Zadání úkolů v modulech:
1) MODUL GMAIL (Jan Šustek): jan.sustek@gnj.cz

úkoly pro email:
1. napište mi, prosím, velikost vaší emailové schránky
2. najděte na internetu stránku zabývající se netiketou (etiketou při
práci s internetem a emailem) a pošlete mi na ni odkaz (pokud možno
aktivní - po kliknutí v emailu se načte uvedená stránka)
3. jako přílohu pošlete dva obrázky s tématem elektronické pošty
4. v odpovědi použijte nějaký emotikon
Na váš email budu reagovat přes chat, tím splníme 2. část úkolu
úkoly pro chat:další část vašich úkolů vyřešíme přes chat. V době
digitálních technologií není problém pořídit si svoji fotku. Nahrajte,
prosím, svoje foto (nemáte-li, tak nějaký obrázek, který vás nějakým
způsobem vystihuje) přes Nastavení. Napište mi, zda se to povedlo,
případně pokud se vyskytly nějaké problémy.
2) MODUL VIDEOPORTÁL (Jan Šustek): patrik.koci@gnj.cz

1) Ze zdrojového videa záběrů Gymnázia sestříhejte maximálně 2 minutový shot bez kazů
2) Mezi záběry vložte prolínačky
3) Odstraňte zdrojový zvuk
4) Přidejte titulky (před video, do videa)
5) Přidejte fotky z akcí učitelů
6) Přidejte reklamu projektu
7) Exportujte střih ve formátu mpeg4
8) Vystavte video ve videoportálu a sdílejte ho s odpovědnou osobou na Gymnáziu,
která má na starosti správu videí (patrik.koci@gnj.cz)

3) MODUL KALENDÁŘE (Eva Bartoňová): eva.bartonova@gnj.cz

1. vytvořte si kalendář v aplikaci google kalendář
2. pojmenujte ho "školení vaše jméno"
3. projděte si upravte nastavení kalendáře - obecné, zvažte nastavení mobilu
4. nasdílejte kalendář uživateli eva.bartonova@gnj.cz a alespoň jednomu svému kolegovi
5. přidejte si kalendář svého spolupracovníka
6. přidejte si některý ze "zajímavých kalendářů" (svátky, fáze měsíce, ...)
7. v laboratoři si vyberte a aktivujte alespoň jednu z funkcí
8. v kalendáři "školení vaše jméno" vytvořte opakující se událost,např. kroužek (nastavte upozornění)
9. v kalendáři "školení vaše jméno" vytvořte jednorázovou událost, např. šk. výlet
10. v "Úkolech" přidejte alespoň jeden úkol, nastavte

4) MODUL DOKUMENTY (Eva Bartoňová): eva.bartonova@gnj.cz
1. vytvořte dokument v aplikaci google doc (textový dokument, prezentaci, tabulku - podle uvážení)
2. dokument bude obsahovat text, obrázky, odkazy, obsah, rovnici, ... podle charakteru dokumentu
3. dokument bude vhodně naformátován (nadpisy, odrážky, ...)
4. upravte vzhled a nastavení stránky (podle uvážení)
5. vyzkoušejte záhlaví, zápatí, číslování stránek
6. zkuste si dokument zobrazit jako webovou stránku, pdf, ...
7. dokument zkuste publikovat
8. dokument nasdílejte s uživatelem eva.bartonova@gnj.cz (stačí právo zobrazit) a pošlete
upozornění na mail

5) MODUL WEBY (Zdeněk Matúš): zdenek.matus@gnj.cz
vytvořte své vlastní web stránky a pošlete odkaz s těmito parametry:
·
Minimálně 3 stránky (s jednou podstránkou)
·
Vložení fotografie (nebo videa)
·
Využít úložiště souborů (např. výukové materiály)
·
Využít seznam (např. seznam skupiny, třídy…)
·
Využít oznámení (např. aktuality, informace)

6) MODUL FORMULÁŘE (Zdeněk Matúš): zdenek.matus@gnj.cz
-

vytvořte formulář buď s větvením nebo bez něj.
Použijte minimálně 6 otázek a miminálně 5 různých druhů položek (např. zatržítka, měřítko,
mřížka, text, ...).
Formulář bude koncipován jako test do Vašeho předmětu.
Hotový formulář pošlete na mou adresu a také na adresu minimálně třech svých kolegů
(popř. žáků), kteří Vám jej vyplní.
Na mou adresu zašlete také výsledky v tabulce Excel

7) MODUL MENTÁLNÍ MAPY (Zdeněk Matúš): zdenek.matus@gnj.cz
1) mentální mapa bude do výuky Vašeho předmětu (např. dějepis. atd.)
2) alespoň 3 základní větve a v každé minimálně dvě podvětve
3) jedno spojení (connect)
4) využít alespoň dvě ikonky
5) jeden přiložený soubor (např. word, excel...)
6) jeden odkaz na www nebo email
7) jeden úkol (task)
8) export do PDF a odeslat jako přílohu na zdenekmatus@seznam.cz
9) sdílet s zdenek.matus@gnj.cz

