Jak začít s Corinthem:
Uživatelský manuál

Co je to Corinth?

Corinth je interaktivní vizuální pomůcka, která dělá výuku přírodních věd atraktivnější skrze propojení technologie s
každodenními potřebami učitelů. Více než 1400 interaktivních 3D modelů garantovaných předními univerzitami lze
použít pro zpestření výkladu i vytváření učitelských příprav na hodinu.

Jaké jsou výhody jejího používání?
Efektivnější učení a lepší výsledky

Vyšší motivace a lepší
výsledky studentů

Názorná výuka a snazší
příprava na hodinu pro učitele

Efektivní využití technologie
dostupné na školách

Corinth zvyšuje zápal pro učení se a zapojení studentů do výuky, vzbuzuje zvědavost a zlepšuje výsledky studentů
ve výuce přírodních věd. Aplikace umožňuje učitelům efektivně a snadně se připravit na vyučování a usnadňuje
vysvětlení látky v jejich hodinách, zejména té více obtížné.

Instalace aplikace a add-inů

Instalaci, spuštění a aktivaci aplikace Corinth a jejího rozšíření pomocí add-inů do MS Office je věnován samostatný
dokument, který naleznete zde.

Úvodní stránka

Hlavní část aplikace tvoří knihovny modelů, rozděleny podle témat a předmětů. Nabídku předmětů vyvoláte
i kliknutím na ikonu v levém horním rohu. Kliknutím na logo Corinth se vždy vrátíte na úvodní stránku.
Ikona zcela vpravo vyvolá rozšiřující nabídku možností aplikace.

Systém stahování modelů

Ačkoliv aplikace funguje zcela offline, pro nahrání jednotlivých modelů do počítače je potřeba připojení k
internetu. Modely můžete stáhnout hromadně kliknutím na tlačítko "Stáhnout modely". Pro stáhnutí modelu
dle vašich preferencí jednoduše model otevřete.

Učivo a knihovny předmětů

Interaktivní obsah je roztříděn podle předmětů. Každý z nich obsahuje knihovny s 3D modely. Existují knihovny:
Biologie člověka, Biologie zvířat, Biologie rostlin, Paleontologie, Fyzika, Chemie, Geologie, Astronomie, Geometrie
a Kultura. Každá knihovna obsahuje také podkategorie, které se po otevření nacházejí na panelu vlevo.

3D modely

Interaktivní modely vizualizují náročná a běžně nepřístupná témata. Detaily používání najdete na str. 16.

Animované 3D modely

Abychom dobře vysvětlili některé obtížnější koncepty, vybrané 3D modely jsou animované.
Můžete si je přehrát a pozastavit, abyste vysvětlili některé detaily nebo vytvořili snímky obrazovky.
Klepnutím na tlačítko "Pauza" zastavíte animaci.
Otočte a zvětšete model, zvýrazněte jeho části nebo pořiďte snímky obrazovky.
Klepnutím na tlačítko "Přehrát" znovu spusťte animaci.

Videa

Aplikace také obsahuje videa se simulacemi chemických pokusů, které by mohlo být obtížné nebo nebezpečné
realizovat ve třídě!
Klepnutím na tlačítko "Pauza" zastavíte video.
Otočte a zvětšete model nebo zhotovte snímky obrazovky.
Klepnutím na tlačítko "Přehrát" znovu spusťte animaci.
Klikněte na šipku na konci lišty přehrávání pro opakování videa. Opětovným kliknutím na šipku změníte nastavení
znovu na jediné přehrání.

Hluboké zoomy

Mikroskopické hluboké zoomy umožňují objevit mikrostrukturu různých typů hmoty.
Přiblížením zobrazíte i ty největší detaily!
Otevřete hluboký zoom.
Rolováním kolečka myši jej můžete přiblížit a oddálit.

Fotogalerie

Fotogalerie obsahují řadu detailních fotografií různých živých organismů nebo předmětů.
Otevřete galerii.
Procházejte fotografie rolováním myši nebo stisknutím tlačítek se šipkami vpravo a vlevo.

Jak najít ten správný obsah pro vaši výuku
Obzvláště důležité je najít obsah, který potřebujete na vaši hodinu.
Existují dva základní způsoby, jak na to!
• Vyhledávání
• Související

Jak najít ten správný obsah pro vaši výuku: Vyhledávání

Podívejte se
na video

Vepište věci, které chcete vyhledat, do okna “Hledat”.
Projděte si výsledky vyhledávání roztříděné podle knihoven.

Jak najít ten správný obsah pro vaši výuku: Související

Podívejte se
na video

Každý model má funkci "Související", která vám pomůže najít modely pojící se se stejným tématem.
Otevřete libovolný model.
Klikněte na tlačítko "Související" na spodním panelu.
Vpravo naleznete související modely. Klepnutím na kterýkoliv z nich jej otevřete.

Manipulace s modelem
Modelem můžete otáčet libovolným směrem. V závislosti na typu
zařízení, které používáte, toho docílíte:
• kliknutím a podržením levého tlačítka na myši (PC, notebook)
• kliknutím a podržením levého tlačítka touchpadu (notebook)
• dotykem na dotykové obrazovce (notebook s dotykovou
obrazovkou, interaktivní tabule, dotyková obrazovka)
Model můžete přiblížit (zvětšit) nebo oddálit (zmenšit). V závislosti
na typu zařízení, které používáte, toho docílíte:
• rolováním (scrollováním) kolečkem na myši (PC, notebook)
• roztažením dvou prstů na touchpadu (notebook)
• roztažením dvou prstů na dotykové obrazovce (notebook
s dotykovou obrazovkou, interaktivní tabule, dotyková
obrazovka)

Podívejte se
na video

Model můžete uchopit a na obrazovce posunout na libovolné
místo. Této funkcionality využijete zejména při pořizování snímků
a při použití rozšířené reality (AR). V závislosti na typu zařízení,
které používáte, toho docílíte:
• podržením pravého tlačítka na myši (PC, notebook)
• podržením pravého tlačítka na touchpadu (notebook)
• dotykem a posunutím na dotykové obrazovce (notebook
s dotykovou obrazovkou, interaktivní tabule, dotyková
obrazovka)

Popisky a části modelu

Podívejte se
na video

Každý model obsahuje seznam částí v levém panelu. Kliknutím na jednotlivou část dojde k jejímu zvýraznění uvnitř modelu. Kliknutím
na část modelu pak můžete zobrazit její název.
Klepnutím na možnost "Skrýt popis" v levém panelu necháte zmizet názvy částí modelu. se studenty procvičit jejich znalosti.
Klikněte na některý z názvů modelu na levém panelu a pozorujte, jak se zvýrazňují přímo v modelu. Klikněte na kteroukoli část modelu
a pozorujte, který název se na levém panelu zvýrazní.
Chcete-li znovu zobrazit názvy částí modelu, klikněte na možnost "Zobrazit popis", která se nachází na stejném místě.

Poznámky (informace)

Podívejte se
na video

Každý model obsahuje text s úvodem do učiva znázorněného 3D modelem.
Přečtěte si text na pravém panelu.
Klikněte na tlačítko "Poznámky" na spodním panelu.
Vytvořte vlastní poznámky a klikněte na tlačítko "Vlastní poznámky" v horní části panelu.
Otevřete režim úprav výběrem možnosti "Upravit poznámky" v dolní části stejného panelu.
Začněte psát poznámky s výchozím textem kliknutím na tlačítko "Vložit úvodní text" nebo zadejte svoje vlastní poznámky.
Když jsou vaše poznámky připraveny, klikněte v levém horním rohu na možnost "Uložit a jít zpět".
Podívejte se na vaše poznámky v části "Vlastní poznámky" na panelu "Úvod"!

Nastavení jazyka modelu

Podívejte se
na video

Kliknutím na tlačítko "Jazyk" můžete změnit jazyk zobrazení modelu nebo přepnout na dvojjazyčnou možnost, která je skvělá pro
výuku cizích jazyků.
Klikněte na tlačítko "Jazyk" na spodním panelu.
Zvolte hlavní jazyk, chcete-li přepnout jazyk aplikace, popisy modelů a základních informací.
Chcete-li přejít do dvojjazyčného režimu, vyberte druhý jazyk z části "Dvojjazyčná verze".
Jazyk se v popisu modelu zobrazí spolu s angličtinou.

Související

Podívejte se
na video

Každý model má funkci "Související", která vám pomůže najít modely týkající se stejného tématu.
Otevřete libovolný model.
Klikněte na tlačítko "Související" na spodním panelu.
Vpravo naleznete související modely.
Klepnutím na kterýkoliv z nich jej otevřete.

Sdílet

Podívejte se
na video

Tato funkce umožňuje sdílet modely do prezentací programu PowerPoint nebo jako obrázky. Můžete si vybrat ze tří možností:
snímek obrazovky, snímek obrazovky bez pozadí a omalovánka.
Klikněte na tlačítko "Sdílet" na spodním panelu.
Vyberte si z nabídky "Snímek obrazovky" (model s barevným pozadím), "Snímek bez pozadí" nebo "Omalovánka" (jen obrysy modelu).
Miniatury pořízených snímků se zobrazují pod tlačítky pro jejich vytváření. Odstranit některou z nich můžete jednoduše kliknutím.
Po dokončení exportu / sdílení zvolte způsob, jakým chcete snímky obrazovky exportovat, pomocí tlačítek pod miniaturami.
Chcete-li je exportovat do prezentace PowerPoint, vyberte volbu "PowerPoint" a snímky obrazovky se automaticky otevřou v aplikaci
PowerPoint, kde zároveň mohou fungovat jako odkazy zpět do aplikace.
Chcete-li je exportovat jako obrázky, zvolte možnost "Fotografie". Snímky obrazovky se uloží v počítači do složky "Obrázky".

Chcete-li je exportovat do prezentace aplikace PowerPoint, zvolte volbu "PowerPoint" a screenshot se automaticky otevře v
aplikaci Microsoft PowerPoint. Nezapomeňte stisknutím tlačítka „Ok“ v horní části obrazovky umožnit editaci dokumentu. Toto
oznámení je funkcí Office zobrazí automaticky po spuštění souboru a je nutné pro jakoukoliv editaci.
V běžném editačním režimu můžete svůj soubor libovolně editovat, obrázky upravovat a vkládat do něj své vlastní přípravy na
hodinu. Obrázky můžete také naopak kopírovat do svých existujících příprav na hodinu v PowerPointu.
V režimu „Slideshow nebo „Čtení“ se obrázek modelu stává interaktivním hypertextovým odkazem. Klepnutím na něj otevřete
patřičný model v aplikaci Corinth, a to i když je aplikace v danou chvíli vypnutá.

Chcete-li je exportovat jako obrázky, zvolte možnost "Fotografie". Snímky obrazovky se uloží do složky "Obrázky" v počítači.

Integrace do MS Office

Po úspěšné instalaci add-inů do MS Office a restartu aplikace uvidíte záložku Corinth v hlavním panelu MS Powerpoint (nebo Word)
Její aktivace otevře novou nabídku s jednotlivými knihovnami učiva. Zde můžete vyhledat a vložit model přímo do vaší prezentace
a udělat ji atraktivnější. Po dokončení editace své prezentace přejděte do režimu "Prezentace" a nebo "Zobrazení pro čtení".
Obrázky začnou fungovat jako odkazy k příslušným modelům v aplikaci Corinth pro zobrazení ve 3D.

Rozšířená realita (AR)

Podívejte
se na video

Tlačítko AR umožňuje pořizovat fotografie s modelem ve vašem reálném světě! Vyberte možnost, použijte kameru vašeho zařízení
či možnost zrcadlit snímek, abyste získali co nejlepší fotky!
Klikněte na tlačítko "AR" na spodním panelu.
Po otevření fotoaparátu umístěte model na obrazovku (můžete jej uchopit a přetáhnout).
Otáčením zvýrazněte požadovaný detail.
Udělejte fotku kliknutím na tlačítko "Vytvořit snímek" nebo vytvořte video klepnutím na tlačítko "Nahrát video".
Pokud má vaše zařízení přední a zadní kameru, můžete mezi nimi přepínat kliknutím na příslušné tlačítko.
Chcete-li snímek zrcadlit, klepněte znovu na příslušné tlačítko. Najděte poslední fotky a videa ve složce "Obrázky" nebo "Videa".

Barva pozadí

Můžete měnit mezi různými barvami pozadí a zvolit tu, která se vám nejvíce líbí.
Klikněte na tlačítko "Barva pozadí" na spodním panelu.
Kliknutím na ni si vyberte barvu, která se vám nejvíce líbí.

Jsme k dispozici pro jakékoliv dotazy.
www.corinth3d.cz | hello@corinth3d.com

