Microsoft Whiteboard pro vzdělávací organizace
Zapojte studenty do online výuky pomocí živé a poutavé virtuální lekce, při které budete využívat
nekonečné digitální plátno umožňující volné kreslení a psaní.
Přechod do nástroje pro
výběr tabulí
Můžete si zobrazit uložené
tabule, které jste vytvořili nebo
které s vámi někdo sdílel.
Ozdobný rukopis
Whiteboard pomáhá zlepšit
čitelnost ručně psaného textu.
Seznamy
Seznamy vám pomohou ušetřit
čas a uspořádat obsah.
Vkládání nálepek
Můžete si vybrat z rozsáhlé
kolekce nálepek a vkládat je na
tabule, aby byly interaktivnější a
zábavnější.
Převod obrázků na rukopis
Můžete převádět obrázky kreseb
na rukopis.
Hypertextové odkazy
Když zkopírujete hypertextový
odkaz z prohlížeče a vložíte ho
přímo na tabuli, můžete ho
převést na náhled adresy URL,
aby se na ni dalo snadno přejít.

Nastavení
Můžete si přizpůsobit pozadí tabule a také
vyexportovat tabule do Onenotového
poznámkového bloku předmětu nebo do
Teams.
Pozvánky
Můžete vyhledat ostatní uživatele a pozvat je
ke spolupráci a také pro ně můžete nastavit
oprávnění pro čtení a psaní na tabuli.
Reakce na objekty na tabuli
Vyučující mohou zapojit studenty a
spolupracovat s nimi pomocí živých reakcí.
Rychlé poznámky
Skvěle poslouží k uspořádání nápadů,
brainstormingu, zvýraznění témat a
spolupráci.
Spolupráce v reálném čase
Studenti mohou přidávat obsah přímo na
tabuli, pokud k tomu mají oprávnění.
Přizpůsobení per a přidání rukopisu
Během výuky můžete používat různé tvary,
tloušťky a barvy pera, díky kterým bude
obsah přehlednější.
Vkládání obrázků
Můžete vyhledat obrázky Bingem, použít
fotoaparát nebo na tabuli nahrát místní
obrázky.

Microsoft Whiteboard pro vzdělávací organizace
Pokud chcete získat přístup ke všem bohatým funkcím a prostředím Whiteboardu, otevřete si aplikaci Whiteboard pro
Windows 10 nebo iOS.
Šablony
Whiteboard nabízí šablony pro
retrospektivu, debatu, KWL a
mnoho dalších. Šablonu můžete
vytvořit z nabídky pro vložení.
xiangtao@me.com

Zadání pokynů
Nadpis „Pokyny“ můžete upravit.
Poklikejte na text nebo ho dlouze
stiskněte a pak ho upravte.
Pokyny:

Hlasování pomocí reakcí
Pomocí reakcí v podobě rychlých
poznámek můžete hlasovat o
obsahu. Klepnutím nebo kliknutím
na mřížku rychlých poznámek
seřadíte rychlé poznámky podle
počtu reakcí.
xiangtao@me.com, a.lawsome@me.com

Barevné kódování
Pomocí různých barev rychlých
poznámek můžete rozlišit, kdo je
vytvořil, nebo seskupit obsah.
Klepnutím nebo kliknutím na
rychlou poznámku můžete změnit
její barvu.

Hana Čermáková, Adam Vácha, Anna Michnová

Microsoft Whiteboard pro vzdělávací organizace
Whiteboard v Teams vám umožní spolupracovat ve virtuální učebně v reálném čase.
Otevření nové tabule v Teams

Používejte Whiteboard spolu se svými studenty

Během hovoru v Teams můžete snadno otevřít novou tabuli pouhými
několika kliknutími.

Spolupracujte se studenty v reálném čase pomocí rychlých poznámek, textu a rukopisu.

Další funkce najdete v plné verzi
desktopové aplikace a aplikace pro iOS.

Krok 1
Ve videohovoru v Teams klikněte na ikonu pro
sdílení obrazovky a vyhledejte Whiteboard.

Nastavení
Tabuli si můžete vyexportovat
jako obrázek a můžete využít
také další možnosti.
Text
Pomocí textových objektů
můžete dodat tabuli
požadovanou strukturu,
například přidat agendu nebo
podrobnosti.
Rychlé poznámky
Pomocí rychlých poznámek
můžete na plátno rychle přidávat
nápady a připomínky – zejména
v případě, že používáte zařízení
bez digitálního pera.
Rukopis
Rukopis v různých barvách
můžete přidávat pomocí pera,
prstu nebo myši.

Krok 2
Kliknutím na logo Whiteboardu
otevřete během hovoru v Teams
sdílenou tabuli.

Krok 3
Kliknutím na logo Whiteboardu
otevřete během hovoru v Teams
sdílenou tabuli.

Výběr a přesunutí
Když si potřebujete uspořádat
nápady, úkoly nebo jiný obsah
na plátně, můžete objekty
přesouvat a měnit jejich
uspořádání.
Přiblížení, oddálení a posouvání
Plátno je nekonečné. Můžete ho
přibližovat, oddalovat a posouvat.

Spolupráce v reálném čase
Studenti mohou upravovat
obsah přímo na tabuli, pokud k
tomu mají oprávnění.
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Whiteboard funguje v našem
zabezpečeném cloudu

Týdenní plánovač pro třídu
Týdenní plánovač vám pomůže mít po celý týden ve třídě všechno pod kontrolou.

Všechny tabule, které vytvoříte nebo na které jste pozvaní, se automaticky uloží do cloudu a budou
bez problémů přístupné při výběru tabule na všech vašich zařízeních a na webu. Tabule můžete
sdílet, spojovat, exportovat a zadávat jejich názvy z jednoho snadno dostupného místa.

Pozvěte ostatní na tabuli
Můžete zvát a přidávat
účastníky na tabule.

Zadání názvu tabule
Názvy tabulí si můžete
přizpůsobit.

Export tabule
Tabuli si můžete vyexportovat
jako obrázek a můžete využít také
další možnosti.

Výstupní lístky

Pomocí šablony seznamu můžete sledovat
svoje plány výuky a průběžně odškrtávat
jednotlivé úkoly. Máte k dispozici různé
šablony, ze kterých si můžete vybrat.

Oblíbená šablona, kterou vyučující používají k hodnocení výuky a k tomu, aby přiměli studenty k zamyšlení
nad tím, co se naučili.
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Přidejte si Whiteboard do počítače

Další kroky s Microsoft Whiteboardem

Whiteboard si může zdarma stáhnout a používat – je k dispozici v Microsoft Storu pro Win10 a v App Storu pro
iOS. Vyhledejte „Microsoft Whiteboard“ a přihlaste se pomocí školního nebo osobního účtu Microsoftu.

Získejte návody, jak vyučovat a učit se prostřednictvím Teams. Kliknutím na
ikonu Nápověda v Teams získáte přístup k tématům nápovědy a školení.
Články s návody pro výuku na dálku v Teams

Stažení pro Win10

Další podporu pro Microsoft Whiteboard najdete v následujících článcích podpory:
• Nápověda k Microsoft Whiteboardu
• Whiteboard ve schůzce přes Teams s našimi novými funkcemi
• Povolení Microsoft Whiteboardu na Surface Hubu

Stažení pro iOS

Informace o přihlášení
pro vzdělávací organizace
Získejte návody, jak vyučovat a učit se
prostřednictvím Teams.
Zdarma s přihlašovacími
údaji studenta
Přihlaste se pomocí svého
školního účtu a používejte
Whiteboard zdarma.

Hodinové online kurzy na webu Microsoft Educator
Center:
• Jak učitelé používají Teams ve svém profesním životě
Transformace výuky s Microsoft Teams
• Výuka v třídních týmech
Vytváření prostředí pro spolupráci při výuce pomocí třídních týmů

Získejte další úvodní příručky
Navštivte naši stránku na YouTube nebo náš web, kde najdete další
informace o používání Whiteboardu při výuce.

