
Jak stavět aktivity
Jak používat IWitness

Nejlepším způsobem, jak se seznámit se systémem stavění aktivit v IWitness, je okopírovat a 
upravit si nějakou již existující aktivitu (hodinu). Tím si osaháte prostředí, jeho specifika, anglické 
výrazy.  Zjistíte, jak se tato část IWitness chová a ovládá.  


Aktivitu k úpravě - či překladu z jiného jazyka - si do svého vlastního uživatelského účtu 
okopírujete jednoduše - copy, kopírovat, je jedna z nabízených možností, co s aktivitou dělat. 





Akce: 


Zadat


Stáhnout


Zkopírovat




             Upravit aktivitu můžete kdykoliv pomocí 	 	   
	     tlačítka Edit Activity 

Jakmile se kopie aktivity objeví ve vašem účtu, můžete volbou nabídky “edit” měnit její obsah. 
Samozřejmě v rámci mantinelů daných uživatelským prostředím, typem aktivity a členěním na 
“čtyři C”. Tento postup se nijak neliší od toho, jak vypadá stavění nové aktivity.


Pod záložkou Activities najdete tlačítko, kterým stavba nové aktivity (hodiny) začíná. 


Postavit novou aktivitu (hodinu)



K dnešnímu dni existují čtyři druhy aktivit, které si uživatelé v IWitness mohou vystavět. Vyberete 
si jeden ze vzorů, pojmenujete jej a dodáte další základní informace. Poté zmáčknete tlačítko 
Start. 

 


Otevře se vám struktura založená na “čtyřech C”, fázích, ve kterých můžete přidávat stránky a 
ovládat obsah primárního a sekundárního obsahu. 

Zprava vám také vyjede záložka Tool Kit, sloužící k přehledné nabídce základních informací o 
hodině/aktivitě a doplňkových materiálů ke stažení.  


Základní informace o hodině uvěďte v rámečku About


Požadavky, cíle a kurikulární zařazení hodiny můžete rozepsat pomocí 
tlačítka Add More v sekci Activity Guide




Doplňkové materiály v pdf můžete nahrát a zpřístupnit je 
tak uživatelům ke stažení v sekci Downloadable Resources




Každou ze stránek v každém ze 
“čtyř C” si můžete pojmenovat, 
další stránky přidáváte pomocí 
tlačítka “Insert Page”


Pojmenovat si můžete i primární obsah každé z těchto stránek. Primární obsah může být úryvek 
videa (sestřihaný v IWitness nebo uploadnutý do IWitness odjinud), obrázek nebo text. Pro aktivity 
v angličtině existuje možnost využít heslo z integrované encyklopedie.  





Sekundární obsah stránky najdete napravo. Jde o vysvětlující texty, instrukce či otázky pracující s 
primárním obsahem. U otázek existují tři možnosti: krátká odpověď, výběr z několika možností a 
výběr z ano/ne. Mezi jednotlivými součástmi stránek se pohybujete pomocí šipek dole, šipkami 
nahoře můžete měnit pořadí. U textu jsou tři možnosti náhledu: prostý, html a pohledem uživatele.
















Každý ze čtyř druhů aktivit má svá specifika, vzorově přednastavené parametry, kde českým 
opisem v textových polích můžete vysvětlit uživatelům, o co jde. Například v aktivitě Information 
Quest nahráváte úryvky videí společně s jejich popisem a instrukcemi, jaká slova vyhledávat a 
zapisovat, slovní mrak už systém generuje automaticky. 





Vámi vystavěné aktivity se vám v IWitness ukazují pod záložkou Activity / My Built.



