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Registraci uživatele aplikace i3LEARNHUB
Pro registraci softwaru i3LEARNHUB přejděte na webovou stránku:
https://i3learnhub.com/en/signup/

Pomocí rozbalovacího menu v levém dolním rohu změňte nastavení jazyka z English na
Čeština.

Vyplňte všechna pole, tj. vaše jméno, příjmení, emailovou adresu a heslo (s jeho pomocí se
budete přihlašovat při spuštění softwaru LEARNHUB).
Zaškrtněte potvrzení podmínek pro používání a zásad ochrany osobních údajů. (Tyto
podmínky si můžete přečíst kliknutím na podtržené texty.)
Kliknutím na tlačítko „To jsem já“ se otevře upozornění na mail, který vám byl zaslán na vámi
zadanou adresu.
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Obrázek ukazuje obsah mailu, přeložili jsme ho do češtiny.

Email potvrzuje, že jste zaregistrováni.
Klikněte na zelené tlačítko Potvrzovací Email v dolní části emailu. Otevře se stránka pro
výběr licence.
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V záhlaví je oznámení o dokončení registrace.
Vyberte si licenci, kliknutím na tlačítko VYBER MĚ u zvolené licence.
Při výběru licence Zdarma se zobrazí potvrzení výběru a poděkování.
Při výběru Individuální licence se zobrazí nabídka dvou variant a jejich cena. Pokud jste
obdrželi propagační kód, zapište jej do okna a potvrďte ho.
V horní části obrazovky by měla být zvýrazněna volba licence Individuální € 0/rok.

Dokončení registrace provedete stisknutím zeleného tlačítka HLEDÁNÍ DOKONČENÍ.
Následující obrázek ukazuje stav před odeslání a poděkování.
Následuje kontrola vybrané licence.
Pokud se zobrazí vámi zvolený výběr v této podobě, stiskněte zelené tlačítko Potvrdit.
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Oznámení o úspěšném dokončení vaší registrace a výběru licence.
Stisknutím tlačítka K APP se otevře aplikace i3LEARNHUB.
Následuje uvítání v aplikaci i3LEARNHUB a prohlídka pracovního prostředí. Pro přechod na
další snímek klikněte na tlačítko Next, nebo na tlačítko označené šipkou. Texty nejsou dobře
čitelné, uvádíme proto jejich překlad.

Vítejte v novém i3LEARNHUB
Udělejte si čas na několik minut, abyste se vydali na tuto prohlídku a zjistili, jak začít s
i3LEARNHUB!

6

Panel nástrojů
Vyberte si z celé řady nástrojů. V postranním panelu můžete upravit nastavení per a tvarů.

Start menu
Otevřete Start menu a poté vyberte, zda chcete otevřít lekci, nebo stávající lekci, uložit,
importovat nebo exportovat lekci.
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Otevření lekce
Otevřete dříve uloženou lekci z vaší soukromé knihovny, nebo najděte inspiraci v lekcích
ostatních učitelů ve veřejné knihovně, takže nemusíte začínat od nuly.

Výběr knihovny
V této části najdete své osobní lekce v části Můj obsah a ve Veřejné knihovně můžete
procházet velké množství lekcí, které vytvořili jiní učitelé.
Pomocí internetu můžete vyhledávat obrázky a videa!
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Zavřete menu

Spolupráce ve třídě
Sdílejte lekci se svými studenty, nebo si vyberte jednu z dalších funkcí spolupráce, aby se vaši
studenti více zapojili!
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Tlačítko pro otevření podpory.
Podpora
Chcete se podívat na konkrétní prohlídku, nebo hledáte video tutoriál nebo manuál?
Klikněte na tlačítko podpory a získejte okamžitý přístup
k obrovské databázi znalostí, která vám okamžitě pomůže na vaší cestě.

Doplněk, který není v přehledu základních funkcí při prvním spuštění aplikace i3LEARNHUB
Odhlásit se
Po ukončení práce
v aplikaci i3LEARNHUB je nutné se odhlásit stisknutím označeného tlačítka se symbolem v
levé části Start menu.
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Základní stránka
Po ukončení krátké prohlídky se otevře základní stránka aplikace i3LEARNHUB.

Úprava a doplněni vašeho profilu
V pravém horním rohu Start menu je vyznačena ikona ozubeného kolečka. Po kliknutí na
toto tlačítko je otevře panel Můj profil
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Stránka Můj profil a její doplnění
V záložce Upravit profil doplňte, nebo změňte obsah jednotlivých položek. Zapište vaši
adresu a vyberte jazyk. Po doplnění údajů stiskněte tlačítko Uložit.
Dále přejděte na záložku Preference.

Můžete si nastavit preferovaný jazyk klávesnice, česká klávesnice je k dispozici.
V poslední položce si nastavte preferovaný poměr obrazovky (obvykle 16 : 9).
Tím je registrace dokončena, pomocí šipky v pravém horním rohu se vrátíte na základní
stránku.
Můžete začít pracovat, nebo aplikaci ukončete pomocí tlačítka Odhlásit se.
Přečtěte si email, který jste obdrželi od i3-Technologies.
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Uvádíme obrázek mailu a jeho překlad.

Obsah emailu i3-Technologies
Ahoj Jane!
Účet byl vytvořen pro vás na vzdělávací platformě i3-Technologies - i3ACADEMY.
Přihlašovací detaily
Uživatelské jméno: jan.sedlacek0@seznam.cz
Chcete-li se přihlásit a dokončit své vzdělávací kurzy, klikněte na následující odkaz:
https://i3-technologies.litmos.com/login.aspx?loginkey=26bb1423-d37f-44a0-81ce201bc856f9b5
NAVŠTIVTE SVŮJ WEB
Chcete zůstat v obraze? Chcete dostávat naše měsíční aktualizace na základě vašich zájmů?
Stačí kliknout na tlačítko níže a přihlásit se k odběru. Slibujeme, že vás nebudeme
spamovat.
PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NAŠICH NOVINEK
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Ukázka stránek, na kterých najdete další informace k produktům i3-Technologies a jejich
použití, včetně aplikace i3LEARNHUB. Najdete zde také videonávody a soubory ke stažení.
Přihláška k odběru aktuálních informací

Přejeme vám hodně zdaru při využívání aplikace i3LEARNHUB.
Individuální licence je časově limitována. Lze ji prodloužit po zaplacení poplatku.
Jestliže nepožádáte o prodloužení individuální licence, změní se na licenci Zdarma.
V licenci Zdarma jsou k dispozici všechny nástroje pro tvorbu lekcí. Vytvořené lekce je možné
ukládat pouze do Veřejné knihovny. Není funkční režim Více uživatelů, nelze tvořit aktivity
pomocí Activity Builder. Režimy Sdílení lekce a Sdílení souboru je možné používat, ale je
výrazně snížený počet přístupů.
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Licence i3LEARNHUB
Základní (BASIC)
Množství uživatelů na licenci
Obsah (CONTENT)
Knihovna – kurátoři
Připraveno k použití šablon
Soukromá knihovna
Nastavení osobních nástrojů
Aplikace Edumedia
Obsah Lifeliqe
Interakce (INTERACTION)
Acitivty builder
Používejte činnosti
Úpravy/vytváření/ukládání aktivit

Zdarma

Individuální

Tým

1

1

35

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

40 souběž. uživatelů
40 souběž. uživatelů
40 souběž. uživatelů
+
+
+

40 souběž. uživatelů
40 souběž. uživatelů
40 souběž. uživatelů
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

Spolupráce (COLLABORATE)
Sdílení živé lekce
2 souběžní uživatelé
BYOD 1-k-1 učení
2 souběžní uživatelé
Rychlý kvíz
2 souběžní uživatelé
Podpora více uživatelů
Konference ve třídě
+
Google Classroom
+
Uložení (SAVE)
Uložit do veřejné knihovny
Uložit do soukromé knihovny
Uložit do týmové knihovny
IMPORT/E+PORT
Import souborů
Export jako PDF
PLUGINy/INTEGRACE
i3Annotate
i3Lens
Integrace Online úložiště
Doplněk pro rozšířenou realitu
Správa a bezpečnost
Otevřené ověřování
Správa uživatelů
PODPORA
Prohlídky produktů a nástrojů
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Videotutoriály i3LEARNHUB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKUNRP0-UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Log in, create an account free
Přihlášení, vytvoření účtu zdarma
Log in, personal setings, log out
Přihlášení, osobní nastavení, odhlášení
Bacgrounds
Pozadí
Favorite tool
Oblíbený nástroj
Measuringtools
Měřící nástroje
Open from public library & save as personal
Otevřít z veřejné knihovny a uložit jako osobní
Pageoverview
Třídič stranek
Setting preferences
nastavení preferencí
Shapes & lines
Tvary a čáry
Start a lesson from scratch
Zahájení lekce od začátku
Start menu
Start menu
Sticky notes
Poznámkové papírky
Support
Podpora

https://www.youtube.com/watch?v=M1isG1RLKKY&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=J4SaVTUznz0&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=sCHppn-5HAI&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=y99Dd2gA870&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oS1_Z4iX2VM&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=U2YDcVNBL8Q&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=em-SjlEvbG4&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=TvW5BiASEfo&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kRCYqAL-GDo&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=YEiM1BbkxQE&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=r3vEaKsl4H8&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=4cTbWym4zrM&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=WZayJw0t3qo&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=13
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2:49
2:17
1:26
2:23
2:16
2:23
2:05
0:52
2:06
1:35
2:20
1:17
1:31

14 14 table 0:53
Tabulka
15 Texttool
Nástroj text
16 Save a lesson
Uložení lekce
17 Pointers
Ukazatele
18 Pentool & erase
Pero a mazání
19 Tutorial Google Classroom
Tutorial Google Classroom
20 Aanmelden in i3LEARNHUB met code
Přihlášení do i3LEARNHUB pomocí kódu
21 The Hybrid Classroom
Hybridní učebna
22 The Hybrid Classroom
Hybridní učebna
23 Distance learning made easy!
Distanční stadium je snadné!

https://www.youtube.com/watch?v=WTw8MISZEQU&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Ae9SkDQRmLI&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=4oxDFQRnStc&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=L3xi2VBn8Vw&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=DXgh7DwHqGc&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=buF_uFnqV24&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=1ighak7-7bQ&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=flzMLUbQhrU&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=flzMLUbQhrU&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=soUO59IvH5k&list=PLKUNRP0UdgDa6pFSCnBrmRQCVOL2GW18&index=23
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0:53
2:33
1:24
1:52
2:52
10:22
2:50
32:07
32:07
37:20

