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Zadajte prístupový kód , ktorý sa nachádza
na vnútornej strane obálky TB.



Kliknite na tlačidlo 
pre overenie kódu.



Vyplňte registračný 
formulár

Meno

Priezvisko

Krajina

Dátum narodenia



Kliknite na registráciu 
a aktivujte kód 

E-mail adresa

Potvrdiť e-mail 
adresu

Užívateľské meno

Heslo

Potvrdenie hesla

Potvrdenie súhlasu s 
použitím osobných 

údajov

Zadajte užívateľské meno a heslo



Желаем приятной работы!

Obsah pre učiteľa



Resource centre pre učiteľa obsahuje zvukové a obrazové súbory, príručky a ďalšie
didaktické materiály, ktoré je možné stiahnuť na vhodné elektronické médium.



Test Generator - online zdroj testových cvičení 
s možnosťou generovania vlastnej verzie testu. 



Resource centre pre študenta obsahuje zvukové a obrazové súbory, 
ktoré je možné stiahnuť na vhodné elektronické médium.



Online workbook

Kliknite na vytvorenie triedy.



Online workbook.

Zadajte názov triedy/skupiny.

Zvoľte kurz.

Zadajte dátum začiatku 
a ukončenia kurzu.

V prípade potreby pridajte 
svoj popis skupiny.

Vyberte si rozšírené 
nastavenia.



Оnline workbook

V rozšírených nastaveniach môžete
definovať:

1) režim zobrazenia štatistík;

2) počet pokusov o dokončenie
úlohy predtým, ako sa 
študentovi zobrazia správne
odpovede;

3) rýchly prístup k výsledkom
prvého, posledného alebo
najúspešnejšieho pokusu;

4) druh hodnotenia
(v percentách alebo v bodoch)

Po nastavení potrebných kritérií kliknite na Create class.



Оnline workbook

Pri vytváraní triedy sa vygeneruje špeciálny kód. Pošlite tento kód
študentom, aby sa mohli pripojiť k skupine.

Trieda bola vytvorená



Aby sa študent mohol 
pridať ku triede, musí
kliknúť na Join class
(pridať sa do triedy)
a zadať heslo, ktoré
dostal od učiteľa.

Оnline workbook z pohľadu študenta



Оnline workbook

Všeobecná štatistika
výsledkov skupiny

Denník výsledkov každého študenta
o každom cvičení.

Priame správy so študentmi
so schopnosťou odosielať
dokumenty a internetové
odkazy.



Presentation Kit Student’s book – elektronická verzia učebnice
pre prácu na interaktívnej tabuli.



Presentation Kit Workbook – elektronická verzia zošita 
pre prácu na interaktívnej tabuli.



Digital book - digitálna verzia učebnice pre prácu na tablete
s integrovanými audio a video súbormi.



Prajeme vám príjemnú a pohodlnú
prácu!


