Jak pracovat s Google Classroom - Google Učebna v 6ti krocích:
1) Přihlas se do Googlu svým školním účtem (jmeno.prijmeni@zsnpr.cz a heslo,
které sis nastavil/a). Kde to máš ale vypsat? Otevři si www.google.com a zadej
do vyhledávacího okénka třeba: přihlášení Google. Vidíš tam jiné přihlášené osoby, třeba
sourozence nebo rodiče? Buď je odhlas, nebo přidej další účet - ten svůj (budete pak moci
mezi nimi přepínat podle toho, kdo je u počítače).
2) Otevři si Google Classroom/Učebnu (některá zařízení to píší anglicky, jiná česky). Kde to
najdeš? Klikni vpravo nahoře do čtverečku tvořeného devíti tečkami - to je Google
menu. Odtud se dostaneš do Gmailu i do Učebny a také do mnoha dalších aplikací jako
Kalendář a podobně. Když jsme zmínili Gmail - tam ti chodí pozvánky do předmětů i všechny
zadané úkoly.
3) Když jsi v Classroom/Učebně, měl/a bys tam vidět všechny předměty, na které
normálně chodíš ve škole (tedy kromě tělocviku). Učitelé tě do nich už navrhli
a ty to potvrď kliknutím na tlačítku ZAPSAT u každého z nich (druhou cestou je potvrdit
je z Gmailu). Pak si budeš moci zobrazit všechny úkoly a přejít na online hovor s učitelem
a spolužáky.
4) Jakmile si rozklikneš konkrétní předmět (a to udělej každou hodinu podle rozvrhu),
uvidíš nad jeho logem nabídku Stream, Práce v kurzu a Lidé. Ve Streamu, to je první stránka,
která se ti zobrazuje automaticky, uvidíš všechny novinky, ty nejnovější vždy nahoře. Když
překlikneš na Práce v kurzu, uvidíš podklady k učení a úkoly řazené podle témat.
5) První vyučovací hodinu každý den v 8:00 a také v hodinách, kde to vyučující chtějí,
se přihlas přes Meet na živý hovor s učitelem a spolužáky (funguje jako Skype). Kde najdeš
připojení do hovoru Meet? Když sis otevřel/a konkrétní předmět, vidíš tam jeho název
vepsaný v ilustračním obrázku (logo) a uvnitř obrázku hned pod názvem předmětu je
i odkaz na Meet. Když do něj klikneš, zobrazí se obrazovka - pokud máš zařízení s kamerou
a povolíš jí snímání, tak v obrazovce vidíš sebe. Rozhodně povol mikrofon, ať jsi slyšet.
Vpravo od obrazovky je tlačítko PŘIPOJIT SE, tak na něj klikni a v tu chvíli se zapojíš
do hovoru. Zavěsíš červeným tlačítkem položeného sluchátka.
6) A co dál, jak si zobrazit podklady k učení a plnit úkoly? Tady je podrobný video návod
(23 minut) od jedné paní učitelky. Podívejte se na https://youtu.be/OJsxueRkiHk

