
Moje komunikace
Kristýna Smyčková



Google učebna

Pozitivní:                                                                                                                   

Přes tuto aplikaci jsme mohli sukromně i veřejně komunikovat a  to je značná 

výhody.Myslím si že i pro učitele to bylo taky velmi podlé.Tato aplikace byla i velmi 

přesná  a užitečná.Upozorňovala nás na všechny úkoly i data odevzdání.

Negativa:                                                                                                                   

Z vlastní zkušenosti jsem žádné negativa nenašla.



Email

Pozitiva:                                                                                                                    

Používala jsem email i gmail a  není na si stěžovat,ale zároveň zde nebylo nic 

zajímavého.Je to aplikace v které jsme posílali úkoly učitelům a naopak.                   

Tato komunikace mi vyhovovala a jsem ráda, že jsem ji mohla využít.



Hangoust

Pozitiva:                                                                                                                    

Toto je moje nejoblíbenější aplikace.Můžeme zde soukromě hovořit s učiteli i 

spolužáky.Také v této aplikaci používáme videohovory a to je skvělé,můžeme se 

navzájem vidět nebo se učit jsem opravdu ráda že tuto možnost máme.

Negativa:Když mi někdo napíše do chatu nezobrazí se mi to hned jak tuto aplikaci 

otevřu a to mi je nepříjemné.



Kahoot

Tato aplikace je velmi zajímavá a když nejde otest je i zábavná.Většinou na ní 

však vznikají většinou testy a cvičení s omezeným časem.Dá se zde udělat z 

každého předmětu něco.Tuto aplikaci používá paní učitelka Ježková a pn uitel 

Tlapák.Mně tato aplikace vyhovuje pokud nemá moc krátký limit a to na to si 

učitelé dávají pozor, takže jsem  s ní opravdu spokojená.

Negativa: Já jsem našla jen jedninnou nevýhodu a to když se překlapnete.Bohužel 

už s tím počítám a musím si dávat větší pozor



Whatsapp

Toto je aplikace,kterou jsem využívala spíš na chatování s kamarády.                             

Občas jsme si i volali a jsem moc ráda že jsem tuto aplikaci měla k dispozici.            

Mohli jsme si posílat fotky,videa a to všechno jen s pomocí telefonu a Wifi.                

Když jsem měla telefon na pana učitele tak to bylo jednodušší mu poslat fotku 

přes tuto aplikaci než psát další email.



Umíme se ...

Toto je aplikace na procvičování různých předmětů.Je zde 

matematika,čeština,přírodopis,fyzika atd.My jsme zde používali angličinu a 

matemtiku a je to velmi hezký způsob učení kromě úloh co vám zadá paní učitelka 

si zde můžete zahrát i spoustu zajímavých her a já osobně jsem si to moc užila.



Děkuji za shlédnutí A PROSÍM


