
  

  

Odpovědní systém 
ActivExpression 

 ActivExpression je odpovědní systém nové generace, který 

umožňuje každému studentovi vyjádřit se jek volbou některé 

z šesti možností, tak i slovem, ve větách nebo dokonce 

matematickým vzorcem. Díky systému ActivExpression budete 

mít celou třídu pod kontrolou. Režim práce vlastním tempem Vám 

umožní individualizovat výuku s ohledem na nadané studenty i na 

ty, kteří potřebují Vaši pomoc. 

Proč ActivExpresion? 

Komunikace – nabízí vyučujícím příležitost okamžitě ověřit porozumění látce 

a přizpůsobit výklad získané zpětné vazbě.  

Spolupráce – podporuje diskuzi a spolupráci ve třídě tím, že studentům a 

vyučujícím umožňuje okamžité zobrazení odpovědi a možnost jejího dalšího 

rozboru. Režim práce vlastním tempem podpoří výuku nadaných i méně 

zdatných studentů. 

Design – navržené tak, že připomíná mobilní telefon, což vytváří dojem 

něčeho známého a usnadňuje používání. 

Správa výuky – umožňuje export výsledků do aplikace Microsoft Excel, testy 

jsou tedy „opravené“ ihned po jejich dokončení. 

Hlavní vlastnosti: 

Klávesnice QWERTY 

Široká škála typů odpovědí 

Nezávislé na interaktivní 

tabuli 

Podpora v MS PowerPoint 

Velký podsvícený displej 

Výjimečně dlouhá 

životnost baterií 
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Vyzkoušejte zdarma, využijte akční balíček 
od vašeho ActivPartnera! 
ActivExpression musíte vidět! Z tohoto letáku si jeho skutečný 

přínos představíte jen velmi těžko. I když je příprava otázky 

v ActivInspire jednoduchou záležitostí, je potřeba umět systém 

metodicky správně použít. V případě Vašeho zájmu 

o ActivExpression může Vaši školu navštívit některý z našich 

ActivPartnerů, krerý vám jej také plnohodnotně představí. 

Pokud vás systém zaujme, je možné se domluvit i na jeho 

zapůjčení.  

Témata jako zpětná vazba, testování studentů i komunikace 

prostřednictvím žákovských zařízení jsou v poslední době 

velmi aktuální. Jen málokterá technologie je pro tuto oblast tak 

vhodná jako právě ActivExpression či jeho softwarová podoba 

ActivEngage. 

Možnosti použití: 

Motivace 

Testování 

Upevnění učiva 

Zjištění názoru 

Procvičování 

Prezentace: 

V přítadě zájmu o prezentaci se 
na nás prosím obraťte na 
adrese info@activboard.cz 

Cena ActivExpression32: 

Běžná: 69.000 Kč 
Akční: 49.500 Kč 
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