Uživatelský manuál k interaktivní příručce
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1. STAWEBNICE – Interaktivní příručka
STAWEBNICE je interaktivní vzdělávací příručka pro budoucí profesionály oboru pozemní stavby, která
je primárně určena pro studenty a pedagogy SPŠ a SOU stavebních. V aplikaci naleznete teoretickou
část, testy k jednotlivým kapitolám, edukační videa a model 3D Nulového domu. STAWEBNICE je
dostupná pro všechna běžně používaná zařízení (PC, mobilní telefon, tablet) a ONLINE přes webový
prohlížeč. Tuto interaktivní příručku lze využít jak v samostatných hodinách při výkladu odborné látky,
tak pro samostudium. Aplikaci mohou využívat i ostatní zájemci o stavební obor.
Jak s interaktivní příručkou STAWEBNICE pracovat a jak vkládat vlastní obsah a testy do aplikace
pomocí systému pro učitele, je podrobně popsáno v tomto manuálu. V případě jakýchkoliv problémů
či dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám se vším pomůžeme.


NEZISKOVÝ PROJEKT



URČENA PŘEDEVŠÍM PRO STUDENTY A PEDAGOGY SPŠ A SOU STAVEBNÍCH



ZÁKLADNÍ OBSAH A TESTY S TÉMATIKOU STAVEBNICTVÍ



INTERAKTIVNÍ 3D ANIMACE, NAUČNÁ VIDEA



MOŽNOST VYTVÁŘENÍ VLASTNÍHO OBSAHU A TESTŮ



APLIKACE STAWEBNICE DOSTUPNÁ NA PC, ANDROID, iOS, ONLINE



VÍCE NA WWW.STAWEBNICE.ONLINE
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2. Registrace do systému pro učitele
Přihlášení a registrace do aplikace se nachází na webové stránce: ucitel.stawebnice.online
Přímý odkaz na registraci do systému pro učitele: https://ucitel.stawebnice.online/cz/registrace
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3. Prostředí aplikace (systému pro učitele)
Po přihlášení se dostanete na stránku, pomocí níž je možné do aplikace STAWEBNICE vkládat vlastní
obsah, vytvářet vlastní testy nebo kontrolovat výsledky studentů.
Jednotlivé možnosti práce v systému pro učitele jsou uvedeny dále.

3.1 Úprava testů
Záložka „Úprava testů“ je rozdělena na 3 základní části: Testy učitele, Testy sdílené, Testy
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3.1.1 Testy učitele


V této části je možné vytvářet své vlastní testy, a to kliknutím na Nový test



Nejprve je nutné vyplnit základní parametry nového testu.

Kód třídy

Zde je nutné uvést Vámi vymyšlený „Kód třídy“, který je poté nutné sdělit svým
studentům (dané třídy).
Studenti poté Vámi vymyšlený „Kód třídy“ zadají ve svém uživatelském profilu
v aplikaci.
Díky tomuto kódu jsou poté Testy učitele propojeny s účtem studenta
v aplikaci STAWEBNICE.
Možnost vytváření různých vlastních „Kódů třídy“ je neomezená.
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Otázky do testů se vkládají kliknutím na + přidat otázku
Dále je nutné vyplnit parametry příslušející k dané otázce.
Test / změny provedené v testu lze poté přes tlačítko uložit nebo test / změny provedené v testu
neukládat a vrátit se zpět na původní obrazovku přes tlačítko zpět na seznam.



Obrázky do testů se vkládají pomocí „Drag and drop“ – přetažením nahraného obrázku do pole
„Obrázek“.
Obrázky do systému pro učitele (aplikace) nahrajete pomocí
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.

Po nahrání obrázku jej lze přetažením do pole „Obrázek“ přiřadit k dané otázce v testu.

Přetažení obrázku

Obrázky lze nahrávat a vkládat k jednotlivým otázkám i klikem na
přes správce
souborů. Zde lze vytvářet vlastní adresáře pro jednotlivé kategorie obrázků, anebo například
obrázek z aplikace (systému pro učitele) smazat. Podrobnější popis vkládání obrázků přes
správce souborů – viz kapitola 3.3.6.



U nastavení testů doporučujeme zachovat nastavení „Správně 1“, tj. správnou odpověď uvádějte
vždy do políčka „odpověď 1“.



Systém vždy v testu pořadí odpovědí náhodně promíchá.
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Vytvořené testy se studentům zobrazí v aplikaci v sekci „Testy“ ve spodním části „Testy učitele“.



Pokud se testy studentům nezobrazují, zkontrolujte, zda jste jim zadali správný „Kód třídy“.

3.1.2 Testy sdílené
V této části systému pro učitele jsou k dispozici sdílené testy od jiných pedagogů. Tyto testy si máte
možnost zobrazit a popřípadě si je i zkopírovat do vlastních testů a dále s nimi pracovat, editovat,
sdílet.
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3.1.3 Testy
V této části se nachází přehled všech testů, které jsou v aplikaci základně vytvořeny.

Přes tlačítko zkopírovat je možné si daný test zkopírovat do části „Testy učitele“, kde lze následně test
editovat.
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3.2 Výsledky testů
Zde najdete seznam všech Vašich studentů a přehled všech testů.



U každého svého studenta lze vidět, jaký test již absolvoval a s jakým výsledkem.
Například student „Josef Novák“ udělal testy číslo 1 a 5.

Josef Novák
josef@stavebni.cz



Po rozkliknutí jeho jména uvidíte bližší informace – kdy daný test dělal, kolikrát ho opakoval
a s jakým výsledkem.
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3.3 Vlastní obsah
V této části je možné vkládat do aplikace STAWEBNICE vlastní studijní materiály, a to kliknutím
na Nová stránka.

Aplikace umožňuje spíše jednodušší formátování textu a práce s vkládáním obsahu a obrázku je
specifická. Jednotlivé možnosti vytváření vlastního obsahu ve formě samostatných kapitol budou nyní
jednotlivě přestaveny.


Políčko „Zobrazit“ umožňuje ponechat text skrytý pro možnost další editace. Pro studenty dané
třídy (dle „Kódu třídy“) se text v aplikaci zobrazí až po zatržení políčka „Zobrazit“.



Dále je potřeba zadat „Kód třídy“ (viz kapitola Testy), „Nadpis“ a poté je dobré si stránku
se základním nastavením ULOŽIT.
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Uložený VLASTNÍ OBSAH lze přes tlačítku smazat trvale odstranit nebo přes tlačítko editovat dále
upravovat.

3.3.1 Základní možnosti

Vkládání obrázků přes „Drag and drop“
Celá obrazovka; Zdrojový kód; Vymazat formátování
Úprava textu – Tučně; Kurzíva
Zarovnání textu
Formátování textu – Nadpisy, popisky
Vložit ze šablony; Pevná mezera; Dolní a horní
index; Speciální znak
Vložit / Upravit odkaz
Zpět/Vpřed
Odrážky; Odsazení
Vodorovná linka; Vložit / upravit obrázek;
Vložit / upravit media
Tabulka
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3.3.2 Vkládání textového obsahu
Text je možné vkládat přes klávesovou zkratku CTRL + V.
Do textu již nadpis nedáváme – nadpis stránky je aplikací vytvořen automaticky podle „Nadpisu“
stránky, kterou vytváříte.
Text jde naformátovat obdobně jako v jiným běžně používaných textových editorech. Na výběr je
k dispozici několik přednastavených naformátovaných stylů pro „Nadpisy“ a „Popisky“ k obrázkům.

3.3.3 Editace obrázků
Obrázky lze vkládat pomocí „Drag and drop“.


Nejprve je potřeba dané obrázky nahrát do aplikace, a to pomocí



Obrázky nelze vložit přes klávesové zkratky (CTRL + V)!!!
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Obrázky se nahrají do aplikace a poté je možné je vložit do vlastního obsahu – vytvářené stránky.
Zde se zobrazují poslední
nahrané obrázky

V jednotlivých složkách
najdete nahrané obrázky pro
jednotlivé vytvářené stránky



Obrázek do textového pole vložíte jeho přetažením – „Drag and drop“.
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Poté je potřeba vlastnosti obrázku editovat, a to kliknutím na

.

V aplikaci se zobrazí
po rozkliknutí obrázku

V aplikaci se zobrazí
po najetí kurzorem
myši na obrázek

U obrázku je zapotřebí nastavit jeho třídu, aby se
obrázek správně zobrazoval v samotné aplikaci.


Aktivní – po kliknutí na obrázek v aplikaci
STAWEBNICE se obrázek zobrazí v galerii
obrázků s „Alternativním textem“.



Zvětšovací obrázek v tabulce – třídy určené
pro obrázky vkládané do tabulek – viz dále.



Pokud je potřeba vložit 2 nebo 3 obrázky vedle sebe, doporučujeme obrázky vložit do vytvořené
tabulky s nastavenou třídou, např. Tabulka pro 2 obrázky s popisem.



Do buněk vytvořené tabulky se následně vloží obrázky se zvoleným formátem velikosti – Zvětšovací
obrázek v tabulce.
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Vložené obrázky do textu není zapotřebí dále posouvat a upravovat jejich polohu. U textu i obrázků
jsou automaticky nastaveny parametry, které obsah zarovnají a zalamují podle velikosti obrazovky,
na které je aplikace STAWEBNICE spuštěna. Mějte na paměti, že finální zobrazení se od zobrazení
v editaci liší.

3.3.4 Editace tabulek
Tabulky lze vkládat pomocí tlačítka

.

Volba rozměru tabulky



Po vložení tabulky do textového pole je zapotřebí tabulce zadat potřebné parametry, a to kliknutím
na

.



V editaci tabulky doporučujeme smazat hodnoty v poli „Šířka“ a „Výška“.



Následně je zapotřebí nastavit třídu, která bude odpovídat formátu tabulky.
Vymazat hodnoty

Nastavení třídy



Tímto nastavením je zaručeno správné fungování tabulky, která se bude odpovídajícím způsobem
přizpůsobovat obrazovce uživatele.
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3.3.5 Fotogalerie
Pokud nechcete vkládat obrázky přímo do textu, lze k dané kapitole vytvořit fotogalerii.



Nejprve je zapotřebí zvolit „Nadpis fotogalerie“.



Pomocí tlačítka + přidat obrázek lze poté nahrávat obrázky do fotogalerie.



Postup vkládání obrázků je stejný jako u vkládání obrázku do textu – obrázek do fotogalerie vložíte
jeho přetažením do pole „Obrázek“ – „Drag and drop“.



Odpadá však nutnost nastavovat třídu obrázku. Práce s fotogalerií je tedy jednodušší.



Ke každému vloženému obrázku ve fotogalerie lze přidat „Popis“, který se v aplikaci STAWEBNICE
zobrazí pod obrázkem po jeho rozkliknutí.

Po rozkliknutí
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Obrázky lze do Fotogalerie vkládat i pomocí tlačítka vybrat. Přes toto tlačítko se dostanete do
původního způsobu nahrávání obrázků, které je však komplikovanější a zdlouhavější. Podrobnější
popis vkládání obrázků přes tlačítko vybrat najdete v kapitole 3.3.6 Ostatní možnosti.

3.3.6 Ostatní možnosti
U vytváření vlastního obsahu lze využít dalších funkcí, které Vám mohou pomoci při vytváření vlastních
kapitol do aplikace STAWEBNICE. V případě zájmu o rozšíření informací pro tvorbu vlastního obsahu
neváhejte kontaktovat správkyni a redaktorku projektu Stawebnice Ing. Kristýnu Richterovou (kontakt
viz poslední stránka tohoto manuálu).
V této kapitole jsou uvedeny pouze funkce, které by se Vám mohly při vytváření vlastního obsahu hodit
nebo byste na ně při vytváření obsahu mohli narazit.


Pro snadnější práci při vytváření vlastního obsahu je možné použit funkci „Vložit ze šablony“

.

Zde najdete předem připravené šablony pro obrázky a tabulky, které již není potřeba nikterak
upravovat, a které zajistí správné zobrazení vloženého obsahu v aplikaci STAWEBNICE.



Při vytváření vlastního obsahu lze přejít do „Celostránkového zobrazení“ pomocí tlačítka
V tomto zobrazení však nelze vkládat obrázky pomocí přetažení – „Drag and drop“.
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.

V případě práce v celostránkovém zobrazení NEKLIKEJTE na šipku zpět v prohlížeči. Došlo by ke
smazání všech Vámi vytvořených dat.
Pro závěrečné uložení vlastního vytvořeného textu je zapotřebí odejít z „Celostránkového
zobrazení“, a to klikem na tlačítko

.

NE!
ANO



Obrázky do textového pole při tvorbě vlastního obsahu a do fotogalerie lze vkládat původním
způsobem, a to přes správce souborů.
Výhodou vkládání obrázků přes správce souborů je možnost vytváření vlastních adresářů pro
jednotlivé kategorie obrázků, anebo například možnost obrázek smazat. Tento způsob je ovšem
zdlouhavý a uživatelsky obtížnější.
Správce souborů
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Přes políčko „vytvořit adresář“ lze vytvořit Obrázky lze poté ukládat do vybrané složky – tu
jednotlivé složky, kam lze vkládat obrázky. nejdříve otevřeme a poté klikem na políčko
Složka se vytvoří až po stisknutí tlačítka „Zvolit soubory“ lze z uložiště počítače vybrat
„vytvořit“.

jeden či více obrázků.

Obrázky se do zvolené složky načtou po stisknutí Kliknutím na
tlačítka „vlož“.

se dostanete zpět do okna pro

editaci obrázků, kde je potřeba provést další
nastavení – viz výše. Klikem na
smazání Vámi nahraného obrázku.
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by došlo ke

3.3.7 Převod prezentace PowerPoint do STAWEBNICE
Pokud máte již vytvořenou prezentaci v PowerPointu, kterou využíváte ve svých hodinách, je možné jí
jednoduše nahrát do aplikace STAWEBNICE. Takto budete mít své podklady Vy i Vaši studenti neustále
k dispozici.
Vaší prezentaci je nejprve nutné uložit jako jednotlivé snímky v grafickém formátu PNG nebo JPEG.
Jednotlivé snímky poté nahrajete v systému pro učitele do Fotogalerie při vytváření vlastního obsahu
(kapitola 3.3.5).
Podrobnější postup k převodu prezentace PowerPoint do STAWEBNICE najdete v interaktivní
příručce STAWEBNICE v sekci UČEBNICE v kapitole Pro pedagogy.
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3.4 Diskuzní fórum
Zde je možné reagovat na aplikaci STAWEBNICE a psát případné připomínky, případně náměty na
vylepšení.
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4. STAWEBNICE – Aplikace ze strany studenta
Aplikace je dostupná pro všechna běžně používaná zařízení a ONLINE přes webový prohlížeč. Aplikaci
je možné si stáhnout do zařízení s operačním systémem Android, iOS i jako PC verzi.

4.1 Prostředí aplikace
V aplikaci STAWEBNICE najdete 3D model nulového domu, teoretickou část, testy, edukační videa,
profil uživatele a obecné informace o interaktivní příručce STAWEBNICE.
3D model nulového domu
Menu



Klikem na oranžové vlaječky u 3D nulového domu se dostanete do 3D modelu, kde lze zobrazit
i jednotlivé 3D konstrukční detaily.

24



Menu v aplikaci nabízí následující možnosti:


V této záložce najdete jednotlivé kapitoly se stavební tématikou.



Za každou kapitolou následuje test, který se váže k obsahu dané
kapitoly.



Vlastní obsah učitele najdete ve spodní části stránky.



Zde najdete testy k daným kapitolám.



Vlastní testy učitele najdete opět ve spodní části stránky.



Zde najdete odkazy na edukační videa se stavební tématikou.



Materiály v sekci Videa jsou dostupné pouze při připojení
na internet.



Zde si student vytváří svůj profil – slouží pro napojení účtu učitele
a studenta skrze kód třídy.



Informace, které student do svého profilu vyplní, se Vám zobrazí
v systému pro učitele v sekci Výsledky testů. Proto studenty
taktně upozorněte, aby při vytváření profilu neuváděli své
přezdívky nebo smyšlená jména.



Zde najdete základní informace o aplikace STAWEBNICE.
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4.1.1 PC a ONLINE verze aplikace Stawebnice – náhled
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4.1.2 Mobilní verze aplikace Stawebnice – náhled
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5. Závěr
Doufáme, že Vám tato interaktivní příručka významně ušetří práci s přípravou studijních podkladů
a stane se nedílnou součástí na Vaší škole. Budeme rádi, pokud nám v sekci diskuzní fórum poskytnete
zpětnou vazbu k fungování této aplikace nebo nám zašlete náměty k jejímu dalšímu vylepšení.
V případě dotazů či problémů s aplikací nás neváhejte kontaktovat.
Ing. Kristýna Richterová
správkyně a redaktorka projektu Stawebnice
mobil: + 420 734 433 444
email: richterova@heluz.cz
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