
Milí žáci,  

moc mě těší, že většina z Vás se přihlásila do našeho on-line Google kurzu.  

Ostatní žáky MOC PROSÍM, ABY SE DO KURZU ZAPSALI (návod je níže). Protože veškeré 

úkoly nyní najdete právě v Google kurzu včetně starších zadání. Úkoly se objeví vždy v pondělí, 

stejně jak jste si zvyklí koukat na webové stránky školy.  

 

Znovu doporučuji si na mobil stáhnout aplikaci Google classroom pro jednodušší vkládání úkolů 

do kurzu (vyfotíte si je a vložíte po přihlášení do kurzu).   

 

Tento týden pokračujeme v tématu profesí, budeme opakovat. Úkoly jednoduše vyplníte a 

odevzdáte v Google kurzu. 

Pro ty, kdo se do kurzu zapsal, ale neví, jak s tím pracovat a odesílat úkoly: 

https://www.youtube.com/watch?v=JabGcbFc8_w  
 

Čeká nás i první videokonzultace na odkaze https://telekonference.eu/join/eyqoqz. Je dobrovolná. 
Vzhledem k velkému počtu žáku jsem Vás rozdělila na dvě skupiny: 
5.5. v 8:45 se připojí 8.A,  

5.5. v 9:30 se připojí  8.B 

 

Jak: Velmi jednoduše: kliknutím na uvedený odkaz: https://telekonference.eu/join/eyqoqz 

Poté zadáte své jméno (např. Jan Starý) a dáte povolit mikrofon a webkameru a jste TAM. NIC se 

neinstaluje. 

Co potřebujete: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem (popřípadě chytrý 

telefon nebo tablet), připojení k internetu 

Proč: dobrovolná konzultace, možnost se slyšet, číst a komunikovat. 

Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho může naistalovat (dole 

odkaz, trvá to asi minutu) 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--

a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

 

 

Pro ty, kdo se ještě nepřihlásil do kurzu: 
 

Co je Google učebna a proč se tam přihlásit? 

Rozhodla jsem se přesunout naši komunikaci do nového prostředí, do Google učebny. Slibuji od 

toho hlavně přehlednost. V neposlední řadě by to Vám mělo pomoct s odevzdáváním úkolů (totiž 

sem můžete odeslat fotku přímo ze svého mobilu). Tady si můžeme psát, můžete mi klást otázky, 

budu vám zadávat úkoly, vkládat materiály ke studiu. Sem budete vkládat hotové úkoly, uvidíte 

přehledně, které úkoly odevzdané máte, které ne, co ještě chybí, a samozřejmě hodnocení a 

zpětnou vazbu ode mě. Doufám, že se Vám tady bude líbit a brzy se na tuto formu komunikace 

zvyknete. 

Tak vzhůru do toho! 

 

Jediný „háček“, který to má, musíte mít nebo si založit google účet, což v praxi znamená 

registrovat si mailovou adresu na gmail.com , jinak to bohužel fungovat nebude.  

Ti z Vás, kteří google účet nemají, mohou si ho jednoduše založit na https://mail.google.com  

Bude se Vám třeba hodit při využití dalších Google nástrojů: maps, youtube (kde například můžete 

pak komentovat a stavit liky). V případě, že si musíte google účet založit, je nutné, abyste při 
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zadávání údajů o jménu napsali své SKUTEČNÉ příjmení a jméno, abych věděla, s kým 

komunikuji a kdo mi úkoly posílá.  

Poté co budete mít google účet (poštu), tak se přihlásíte a otevřete si stránky Google Classroom 

https://classroom.google.com, kde zadáte kod našeho kurzu dvfyw2a poté co v pravém 

horním rohu kliknete na šedý křížek „Zapsat se do kurzu“ (viz náhled).  

 
 

Doporučuji k práci s Google classroom a Gmail používat prohlížeč Chrome, uvidíte, jak Vám to 

práci usnadní (přihlásíte se hned ke všem google nástrojům najednou).   

 

Ti z Vás, kteří Google účet máte, prosím zkontrolujte v nastaveních k účtu, jestli máte 

vyplněné své skutečné jméno, případně opravte. 

 

Vaše učebna na Google Classroom se jmenuje „Ruský jazyk 8. Ročník ZŠ Starý Jičín“. Už 

jsem tam přidala všechny úkoly od začátku samostudia dle týdnů, které jste měli odevzdat. 

Uděláno je to hlavně pro ty z Vás, kteří mi ještě nestihli vše odevzdat. Tím, že úkol napsaný 

v sešitě můžete jednoduše nafotit a pak vložit do Učebn, si ulehčíte práci.  

Prosím udělejte to tak a odevzdejte své úkoly! I přesto, že nehodnotíme Vás klasicky 

známkami, musíme stejně na vysvědčení psát slovní hodnocení! Tak, aby bylo z čeho… 

 

Ti z Vás, kteří mi úkoly odevzdávali elektronicky přes školní mail, NEMUSÍ je znovu fotit 

do Google učebny.  Mám je poznamenané a ohodnocené. Děkuji. Jen se Vás prosím přihlásit 

do našeho kurzu na Google classroom.  

 

Snad je vše vysvětleno polopatě. Kdyby bylo něco nejasné, pište prosím na školní mail 

bendova@zsstjicin.cz . 

 

 

Úkoly prosím odevzdávejte prostřednictvím Google kurzu. Děkuji!  

 

 

Mějte se hezky,  
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Olga Bendová 

 


