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Prenos brezplačne namizne osnovne 
različice programske opreme SMART 
Notebook  
 

O programski opremi SMART Notebook basic 

Brezplačna programska oprema SMART Notebook v slovenskem jeziku omogoča veliko 
prednosti, ki jih učitelji potrebujejo za kvaliteten interaktivni pouk. Brezplačno različico si lahko 
namestite na več računalnikov, tako da lahko učna gradiva pripravljate tudi doma.  

 

Specifična matematična orodja in GeoGebra 

Orodje v katerem lahko pišete matematične znake in številke, ki se samodejno spremenijo v 
digitalni zapis. Integrirana GeoGebra nudi zmogljiva orodja za vse stopnje, vključno z 
enostavnim urejanjem enačb, več kot 55.000 matematičnimi objekti, aktivnostmi za 
geometrijo, algebro, računanje in statistiko. Orodja za merjenje: šestilo, ravnilo, kotomer in 
geotrikotnik.  

Risanje likov ter njihova analiza 

Narišete lahko pravilne in nepravilne oblike. Prav tako je mogoče enostavno narisati 
enokostranične večkotnike. Narisane like je mogoče razdeliti na več enakih oblik. Likom pa 
lahko prikažete ali spreminjate ogljišča, kote in velikosti stranic. 

Galerija  

V programski opremi je voljo galerija s skoraj 7000 elementi (slike, interaktivni 
elementi, .Notebook datoteke, teme in ozadja ter 3D elementi). Poleg teh elementov pa lahko 
izdelate lastno galerijo. 
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Graditelj aktivnosti 

S pomočjo orodja Graditelj aktivnosti je mogoče izdelati nešteto unikatnih interaktivnih iger, s 
katerimi lahko popestrite učni proces. 

Priponke 

Da ne boste imeli pri predstavitvi težav z iskanjem datotek, lahko v samo gradivo vstavite 
različne vrste datotek in jih neposredno odprete. 

Integriran spletni brskalnik 

V programski opremo je vključen tudi spletni brskalnik, ki ga lahko vključite na vsako 
prosojnico učnega gradiva, preko njega pa lahko pišete ali vstavljate različne predmete. 

Različna pisala 

Pri pisanju lahko izbirate med različnimi pisali - navadno pero, kaligrafsko pero, voščenka, 
čopič, besedilno pero, kreativno pero, čarobno pero in pero za prepoznavanje oblik. Besedilno 
pero prepoznava rokopis in ga pretvori v digitalno obliko. Čarobno pisalo ima 3 magične 
funkcije: izginjanje napisanega/narisanega, odpiranje orodja lupe, odpiranje orodja za 
osredotočanje. 

Osnovno različico SMART Learning Suite je mogoče nadgraditi z brezplačno poskusno 
različico za 45 dni - SMART Learning Suite. 

 

Prenos programske opreme 

1. Programsko opremo prenesite iz naslednje povezave.  

Odpre se vam naslednja spletna stran. 

 

 

 

2. Vpišite ime, priimek, funkcijo (iz seznama), email in državo v(iz seznama). 
 

http://www.inovatio.si/
https://www.smarttech.com/en/products/education-software/notebook/download/basic?_ga=2.4744819.1567067875.1584600790-1335127372.1552893006&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=hvala_za_udelezbo_na_webinar_ju_o_poucevanju_na_daljavo_s_smart_learing_suite_online&utm_term=2020-03-20
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3. Ko ste vpisali vse potrebne podatke, označite da se strinjate, da vas lahko SMART ali 
pooblaščeni zastopnik (po telefonu, e-pošti ali pošti) kontaktira z informacijami o 
SMART rešitvah, dogodkih in posebnih ponudbah. Soglasje lahko kadar koli umaknete. 
 

 
 

4. Izberite operacijski sistem, ki ga imate nameščenega na računalniku. 

  

5. Pritisnite na  

 
 
Prenesla se vam bo .exe datoteka. 

 
 

6. Ko bo prenos končan odprite to datoteko (pritisnete nanjo ali jo poiščete v prenosih). 
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7. Preberite licenčne pogoje in označite, da se strinjate z njimi in pritisnite Naprej.

 

 

Programska oprema se vam bo samodejno nameščala. To lahko traja nekaj časa. 
 

 
 

 
8. Ko bo prenos končan, pritisnite na Dokončaj. 
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