
Ako имате учионице од прошле године и желите да пренесете све задатке из гугл учионица од прошле године  у 

овогодишње погледајте овај видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1BRlhRBFiw 

 

Ако сте то урадили онда вам учионице од прошле године са ђацима од прошле године сада више нису потребне 

па их можете архивирати, а онда их можете и обрисати. 

Упутство за архивирање: 

 

Упутство за прављење нових учионица: кликните на плусић горе десно, па на направи предмет. 

Ко још није користио гугл учионице може да погледа  ово: https://www.youtube.com/watch?v=JqnnKSezAvk&t=1s 

svako odelenje ima svoj zajednički mejl. Na primer kad hoćete da pozovete djake iz II3 u učionicu kucate smo jedan mejl: 
drugo3@skolazmaj.edu.rs  i biće pozvani svi đaci iz II3. 
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Ovo su grupni mejlovi svih odeljenja (koji služe za pozivanje đaka u učionicu) 
Odelenje Grupni mejl 
I1 prvo1 @skolazmaj.edu.rs 
I2 prvo2 @skolazmaj.edu.rs 
I3 prvo3 @skolazmaj.edu.rs 
I4 prvo4 @skolazmaj.edu.rs 
II1 drugo1 @skolazmaj.edu.rs 
II2 drugo2 @skolazmaj.edu.rs 
II3 drugo3 @skolazmaj.edu.rs 
II4 drugo4 @skolazmaj.edu.rs 
III1 trece1 @skolazmaj.edu.rs 
III2 trece2 @skolazmaj.edu.rs 
III3 trece3 @skolazmaj.edu.rs 
III4 trece4 @skolazmaj.edu.rs 
III4 BZ trece4bz @skolazmaj.edu.rs 
III4 IM trece4im @skolazmaj.edu.rs 
III5 trece5 @skolazmaj.edu.rs 
IV1 cetvrto1 @skolazmaj.edu.rs 
IV2 cetvrto2 @skolazmaj.edu.rs 
IV3 cetvrto3 @skolazmaj.edu.rs 
 
Ukoliko predajete u III4 pa vam za učionicu treba samo jedna grupa (zavarivači ili mehaničari) sad imate posebne 
mejlove za pozivanje.  
III4 BZ trece4bz @skolazmaj.edu.rs 
III4 IM trece4im @skolazmaj.edu.rs 
 

 

Pozivanje učenika u učionicu može da se obavi na tri načina 

1. Preko grupnog mejla  (npr. prvo1@skolazmaj.edu.rs, ....) 

2. Preko pojedinačnog mejla ( npr. peraperic18@skolazmaj.edu.rs ) 

3. Preko kodova 

Ukoliko poziv pomoću grupnog ili pojedinačnog mejla uspe kod većine, ali ne uspe kod nekih pojedinih učenika  

(kao npr. vi ga pozivate a on dobije poziv ali ne može da uđe u vašu učionicu ili čak ni ne dobije poziv uopšte) 

onda vam jedino preostaje da taj učenik uđe u vašu učionicu pomoću koda. 

Zato moramo opet imati sve kodove na jednom mestu. U ovu tabelu unesite vaše kodove od učionica ako ste ih već 

napravili.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qmCuQjmkt8Y_rWQp8JKGBubDEP0uVp6/edit?usp=sharing&ouid=1101742

14264519233591&rtpof=true&sd=true 

Ovaj link na tabelu ne davati đacima nego im samo kopirati odatle  šta im treba.  
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