos

-1
, tg

-1
, ctg

-1
 

Logaritmus lg, ln 

Faktoriál  

Suma  

Modus mod()  

Množina celých 

čísel  
int() 

Percentá % 

Príklady písania 

Príklad 1: Ručne napísaná Taylorova veta a jej prepis 

 

 

Taylorova veta a jej prepis 

 

Príklad 2: Ručne napísaná kvadratická rovnica a jej prepis 

 

Kvadratická rovnica a jej prepis 
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Ak používate funkciu Ručne písaný matematický vzorec, každý typ písmena alebo znaku má 

svoju vstupnú podobu na rozpoznanie. 

 

Vstupná 

položka 
Metóda vstupu Napísaný výsledok 

a,b,c,e,f,g 

Písať jednotlivé 

písmená čitateľne, resp. 

dodržiavať pravidlá 

správneho písania 

písmen. 

 
 

i 

"I" bolo napísané 

pomocou dvoch ťahov, 

viď. nižšie: 

  

j 

"j" bolo napísané 

pomocou dvoch ťahov, 

viď. nižšie: 

 

 

 

 

k 

"k" bolo napísané 

pomocou jedného ťahu, 

viď. nižšie: 
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L,m,n 

Na vpísanie "L, m, n" 

píšte podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

o 

Na vpísanie písmena “o" 

píšte podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

p,q,r,s,t,u,v,w,z 

Na vpísanie písmen "p, 

q, r, s, t, u, v, w" píšte 

podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

x 

"x" bolo napísané 

pomocou dvoch ťahov, 

viď. nižšie: 

 

 
 

y 

"y" bolo napísané 

pomocou jedného ťahu, 

viď. nižšie: 
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α，β，γ，δ，ε，

θ，λ，ω，σ，π，！ 

Na vpísanie písmen  

“α，β，γ，δ，ε，θ，λ，

ω，σ，π，！” píšte podľa 

pravidiel a úhľadne. 

 

П，Σ， 

Na vpísanie písmen “П，

Σ” píšte podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

， *，/，−,=，% 

Na vpísanie znakov “+，

-， *，/，−,=，%” píšte 

podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

x ，÷ 

Na vpísanie znakov “x ，

÷” píšte podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

√ 

"√" bude zobrazené len 

so špecifickými číslami, 

ak nebude vložené 

žiadne číslo, znak bude 

zobrazený v tejto 

podobe -  "." 

 

(， )，[，]，{，} 

Na vpísanie symbolov 

“(， )，[，]，{，}” píšte podľa 

pravidiel a úhľadne. 

 



 84 

Plus:+ 

Mínus:- 

Násobenie: 

(používajú sa dva 

typy znakov)  

*，x 

 

 Znamienka Plus, 

Mínus, Násobenie píšte 

podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

Delenie : 

(používajú sa  tri 

typy znakov) 

 /，−，÷ 

Znamienka Delenia 

píšte podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

Desatinná 

čiarka 

Desatinnú čiarku píšte 

vo forme bodky. 

 

Mocnina 

Odmocnina 

Zlomok 

 

Píšte podľa pravidiel 

a úhľadne. 
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Goniometrické 

funkcie: sin, 

cos, tg, ctg 

Cyklometrické 

funkcie ：

sin-1,cos-1, 

tg-1, ctg-1 

Logaritmické 

funkcie: lg, ln 

Píšte podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

Faktoriál 

Suma 

Modus:mod() 

Množina celých 

čísel :int() 

Percentá：% 

Píšte podľa pravidiel 

a úhľadne. 

 

 

Matematické vzorce 

Táto funkcia umožňuje využívať matematické rovnice a vzorce. Kliknite na tlačidlo Matematický 

vzorec  a potom kliknite na stranu a roztiahnite zobrazovacie okno. V tomto okne môžete 

vykonávať rôzne matematické operácie. 

 

Oblasť úpravy matematických vzorcov 

 

Ak zvolíte možnosť Zobraziť prehliadač vlastností kliknutím na ikonu „Upraviť“ v ľavom dolnom 
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rohu, otvorí sa vám panel Prehliadač vlastností. 

 

Panel Prehliadač vlastností 

Ak si neželáte, aby sa tento panel za určitý časový okamih automaticky skryl, tak kliknete na 

tlačidlo   , potom sa zmení sa na  a panel sa uzamkne a nebude sa automaticky skrývať. 

Potom kliknite na tlačidlo , ktoré je v riadku Vzorec a zobrazí sa vám dialógové okno Editor 

vzorca.  

                  

Dialógové okno Editor vzorca 

             

V tomto dialógovom okne môžete tvoriť a editovať vzorec podľa vašich potrieb. Pod záložkou 

Konfigurácie môžete meniť typ, veľkosť i farbu písma. Dokonca je možné upraviť výstupný 

formát vzorca na obrázok a uložiť kdekoľvek do počítača.  

 

Upravený vzorec 

 

Príklad: Použite matematický vzorec na úpravu Fourierovho radu.  

Výsledok tejto aktivity: 

𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1

 

Fourierov rad 

Návody na rýchlu tvorbu vzorca nájdete v nasledujúcich príkladoch:  

 

Fourierov rad 

 

1. Spustite editor vzorca a kliknite na predvolený šrafovaný štvorček.  
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Editor vzorca 

 

2. Vzorec Fourierovho radu pozostáva z dvoch častí, ktoré sú spojené znamienkom  "=" v 

strede. Pre získanie tohto symbolu vyberte "=" v záložke „Symboly vzťahu“ v dialógovom okne 

„Editor vzorca“.  

 

 

Editor vzorca 

 

3. Úprava časti vzorca na ľavej strane od znamienka „rovná sa“: kliknite na šrafované okienko. 

V záložke „Funkcie“ vyberte tlačidlo  a tým vložíte tento znak. Potom kliknite na šrafované 

okienko a vpíšte písmeno „x“. 
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Úprava na ľavej strane od znamienka „rovná sa“ 

 

4. Úprava časti vzorca na pravej strane od znamienka „rovná sa“: Na tejto strane štruktúra 

pozostáva z dvoch častí, ktoré sú spojené znamienkom "+" v strede. Toto znamienko vložíte 

výberom tlačidla  v záložke "Výrazy zlomkov a odmocnín" v dialógovom okne „Editor 

vzorca“. 

 

Editor vzorca 

5. Úprava prvej časti na pravej strane: najskôr kliknite na šrafované okienko  a potom na 

tlačidlo Horný a dolný index  a vyberte ikonu dolného indexu a vložte. Kliknite na vložené 

väčšie šrafované okienko a vpíšte písmeno "a" a do menšieho okienka vpíšte číslicu "0”. 
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Editor vzorca 

 

6. Úprava druhej časti na pravej strane: táto časť môže byť rozložená na časť A a B. Kliknite na 

šrafovaný štvorček a potom na záložku „Suma“  a vyberte prvú možnosť. Do horného okna 

vložte symbol „nekonečna“ a do dolného okna „n=1“. 

 

Editor vzorca 

 

7. Pokračovanie rozkladu na pravej strane: označte posledný šrafovaný štvorec a kliknite na 

záložku „Zátvorky“ a vyberte prvú možnosť. Potom kliknite na tlačidlo v záložke "Výrazy 

zlomkov a odmocnín" a vyberte štvorec so znamienkom “+” v strede.  
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Editor vzorca 

 

8. Systém tvorby vzorca už poznáte, tak postupne postupujte podľa jednotlivých obrázkov 

uvedených nižšie. Fourierov rad je hotový.  

 

Postupné rozloženie vzorca na malé štrukturálne časti 
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Zhrnutie: Ak chcete tvoriť, upravovať matematické vzorce, môžete zadávať obsah postupne pri 

rozpise na jednotlivé štruktúry alebo až po definitívnom rozpise. V tomto prípade zadáte 

odpovedajúce položky až keď je vzorec rozložený na základné časti. 

 

Editor vzorca 

Pomoc: 

 - Predtým, ako chcete upravovať vzorce, je dobré rozumieť celkovej štruktúre daného 

matematického vzorca.  

- Počas procesu úpravy alebo tvorby vzorca by ste sa mali riadiť základným pravidlom – 

postupovať od celku k častiam a zvonka dnu. 

 - Obsah do šrafovaných štvorcov môžete vkladať až keď je vzorec rozložený na najmenšie 

jednotky. 

 

Funkcie 

Ak kliknete v panely nástrojov Matematika na tlačidlo Funkcie , zobrazí sa menu tohto 

tlačidla a máte možnosť vybrať: sústava explicitných (implicitných) funkcií, sústava polárnych 

súradníc, sústava parametrických rovníc.  

 

Menu Funkcie 

Ak kliknete na tlačidlo Sústava explicitných (implicitných) funkcií , môžete vložiť funkciu 

tohto typu na stranu a ťahaním zväčšovať do potrebnej veľkosti. Funkciu môžete následne 

upravovať v Prehliadači vlastností (urobte výber objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom 

dolnom rohu a potom „Zobraziť prehliadač vlastností“).  
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Graf explicitnej funkcie 

 

Po otvorení Prehliadača vlastností uvidíte v riadku y=f(x) funkcia zadanú predvolenú funkciu 

y=3*sin(x/3). Ak zmeníte túto funkciu na y=10*cos(x/3), zmena sa zohľadní aj v grafe (viď. 

obrázok nižšie).   

 

Prehliadač vlastností Explicitná (Implicitná) funkcia  

 

Graf funkcie y=10*cos(x/3) 

 

Použitie sústavy polárnych súradníc a parametrických rovníc je podobné ako 

v predchádzajúcom prípade. Vlastnosti môžete meniť v Prehliadači vlastností (urobte výber 

objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a potom „Zobraziť prehliadač 

vlastností“).  

 

Graf polárnej rovnice 
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Graf parametrickej rovnice 

Explicitná funkcia 

Príklad 1: Nakreslite funkciu. 

Prvý krok: Vložte explicitnú funkciu. Kliknite na tlačidlo „Funkcie“ v panely nástrojov pre 

matematiku, potom na „Sústava explicitných (implicitných) funkcií“ a obrázok vložte na stranu 

vo Flow!Workse. Obrázok ťahaním zväčšíte do potrebnej veľkosti. Automaticky sa vloží 

predvolená funkcia y=3*sin(x/3). 

 

Predvolený typ explicitnej funkcie vo Flow!Workse  

 

Druhý krok: Správne vložte potrebný výraz funkcie. Vyberte vložený obrázok funkcie, kliknite na 

tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu, potom „Zobraziť prehliadač vlastností“, rozkliknite 

záložku „Vzhľad“. Do riadku y=f(x) funkcia vložte výraz: 2*arcsin(x+2)+2 bez pauzy. 

 

Nakreslenie zadanej explicitnej funkcie  

 

Tretí krok: Potrebné je výsledný obrázok upraviť. Zväčšite obrázok a potom ťahaním zelených 

bodov upravte veľkosť osi x, y.  

 

V Prehliadači vlastností môžete meniť vlastnosti tejto funkcie, napríklad farbu alebo či sa majú 

os x, y zobrazovať alebo nie.  

vloženie výrazu pre funkciu 
obrázok funkcie po zadaní výrazu 
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Funkcia po zmene v prehliadači vlastností – zmena farby, skryté osi x, y  

 

Pomoc: Znamienko násobenie musí byť zadané do riadku y=f(x) funkcia v Prehliadači 

vlastností v tvare *, inak sa funkcia nezobrazí správne.  

Polárna sústava súradníc 

Príklad 2: Zakreslite rovnicu ρ = cos (2θ) + sin (2θ). 

Prvý krok: Vložte obrázok polárnej sústavy.  Kliknite na tlačidlo „Funkcie“ v panely nástrojov 

pre matematiku, potom na „Polárna sústava súradníc“. Obrázok vložte na stranu vo 

Flow!Workse a ťahaním zväčšite do potrebnej veľkosti. Automaticky sa vloží predvolený výraz  

"r = x.” 

 

Obrázok predvoleného výrazu sústavy polárnych súradníc 

 

Druhý krok: Správne vložte potrebný výraz funkcie. Vyberte vložený obrázok funkcie, kliknite na 

tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu, potom „Zobraziť prehliadač vlastností“, rozkliknite 

záložku „Vzhľad“. Do riadku r=r(x) funkcia vložte výraz: cos(2*x)+sin(2*x) bez pauzy. 

 

Obrázok po zadaní výrazu 
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Tretí krok: Potrebné je výsledný obrázok upraviť. Zväčšite obrázok a potom ťahaním zelených 

bodov upravte veľkosť osi x, y.  

 

V Prehliadači vlastností môžete meniť vlastnosti tejto funkcie, napríklad farbu alebo či sa majú 

os x, y zobrazovať alebo nie. V riadku Premenlivý uhol môže byť maximálna hodnota 720 

a minimálna hodnota 0.  

 

Po nastavení premenlivého uhla  

 

Pomoc: Pre správne napísanie výrazu pre sústavu polárnych súradníc použitie miesto znaku 

"θ“ písmeno X. Obrázky budú rovnaké.  

Parametrická rovnica 

Príklad 3: Nakreslite parametrickú rovnicu: (t ∈ r, t je v obore hodnôt). 

Prvý krok: Vložte obrázok parametrickej funkcie.  Kliknite na tlačidlo „Funkcie“ v panely 

nástrojov pre matematiku, potom na „Sústava parametrických rovníc“ a obrázok vložte na 

stranu vo Flow!Workse. Obrázok ťahaním zväčšíte do potrebnej veľkosti. Automaticky sa vloží 

predvolený výraz: x(t)=8*cos(t), y(t)=4*sin(t).  

 

 

Predvolený typ parametrickej rovnice vo Flow!Workse 

 

Druhý krok: Správne vložte potrebný výraz funkcie. Vyberte vložený obrázok funkcie, kliknite na 

tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu, potom „Zobraziť prehliadač vlastností“, rozkliknite 

záložku „Vzhľad“ a do zodpovedajúcich riadkov vpíšte potrebné hodnoty.  

zmena premenlivého uhla 
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Nakreslenie parametrickej rovnice 

 

Tretí krok: Nakreslenú funkciu môžete dodatočne upravovať v Prehliadači vlastností, napríklad 

meniť maximálnu a minimálnu hodnotu pre "t".  

Zoznam podporovaných typov funkcií/rovníc 

Nástroj v Panely nástrojov pre matematiku v záložke Funkcie, podporuje len tieto druhy:  

Funkcia sínus: y = sin (x) 

Hyperbolický sínus: y = sh (x) 

Funkcia cosínus: y = cos (x) 

Funkcia cotangens: y = cot (x) 

Funkcia cotangens: y = ctg (x) 

Hyperbolický cosínus: y = ch (x) 

Funkcia tangens: y = tan (x) 

Hyperbolický tangens: y = tanh (x) 

Ln: prirodzené číslo pre základ exponencionálnej funkcie 

Log: prirodzené číslo pre základ logaritmickej funkcie 

Funkcia arcsínus: y = arcsin (x) 

Inverzná cosínusová funkcia: y = arcos (x) 

Funkcia arctangens: y = arctan (x) 

Rovinné útvary 

Pomocou tejto funkcie môžete vkladať a následne upravovať obrázky rovinných útvarov. Ak 

kliknete na toto tlačidlo  , zobrazí sa nasledovné menu. 
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Menu Rovinné útvary 

    

 

Názov tlačidla Funkcia 

 

Uhol 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu uhol. 

 

Kružnica 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu kružnicu. 

 

Úsečka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu úsečku AB. 

 

Bod 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu bod A. 

 

Ľubovoľný 

trojuholník 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu ľubovoľný trojuholník. 

 

Ľubovoľný 

štvoruholník 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu ľubovoľný 

štvoruholník. 

 

Ľubovoľný 

päťuholník 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu ľubovoľný päťuholník. 

 

Pravidelný 

trojuholník 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu pravidelný trojuholník. 

 

Elipsa 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu elipsu. 

 

Oblúk, výsek 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu oblúk, výsek. 

 

Priamka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu priamku. 

 

Štvorec, obdĺžnik 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu štvorec. 
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Rovnobežník, 

kosoštvorec 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu rovnobežník alebo 

kosoštvorec. 

 

Geometrický 

trojuholník 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu trojuholník s údajmi: 

dĺžka strán a hodnoty uhlov trojuholníka. 

 

Vyberte potrebný geometrický tvar a kliknite na stranu. Potom ťahajte do potrebnej veľkosti.  

 

Ľubovoľný štvoruholník 

 

Pomocou Prehliadača vlastností (urobte výber objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom 

dolnom rohu a zvoľte „Zobraziť prehliadač vlastností“) zistíte základné informácie o vybranom 

objekte. 

  
 

Prehliadač vlastností ľubovoľného štvoruholníka 

 

V tomto prehliadači môžete vyplniť vybratý objekt farbou, meniť farbu výplne, veľkosť tvaru 

a iné.  

       

Ľubovoľný štvoruholník po vyplnení farbou 

 

Tlačidlo Geometrický trojuholník ponúka využitie ďalších zaujímavých funkcií. Kliknite a vložte 

geometrický trojuholník. Na jeho vrcholoch sa objavia zelené body. 
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Geometrický trojuholník 

 

Pomocou nich môžete meniť veľkosť trojuholníka, zároveň sa menia aj dĺžky strán a veľkosti 

uhlov. V Prehliadači vlastností môžete zadať, či sa budú zobrazovať dĺžky, uhly alebo môžete 

trojuholník vyplniť ľubovoľnou farbou.  

 

Prehliadač vlastností Geometrický trojuholník 

 

Geometrický trojuholník po zmenách 

 

S objektmi môžete ďalej pracovať, napríklad ich môžete zoskupovať, uzamknúť alebo klonovať. 

Stačí vybrať objekt a kliknúť v dolnom ľavom rohu na tlačidlo „Upraviť“.  

3D geometrické tvary 

Kliknutím na tlačidlo „3D geometrické tvary“  sa otvorí menu a môžete na stranu vložiť 

ľubovoľný geometrický tvar. 
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Menu 3D geometrické tvary 

 

Názov 

tlačidla 

Funkcie 

 

Valec 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu valec. 

 

Kužeľ 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu kužeľ. 

 

Skosený 

kužeľ 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu skosený kužeľ. 

 

Kváder 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu kváder. 

 

Ihlan 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu ihlan. 

 

Skosený 

ihlan 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu skosený ihlan. 

 

Guľa 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu guľu. 

 

Pologuľa 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu pologuľu. 

 

Uhol 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu uhol. 

 

Kocka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu kocku. 

   

Ako názorný príklad sme zvolili prácu s objektom valec. Vyberte ikonu Valec  , kliknite na 

stránku a ťahajte do potrebnej veľkosti.  
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Valec 

 

Ak potom urobíte výber tohto objektu, kliknutím na tlačidlo v ľavom dolnom rohu „Upraviť“ sa 

zobrazí menu a kliknite „Zobraziť prehliadač vlastností“. V tomto dialógovom okne môžete 

valec upravovať podľa potrieb, napríklad vyplniť ho farbou.  

 

Prehliadač vlastností valca 

  

Valec po úpravách v Prehliadači vlastností 

 

Okrem valca môžete v záložke 3D objekty vybrať kužeľ, ihlan, skosený kužeľ, skosený ihlan, 

guľu alebo pologuľu.  

 

Kužeľ a guľa 
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Rysovacie nástroje 

Pravítko trojuholník 

Medzi nástrojmi sa nachádzajú aj pravítka 60° trojuholník a 45° trojuholník. Pomocou nich 

môžete rysovať čiary, línie a merať vzdialenosti a dĺžky. S pravítkami môžete manipulovať, 

napríklad premiestňovať, približovať ich, otáčať podľa potreby a využívať ich súčasne na jednej 

strane. Ak budete kresliť čiaru pozdĺž stupnice, tak sa prichytí k pravítku a tým ju narysujete 

rovno. Kliknutím ľavého tlačidla myši na pravítko sa zobrazí menu, ktoré ponúka ďalšie 

možnosti úprav. Nástroj zatvoríte voľbou „Zatvoriť“ v menu trojuholníka. 

                                      

 

Pravítka - 60° trojuholník a 45° trojuholník 

Kružidlo 

Pomocou nástroja kružidlo môžete rysovať kružnicu. Dá sa s ním ľubovoľne pohybovať, 

môžete ho premiestňovať a otáčať. Nástroj zatvoríte voľbou „Zatvoriť“ v menu kružidla. 

 

Kružidlo 

 

Na vyvolanie menu kružidla kliknite kdekoľvek na kružidlo ľavým tlačidlom myši. 

Ak kliknete na túto 

časť, budete otáčať 

kružidlom bez toho, aby 

ste rysovali.  

 

Kliknutím premiestnite 

kružidlo na potrebné miesto. 

Sem kliknite pre 

narysovanie kružnice. 

 

Kliknite pre otáčanie 

trojuholníkom 

Ťahaním za nohu budete nastavovať 

vzdialenosť, polomer kružnice. 
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Menu kružidla 

 

Môžete rysovať nielen kružnice, ale aj oblúky alebo výseky. 

 

Rysovanie oblúka pomocou kružidla 

 

Rysovanie výseku pomocou kružidla 

Uhlomer 

Pomocou nástroja uhlomer môžete odmerať uhol, rysovať oblúky, výseky a uhly potrebnej 

veľkosti. Ak kliknete ľavým tlačidlom myši na uhlomer, zobrazí sa jeho menu, kde zadáte či 

chcete rysovať uhol, oblúk alebo výsek. Po výbere potrebného objektu kliknite na pero a rysujte 

pozdĺž oblúka uhlomeru.  

 

Menu uhlomera 

Kliknite pre 

otáčanie. 
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Rysovanie výseku, oblúka uhlu a kružnice 

 

Podľa potrieb môžete s uhlomerom pohybovať, zväčšovať ho a otáčať ním. Nástroj zatvoríte 

voľbou „Zatvoriť“ v menu uhlomera. 

Pravítko  

Pravítko sa dá využiť na rysovanie priamok, úsečiek, rovných čiar a meranie vzdialeností. 

Rysovanie je jednoduché, stačí kresliť čiaru pozdĺž stupnice pravítka. Ak si vyvoláte tento 

nástroj a potom kliknete ľavým tlačidlom, zobrazí sa jeho menu, kde môžete meniť veľkosť 

pravítka, zväčšiť si ho a otáčať. Nástroj zatvoríte voľbou „Zatvoriť“ v menu pravítka. 

 

 

Pravítko 

Panel nástrojov pre fyziku 

Panel nástrojov pre vyučovanie fyziky ponúka na využitie rôzne funkcie, napríklad lineárny 

pohyb, Newtonov zákon, kladky, elektrický prúd, elektromagnetizmus a optika. 

 

Panel nástrojov pre fyziku sa zobrazí po kliknutí na toto tlačidlo  a zároveň sa zobrazí  

menu pre fyziku. 

 

Panel nástrojov pre fyziku 

 

K dispozícii je 7 funkcií.  

Kliknite pre 

otáčanie 
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Lineárny pohyb 

Tlačidlá záložky „Lineárny pohyb“ (viď. Tabuľka 11. )  

Názov 

tlačidla 
Funkcia Príklad 

 

Lineárny 

pohyb 

 

Rovina 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok roviny.  
 

 

Naklonená 

rovina 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok naklonenej 

roviny. 
 

 

Trojuholník 

s naklonenou 

rovinou 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok trojuholníka s 

naklonenou rovinou.  

 

Pásový 

dopravník 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok pásového 

dopravníka. 
 

 

Lopta 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok lopty. 
 

 

Vozík 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok vozíka.  

 

Drevená 

kocka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok drevenej 

kocky. 
 

 

   Palica 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok palice. 

 

 

 

 

Páka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok páky. 

 

 

 

 

Pravítko 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok pravítka. 
 

 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok posuvného  
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Posuvné 

meradlo 

meradla. 

 

Stupnica 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok stupnice. 
 

 

Kruhová 

drážka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok kruhovej 

drážky. 
 

 

Drážka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok drážky.  

 

Oblúková 

dráha 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

na stranu obrázok oblúkovej 

dráhy. 
 

 

Nástroje záložky Lineárny pohyb sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Lineárny pohyb  . 

    

      Záložka Lineárny pohyb 

 

Ak kliknete na hornú modrú lištu a potiahnete, zmení sa vzhľad danej záložky a toto okno 

môžete presunúť kdekoľvek na stranu.  

 

 

 

 

Napríklad trojuholník s naklonenou rovinou vložíte kliknutím na tlačidlo , ktoré nájdete 

v záložke „Lineárny pohyb“. Výberom objektu sa okolo objavia štyri ikony a s objektom môžete 

ďalej pracovať. 

 

Trojuholník s naklonenou rovinou 

 

Pohybovať 
Rotovať 

Otvoriť menu Upraviť Zoom 
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Vozík vložíte kliknutím na tlačidlo   a umiestnite ho na stranu. Ťahaním zväčšíte do 

potrebnej veľkosti. Veľkosť vozíka môžete meniť vertikálne a aj horizontálne. Stačí použiť 

zelený bod v pravom dolnom rohu.  

                       
Zväčšený vozík 

Kliknutím na tlačidlo Posuvné meradlo  , vložíte na stranu tento nástroj. Môžete pracovať 

so stupnicou, meradlo posúvate zeleným bodom doprava a doľava. V Prehliadači vlastností  

môžete meniť postrannú čiaru meradla a farbu stupnice.  

 

 

Prehliadač vlastností posuvného meradla 

 

Posuvné meradlo po úpravách v Prehliadači vlastností  

 

Newtonov zákon 

Tlačidlá záložky „Newtonov zákon“ (viď. Tabuľka 12. ) 

Názov 

tlačidla 
Funkcia Príklad 

 

Newtonov 

zákon  

 

Vektory sily 

Ak kliknete na toto tlačidlo vloží 

sa obrázok vektor sily. 
 

 

Zobrazenie 

vzdialenosti 

Ak kliknete na toto tlačidlo vloží 

sa obrázok zobrazenia 

vzdialenosti. 
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Pružina 

Ak kliknete na toto tlačidlo vloží 

sa obrázok pružiny. 

 

 

Silomer 

Ak kliknete na toto tlačidlo vloží 

sa obrázok silomeru. 

 

 

Kladka 

Ak kliknete na toto tlačidlo vloží 

sa obrázok kladky. 

 

 

   Kladkostroj 

  (dve kladky) 

Ak kliknete na toto tlačidlo vloží 

sa obrázok kladkostroja 

s dvoma kladkami. 
 

  

Kladkostroj 

(tri kladky) 

Ak kliknete na toto tlačidlo vloží 

sa obrázok kladkostroja 

s troma kladkami. 
 

 

Závažie 

Ak kliknete na toto tlačidlo vloží 

sa obrázok závažia. 
 

 

Ak kliknete na tlačidlo Newtonov zákon  v panely nástrojov Fyzika, zobrazí sa príslušné 

menu.  

 

 

 

 

Záložka Newtonov zákon 

 

Ak kliknete na hornú modrú lištu a potiahnete, zmení sa vzhľad danej záložky a toto okno 

môžete presunúť kdekoľvek na stranu. 

 

 

 

Kliknutím na tlačidlo Pružina  môžete vložiť na stranu obrázok pružiny a ťahaním ju 

zväčšovať alebo zmenšovať podľa potreby. Zobrazením Prehliadača vlastností (urobte výber 

objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vyberte „Zobraziť prehliadač 
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vlastností“) môžete upravovať pružinu, napríklad jej farbu, či bude mať háčik a iné.  

 

Prehliadač vlastností pružiny 

 

Kladkostroj vložíte kliknutím na tlačidlo . V Prehliadači vlastností (urobte výber objektu, 

kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vyberte Zobraziť prehliadač vlastností) 

môžete zadať, či bude mať háčiky alebo nebude, farbu kladky a iné.  

 

Prehliadač vlastností kladky 

 

Fyzikálne skupenstvá 

 

Tlačidlá záložky „Fyzikálne skupenstvá“ (viď. Tabuľka 13. ) 

Názov tlačidla Funkcia Príklad 

 

Skupenstvá 

 

 Vrtuľa 

(plynné) 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte na stránku obrázok 

vrtule (symbol plynného 

skupenstva). 

 

 

Manometer 

(kvapalné) 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte na stránku obrázok 

manometru (symbol 

kvapalného skupenstva). 

 

 

Cylinder 

(pevné) 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte na stránku obrázok 

cylindra (symbol pevného 

skupenstva). 

 

 

Kliknutím na tlačidlo Skupenstvá  sa zobrazí menu (viď. obr. nižšie). 
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Ak kliknete na hornú modrú lištu a potiahnete, zmení sa vzhľad danej záložky a toto okno 

môžete presunúť kdekoľvek na stranu. 

 

 

 

 

 

Elektrický prúd  

 

Tlačidlá záložky „Elektrický prúd“ (viď. Tabuľka 14. ) 

Názov tlačidla Funkcia Príklad 

 

Elektrický prúd 

 

Prepínač 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok prepínača.  

 

Ovládací 

gombík 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok ovládacieho gombíka.  

 

Lampa 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok lampy.  

 

 Ampérmeter 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok ampérmetra.  

 

Voltmeter 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok voltmetra.  

 

Galvanometer 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok galvanometra.  

 

Vlastný 

merač  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok vlastného merača, ktorý 

môžete v Prehliadači vlastností 

editovať podľa potreby. 
 

 

Kĺzavý 

reostat 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok kĺzavého reostatu.  

Ak kliknete na tlačidlo Elektrický prúd  v panely nástrojov pre Fyziku, zobrazí sa záložka. 
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Záložka Elektrický prúd 

Ako príklad budeme pracovať s kĺzavým reostatom. Kliknite na tlačidlo Kĺzavý reostat  

v záložke Elektrický prúd. Vložte obrázok na stránku a ťahaním ho zväčšujte do potrebnej 

veľkosti. Veľkosť kĺzavého reostatu môžete meniť aj ovládaním zeleného bodu.  

 

 

        Reostat pred úpravou                         Reostat po úprave 

Elektrické schémy 

Tlačidlá záložky „Elektrické schémy“ (viď. Tabuľka 15. ) 

Názov 

tlačidla 
Funkcia Príklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Elektrický 

prúd 

 

Batéria  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok batérie.  

 

Blok batérií  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok bloku batérií.  

 

Obojsmerný 

prepínač  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok obojsmerného prepínača. 
 

 

Prepínač 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok prepínača. 
 

 

Svetlo  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok svetla.  

 

Elektrický 

zvonček  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok elektrického zvončeka.  

 

Jednosmerný 

motor  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok jednosmerného motora.  
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Striedavý 

motor  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok striedavého motora.  

 

Ampérmeter  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok ampérmetra.  

 

Voltmeter  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok voltmetra.  

  

Odpor  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok odporu.  

 

Kĺzavý 

reostat  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok kĺzavého reostatu.  

 

Uzemnenie 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok uzemnenia.  

 

Kondenzátor  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok kondenzátora.  

  

Reproduktor  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte 

obrázok reproduktora.  

 

 

Elektromagnetizmus 

 

Tlačidlá záložky „Elektromagnetizmus“ (viď. Tabuľka 16. ) 

Názov tlačidla Funkcia Príklad 

 

 

 

Elektromagnetizm

us 

 

Drôt 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

drôtu.  

 

Cievka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

cievky.  

 

Cievka A 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

cievky A.  

 

Železné 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

železného jadra.  
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jadro 

 

Tyčový 

magnet 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

tyčového magnetu.  

 

Magnet 

tvaru U 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

magnetu v tvare U.  

 

Magnetické 

pole 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

magnetického poľa.  

 

Elektrické 

pole 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

elektrického poľa. 
 

 

Elektrický 

náboj 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

elektrického náboja.  

 

Elektrón - 

Pozitrón 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte elektrón 

– pozitrón.  

 

Malá 

magnetick

á strelka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

malej magnetickej strelky.  

 

Ak kliknete na tlačidlo Elektromagnetizmus  v panely nástrojov pre Fyziku, zobrazí sa vám 

záložka zobrazená nižšie.  

 

Záložka Elektromagnetizmus 

 

 

Ak kliknete na hornú modrú lištu a potiahnete, zmení sa vzhľad danej záložky a toto okno 
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môžete presunúť kdekoľvek na stranu. 

 

Malú magnetickú strelku vložíte na stranu kliknutím na tlačidlo Malá magnetická strelka , 

potom ťahajte do potrebnej veľkosti. Iné úpravy a veľkosť môžete realizovať aj použitím 

zelených bodov. 

 

Malá magnetická strelka pred zmenou 

 

Malá magnetická strelka po zmene 

 

Optika 

 

Tlačidlá záložky „Optika“ (viď. Tabuľka 16. ) 

Názov tlačidla Funkcia Príklad 

 

 

Optika 

 

Konvexná 

šošovka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

konvexnej šošovky. 
 

 

Semikonvexná 

šošovka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

semikonvexnej šošovky. 
 

 

Symbol 

konvergovania 

šošovky 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte symbol 

konvergovania šošovky. 
 

 

Konkávna 

šošovka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

konkávnej šošovky. 
 

 

Semikonkávna 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

semikonkávnej šošovky.  
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šošovka 

 

Symbol 

divergencie 

šošovky 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte symbol 

divergencie šošovky. 
 

 

Optický držiak 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

optického držiaka. 
 

 

Sviečka 

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte obrázok 

sviečky.  

                                      

Ak kliknete na tlačidlo Optika   v panely nástrojov pre fyziku, zobrazí sa záložka 

zobrazená nižšie. 

 

Záložka Optika 

 

Ak kliknete na hornú modrú lištu a potiahnete, zmení sa vzhľad danej záložky a toto okno 

môžete presunúť kdekoľvek na stranu. 

 

Optický držiak vložíte na stranu kliknutím na tlačidlo Optický držiak , potom ťahajte do 

potrebnej veľkosti. Vlastnosti, ako napríklad farbu alebo pozíciu otočenia môžete nastaviť 

v Prehliadači vlastností (urobte výber objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu 

a vyberte „Zobraziť prehliadač vlastností“).   

 

 

Optický držiak 
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Optický držiak po zmenách v Prehliadači vlastností 

Panel nástrojov pre chémiu 

Panel nástrojov pre chémiu obsahuje tlačidlá a funkcie, napríklad chemické symboly, 

periodická tabuľka prvkov, štruktúra atómu, chemické vybavenie a iné. Ak kliknete na tlačidlo 

Panel nástrojov   v Predvolenom panely nástrojov a vyberiete položku Chémia zobrazí 

sa menu zobrazené nižšie. 

 

 

Panel nástrojov pre chémiu 

Chemické značky 

Na písanie chemických vzorcov a rovníc môžete použiť počítačovú klávesnicu alebo 

klávesnicu na obrazovke. Kliknutím na tlačidlo Chemické značky  sa objaví menu 

zobrazené nižšie.                                               

 

 

 

 

               

 Záložka Chemické značky 

   

Ak kliknete na hornú modrú lištu a potiahnete, zmení sa vzhľad danej záložky a toto okno 

môžete presunúť kdekoľvek na stranu. 

 

      

      

Po kliknutí na tlačidlo Chemické rovnice  sa objaví dialógové okno a v ňom predvolený 

vzorec/rovnica. 
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Predvolená chemická rovnica 

    

 

Otvorením Prehliadača vlastností (urobte výber objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom 

dolnom rohu a vyberte „Zobraziť prehliadač vlastností“) môžete vzorec/rovnicu upravovať, 

napríklad zmeniť farbu písma, zadať špecifické nastavenia a iné. 

      

    Prehliadač vlastností chemického vzorca/rovnice 

 

Ak potrebujete rovnicu upraviť, kliknite do riadku „Rovnica“ a vpíšte zmenu. Tá sa automaticky 

objaví v texte na strane.  

 

 

Vloženie chemickej rovnice 

 

Po kliknutí na tlačidlo  v riadku Podrobné nastavenie sa zobrazí dialógové okno „Nastaviť 

chemický vzorec“.  

 

Dialógové okno Nastaviť chemický vzorec 

 

Použitím tlačidla „Vložiť špeciálne symboly“ sa otvorí zoznam špeciálnych symbolov, ktoré 

môžete vkladať do rovnice alebo vzorca.  
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Špeciálne symboly pre chemický vzorec/rovnicu 

 

 

Nástroj (značka) „Mostík“ slúži na vyjadrenie smeru prechodu jednotlivých chemických prvkov 

v chemickej reakcii. Ak kliknete na tlačidlo Mostík , vložíte objekt na stranu a ťahaním 

môžete zväčšovať a zmenšovať do potrebnej veľkosti.   

 

Mostík 

 

V Prehliadači vlastností môžete meniť a upravovať vlastnosti tohto objektu (urobte výber 

objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vyberte „Zobraziť prehliadač 

vlastností“), napríklad jeho smer, orientáciu šípky a iné.  

                

Mostík pred zmenou v Prehliadači vlastností 

 

            

Mostík po zmenách v Prehliadači vlastností 

 

Môžete pracovať aj so schémou benzénového jadra. Kliknutím na tlačidlo Benzénové jadro 

 sa obrázok vloží na stránku a ťahaním ho môžete zväčšovať do potrebnej veľkosti.  

 

 
Benzénové jadro 

 

V Prehliadači vlastností môžete schému upravovať podľa potrieb.   
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Benzénové jadro v Prehliadači vlastností 

 

V riadku Typ si môžete vybrať potrebné schémy benzénového jadra. 

 

Menu Typ 

 

 

   
 

Benzénové jadro po zmene v Prehliadači vlastností 

 

Kliknutím na tlačidlo Chemická väzba  môžete vložiť do vzorca/rovnice aj chemickú väzbu. 

 

Chemická väzba 

  

Pomocou Prehliadača vlastností ju môžete ďalej upravovať, napríklad ak zvolíte riadok Typ, 

zobrazí sa menu a môžete vybrať potrebný typ chemickej väzby.  

 

Prehliadač vlastností chemickej väzby 

 

. 
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Chemická väzba po zmene v Prehliadači vlastností 

 

Schematický diagram štruktúry atómu 

Pomocou tejto funkcie môžete zobrazovať štruktúru atómu – počet elektrónov a protónov. 

Kliknutím na tlačidlo Schematický diagram štruktúry atómu   vložíte atóm na stranu 

a ťahaním ho zväčšíte do potrebnej veľkosti. Predvolené atómové číslo je 17.  

 

Diagram štruktúry atómu 

 

Farby môžete meniť v Prehliadači vlastností. 

 

Prehliadač vlastností štruktúry atómu 

 

   

Štruktúra atómu po zmene v Prehliadači vlastností 

 

Výberom riadku Detailné nastavenia a kliknutím na tlačidlo  môžete meniť počet protónov 

a elektrónov vo vrstvách v zobrazenom menu.  Zmenu atómového čísla preveďte v riadku 

„nukleárny“. Zmenou tohto čísla sa ostatná časť schémy nezmení. Počet vrstiev atómu zmeníte 

v riadku „Extra nukleárny“. Ak nie sú vo vrstvách žiadne elektróny, musíte zadať číslo 0.    
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Podrobnosti dialógového okna Nastavenia atómu 

 

     

Štruktúra atómu po zmene v dialógovom okne Nastavenia atómu 

 

Chemické vybavenie 

Ak kliknete na tlačidlo Chemické vybavenie  , zobrazí sa záložka s ikonami rôznych 

laboratórnych pomôcok, napríklad závažie, lievik, váhy, liehový kahan a iné.  

 

Záložka Chemické vybavenie 

 

Ak kliknete na hornú modrú lištu a potiahnete, zmení sa vzhľad danej záložky a toto okno 

môžete presunúť kdekoľvek na stranu. 
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Tlačidlá záložky „Chemické vybavenie“ (viď. Tabuľka 17. ) 

Názov 

tlačidla 
Funkcia Príklad 

 

Chemické 

vybavenie 

 

     Váha 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte váhy.  

 

Závažie 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte závažie.  

 

Liehový kahan 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte liehový kahan. 
 

 

Plameň 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte plameň.  

 

Teplomer 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte teplomer. 

 

 

Odmerný 

valec/pohár 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte obrázok odmerného 

valca/pohára.  

 

Železný stojan-1 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte železný stojan. 
 

 

Trojnožka 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte trojnožku.  

 

Železný stojan-2 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte železný stojan. 
 

 

Svorka 

skúmavky 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte skúmavku.  

 

Príchytka byrety 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte príchytku byrety. 

 

 

Kliešte 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte kliešte. 
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Lyžica 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte lyžicu.  

 

Lyžička na 

spaľovanie 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte lyžičku na spaľovanie. 
 

 

Drevený kváder 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte obrázok dreveného 

kvádra.  

 

Zátka 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte obrázok zátky.  

 

Sklenená zátka 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte sklenenú zátku.  

 

Sklenená tyčinka 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte sklenenú tyčinku. 
 

 

Gáza/Sieťka 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte gázu/sieťku.  

 

Odparovacia 

miska 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte odparovaciu misku.  

 

Sklenená 

skúmavka 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte sklenenú skúmavku.  

 

Ľubovoľná 

sklenená 

skúmavka 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte ľubovoľnú sklenenú 

skúmavku.  

 

Sklenený katéter 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte sklenený katéter.  

 

Gumová hadica 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte gumovú hadicu.   

 

Hadica v tvare U 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte hadicu v tvare U. 
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Kondenzačná 

skúmavka 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte kondenzačnú 

skúmavku.  

 

Kvapkadlo 

s plastickou 

hlavou 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte kvapkadlo s plastickou 

hlavou.  

 

Skúmavka na 

sušenie 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte skúmavku na sušenie. 
 

 

Byreta na 

kyselinu 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte byretu na kyselinu. 

 

 

Byreta na zásadu 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte byretu na zásadu. 

 

 

Lievik 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte lievik. 
 

 

Lievik s dlhým 

hrdlom 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte lievik s dlhým hrdlom. 

 

 

Guľovitý 

oddeľovací lievik 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte guľovitý oddeľovací 

lievik. 
 

 

Oddeľovací lievik 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte oddeľovací lievik. 

 

 

Kippov prístroj 

Kliknutím na toto tlačidlo 

vložíte Kippov prístroj. 
 

 

Príklady použitia a editovania niektorých nástrojov zo záložky Chemické vybavenie: 

Váhy  
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Ak kliknete na tlačidlo Váhy , vložíte obrázok na stranu a ťahaním zväčšíte do potrebnej 

veľkosti.   

 

Váhy 

Liehový kahan  

Liehový kahan vložíte na stranu kliknutím na ikonu   a ťahaním zväčšíte do potrebnej 

veľkosti.  

 

Liehový kahan 

               

Liehový kahan po naklonení 

  

Ak budete liehovým kahanom otáčať, hladina liehu sa bude prispôsobovať náklonu. Výberom 

objektu sa objavia štyri ikony, kliknite v ľavom dolnom rohu na ikonu „Upraviť“ a potom vyberte 

Prehliadač vlastností.   

 

                    

Prehliadač vlastností liehového kahana 

 

V prehliadači vlastností môžete objekt editovať, napríklad či bude kahan s tienidlom alebo bez 

tienidla, s liehom alebo bez liehu, zvoliť môžete aj farbu alkoholu a iné. 
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Liehový kahan po zmenách v Prehliadači vlastností 

 

Manipulovaním so zeleným bodom môžete meniť aj výšku liehu v kahane použitím zeleného 

bodu. 

 

Výška liehu v kahane pred zmenou 

  

 

Výška liehu v kahane po zmene 

 

Odmerný valec/pohár   

Odmerný valec/pohár vložíte kliknutím na odpovedajúcu ikonu  . Ťahaním môžete 

zväčšovať do potrebnej veľkosti. 

 

Odmerný valec/pohár 

 

 

Prehliadač vlastností odmerného valca/pohára 

 

V prehliadači vlastností môžete meniť vlastnosti daného objektu, napríklad farbu tekutiny, či 

bude valec/pohár tekutinu obsahovať alebo nie, smer orientácie výlevky a iné.   
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Zmeny prevedené v Prehliadači vlastností 

      

Použitím zelených bodov môžete meniť výšku tekutiny alebo veľkosť odmerného valca/pohára. 

 

Odmerný valec pred zmenou 

 

 

Odmerný valec po zmene v prehliadači vlastností 

 

Chemické nádoby 

Pod tlačidlom Chemické nádoby nájdete všetky potrebné laboratórne nádoby, napríklad 

skúmavku, kadičku, odmernú banku, drenážnu skúmavku a iné. Kliknutím na tlačidlo Chemické 

nádoby sa otvorí záložka zobrazená nižšie. 

 

 

 

Tlačidlá záložky „Chemické nádoby“ (viď. Tabuľka 18. ) 

Názov tlačidla Funkcia Príklad 

 

Chemické 

nádoby 

 

Skúmavka 

Skúmavku vložíte na stranu 

výberom tohto tlačidla.  
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Banka 

Banku vložíte na stranu 

výberom tohto tlačidla. 
 

 

Destilačná 

banka 

Destilačnú banku vložíte na 

stranu výberom tohto tlačidla. 
 

 

Kadička 

Kadičku vložíte na stranu 

výberom tohto tlačidla. 
 

   

 

Výlevka 

Výlevku vložíte na stranu 

výberom tohto tlačidla.   

 

Fľaša na 

zhromažďovanie 

plynu 

Fľašu na zhromažďovanie plynu 

vložíte výberom tohto tlačidla. 
 

 

Erlenmeyrova 

banka 

Erlenmeyrovu banku vložíte 

výberom tohto tlačidla. 
 

 

Odmerná banka 

Odmernú banku vložíte 

výberom tohto tlačidla.  
 

 

Retorta 

Retortu vložíte na stranu 

výberom tohto tlačidla. 
 

 

Fľaša na činidlo 

Fľašu na činidlo vložíte na 

stranu výberom tohto tlačidla. 
 

 

Drenážna 

skúmavka 

Drenážnu skúmavku vložíte 

výberom tohto tlačidla.  
 

Skúmavka  

Kliknutím na toto tlačidlo vložíte na stranu obrázok skúmavky. Ťahaním ju môžete zväčšovať do 

potrebnej veľkosti.  
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Skúmavka 

 

Vlastnosti objektu Skúmavka môžete upravovať v Prehliadači vlastností (urobte výber objektu, 

kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vyberte „Zobraziť prehliadač vlastností“). 

 

Prehliadač vlastností skúmavky 

 

V Prehliadači vlastností môžete zadať, či bude skúmavka s tekutinou alebo bez tekutiny 

alebo akej farby tekutina bude.   

 

Skúmavka po úpravách pomocou Prehliadača vlastností  

Kadička  

Ak kliknete na toto tlačidlo   v záložke Chemické nádoby, vložíte na stranu obrázok 

kadičky. Ťahaním ju môžete zväčšovať do potrebnej veľkosti.  

 

 

Kadička 

 

Na zmenu vlastností kadičky môžete využiť Prehliadač vlastností (urobte výber objektu, kliknite 

na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vyberte „Zobraziť prehliadač vlastností“). 

 



 130 

Prehliadač vlastností kadičky 

 

V Prehliadači vlastností môžete zvoliť či bude kadička naplnená tekutinou alebo bude bez 

tekutiny, ktorým smerom bude orientovaná výlevka, prípadne akej farby bude tekutina 

v kadičke.  

 

Kadička po zmenách prevedených v Prehliadači vlastností 

 

Pomocou zelených bodov môžete nastaviť výšku hladiny v kadičke a meniť tvar samotnej 

kadičky. 

 

Kadička pred zmenou 

 

Kadička po zmene 

Ďalšie funkcie 

Tlačidlá záložky „Ďalšie funkcie“ (viď. Tabuľka 19. ) 

Názov 

tlačidla 
Funkcia Príklad 

 

 Ďalšie 

 

Tvar 

Tvar vložíte na stranu výberom 

tohto tlačidla.  
 

 

Bubliny 

Bubliny vložíte na stranu 

výberom tohto tlačidla. 
 

 

Kvapka 

vody 

Kvapku vody vložíte na stranu 

výberom tohto tlačidla. 
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Tvar  

Kliknutím na tlačidlo Tvar  vložíte na stranu obrázok tvarov zemského povrchu. Ťahaním 

môžete prispôsobovať podľa potrebnej veľkosti.  

 

 
Tvar 

 

Farbu a ďalšie vlastnosti môžete meniť a upravovať v Prehliadači vlastností (urobte výber 

objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vyberte „Zobraziť prehliadač 

vlastností). 

 

 

Tvar pred zmenami v Prehliadači vlastností 

 

 

Tvar po zmene v Prehliadači vlastností 

 

Použitím zelených bodov môžete meniť veľkosť a tvar daného objektu.  

 

Tvar pred zmenou  
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Tvar po zmene 

   

Bubliny  

Ak kliknete na tlačidlo Bubliny  vložíte na stranu obrázok. Ťahaním môžete upravovať do 

potrebnej veľkosti. 

 

 

Bubliny 

 

Farbu a ďalšie vlastnosti môžete meniť a upravovať v Prehliadači vlastností (urobte výber 

objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom dolnom rohu a vyberte „Zobraziť prehliadač 

vlastností“). 

 

 

Prehliadač vlastností bublín 

 

Okrem zmeny farby bublín môžete robiť aj iné úpravy. Napríklad, ak kliknete do riadku „Zobraziť 

oblasť formácie bublín“ zobrazí sa plocha výskytu bublín na strane. Ak kliknete do políčka 

v riadku „Náhľad pri návrhu“, bubliny sa začnú pohybovať smerom hore, ak otočíte celým 

objektom, budú sa pohybovať smerom dole.  
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Bubliny po úpravách v prehliadači vlastností 

 

Panel nástrojov pre angličtinu 

Ak kliknete na tlačidlo Panel nástrojov   v Predvolenom panely nástrojov a vyberiete 

položku Angličtina, zobrazí sa menu pre tento predmet. 

Angličtina je zameraná na precvičovanie výslovnosti anglických slov a aj prepisu výslovnosti 

a jej správnej interpretácie. Ak kliknete na tlačidlo Fonetický prepis  vložíte dialógové okno 

s predvoleným slovom a jeho fonetickým prepisom.  

 

 
 

 

Predvolené anglické slovo „English“ a jeho fonetický prepis 

 

Pomocou Prehliadača vlastností (urobte výber objektu, kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v ľavom 

dolnom rohu a vyberte „Zobraziť prehliadač vlastností“) môžete zadať slovo, ktoré momentálne 

potrebujete. 

. 
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Prehliadač vlastností slova „English“ 

 

Ak kliknete do riadku „Režim zobrazenia“, môžete vybrať, či sa anglické slovo zobrazí hore 

alebo naľavo od fonetického prepisu alebo či sa zobrazí len fonetický prepis slova (ideálne na 

precvičovanie).  

 

 

Zmena režimu zobrazenia anglického slova „English“ a fonetického prepisu  

 

Do riadku „Anglické slová“ môžete vpísať nové slovo. Napríklad, ak vpíšete slovo “apple”, tak 

sa  zobrazí slovo a fonetický prepis slova priamo na strane.  

 

Prehliadač vlastností 

 

Slovo a fonetický prepis slova po zmene 
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Všeobecný panel nástrojov 

Všeobecný panel nástrojov umožňuje využívať rôzne učebné nástroje. Sú tam napríklad clona, 

reflektor, prehliadač okna a iné.  

Ak kliknete na tlačidlo Panel nástrojov  v Predvolenom panely nástrojov a potom 

tlačidlo „Všeobecný“, zobrazí sa „Všeobecný panel nástrojov“.  

 

 

Všeobecný panel nástrojov 

 

V tomto panely nástrojov je ich celkovo 13. Sú to: hodiny/časovač, kalkulačka, opona, 

rozpoznávanie písma, snímanie obrázkov, klávesnica na obrazovke, reflektor, prehrávač okna, 

roleta, okno poznámok, lupa, nahrávanie obrazovky a uzamknúť obrazovku.  

Hodiny/Časovač 

Ak kliknete tlačidlo Hodiny/časovač   a vložíte na stranu, môžete využívať funkcionalitu 

hodín a časovača na vyučovaní alebo vo svojej prezentácii. Hodiny môžete zobraziť v dvoch 

podobách: digitálne hodiny alebo hodiny s ručičkami. Menu hodín zobrazíte kliknutím ľavého 

tlačidla myši na hodiny. Môžete si vybrať režim hodín, meniť ich priehľadnosť, umiestnenie na 

strane, prípadne zapnúť odpočítavanie počas kontrolnej práce.  

 

 

Digitálne hodiny 
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Hodiny s ručičkami 

 

Menu hodín 

 

Hodiny/Časovač zatvoríte v menu kliknutím na tlačidlo Exit.  

Kalkulačka 

Kliknutím na tlačidlo Kalkulačka  zobrazíte na stránke kalkulačku.  

 

Nástroj Kalkulačka 
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Počítať môžete klikaním priamo na tlačidlá kalkulačky. Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť“ si 

môžete zvoliť typ kalkulačky, napríklad vedeckú, programátorskú alebo štandardnú.  

 

Výber typu kalkulačky v menu „Zobraziť“ 

      

Clona 

Ak kliknete na tlačidlo Clona , celá obrazovka sa pokryje šedou clonou. Ak umiestnite myš 

k okraju za čiernu čiaru, môžete clonou pohybovať zhora dole alebo zľava doprava a opačne.  

 

Clona 

 

Kliknutím ľavého tlačidla myši kdekoľvek na clonu sa zobrazí menu. Môžete si vybrať rôzne 

funkcie a nástroje podľa potreby, napríklad zmeniť farbu clony, vybrať obrázok ako clonu, 

zadefinovať vlastný tvar clony a iné.  

 

Menu clony 
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Snímanie obrázkov 

Výberom tlačidla Snímanie obrázkov  sa objaví dialógové okno Snímanie obrázkov. 

Nástroj slúži na snímanie a kopírovanie rôznych typov obrázkov a objektov. Dialógové okno 

umožňuje fotiť viacerými spôsobmi: obrazovka, región, nepravidelný.  

 

Ak vyberiete položku „Obrazovka“, spravíte obrázok aktuálnej pracovnej plochy počítača. 

Napríklad ak máte na pracovnej ploche otvorené internetové okno, spraví sa jeho fotografia.  

Ak vyberiete položku „Región“, automaticky vás softvér prepne na okno, ktoré máte otvorené 

na pracovnej ploche počítača. Potom stačí len pravým tlačidlom myši ťahať a obdĺžnik 

zväčšovať/zmenšovať do potrebnej veľkosti. Pustením myši sa zvolený objekt odfotí. Softvér 

vás prepne do režimu strany a stačí kliknúť na stranu a ťahať a obrázok sa vloží. 

Ak vyberiete položku „Nepravidelný“, automaticky vás softvér prepne na okno, ktoré máte 

otvorené na pracovnej ploche počítača a potom stačí len pravým tlačidlom myši obkresliť 

obrázok do potrebného tvaru. Pustením myši sa objekt v požadovanom tvare odfotí  a softvér 

vás prepne na stranu Flow!Works. Obrázok vložíte na stranu ťahaním.   

 

Dialógové okno Snímanie obrázkov 

 

Ako príklad si zoberieme prácu pri fotení obrazovky. Kliknite na tlačidlo „Obrazovka“ a čakajte 

približne 1 sekundu, odfotí sa aktuálna pracovná plocha a v predvolenej veľkosti sa vloží na 

stranu Flow!Worksu.   

 

Dialógové okno Snímanie obrázkov „Obrazovka“ 
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Klávesnica na obrazovke 

Klávesnicu na obrazovke vložíte kliknutím na zodpovedajúce tlačidlo.  

 

 

Klávesnica na obrazovke 

Reflektor 

Efekty reflektora môžete využívať po kliknutí na tlačidlo Reflektor .  Je to 

vhodné na zobrazenie potrebnej časti strany, napríklad na zobrazenie matematického príkladu 

bez výsledku, nadpisu učebnej látky a iné.  

 

Efekt reflektora 

 

Ak kliknete kdekoľvek na šedú plochu, zobrazí sa menu reflektora. V menu môžete meniť tvar 

reflektora (trojuholník, obdĺžnik ...), priesvitnosť šedej plochy alebo môžete zmeniť šedú plochu 

na inú farbu a iné.  

 

Menu reflektora 
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Prehrávač okna 

Ak kliknete na tlačidlo Prehrávač okna , zobrazí sa dialógové okno tejto 

funkcie. Táto funkcia umožňuje v otvorenom dialógovom okne prehrávať rôzne aplikácie 

a súbory, napríklad PPT prezentáciu, súbory FLASH, hudobné ukážky a iné. Dialógové okno je 

možné podľa potrieb upraviť, kliknutím na: 

„Minimalizovať“- dialógové okno sa schová a v hornej časti stránky zostane len ovládací panel; 

„Maximalizovať“ – dialógové okno bude vo veľkosti plnej obrazovky;  

„Obnoviť“ – obnoví sa pôvodná veľkosť dialógového okna.    

 

Prehrávač okna 

 

Kliknutím na tlačidlo „Otvoriť súbor“ sa otvorí dialógové okno, kde môžete zadať cestu na 

otvorenie potrebného súboru alebo aplikácie. Potvrdením tlačidla Otvoriť sa začne prehrávanie 

súboru alebo aplikácie.  

 

 

Dialógové okno Prehrávač okna 

 

Ak budete prehliadať prezentáciu v PowerPointe (PPT), listovať strany prezentácie môžete  

kliknutím kdekoľvek do okna. Prezentáciu môžete ovládať aj posuvníkom na pravej strane 

okna. 
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Roleta 

Výberom nástroja Roleta  bude celá plocha strany prekrytá šedou plochou a všetko, čo je 

na strane nebude vidieť. Tento nástroj tak umožňuje pred žiakmi zakryť celú alebo časť 

obrazovky a potom postupne odokrývať jej obsah. Roletou môžete pohybovať do všetkých 

strán.   

 

Efekty rolety 

 

Ak kliknete na šedú plochu rolety, zobrazí sa jej menu a môžete si zvoliť rôzne funkcie. 

Napríklad môžete zmeniť jej farbu, zvoliť obrázok ako roletu, vybrať si či sa bude pohybovať len 

vertikálne alebo len horizontálne a iné.  

 

 

Menu rolety 

Okno poznámok 

Výberom tlačidla Okno poznámok  sa aktivuje tento nástroj. Slúži na vkladanie ručne 

písaných poznámok k strane. Oknom môžete pohybovať a umiestniť ho na potrebné miesto.   
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Okno poznámok 

Lupa 

Kliknutím na tlačidlo Lupa  môžete využívať tento nástroj. Obsahuje aj 

stupnicu, resp. meradlo. 

 

Lupa 

 

Kliknutím pravého tlačidla myši na lupu sa zobrazí jej menu. Tu si môžete napríklad zvoliť, či 

bude lupa zväčšovať potrebný objekt alebo jeho časť v dvojnásobnej alebo štvornásobnej 

veľkosti.   

 

Nahrávanie obrazovky 

Ak kliknete na tlačidlo Nahrávanie obrazovky , zobrazí sa okno nahrávania na strane. 

 

Nahrávanie obrazovky 
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Výberom tlačidla Nahrávanie  sa v okne nahrávania zobrazí automaticky len tlačidlo Stop 

 . Znamená to, že nahrávanie práve prebieha.  

 

Proces nahrávania 

 

Na ukončenie procesu nahrávania stlačte tlačidlo Stop . Okrem zastavenia nahrávania sa 

zobrazí dialógové okno „Uložiť ako“ a môžete si vybrať miesto a vpísať názov tohto videa. 

Video sa uloží v formáte AVI.  

 

 

Dialógové okno „Uložiť ako“ 

Uzamknúť obrazovku  

Kliknutím na tlačidlo Uzamknúť obrazovku  sa celá strana pokryje priesvitnou vrstvou, čo 

zabraňuje urobiť v prezentácii nejaké zmeny v prípade, ak sa tabuľa nepoužíva (viď. nižšie):  
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Uzamknutie obrazovky 

 

Ako odomknúť obrazovku: 

1. Modrý posuvník ťahajte doprava.  

2. Kliknite na modrý zámok.  


