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Interaktívny softvér obsahuje spolu 41 geometrických konštrukcií. 
zahŕňa najmä učebnú osnovu základných škôl, ale dá sa aplikovať aj v 
stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť 
podľa vlastného želania.

Tematické okruhy:  

• Úsečka

• Uhol

• kružnica

• trojuholník

• Štvorec, obdĺžnik

• Iné útvary

   12 – 16
rokov

pre

Matematika - Geometrické konštrukcie

idoctum.skola.sk

pre   10 – 14
rokov

Matematika - Algebra
Interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov základných škôl, ale dá sa 
aplikovať aj v stredných školách. Pomocou hravých interaktívnych úloh 
žiaci získajú nové užitočné poznatky zo základov algebry.

Tematické okruhy: 

• Algebraické výrazy na kalkulačke

• Priradenie

• Kódovanie a dekódovanie

• Plošné priečne rezy telies

• Zobrazenie

https://obchod.skola.sk/1815-idoctum
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tento výučbový softvér predstavuje svet atómov, rozoberá základy 
chémie, ktorý prezentujú vedomosti o stavbe atómu a o chemických 
väzbách vznikajúcich medzi atómami a stavbu molekúl. Pomocou 
informácií, nákresov, obrazov, modelov, animácií a interaktívnych 
praktických úloh lepšie pochopíte, čo sa odohráva na úrovni molekúl 
(napr. vznik väzieb, schopnosť atómov zlučovať sa).  

Tematické okruhy:

• Modely atómu

• Stavba atómu

• Stavba elektrónového obalu

• Vznik elektrónového obalu atómu

• Periodická sústava

• Iónová väzba

• Kovalentná väzba

• Stavba molekúl

• Kovová väzba

výučbový softvér obsahuje najdôležitejšie stručné informácie, nákresy, 
obrazy, modely potrebné k znázorneniu, interaktívne praktické úlohy a 
animácie procesov na úrovni atómov a molekúl plynov, kvapalín a 
pevných látok.

Tematické okruhy:
PLyny 

kvaPaLIny 

• charakteristika

• rozpustnosť

• saturácia roztokov 

Pevné Látky

• kryštalické mriežky 

• atómové mriežky

• iónové mriežky

• kovové mriežky

• molekulárne mriežky

• uhlík - grafit

   14 – 16
rokov

pre    12 – 16
rokov

pre

Chémia - Stavba látok Chémia - Skupenstvá látok
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Interaktívny softvér obsahuje tematický okruh Pohyb. Pomáha lepšie 
pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom 
prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme 
demonštrovať fyzikálne princípy mechaniky a uskutočňovať rôzne 
merania. výsledky môžeme zhrnúť do  tabuľky a z výsledkov meraní 
vyhotoviť grafy.

Tematické okruhy: 

•  Rovnomerný priamočiary pohyb

•  Súradnicová sústava

•  Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb

•  Rovnomerný pohyb po kružnici

•  Štruktúra pohybov

•  Oscilačný pohyb I.

•  Oscilačný pohyb II.

•  Pohyb vĺn I.

•  Pohyb vĺn II.

•  Tepelný pohyb 

Interaktívny softvér obsahuje tematický okruh optika. Pomáha lepšie 
pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom 
prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme 
demonštrovať fyzikálne princípy optiky a uskutočňovať rôzne merania. 
výsledky môžeme zhrnúť do tabuľky a z výsledkov meraní vyhotoviť 
grafy.

Tematické okruhy: 

•  Vlastnosti svetla

•  Odraz svetla

•  Zrkadlo

•  Refrakcia

•  Obraz v zrkadle

•  Disperzia-rozptyl

•  Optické nástroje 

animácie animácie

stereo stereo

   12 – 16
rokov

pre    12 – 16
rokov

pre

Fyzika - Mechanika Fyzika - Optika
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https://obchod.skola.sk/1815-idoctum


pre   10 – 18
rokov

Pomocou tohto výučbového interaktívneho softvéru sa môžu žiaci 
oboznámiť s funkciami ľudského tela a pochopiť fungovanie orgánov. 3D 
animácie pomáhajú učiteľom, aby učebnú látku prezentovali kreatívnym 
spôsobom a spestrili vyučovacie hodiny. tento program je pomôckou aj 
pri ukážke takých procesov, ktoré sú bez prezentácie ťažko pochopiteľné 
(nervová sústava, obehová sústava a činnosť srdca). 

Tematické okruhy:

• Stavba ľudského tela

• Koža

• Pohybová sústava

• Tráviaca sústava

• Dýchacia sústava

• Obehová sústava

• Vylučovacia sústava

• Zmyslové orgány

• Hormonálna sústava

• Rozmnožovanie
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Interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov stredných škôl. Pomocou 
interaktívnych úloh a cvičení žiaci získajú nové užitočné poznatky zo 
základov elektriny a magnetizmu.

Tematické okruhy: 

• Úvod do Coulombovho zákona

• Elektrické pole

• Kondenzátor

• Ohmov zákon

• Obvod jednosmerného elektrického prúdu

• Magnetické pole

• Lorenzova sila, určenie elementárneho náboja

• Elektromagnetická indukcia 

• Vzájomná indukcia, vlastná indukcia

• Výroba elektrickej energie

animácie stereo

pre   12 – 16
rokov

Fyzika - Elektrina Biológia - Ľudské telo a jeho funckie

https://obchod.skola.sk/1815-idoctum
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Interaktívny výučbový softvér s jednoducho ovládateľnými 
animáciami, tematicky zameraný na typy krajín na zemi. 

Tematické okruhy:

•  Štruktúra a povrch Afriky

•  Podnebie Afriky

•  Obyvateľstvo Afriky

•  Hospodárstvo Afriky

•  Púšte

•  Oázy

•  Oblasti dažďového pralesa

•  Oblasti monzúnov

•  Oblasti mediteránneho charakteru 

video

Interaktívny výučbový softvér s jednoducho ovládateľnými animáciami 
je užitočnou pomôckou pre učiteľov, ktorí môžu obrazne ilustrovať 
vplyv teplého a studeného frontu, vznik oblakov, zmeny počasia, aký 
vplyv má otepľovanie ovzdušia na rastlinstvo.

Tematické okruhy:
•  Konvekčné vytváranie zrážok 

•  Orografické (reliéfne) vytváranie zrážok

•  Frontálne vytváranie zrážok

•  Prúdenie vzduchu na Zemi I., II.

•  Tropický monzún

•  Uhol dopadu slnečných lúčov I., II.

•  Faktory ovplyvňujúce zohrievanie atmosféry - činitele

•  Materiál zemského povrchu

•  Zohrievanie vzduchu I., II.

•  Štruktúra atmosféry

•  Skleníkový efekt

•  Monzún v miernom pásme - leto/zima 

Zemepis - Zemepis Afriky I. 
Typické krajiny I.Zemepis - Vzdušný obal 

   12 – 16
rokov

pre   12 – 16
rokov

pre

idoctum.skola.sk
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Interaktívny softvér spracúva tematický okruh Matematika. Cesta sa 
rozdvojuje a rôzne typy automobilov (Sedan, SUV, športové auto, atď.) 
rôznych farieb prichádzajú a pokračujú doľava alebo doprava. v 
dôsledku búrky zmizne označenie smeru a ty sa musíš rozhodnúť, 
ktorú cestu by si malo prichádzajúce auto vybrať!

Matematika - Rázcestie

   4 – 6
rokov

pre
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Interaktívny softvér bol vyvinutý pre žiakov prvého stupňa základných 
škôl. Pomocou hravých interaktívnych úloh sa môžu žiaci naučiť a 
oboznámiť s domácimi a divými zvieratami, ako aj ich mláďatami. 
taktiež môžu vysvetliť ich vývoj a ukázať, aký je rozdiel medzi 
cicavcami a vtákmi. 

Tematické okruhy: 
•  Domáce zvieratá

•  Zoskupovanie (cicavce - vtáky)

•  Zvieratá a ich mláďatá

• Časti tela

• Vtáky

•  Ryby

• Obojživelníky

• Plazy

• Porovnanie

Prvouka

   6 – 8
rokov

pre
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Interaktívny softvér obsahuje tematický okruh Hudba. Hudobný 
softvér je ideálnym nástrojom pre učiteľov i študentov na hodinách 
hudobnej výchovy. obsah pomôže študentom pochopiť základné 
definície a pojmy solmizácie a získať vedomosti o hudobných 
nástrojoch. Interaktívny hudobný softvér obsahuje syntetizátor, s 
ktorým študenti môžu vytvárať a skladať vlastnú hudbu, ukladať a 
prehrávať svoje práce, môžu tiež pripravovať prezentácie z vlastnej 
hudby. 

 Tematické okruhy:

• Rytmus a solmizácia

• Zoznámte sa s niektorými hudobnými nástrojmi

• Poďme hrať na syntetizátore

zvuk

   10 – 14
rokov

pre

Hudba Nemecký jazyk
výučbový softvér nemecký jazyk pre začiatočníkov a stredne 
pokročilých môžete používať ako interaktívny doplnok pri výučbe. 
obsahuje gramatiku, čítanie a písomné interaktívne cvičenia.

Tematické okruhy:

• Persönliche Informationen

• familie

• zu Hause

•  schule

•  tägliche routine

•  freizeitaktivitäten

•  essen und trinken

•  ferien

• Urlaub

• kleidung

• Gesundheit

• krankheiten 
animácie

   10 – 16
rokov

pre
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