
OPEN SANKORÉ—PRVNÍ OPEN SOURCE 

SOFTWARE PRO INTERAKTIVNÍ TABULE 
 

Softwarový balík  Sankoré 3.1 obsahuje: 

 Universální software pro všechny interaktivní tabule Uniboard – software, který je kompatibilní 

se všemi dotykovými tabulemi a tablety, řeší tedy dlouho překonávaný problém přenositelnosti soft-

waru mezi odlišnými typy interaktivních tabulí. Uniboard je otestován i pro námi používané interak-

tivní pomůcky (projektor a elektronickou tužku BENQ). 

 Sankoré editor – jednoduchý editor umožňující vkládání textů, obrázků a animací a tvorbu inter-

aktivních materiálů z velké knihovny interaktivity. 

 Sankoré designer – pomůcka, která dává přístup ke všemu, co by měl učitel vědět o tvorbě inter-

aktivní výuky.  Tento video návod popisuje např. různé výukové situace a ukazuje různé modely, jak 
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OPEN SANKORÉ - HISTORIE 

 Vývoj od roku 2003 na Univerzitě ve švýcarském Lausanne 

 Software se nejprve rozšířil po Švýcarsku a Francii, a začal se jevit jako optimální řešení softwaru interaktiv-
ních tabulí. 

 V současnosti existuje SW Open Sankoré kromě angličtiny a francouzštiny v dalších 6 jazycích a hledají se 
další partneři pro překlad do dalších jazyků. Pro zajímavost lze uvést, že tento software se používá nejen v 
evropských, ale i afrických školách. 

 Software lze získat zdarma ze stránky projektu http://sankore.eu5.org. 

OPEN SANKORÉ - HLAVNÍ NÁSTROJOVÁ LIŠTA - POPIS   

1 - PALETA NÁSTROJŮ 

5 - POZADÍ (KLIKNUTÍM MÁTE MOŽNOST VYBRAT 4 
TYPY POZADÍ TABULE 

6 - “ZRUŠIT“ NEBO „OBNOVIT“ - DVĚ ZNÁMÁ TLA-

ČÍTKA, TZV. KROK ZPĚT  A  KROK VPŘED 

7 - TLAČÍTKO „NOVÁ STRÁNKA“ 

8 - TLAČÍTKA „PŘEDCHOZÍ“ A „DALŠÍ“ UMOŽŇUJÍ 
PŘEPÍNAT MEZI VÍCE STRÁNKAMI TABULE 

9— TLAČÍTKO „VYMAZAT“ SMAŽE CELOU STRÁNKU 

ERASER = MAZÁNÍ; LINE = ČÁRA (TLOUŠŤKA ČÁRY)  

http://sankore.eu5.org/

