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1. Přihlas se do Office.com pod svým jménem. Klikni na Teams – červený kruh: 

 

  

2. Pokud jsi na Teams poprvé, objeví se ti obrazovka, na které si vybereš tým, ve kterém chceš 

pracovat (napsat vzkaz, odevzdat úkol, napsat test…). Když se chci dostat do Dějepisu 8. třídy, 

kliknu na něj – modrá elipsa. 

 

- Počet a názvy týmů se budou lišit – svůj tým bude mít každá třída a každý předmět. 

- Pokud jsi byl(a) na Teams dřív, otevře se ti rovnou poslední navštívený tým. Z jednoho 

týmu do druhého se můžeš dostat kliknutím na tlačítko Týmy – zelená elipsa. 

 

 



3. Když si vybereš tým „Dějepis 8. ročník 2019-20“ objeví se před tebou tato obrazovka: 

 

 

 

Tato stránka už bude plná příspěvků od spolužáků. Téměř nahoře jsou „Karty“ – označené červeným 

obdélníkem. Karty jsou: 

PŘÍSPĚVKY = chat, místo pro zprávy, vzkazy, hovory apod. 

SOUBORY = můžou tam být nahrané soubory, stejně jako na OneDrive, SharePoint, harddisku apod. 

Ale pozor, k zadávání ani odevzdávání to používat nebudeme. Spiš pro nějaké věci navíc. Třeba ve 

webu třídy si tam můžete dát fotky. 

ZADÁNÍ – pro nás nejdůležitější, proto na něj klikni 

 

4. Karta „Zadání“ – po kliknutí se objeví seznam úkolů: 

 



Zatím je tam jen jeden, budou přibývat. Klikni na něj: 

 

 

 

Červená elipsa = pracovní list. 

Modrá elipsa = místo pro odevzdání úkolu.  

 

5. Odevzdání práce – klikni na „+ Přidat práci“ – viz foto výše. Objeví se toto: 

 

 

 

Pravděpodobně nemáš fotku na OneDrive, ale někde ve složce na pc, takže klikni na „Nahrát z tohoto 

zařízení“ – zelená elipsa. 



Vyber soubor: 

 

 

Klikni na „Hotovo“ 

 

 

Úkol odevzdej – tlačítko „Odevzdat“ – žlutá elipsa 

 

 

 

 



 

 

Výborně, úkol máš odevzdaný!!! 

Ale to není vše, teď se dozvíš hodnocení. Jak? 

 

6. Hodnocení 

Až bude práce ohodnocena, objeví se zvonečku (= aktivita) červené číslo (= počet upozornění). 

V červené elise: 

 

 

 

Po kliknutí se objeví práce i s hodnocením. Hodnocení je v zelené elipse:  



 

 

A to je vše!!! 


