
Moje komunikace (nejen) ve 
vzdálené výuce

Kristýna Rašínová 6.A



Whatsapp

- můžu si kdykoliv zavolat s kamarády
- můžu se lehce domlouvat (např. kde se sejdeme)
- když se nudím, prostě někomu zavolám

- pokud někdo ze členů hovoru nemá aktualizovaný Whatsapp, 
nemůže se volat více než 4 lidem.

Příklady použití:

- na zahnání nudy



Google Classroom

- velmi přehledné zadávání úkolů
- můžu to mít stáhlé na mobilu propojené s počítačem
- není v tom takový zmatek jako v e-mailech
- můžete mít více kurzů najednou
- vždy když je zadaný úkol, dostanu upozornění
-
- žádné mínus mě nenapadá (jen, že spousta učitelů Google 

Classroom nepoužívá)                   

Příklady použití:                      

- na snadné a přehledné zadávání prací



- mám možnost sledovat mé oblíbené seriály a filmy 
- samo nabízí dobré filmy vhodné pro mě
- je snadné vyhledat dobré filmy ke shlédnutí
-
- je placený                        Příklady použití:
- spousta známých filmů tam není     - když se nudíte
-                                    - s přáteli
-                                    - koukání na dokumenty                                                                                          

                                   

                                



Youtube

- jsou tam zábavná videa
- jsou tam i poučná videa, která mi něco vysvětlí
- můžete sami přidávat videa
- ukládat si videa, která se vám líbí

- často jsou tam i hloupá videa
- clickbaity (video má v popisku něco úžasného, co se v 

obsahu, ale neukáže a jenom jste ztratíte čas)



E-mail

- v G-mailu se dají vytvořit složky a štítky, díky kterým 
je v e-mailech lepší orientace a přehlded

- jednoduché odeslání e-mailu 
- můžu posílat e-mail více lidem najednou

- e-maily mi chodí každou chvíli (:D)
- dodržování netikety zdržuje
- vytváření složek a třídění e-mailů dá práci



Hangouts  

- když se chcete učitelů na něco zeptat, je to mnohem 
pohodlnější a rychlejší, než přes e-mail

- můžete hovarovat
- když tam přidáte i přátele, můžete volat společně
- máte možnost chatovat s více lidmi najednou
- chatovat s někým v průběhu jiného hovoru

- často špatná kvalita
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