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Вовед  

Си борд е бесплатна апликација која ја олеснува комуникацијата на децата и возрасните 

кои имаат потешкотии во говорот. Комуникацијата се олеснува со помош на слики и говор, 

кој е поврзан со понудените слики. Апликацијата го претвора текстот во говор и ја олеснува 

комуникацијата со помош на симболи. 

Апликацијата се состои од четири елементи и тоа место на кое се редат картичките, 

картички, папки и табла.  

Со помош на симболите можеме да направиме и реченица со одбирање на соодветни 

картички (симболи).  

 

 

Како да пристапите до Си борд апликацијата на Вашиот 

компјутер?  

Доколку сакате да го користите Си борд на вашиот компјутер, отворете веб пребарувач и 

напишете: www.cboard.io 

Во горниот десен агол менито на апликацијата може да се прилагоди според посакуваниот 

јазик. За македонски јазик одбирате MCD (види слика 1)  

 

Слика 1 

http://www.cboard.io/


 

Кликнете на “Вклучете го Cboard”.  За да се најавите стиснете на „Sign in with Google”. Откако 

ќе се најавите, кликнете четири пати едноподруго на катанчето, во горниот десен агол и на 

тој начин менито ќе биде отклучено и ќе можете да работите на апликацијата.  

Доколку апликацијата не е на македонски, влегувате во „Поставки” (settings) стискате на 

„Јазик” (language)  и одбирате „Македонски јазик”. За да го зачувате поставениот јазик на 

апликацијата во горниот десен агол стискате на „SAVE”. Апликацијата е веќе на 

македонски јазик (види слика 2) 

 

 

Слика 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Доколку сакате да го смените гласот на апликацијата (машки , женски) во поставки 

(settings) имате можност да го направите истото (види слика 3) 

Стискате на „Говор” и потоа стискате на „Глас”. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3 

 

Доколку апликација не ја користите неколку минути да имате предвид дека истата ќе се 

заклучи и повторно ќе треба да стиснете четири пати едноподруго на катанчето, во горниот 

десен агол, но и самите имате можност апликацијата да ја заклучите со едно стискање на 

катанчето. 

 

 

Менување на тема во Си боард  

За да го овозможиме подесувањето, мора да кликнеме четири пати едноподруго на 

катанецот кој се наоѓа во горниот десен агол. Потоа стискаме на копчето за подесување 

(settings) и одбираме „приказ”.  

Ќе забележите различни алатки за прилагодување на апликацијата. Прилагодувањето 

направете го според можностите и потребите на корисникот.  

Што и да одберете не заборавајте да стиснете на „зачувај” во горниот десен агол (види 

слика 4) 

  



 

 
Слика 4 

 

Како се креираат табли во Си борд? 

Повторно прво мораме да ја отклучиме апликацијата, на катанчето во горниот десен агол 

бидејќи на овој начин апликацијата е заштитена од непосакувани измени од страна на 

детето. За да додадеме табла или нова плочка стискаме на плусот кој се наоѓа на десната 

страна (види слика 5)  

 

Слика 5 

 



Потоа ја одбираме опцијата „Испразни ја таблата”. Одбираме симбол или прикачуваме 

фотографија којашто ќе ја опишува таблата. Одиме во „Симболи”. Го внесуваме името на 

симболот којшто го бараме, на пример активности.  

Кога одбираме симбол, самата апликација го внесува името на таблата, но ние можеме да 

го смениме името „активности “ на пример во моја папка.  

Боите што ги забележувате подолу овозможуваат промена на бојата на позадината на 

самиот симбол. 

 

 

Како се креираат папки во Си борд ? 

 Папка е место кадешто можеме да групираме повеќе картички, кои ги класифицираме по 

одредени карактеристики. Одбираме табла на која и додаваме папка. 

Ја одбираме таблата „Време”. Потоа кликаме на плусот (+). 

Ја одбираме опцијата „папка”. Одбираме симбол  или додаваме фотографија која ќе ја 

опишува папката. 

Одиме во „Симболи”.Го внесуваме името на симболот којшто го бараме, на пример: ноќ. 

Кога одбираме симбол, самата апликација ќе внесе наслов на папката, но ние можеме да 

го смениме, на пример наместо „ноќ” ќе напишеме „спие”. 

Боите подолу овозможуваат  промена на позадината. 

Откако ќе го внесеме името на папката,  стискаме на „Зачувај”. 

Креиравме папка  под името „време” (види слика 6).  

 



 

Слика 6 

 

Како се креираат картички во Си борд ? 

За да додадеме картички, одиме во „Табли” и ја избираме таблата во која што сакаме да ги 

вметнеме картичките.  

Одбираме „Моја табла”. Потоа, ја одбираме папката „Примери”. 

Одиме на плус (+), одбираме опција „Копч”, стискаме на „Симболи” и го пишуваме 

симболот којшто го бараме, пример: јаболко. 

Кога ќе одбереме симбол, самата апликација ќе внесе име на картичката, но ние можеме 

да го смениме. 

Вокализација е она што ќе биде прочитано кога ќе се одбере картичката. Стискаме на 

„Зачувај”. 

Ќе додадеме уште една картичка кадешто ќе внесеме име, такашто името и вокализацијата 

ќе се разликуваат. 

Повторно одиме на плус (+), опција „копче” , одиме во „Симболи” и пишуваме пример: 

бебе, но во вокализација пишуваме „бебето”. Повторно стискаме на „Зачувај”.  

За правилна структура на реченицата зборовите треба да бидат граматички правилно 

напишани. Исто така, постои можност да се снимате самите вие со вашиот глас, при 

правење на одредена картичка. Чекорите се исти, Креираме картичка како и сите останати, 

но само пред да ја зачуваме го снимаме нашиот глас и на крај повторно мораме да 

стиснеме на „Зачувај”.  

 



Како се уредуваат картички на Си борд? 

Картичките во таблите, можеме да ги уредуваме и менуваме во зависност од потребите и 

можностите на корисникот.  Како се уредуваат истите? Најпрво стискаме на „уреди” што се 

наоѓа во левиот агол (види слика 7) 

 

Слика 7 

Со оваа опција имаме можност да уредиме или одбереме една или повеќе картички.  

Кога ќе одбереме една картичка истата станува со сина позидина и веќе имаме можност за 

бришење и менување на подесувањето на означената картичка. 

Опцијата „Фиксирано” овозможува да имаме фиксен број на редови и колони на 

картичките, но тоа не зависи од бројот на картички. 

Во опцијата „Уреди” исто така, можеме да ги менуваме местата на картичките една со 

друга. 

Доколку сакаме да ги изменуваме таблите тогаш ќе треба да влеземе во делот „Изгради” 

кој се наоѓа во левиот агол на апликацијата (види слика 7) 

„Табли” е место во кое се наоѓа список на табли, кои ги има во почетното мени. Таблите 

можат да се отстранат од почетното мени, а сепак да се во самата апликација, доколку би 

сакале да ги вратиме (види слика 8). 



 

Слика 8 

Во делот „Сите мои табли”, се наоѓаат сите табли коишто сме ги направиле, па одовде 

можеме да вратиме избришана табла. Исто така, овде можеме трајно да избришеме табла, 

која веќе не ни е потребна. 

Таблата „Овошје” е избришана од почетното мени. Доколку кликнеме на стрелката десно, 

ќе ја вратиме во почетното мени. Доколку кликнеме на вториот симбол, крукчето 

овозможуваме таблата да биде јавна и да можат другите да ја преземат. Доколку кликнеме 

на третиот симбол, кантичката, таблата трајно ќе биде избришана. 

Моливчето, коешто се наоѓа на самиот симбол, овозможува уредување на таблата, 

менување на име или симболи. 

Јавни табли е место каде што можеме да преземеме табли, коишто некој друг ги направил. 

Со притискање на плусот (+) ја додаваме таблата во нашиот комуникатор (види слика 9) 



 

Слика 9 

Доколку кликнеме на лупата, можеме да побараме табла во зависност од потребата која 

ја имаме. Преземената табла, можеме да ја уредиме и прилагодиме во зависност од 

своите потреби, со бришење, менување или додавање на картички. 

 



 За корисниците на андроид покрај пристапот преку интернет пребарувачот може да ја 

преземат апликацијата Cboard AAC од ПлејСтор на овој линк 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.cboard&hl=mk&gl=US  (види слика 

10) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слика 10 

 

Оние што пристапуваат од iOS уред како ајфон или компјутер базиран на Мак ОС тоа може 

да го направат преку вградениот прелистувач Safari со внесување на cboard.io во делот за 

веб-адреса. 

Во однос за достапноста на гласовите што ги читаат симболите таа варира од еден до друг 

оперативен систем. 

За андроид Cboard може да има 5 различни гласа за македонски, односно Александар и 

Марија од Мајкрософт, Кико и Сузе од РХ Воице и роботскиот глас еСпеак. Некои од овие 

гласови се инсталираат дополнително како Кико и Сузе од овој линк 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.olga_yakovleva.rhvoice.android&hl

=mk&gl=US 

Или eSpeak од овој линк 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reecedunn.espeak&hl=mk&gl=US 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.cboard&hl=mk&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.olga_yakovleva.rhvoice.android&hl=mk&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.olga_yakovleva.rhvoice.android&hl=mk&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reecedunn.espeak&hl=mk&gl=US


За албански јазик Сиборд на андроид е достапен со гласовите Хана што се презема преку 

РХ Војс енџинот 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.olga_yakovleva.rhvoice.android&hl

=mk&gl=US 

или со роботскиот глас за албански преку eSpeak 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reecedunn.espeak&hl=mk&gl=US 

На Виндовс Cboard за македонски ги има на располагање петте гласа како и кај андроид. 

Гласот Кико во случајов се презема од 

https://louderpages.org/kiko 

Од повеќето понудени опции се презема и инсталира сапи-5 интерфејсот. 

Гласот сузе може да се преземе од овој директен линк 

https://github.com/RHVoice/suze-mkd/releases/download/v4.1/RHVoice-voice-Macedonian-

Suze-v4.1.1022.17-setup.exe 

Роботскиот глас eSpeak и за македонски и за албански се презема од 

http://espeak.sourceforge.net/ 

Додека интерфејсот за сапи-5 за гласот Хана се превзема од 

https://louderpages.org/hana 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.olga_yakovleva.rhvoice.android&hl=mk&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.olga_yakovleva.rhvoice.android&hl=mk&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reecedunn.espeak&hl=mk&gl=US
https://louderpages.org/kiko
https://github.com/RHVoice/suze-mkd/releases/download/v4.1/RHVoice-voice-Macedonian-Suze-v4.1.1022.17-setup.exe
https://github.com/RHVoice/suze-mkd/releases/download/v4.1/RHVoice-voice-Macedonian-Suze-v4.1.1022.17-setup.exe
http://espeak.sourceforge.net/
https://louderpages.org/hana

