Registrace, spuštění a práce v Google
Classroom
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Registrace:
1. Otevřete webovou stránku http://google.cz
2. Vpravo nahoře vyberte Přihlásit se
Nebo Účet Google a pak

3. Zapíšeme název účtu = emailovou adresu
(např. 15novakjosef@zshostivar.cz) a pak tlačítko Další
zapíšeme heslo (např. Xz578abce1) a pak tlačítko Další

15novakjosef@zshostivar.cz
Xz578abce1

4. V případě, že již máme registrovaný školní účet – jen přepneme do svého školního účtu

Připojení k aplikaci Classroom:
1. Klikneme na symbol s 9 tečkami
a z nabídky vybereme Učebna (nebo anglicky – Classroom)

2. Stiskneme Zapsat se do kurzu

3. Zapíšeme kód kurzu – získali jsme od vyučujícího (má 6 písmen) a stiskneme Zapsat se

4. Dostanete se na výchozí stránku kurzu (předmětu) Google Učebny.

Práce v aplikaci Classroom:
1. Pokud vám vyučující zadá úkol nebo pošle pracovní materiál,
najdete to na Streamu Google Učebny nebo také v Gmailu.

2. V tomto případě vám vyučující položil otázku,
po kliknutí na ni se objeví stránka s možností odpovědět.
K dané otázce, úkolu může být stanoven i termín odevzdání, který je uveden nad otázkou.

3. Pomocí tlačítka Odevzdat můžete poslat svou odpověď.
Veškeré své práce uvidíte v záložce Práce v kurzu.

4. Nyní si ukážeme, jak postupovat, pokud vám vyučující pošle úkol, který se dá vyplnit online.
Opět si rozkliknete daný úkol.

5. Vpravo nahoře tentokrát nemáte možnost napsat rovnou odpověď,
ale potřebujete otevřít dokument, do kterého se dá psát (obrázek dole).

6. Po dopsání textu stačí daný soubor zavřít, vše se automaticky průběžně ukládá.
Tlačítkem Odevzdat opět pošlete svou práci k hodnocení.

7. Pár tipů
 pomocí menu vlevo nahoře (tři vodorovné čárky pod sebou) se můžete podívat do kalendáře, kde je
seznam všech termínů:



je možné veškerou práci udělat i na tabletu nebo telefonu, potom je vhodné si stáhnout aplikace Google
Učebna, Google Disk, Google Dokumenty, G-mail

