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Samsung Zprávy
Zprávy Samsung používám ke komunikaci většinou s rodinou, 
když jsem mimo dosah sítě Wi-Fi. Například když jsem 

na doučování. Napíšu mamce v kolik hodin mě má 
vyzvednout.

Ale také přes ně píšu třeba babičce, které nejde nainstalovat
Viber, ani nic jiného, protože nemá dotykový telefon.

Nebo také tuto funkci používám ke komunikaci s těmi,
kteří nemají nainstalovanou aplikaci Viber, nebo 

neznám jejich e-mailovou adresu.



Viber
Viber používám ke komunikaci s rodinou i s kamarády ve škole.

Zaprvé psaní zpráv i volání je zdarma. Samozřejmostí jsou videohovory.
Ale zadruhé je potřeba přístup k internetu či Wi-Fi sítě.

Kromě spolužáků se dálkově dorozumívám funkcí Viber také s příbuznými atd.

Prvně to mělo sloužit k tomu že jsem se mohl pomocí Viberu dorozumíat se 
strejdou a tetou z Austrálie. Ale pak jsem zjistil že tuto funkci mají i někteří moji 
příbuzní z Čech. Dříve jsme se dorozumívali funkcí Skype, ale od té doby kdy 
nemáme Windows XP ale Windows 10 tak Skype nepoužíváme.



G-mail a Seznam
G-mail [dží mejl] používám pro komunikaci s vyučujícími, kteří nezavedli 
dorozumívací zařízení Google - Učebna nebo soukromý s rodinou.

Posílám jim přes to hotové úkoly, nebo když je pošlou rodičům (spíše mamce), 
tak mi to rodiče pošlou do mého školního mailu [mejlu]

Seznam používám jako veřejný, ale ne jako školní.

Přes Seznam píši třeba výboru našeho domu, když vidím že vrata od garáže se 
chovají zvláštně, nebo někde něco vidím, co není dobře. Jak jsem vypozoroval, 
tak pokud to lidem nebrání, tak to neřeší. Například: Dveře od domu se 
nedozavřou. ,,Má to AZD* nebaví mě 3 vteřiny čekat. Radši ať nás vykradou.”

*AZD - Automatické Zavírání Dveří



Google Učebna
Tuto funkci používám na 8 předmětů a musím říci že je to šikovná věc.

Mezi těch 8 předmětů patří: Anglický jazyk, Fyzika, Komunikační technologie, 
Matematika, Německý jazyk, Třídnictví 6.B, Vyhledávání informací, Zeměpis.

Líbí se mi na tom to, že to nemusím hledat v mailu v doručené poště ani v koši. 
Mám všechny předměty roztříděny do složek.

Je to vynikající dorozumívací prostředek
mezi žáky a vyučujícími. :-)



Google Meet
Google Meet je něco podobného jako Skype, akorát je to přes 
Google a potřebujete k tomu jen Google učet - G-mail. Můžete 
připojit do videokonference až 100 lidí.

Akorát co k tomu je potřeba je kamera. Buď zabudovaná v 
notebooku nebo na USB kabel.

Dorozumívám se pomocí této funkce s moji třídou 6.B a s mým 
panem učitelem na FY, KT a VYI.

,,Také šikovná věc.”



KONEC
Děkuji Vám mockrát za shlédnutí mojí prezentace Vzdálená komunikace.

Těším se zase na Vás u další prezentace.

Vyrobeno v Praze dne 2. června 2020


