Mobilní počítačová učebna – návod k použití a využití
Postup práce
1. Zapíši si do rozvrhu na týden čas, na který budu učebnu potřebovat učebnu. Seznam je umístěn
na vozíku.
2. Vyzvednu si učebnu v ředitelně u kopírky. (Odpojím ji oranžovým kabelem od elektrické
energie a kabel stočím).
3. Přivezu si ji pomocí výtahu do třídy. (Čip na výtah visí na vozíku)
4. Otevřu přední dveře. (kód na zámku je rok narození Václava Fildy Nádvorníka)
5. Zkontroluji že skřínka obsahuje 14 počítačů a že všechny jsou umístěny tak jak mají být. (Viz
fotografie). Tím že začnu pracovat s počítači potvrzuji, že nejsou poškozeny.
6. Odpojím jednotlivé notebooky od nabíječek (vytáhnu bílý kablík) a počítače rozdám dětem.
7. Notebooky se otevírají bez jakéhokoli zmáčknutí tlačítka směrem nahoru.
8. Děti poučím o pravidlech práce s notebooky.
9. Děti zapnou notebooky.
10. Když chcete používat systém Windows, stačí zmáčknout tlačítko zapnout.
11. Když chcete používat systém Apple OSX po zapnutí tlačítka držte klávesnici ALT. Nyní budete
mít na výběr ze dvou disků – zvolte disk mac
12. Přihlaste se buď jménem a heslem imac (na systému apple) nebo imac bez hesla na Windows
13. Pracujte
14. Ukončete práci vypnutím počítače (Start, vypnout nebo Modré jablíčko a Shut Down)
15. Počkejte až se počítač zcela vypne
16. Nyní je od žáků vyberte, umístěte do vozíku (podle fotografie) a zapojte nabíječky.
17. Zkontrolujte, že je vše v pořádku – toto stvrďte podpisem do sešitu
18. Vozík vraťte do ředitelny a zapojte oranžový kabel do zásuvky

UFFFF, mám to za sebou.
Specifika práce s notebooky v systému windows





Jak na pravé tlačítko myši? Podržím dva prsty na trackpadu a zmáčknu tlačítko.
CD ROM vysunu pomocí tlačítka vpravo nahoře
Delete funguje pomocí tlačítka Fn a backspace (Fn a šipka zpět nahoře nad enterem)
Hlasitost se ztlumí jedním tlačítkem umístěným na F10

Řešení nejčastějších problémů
Nenastartoval systém windows, ale Apple
Přihlásím se jako imac a po restartu počítače (Vlevo nahoře zmáčknu obrýzek modrého jablíčka a
zvolím restart)
Po zahrání tónu (při startu) podržím klávesu alt a tím se mi naskytnou na výběr dva startovací disky,
zvolím windows. dál vše jede v pořádku
Nejde mi internet
Nejsi asi v dosahu wifi sítě na škole.
Počítače nejsou nabity
S tím se nedá nic dělat, bohužel předchůdce nezapojil vozík do zásuvky. Kontrolu nabití jde provést
při rozdávání notebooků tlačítkem na zadní straně notebooků. Čím více se rozsvítí, tím více je nebit.
Nejhorší co můžete udělat je je na pár minut zkusit nabít a poté rozdat. Zkuste si jejich nabití
zkontrolovat předem.

Základní popis klávesnice
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Seznam výukových programů
• Anglický jazyk
o Aj pro děti - Bolek a Lolek
o Terasoft Anglický jazyk 1
o Terasoft Anglický jazyk 2
o Terasoft Anglický jazyk 3
o Terasoft Anglický jazyk 4
o Terasoft Anglický jazyk 5
• Příroda
o Didaktika přírodopisu
o Příroda 1
o Příroda 2
o Příroda 3
o Příroda 4
o Příroda 5
o Botanika 1
o Svět hmyzu
o Chemie
• Český jazyk a literatura
o Elektronická učebnice
literatury
o Český jazyk 1
o Český jazyk 2
o Český jazyk 3
o Český jazyk 4
o Český jazyk 5

• Matematicko fyzikální základ
o Ducháček
o Encyklopedie energie
o Fyzika
o Přijímací zkoušky matematika
o Jak věci fungují 1
o Jak věci fungují 2
o Edison
o 3D Architekt
o Didaktika geometrie
o Newton
o Matematika pro prvňáčky
o Logické úlohy
• Německý jazyk
o Němčina 5
o Němčina 2
• Společenské vědy a ostatní
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Artopedia 3
Všeobecný přehled
Dějepis testy
Kreslení pro děti
Pexesa
Dětský koutek 2
Dětský koutek 4
Dětský koutek 5
Austrálie
Encyklopedie měst a obcí
Vlastivěda

Všechny tyto programy se spouští pomocí souboru zástupce spusť. Tento soubor je
umístěn na ploše vpravo nahoře a nebo těsně vedle tlačítlka start. (Vypadá jako
domeček). Otevře se v internet exploreru a pak jen poklepáním spustíte požadovaný
program. Je třeba po kliku ještě zmáčknout tlačítko spustit.

