
Classroom Presentation Tool



Představujeme Classroom 

Presentation Tool

Nová generace elektronických materiálů pro práci s
interaktivní tabulí či dataprojektorem

Možnost práce na počítači nebo tabletu, po stažení do
počítače také v offline režimu

Spolehlivé řešení, umožňující průběžné aktualizace 
obsahu



Hlavní novinky

Rozšířené možnosti práce s poslechem a klíčem

Snadný přístup přes kód

Synchronizace obsahu mezi více zařízeními



Novinky a vylepšení

ZÁZNAM HLASU A POSLECH 
VE VLASTNÍM TEMPU

POSLECH NAHRÁVEK 
Z UČEBNICE

Nová podpora k nácviku výslovnosti

Možnost měnit rychlost poslechu

Nahrávání/přehrávání vlastního hlasu



Novinky a vylepšení

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI 
PRÁCE S KLÍČEM

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ 
FUNKCE

Snadná kontrola výsledků

U vybraných titulů postupné odkrývání výsledků 
nebo kontrola celé práce najednou, dle aktuální 
situace a potřeby



Novinky a vylepšení

ČASOVĚ NÁROČNÁ 
INSTALACE

SNADNÝ PŘÍSTUP PŘES KÓD

Žádné složité instalace – jednotlivé tituly k dispozici v online prostředí 
– obsah vždy k dispozici



Novinky a vylepšení

OBSAH V POČÍTAČI I 
TABLETU, KDYKOLIV

OBSAH DOSTUPNÝ PŘES 
POČÍTAČ

Synchronizace obsahu mezi počítačem a tabletem – práce 
uložená na jednom zařízení se synchronizuje do online prostředí



Jak získat kód k obsahu

U vybraných titulů naleznete kódy na kartě v metodické 
příručce, např. u Explore series

1

V rámci Nabídky pro školy jako součást učitelské sady v 
tzv. Variantě A

2

3 Nákupem u knihkupců a distributorů učebnic – s 
výběrem konkrétního titulu Vám rádi pomůžeme



Jak začít 

Jděte na oxfordlearnersbookshelf.com1

http://www.oxfordlearnersbookshelf.com/


Jak začít

Vytvořte si účet (Register) nebo se přihlaste (Sign in) pomocí 
Oxford ID (např. přihlašovací údaje do Oxford Teachers´ Club)
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Jak začít

3 Vyberte knihu ‘Add books’ a vložte kód



Jak začít

4 Nahraný obsah (Classroom Presentation Tool, e-book atd.) se 
objeví v sekci My books – klikněte na obálku a můžete začít 
pracovat – v online režimu

Bližší informace k práci s Classroom Presentation Tool 
naleznete zde



Jak začít - offline

Stáhněte si do počítače aplikaci Oxford Learner´s Bookshelf –
v systému Windows nebo Mac
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https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/appDownload.html


Než začnete – vyzkoušejte si demo 
zdarma



Potřebujete pomoc? Obraťte se na naše regionální
zástupce nebo přímo na technickou podporu:

eltsupport@oup.com
+44 (0)1865 910007

Visit our YouTube channel

Technická podpora

mailto:eltsupport@oup.com
https://www.youtube.com/watch?v=Wa2Ek3w2MS8
https://www.youtube.com/watch?v=Wa2Ek3w2MS8

