
Moje komunikace 
přes koronavirovou 

krizi



Jaké prostředky jsem používala 
(používám i do teď)

Aplikace které jsem používala nejvíce, nejčastěji a používám je nadále 

:

WhatsApp

E-mail

Google učebna (clasroom)

Meet google

Google duo

( každou aplikaci popíšu zvlášť)



WhatsApp

Tuto aplikaci jsem používala dlouho před tímhle  vším. Používám ji jen na 

dopisování jak s kamarády, tak i s rodinou. Vlastně nepoužívám nic jiného, 

třeba jako Messenger, Twitter... 

W.App používám opravdu hodně. Nejčastěji si na něm píšu s kamarády, 

vlastně na této platformě nejde dělat nic jiného, než posílat zprávy, smajlíky a 

fotky.

I s rodinou si píši, ale jen výjimečně a většinou jen o nějaké rodinné akci. 



E-mail

Tuhle aplikaci používá snad každý znás. Nebo jen málo kdo ji vůbec nezná.

Posílají se zde e-maily, které většinou bývají důležité, dlouhé a tak trochu jsou 

nudné je posílat.Oproti jiným, kratším, rychlejším zprávám kterých přes den 

napíšeme nespočet  mnoho. 

Takže jej využívám jen na důležité psaní. Mezi které řadím jak odevzdávání 

pár úkolů ze školy, ale i psaní si  s babičkami , které jsou doma sami a 

potřebují si pohovořit alespoň takto na dálku. Když už jsme je nemohli často 

navštěvovat osobně.



Google učebna ( clasroom )

Zde se odevzdávají úkoly, které dostáváme od učitelů ze školy (no spíš z 

domova). Tuto platformu používá každý žák naší třídy, je to povinnost kterou 

musíme plnit. Zde dostaneme zadanou práci ( většinou ji dostáváme každé 

pondělí ) kterou máme vypracovat do daného termínu. Nejčastěji to je na 

týden. Když ji neodevzdáte včas, tak se vám ukáže ( u daného úkolu) značka 

CHYBÍ ...a to znamená že jste ji nesplnili v termínu a že ji co nejdříve musíte 

odevzdat. Když nestíháte a víte, že práci neodevzdáte včas ( jak z technických 

důvodů tak i z rodinných) je slušnost se omluvit a vysvětlit proč práci 

neodevzdáte tak jak máte. A to samozřejmě neplatí jen v této situaci, ale i 

normálně. Já ji využívám tak jak je potřeba a vyhovuje mi.



Meet google

Tuhle aplikaci jsem používala jen málokdy a to k různým schůzkám online ( čili 

na dálku). 

Třeba ke schůzkám se skautem jednou týdně. Teď už naštěstí chodíme ven a 

vidíme se nejen pomocí obrazovky na  mobilu nebo počítače. Za to jsem moc 

ráda, byla to nepříjemné slyšet ty lidi na dálku a ne osobně.

Další online schůzkou no spíše hodinou, byla hodina fyziky. Tam jsme se 

připojovali skoro každý čtvrtek abychom si spolu s panem učitelem probrali 

důležitou látku. To mi poměrně vyhovovalo, ale i tak je to jiné poslouchat 

učení skrz mobil a nebo přímo ve třídě, kde mi to vyhovuje víc.



Google duo
Tuto platformu používám opravdu výjimečně. 

Telefonuji si s tetou, která tuto aplikaci také používá. Většinou si zavoláme 

pomocí videohovoru ( to znamená, že se nám zapnou kamerky a vidíme se 

navzájem. Je to vždy velká legrace. Občas to zlobí a neslyšíme  se, ale to 

přidává na legraci. Povíme si novinky ( i když jich mnoho nebývá ) a akce které 

se zrušili nebo na které se chystáme.

Sice to není ani trochu stejné jako se vidět a slyšet doopravdy, ale na pár 

hovorů to stačí. Obzvlášť, když se po tom domluvíte na tom, že se navštívíte 

na chalupě kde jsme jenom my. 



Shrnutí

Všechno tohle, sezení doma,povídání si s kamarády jen pomocí mobilu mě 

opravdu štvalo. Chyběl mi ten osobní kontakt a věřím, že nejsem zdaleka 

jediná. SIce se  tohle všechno dá zvládnout, ale jen pár dní. 

Věřím, že tento čas musel být velmi  pohodlný pro introverty, kteří si rádi 

někam zalezou s knihou a hlavně sami, aby je nikdo nerušil.

Tak třeba já jsem pravý opak, jsem ukázkový extrovert !


