
Moje komunikace (nejen) ve 
vzdálené výuce
Julie Hejsková



Telefon

- - sms moc nevyužívám
- + volání - se spolužáky třeba při společných projektech, domácích úkolech
- - raději volám přes Whatsapp, protože to je zdarma
- + telefonem jsem fotila vypracované úkoly, které jsem pak musela nahrát 

do Google učebny nebo odeslat do školy zpět e-mailem



       Viber

- + komunikace s mojí taneční skupinou
- - když je ve skupině více lidí je obtížné číst tolik zpráv
- - lidé posílají různé fotky a potom mám přeplněnou galerii
- + komunikace s trenérkou na tanec 
- + informace ohledně hodiny tance nám trenérka předem napíše
- - jinak tuto aplikaci nevyužívám 



Whatsapp

- + komunikace s panem učitelem Vackem
- + volání se spolužáky při domácích úkolech a projektech 
- + přes Whatsapp hovor - online hodina klavíru
- -  přes Whatsapp hovor slyším zvuky docela špatně (hlavně zvuk klavíru)
- - hovor přes Whatsapp často vypadává



    

E-mail

- + první kontakt s většinou učitelů byl právě přes e-mail, nejdříve chodily 
e-maily na rodiče a postupně pak učitelé začali psát přímo na naše e-maily

- + odevzdávání úkolů z hudební nauky do ZUŠ (úkoly byly zadávány na 
stránkách ZUŠ a řešení vraceno zpátky e-mailem)

- - musela jsem si e-maily třídit, abych se v nich vyznala
- - e-mail musím kontrolovat několikrát za den, protože mi úkoly přichází 

neustále



    E-mail

- někdy byly e-maily dost dlouhé a musela jsem si je číst vícekrát, je asi 
dobré psát e-maily přehledně a třeba v bodech

- -Ten, kdo e-mail posílá by si ho měl po sobě několikrát přečíst a ujistit se, 
že napsal vše, co chce říct a co je potřeba. Stávalo se, že mi k jednomu 
úkolu přišly 3 e-maily (ještě jsem si vzpomněl/vzpomněla).....



Učebna Google

- - postupně přibývaly předměty do Učebny Google - hloupé je, že máme dvě    
učebny - jednu na náš osobní e-mail a druhou na nový školní e-mail

- - úkoly, které musely být vypracovány ručně, jsem musela nafotit, přeposlat 
rodičům, kteří si je e-mailem poslali do notebooku a pak jsem je mohla 
odevzdat v učebně

- + na některé úkoly jsem byla z Google Učebny přesměrována na výukové 
stránky jako třeba www.umimeto.org nebo www.sciodat.cz

http://www.umimeto.org


Umimeto.org

- online procvičování matematiky a angličtiny
- - vždy musím dosáhnout na několik štítů, abych úkoly splnila
- + když odpovím špatně ukáže se mi správná odpověď a proč to tak je
-  je to na rychlé procvičování, nezabere vám to tolik času jako Wocabee



LearningApps.org

- využívali jsme při výuce němčiny
- + úkoly, cvičení a testy online, výsledek se uložil, nemusela jsem paní 

učitelce Charvátové nic fotit a posílat
- - když jsem se zapomněla přihlásit, všechna cvičení jsem musela dělat 

znova
- - vše v němčině
- - když jsem v cvičení měla jen jednu chybu musela jsem celé udělat znovu, 

protože se mi to ukázalo jako nedokončené



Wocabee

- využívali jsme při výuce angličtiny
- je to aplikace k procvičování slovíček, vět, překladů
- + pěkně si na této aplikaci můžeme procvičit slovíčka a když odpovíme 

špatně ukáže se nám správná odpověď
- - zabere to dost času



Skype

- online hodiny flétny
- + vše probíhalo bez problémů
- + skype hovor se dá dopředu naplánovat a vidím, jestli pozvaný hovor přijal 

a počítá s ním
- - přes skype nejdou dobře slyšet zvuky a někdy se hovor zasekne



Třídnická hodina z Kvildy



Fyzika online



Když jsme spolu ve 
škole, tak je všechno 

jednodušší a lepší!


