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Classroomscreen je volně dostupný webový nástroj pro podporu výuky. Váš
prohlížeč se promění v interaktivní tabuli a umí zobrazovat nejrůznější
nástroje.

Spuštění aplikace
Ke spuštění aplikace není třeba nic instalovat. Stačí spustit internetový prohlížeč a zadat adresu
https://classroomscreen.com. Přesto, že je aplikace funkční ve všech prohlížečích, doporučený je
prohlížeč Google Chrome.
Po spuštění aplikace se objeví základní plocha se všemi ikonami.

Popis ikon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Nastavení jazyka.
2. Nastavení vlastního pozadí. Může se například vztahovat k tématu v rámci evokace.
Žáci mohou hádat téma hodiny, vést diskuzi o tom, co je zřejmě v hodině čeká…
Učitel během této diskuze také získává přehled o tom, co už žáci o daném tématu ví.
3. Losování jména a hrací kostky. Pomocí tohoto nástroje můžete losovat žáky. Druhým
nástrojem (hrací kostkou) můžete např. vylosovat otázku nebo téma.
4. Mikrofon. Pomocí mikrofonu snímáte úroveň hluku ve třídě. Je pochopitelně nutné
připojit mikrofon. Notebooky a tablety mají mikrofon již vestavěný, stačí jeho funkci
v prohlížeči při vyzvání povolit. Učitel tento nástroj může použít např. při nějaké
samostatné činnosti. Když hladiny hluku překročí domluvenou úroveň, ukončí práci.
5. QR kód. Nástroj v reálném čase generuje studentům v učebně QR kód.
6. Kreslení. Bílá tabule pro volné kreslení. Na pozadí lze, přímo z nabídky aplikace, vložit
např. milimetrový papír, notový papír atd.
7. Kreslení. Podobný nástroj jako předchozí, ale tentokrát můžete vložit své vlastní
pozadí.
8. Textové pole. Umožňuje i základní formátování.

9. Způsob práce. Žákům učitel zobrazí způsob práce.
Na výběr jsou možnosti:
a. Ticho
b. Šeptej
c. Zeptej se souseda
d. Pracujeme společně
10. Semafor. Pomůcka pro učitele pro vizuální zobrazení postupu činnosti.
Classroomscreen mohou použít na svých zařízeních také studenti, kteří mohou např.
v rámci formativního hodnocení zobrazit učiteli, zda rozumí zadané práci, potřebují
dopomoc, nebo zda už jsou hotovi.
11. Minutky. Klasická minutka a stopky.
12. Hodiny. Můžou být zobrazeny ve 12 nebo 24 hodinovém formátu. Nabízí také
kalendář.
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