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Whatsapp
Na platformě aplikace whatsapp jsem komunikovala se 
třídou, se třídním učitelem, rodinou a kamarády.

+ Dá se rychle a dobře komunikovat s lidma .
+ Vidíte když si člověk vaší zprávu přečte či poslechne.
+ vždy vidím jestli jsou lidi online.
- musíte být na wifi nebo používat data
- Aplikace mi zabíra 145 MB v telefonu.
- Potřebuje mít oprávnění na:kontakty, mikrofon, 

fotoaparát,telefon a úložiště

Whatsapp používám každý den, vždy si kontroluji zprávy a 
volám si s kamarády a rodinou.



GOOGLE CLASSROOM
Google classroom kontroluju každý den jestli nám něco 
nebřibylo. Komunikuju tam jenom s učiteli.

+ Google classroom je propojená s gmailem
+ Můžete tam psát komentáře veřejné ale taky soukromé.
- je tam datum odevzdání
- Máme víc učeben na jiných gmailech, takže je v tom 

zmatek.



GMAIL
Gmail kontroluju taky každý den, mám spoustu adres ale 
kontroluji jen školní a můj osobní gmail.Kounikuju tam se 
svou sestřenicí a s učiteli 

+ zpráva se odešle během 5 sekund
+ gmail můžu používat jak na ipadu tak i na PC a telefonu.
- občas mi nějaká důležitá zpráva unikne, kvůli velkému 

návalu nových zprav. To jí pak musím hledat pod gmailovou 
adresu člověka. Ale občas to ani nezjistím, že mi má 
nějaká zpráva přijít.



Instagram
Na instagramu komunikuju docela často a to s lidma na 
které nemám číslo. Komunikuju tam jen s kamarády.

+ dá se tam volat normálně i na facetime
+ je to bezplatné
+ můžete posílat Gify a přikládat fotky nebo videa 
- bohužel je to  zase na wifi ale naštěstí to není za 

peníze



Telefon
A samozřejmě nesmíme zapomenout na aplikaci kterou máme v 
telefonu vždy předinstalovanou a je tam permanentně, je to 
telefon přes který volám svým kamarádům, rodině a učitelům 
(když na ně mám číslo a něčemu nerozumím)

+používám telefon značky samsung číslo A10 který prošel 
aktualizací která umožňuje volat si přes videohovor 
samozřejmě za kredit.

- štve mě že je to za peníze (kredit)



Konec 
Děkuju moc za pozornost a za shlédnutí celé prezentace až k 
konci,doufám že se vám líbila jinak přeji hezký den večer 
nebo v jakékoliv části dne tohle čtete. 
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