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PASCO SENSORIUM 
WIRELESS 

Tato sada obsahuje bezdrátová čidla, pomocí kterých můžete realizovat experimenty 
napříč jednotlivými předměty.  

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor 
tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor pH, 
bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty a bezdrátový senzor počasí s anemometrem 
a GPS. Součástí sady je USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika úloh a licence 
software SPARKvue. Vše uloženo v přehledném úložném boxu.  

36.550 Kč 

 

 

 

PASCO SENSORIUM 
FYZIKA 

Pokud je hlavním předmětem, který budete učit, fyzika, využijete této 
přizpůsobené sady bezdrátových čidel. Ostatní čidla lze dokoupit samostatně. 

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly,  bezdrátový senzor 
tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový světelný 
senzor, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického pole a 
bezdrátový vozík Smart Cart. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a 
software SPARKvue. 

39.450 Kč 

PASCO SENSORIUM 
CHEMIE 

Sada složená z čidel vhodných pro běžné chemické experimenty. V boxu je dost místa i 
pro další senzory.  

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový 
senzor pH, bezdrátový senzor CO2 s příslušenstvím, bezdrátový senzor vodivosti, 
bezdrátový čítač kapek, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá pH elektroda a 
ORP elektroda. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue. 

39.450 Kč 

PASCO SENSORIUM 
BIOLOGIE 

Vhodná kombinace bezdrátových čidel pro realizaci fyziologických, biologických i 
environmentálních experimentů.  

Sada obsahuje: Bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor 
tepu s ručními úchyty, bezdrátový senzor CO2, bezdrátový senzor počasí 
s anemometrem a GPS, bezdrátový senzor vodivosti a bezdrátový senzor krevního 
tlaku. USB s 37 žákovskými úlohami, tištěná metodika a software SPARKvue.  

39.450 Kč 

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD

BEZDRÁTOVÁ SADA 
Sada PASCO Sensorium v sobě skrývá vše, co budete 
potřebovat pro výuku přírodních věd. Výběrem volitelných 
senzorů lze sadu více zacílit na konkrétní téma.

PŘEDMĚTOVÉ SADY 
Badatelské sady zaměřené na výuku konkrétního 
přírodovědného předmětu. Součástí dodávky je metodika 
pro učitele a hotové žákovské experimenty na USB.
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PASCO bezdrátová měření 
v každém předmětu

Výhody bezdrátových čidel
Jednoduché použítí
• Každá platforma, každé zařízení
•  Bluetooth® technologie

s párováním přímo v aplikaci

Nízká cena, vysoká hodnota
• Naše nejdostupnější a nejpokročilejší senzory
• Nepotřebujete rozhraní ani další vybavení
• Zdarma aplikace pro sběr dat a jejich analýzu
• Dlouhá výdrž baterií
• PASCO kvalita a záruka

Měření bez připojení k počítačí
• PASCO jedinečné řešení
• Ideální pro dlohodobá měření
• Sběr dat do interní paměti
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Senzor teploty (PS – 3201) 40 ºC až 125 ºC, rozlišení 0,01 °C 2.340 Kč 

Senzor síly a zrychlení (PS – 3202) ± 50 N, rozlišení 0,03 N, 3osý akcelerometr 5.960 Kč 

Senzor tlaku (PS – 3203) 0-400 kPa, rozlišení 0,1 kPa 5.370 Kč 

Senzor pH (PS – 3204) 0-14 pH, rozlišení 0,02 pH 4.010 Kč 

Senzor tepu – ruční úchyty (PS – 3206) 0-240 tepů za minutu 5.370 Kč 

Senzor tepu – hrudní pás (PS – 3207) 0-240 tepů za minutu 4.720 Kč 

Senzor CO2  (PS – 3208) 0 až 100,000 ppm, rozlišení: 2 ppm, přesnost: ± 50 ppm 11.960 Kč 

Senzor počasí s GPS (PS – 3209) 17 veličin jako teplota, tlak, vlhkost, osvětlení, rychost a směr větru, poloha 9.980 Kč 

Senzor vodivosti (PS – 3210) 0-20,000 μS / cm, přesnost: ± 2 % z rozsahu 5.990 Kč 

Senzor napětí (PS – 3211) ± 15 V, přesnost ± 0.5 % 3.550 Kč 

Senzor proudu (PS – 3212) ± 1 A, vstupní odpor 0.1 Ω 4.140 Kč 

Senzor osvětlení (PS – 3213) 0 - 130,000 lux, 300 nm - 1100 nm, měří: svět. intenzitu, RGB, UVA, UVB, UV index Protokol 
Bluetooth 4 LE s možností in app párování. Možnost distančního sběru dat (samostatně,
bez trvalého připojení na PC).

4.240 Kč 

Kolorimetr a turbidimetr (PS – 3215) Absorbance a transmitance na 6 barvách, turbidimetr 0-100 NTU 6.730 Kč 

Tenzometr (PS – 3216) ± 50 N 5.690 Kč 

Bezdrátový senzor pohybu  (PS – 3219) Měří: polohu, rychlost a zrychlení, 0,15 – 4 m, rozlišení 1 mm 5.960 Kč 

Bezdrátový senzor rotace  (PS – 3220) Měří: úhlovou i lineární polohu, rychlost a zrychlení, 3 měřicí kolečka o prům. 10, 29, 48 mm 10.170 Kč 

Vozík Smart Cart  
(ME – 1240 červený, ME – 1241 modrý) 

V kolečkách integrovaný senzor pohybu, v nárazníku integrovaný v siloměr, integrovaný 
senzor zrychlení. Rozsahy: poloha ±  0,2 mm, síla ± 100 N, zrychlení ± 16 g (g = 9.8 m / s2) 

10.120 Kč 

 

 

 

 

SPARKvue aplikace Pro tablety s operačním systémem iOS a Android Zdarma 

SPARKvue pro 1 počítač (PS – 2401) Licence pro jeden počítač s OS Windows nebo MacOS 4.920 Kč 

SPARKvue pro školu (PS – 2400) Licence pro libovolný počet počítačů 11.100 Kč 

Capstone pro 1 počítač (UI – 5401) Software pro podrobnou analýzu dějů, vhodný pro odborné školy 5.370 Kč 

Capstone pro školu (UI – 5400) Software pro podrobnou analýzu dějů, vhodný pro odborné školy 33.960 Kč 

Záruka 5 let na veškerý sortiment PASCO.

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD

BEZDRÁTOVÁ ČIDLA 
Čidla připojíte přímo k Vašemu počítači nebo tabletu. Díky 
párování přímo v aplikaci to zvládnete mrknutím oka. Data 
mohou být ukládána do paměti čidla při odpojeném počítači.

MĚŘICÍ SOFTWARE 
Software pro vytváření žákovských úloh, ukazatel hodnoty, 
měřidla, grafu a tabulky, záznam práce do elektronického 
laboratorního protokolu, …, pro každé zařízení.  
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STEAM Course Kit - Alpha Základní sada pro jednu skupinku 5.700 Kč 

STEAM Course Kit - Team  Prvky pro práci 9 – 10 dětí 16.500 Kč 

STEAM Course Kit - Classroom Prvky pro práci 30 dětí, unikátní moduly 39.800 Kč 

Maker Kit Velké množství unikátních modulů. Ideální doplněk k Team i Classroom Kit 18.800 Kč 

Courious Cars Sada ke hře Courious Cars 6.600 Kč 

STEAM A PROGRAMOVÁNÍ

STEAM SADY 
Objevte kouzlo tvoření a programování. Pomocí připravených 
úloh a projektů zapojíte všechny smysly Vašich žáků. Propojuje 
výpočetní techniku s ostatními předměty i běžným životem.
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MŠ – Voda  18 experimentů na téma voda  

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Proč ocelová loď pluje

11.800 Kč 

MŠ – Vzduch  14 experimentů na téma vzduch  12.600 Kč 

MŠ – Magnetizmus  11 experimentů na téma magnetizmus 15.900 Kč 

MŠ – Rostliny  14 experimentůpromladé biology 16.600 Kč 

ZŠ – Vidět a slyšet 18 experimentů z optiky a akustiky  8.200 Kč 

ZŠ – Elektřina a magnetizmus 16 experimentů z elektromagnetizmu 12.100 Kč 

ZŠ – Půda, výživa, energie 17 rozmanitých experimentů 15.200 Kč 

ZŠ – Teplo a oheň 11 experimentů termodynamiky 12.100 Kč 

ZŠ – Stroje a konstrukce osvětlení 16 zajímavých experimentů na různá fyzikální témata 19.400 Kč 

ZŠ – Voda a vzduch  18 experimentů na téma voda a vzduch 

dat.Připojitelné také k USB (pro dobíjení i přenos dat).

8.200 Kč 

 

 

Horizon Energy Box Kompletní sada pro experimenty na téma obnovitelné zdroje energie 39.850 Kč 

Hydrofill Pro Nabíječka vodíkových článků 27.120 Kč 

EXPERIMENTÁLNÍ SADY 
Děti jsou z podstaty zvídavé a poznávání je baví. Tyto sady 
jim pomohou objevovat zákonitosti světa kolem nich 
zábavnou a praktickou formou.

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 
Palivové články, solární, větrná, kinetická energie, úložná 
kapacita kondenzátoru. Nesčetné experimenty, mnoho 
odborných principů v akci a spousta prostoru pro kreativitu.
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Moticam 1 800 x 600 pixelů, USB 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

6.420 Kč 

Moticam 2 1600 x 1200 pixelů, USB 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

12.200 Kč 

Moticam 3+ 2048 x 1536 pixelů, USB 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

22.870 Kč 

Moticam 5+ 2592 x 1944 pixelů, USB 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

29.310 Kč 

Moticam 10+ 3664 x 2748 pixelů, USB 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

33.860 Kč 

Moticam 1080  1920 x 1080 pixelů, USB, HDMI, SD karta  32.170 Kč 

Moticam X 1280 x 1024 pixelů, WiFi 11.840 Kč 

Moticam X3 1280 x 1024 pixelů, WiFi, LAN 13.530 Kč 

 

 

Swift Line 3H-M Monokulární, 40x, 100x, 400x, makro 10x, LED osvětlení 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

10.880 Kč 

Swift Line 3H-B Binokulární, 40x, 100x, 400x, makro 10x, LED osvětlení 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

13.630 Kč 

Swift Line 30B Binokulární lupa, 10x, 30x 10.850 Kč 

Swift Digital 120 Monokulární, vestavěná kamera 2024 x 1536 pixelů, 40x, 100x, 400x, LED osvětlení 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

25.620 Kč 

Swift Line 223 Trinokulární, 40x, 100x, 400x, 1000x, LED osvětlení 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

33.860 Kč 

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD

MIKROSKOPOVÉ KAMERY 
Objevte možnosti, které skýtá digitální kamera připojená ke 
klasickému mikroskopu. Řešení „vše v jedné krabičce“ vám 
umožní začít kameru používat ihned po vybalení.  

MIKROSKOPY 
Jedinečné modely, které umožňují použití jak v mikroskopické, 
tak makroskopické oblasti. Robustní provedení, bateriové 
napájení, bezúdržbový provoz a mnoho užitečných funkcí.  
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mozaBook CLASSROOM Instalace do počítače v učebně. Licence na jeden počítač / 1 rok. 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

5.200 Kč 

Offline 3D a video balíček Jedna instalace. Bez nutnosti přístupu k internetu. 1100 3D objektů, 1000 videí. 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

2.100 Kč 

mozaWeb TEACHER Online přistup k nástrojům a do galerie. Licence pro jednoho učitele / 1 rok. 2.600 Kč 

mozaWeb bezplatný účet Online přistup k 5 objektům měsíčně. ZDARMA 

MozaBook lze bezplatně stáhnout a vyzkoušet po dobu 30 dnů. 
Ceny licencí pro více učeben či na delší časové období Vám rádi zašleme. 

VÝUKOVÝ OBSAH

MOZABOOK A MOZAWEB 
100 interaktivních aplikací, 1000 3D modelů, 1000 videí, 
obrázky, zvuky, obsah do každého předmětu, on-line i off-line 
verze. Zapomeňte na nekvalitní obsah z internetu. 

PROJEKTMEDIA s.r.o. 
U Břehu 19 
102 00  Praha 10 

www.projektmedia.cz
e-mail: info@projektmedia.cz

Tel.: 274 021 811



 

ZMĚŇTE JAKOUKOLI TŘÍDU 
NEBO SKUPINU POČÍTAČŮ 
NA PLNĚ FUNKČNÍ 
JAZYKOVOU LABORATOŘ

SANAKO SOFTWAROVÁ JAZYKOVÁ LABORATOŘ

Se Sanako Study 1200 už nenarazíte na problém velikosti 
třídy, omezeného času nebo rozptylování. Podobně snadno 
jako byste učili jednoho studenta, můžete umožnit celé 
třídě účastnit se smysluplných aktivit, a to při plném využití 
vymezeného času a zachování kontroly nad činností studentů. 
S nástrojem Study 1200 jsou vám k dispozici nejčastější 
učební aktivity, a to doslova na několik málo kliknutí myši. 
Předvolené pracovní plány vám umožní pracovat na 
rozmanitých a efektivních lekcích kombinujících mluvení, 
poslech a psaný text. 

Study 1200

 VYVÍJEJTE SNADNO LEKCE ZA POMOCI 
PŘEDDEFINOVANÝCH AKTIVIT

Uživatelské rozhraní učitele

Uživatelské rozhraní studenta 

Pro nejlepší audiokvalitu 
použijte headset Sanako 
SLH-07

ROZMANITÉ A FLEXIBILNÍ JAZYKOVÉ LABORATOŘE

S pokročilým dynamickým uživatelským licenčním systémem se může jakýkoli počítač stát 
učitelskou či žákovskou stanicí, a tak vytvořit prostředí pro simultánní výuku. 

Párování, hraní rolí a diskuzní aktivity 
Možnost monitorovat a nahrávat postup studentů 
Nástroje kontroly používání webu a PC 
Zkouškový mód 
Učitelem kontrolované seznamy souborů 
Systém skupin pro snazší odlišování 
Nástroje komunikace mezi žáky a učitelem 
Interaktivní  tabule a psaní na ni 
Nástroje pro tvorbu cvičení  
Možnost zapojení více učitelů 

Aktivita telefonování 
Aktivita video párování 
Testovací nástroj využívající výběr z možností 
Aktivita posílání mikrofonu 
Aktivita procvičování čtení 
Aktivita procvičování výslovnosti 
Aktivita tvorby titulků a doplňování do textů
Autentická technologie převádějící text na mluvené slovo 
Automatické vkládání vlastní zvukové stopy 
Nástroje pro ústní zkoušení 
Nástroje pro domácí úkoly
A mnoho dalších vzrušujících aktivit. 
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Sanako Study 1200  Plná verze – licence pro jeden počítač (21 – 40 počítačů)  

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

12.070 Kč 

Sanako Study 700  Modulární verze – licence pro jeden počítač  4.600 Kč 

Sanako Study moduly 10 volitelných modulů pro Study 700, licence pro jeden počítač, cena za modul 1.440 Kč 

Sanako sluchátka  Sluchátka s mikrofonem (2 x jack 3,5 mm) 2.480 Kč 

Sanako výukový obsah Oxford University Press, Beginner až Intermediate, cena za úroveň a počítač 6.900 Kč 

 

 

 

Sanako Pronounce  Licence pro jeden počítač 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Pročocelová loďpluje

580 Kč 

Sanako Pronounce Live Licence pro 50 uživatelů, roční předplatné 20.120 Kč 

Hlasy rodilých mluvčí Nepřeberné množství profesionálních hlasů, licence na 1 počítač od 1.730 Kč 

 

 

Ovládací pult Pro učebnu s 24 žáky 

M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání?

M1-4: Proč ocelová loď pluje

212.300 Kč 

Žákovská stanice Konektor pro sluchátka, tlačítko pro přihlášení žáka 2.740 Kč 

Sluchátka Mercurius Velmi odolná sluchátka KOSS 1.230 Kč 

Jazyková katedra Na míru provedené pracovní místo učitele 43.100 Kč 

Monitor Zabudovatelná LCD dotyková obrazovka 31.300 Kč 

Veškeré ceny v tomto katalogu jsou uváděny včetně 21 % DPH. 

VÝUKA JAZYKŮ

JAZYKOVÁ LABORATOŘ STUDY 
Změňte jakoukoli třídu nebo počítačovou učebnu na plně 
funkční jazykovou laboratoř.  Dejte přednost hlasové 
komunikaci, poslouchejte, mluvte, diskutujte.

PRONOUNCE 
Správná výslovnost je základem kvalitní komunikace. Její 
nácvik vyžaduje hodně píle a času. Pronouce je velkým 
pomocníkem, ať jste ve třídě, doma nebo na cestě do školy.

JAZYKOVÁ LABORATOŘ MERCURIUS 
MERCURIUS 21 je komplexní ryze český systém. Skládá se z multimediální 
katedry a žákovských stanic se sluchátky. Je zcela nezávislý na 
počítači. Jeho funkce přímo podporují cíle stanovované v RVP. 
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Petr Hurych
Obchodní manažer - MagicBox, interaktivní učebny
e-mail: p.hurych@projektmedia.cz
tel.: +420 731 154 648

Radana Kyle
Obchodní manažerka - MagicBox, interaktivní učebny
e-mail: r.kyle@projektmedia.cz
tel.: +420 731 154 656




