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Komunikační prostředky, které používám v karanténě (škola)

1. Google classroom

1. Google hangouts

1. Google meet

1. Gmail



Komunikační prostředky, které používám v karanténě (volný čas)*

1. WhatsApp

2. Instagram

3. TikTok

4. Spotify

5. YouTube

6. Snapchat

7. Hangouts

*aplikace, které používám ve volném čase (soc. sítě)



Google classroom

+ Stručné - když splníte úkol, tak máte úkol šedý, zatímco 

úkoly které jste ještě neudělali zůstaly barevné

+ Nahrávání - např. odkaz, soubor nebo vytvoříte dokument, 

prezentaci, takulku či nákres

+ Mobil i počítač

- Komentáře k úkolům - když napíšete panu učiteli soukromý 

komentář nepřijde mu upozornění = k vaší otázce se může 

dostat až když bude úkoly kontrolovat

- Termín odevzdání - když odevzdáváte práci pozdě, svítí 

tam nápis ODEVZDÁNO POZDĚ. Já jsem z toho vždy nervózní



Google hangouts

+ Rychlé psaní - nemusí se dodržovat netiketa

+ Upozornění

+ Vytváření skupin

- Videohovor - kapacita 10 lidí



Google meet

+ (u placených verzí) Kapacita až 250 lidí

+ Sdílení obrazovky - jeden sdílí obrazovku a ostatní 

účastníci vidí co je na té obrazovce



Gmail

+ Krásný design

+ Jednoduché psaní emailů

- Netiketa



WhatsApp

+ Rychlé psaní - nemusí se dodržovat netiketa

+ Média- lze posílat fotky, videa, hlasové zprávy a odkazy

+ Vytváření skupin

+ Upozornění

+ Změna tapety - např. bez tapety, obrázek z galerie, 

jednobarevné, výchozí, knihovna tapet (musíte si stáhnout 

aplikaci)

+ Hovory i videohovory

+ Doručeno a zobrazeno - speciální znaménka které ukazují jestli 

zpráva přišla a jestli si jí vybraný člověk přečetl

- Videohovory - ve čtyřech lidech a víc už se hovor seká



Instagram (soc. síť) +
+ Více účtů se stejnými přihlašovacími údaji

+ Soukromý i veřejný účet

+ Chat - zprávy, videa, obrázky, hlasové zprávy, odkazy, posílání příspěvků

+ Hovory i videohovory

+ Příběhy - fotky, videa, ankety, kvízy, otázky, hudby, nálepky, text, 

kreslení, filtr, místo,  hashtag, označení např. vašeho kamaráda (musí mít 

Instagram)

+ Příspěvky - fotky, videa, filtr, popis příspěvku, označení člověka, 

hashtag, místo

+ Likey a komentáře pod příspěvkem

+ Živě - mobil/počítač vás nahrává a vaši sledující se na vás mohou koukat 

živě + můžou vám tam něco napsat

+ Blokování a nahlašování jiných účtů - Instagram by měl tyto účty smazat



Instagram (soc. síť) -

- Živě od lidí z jiné země - Když má někdo např. z Ameriky 

live stream (=živě) odpoledne u nás je noc a my spíme. Já 

takhle přicházím o hodně live streamů.



Tik tok (soc. síť)

+ Soukromý i veřejný účet

+ 15 s - 60 s  dlouhé video

+ Chat - zprávy, videa, obrázky, posílání příspěvků

+ 2 stránky: 1) pro tebe - videa, které ti nabídne Tik tok, 

podle toho koho sleduješ

2) sleduji - videa, které vydali lidé, které sleduješ

- Spotřebuje spousta baterky 



Spotify (hudební aplikace)

+ Najdete jakoukoli hudbu

+ Playlist - můžete si vytvořit playlist s písničkami podle 

toho jaké teď posloucháte

+ Podcasty (já jsem si zatím ani jeden nepustila, ale vím, 

že tam jsou)

- Reklamy - “Pořiďte si Spotify premium!” “Je to 

jednoduché, stači stisknout toto tlačítko a je to!” -

samozřejmě se za to platí

- Premium - tam patří: bez wifi, žádné reklamy, poslouchej 

z jakéhokoli zařízení, neomezené přeskakování písniček



YouTube (soc. síť)

+ Sledování videí i bez přihlášení - nemůžete dávat likey a 

psát komentáře

+ Nahrávání vlastních videí (já je nenahrávám)

+ Odběr - když lidé které odebíráte vydají video, přijde 

vám zpráva

- Titulky - Mně někdy blbnou. Zapnu si titulky a nejsou 

tam. Vypnu je a najednou tam jsou!



Snapchat

+ Chat - fotky, videa, hlasové zprávy, odkazy

+ Hovory i videohovory

+ Snap (název pro fotku vyfocenou přes Snapchat) - Snapchat 

filtr, text, nálepka, kreslení

+ Bitimoji (vytvoříte si vaší postavičku a tu máte potom 

jako profilovku) - barva pleti, tvar hlavy, vlasy, barva 

vlasů, barva očí, make - up, postava, oblečení

- Chat - když si s někým píšete, druhý den už tam vaše 

konverzace není



Google hangouts

+ Rychlé psaní - nemusí se dodržovat netiketa

+ Upozornění

+ Vytváření skupin

- Videohovor - kapacita 10 lidí



Děkuji za pozornost!


