
 MÔŽETE IDENTIFIKOVAŤ TIETO APLIKÁCIE? 

 
Facebook je sociálna sieť, 
ktorá vám umožní vytvoriť 
stránku o sebe. Facebook 
Messenger vám umožňuje 
posielať okamžité správy v 
skupinových rozhovoroch 
alebo individuálne 

 
ASKfm je stránka 
sociálnych sietí, na ktorej 
môžete klásť otázky iným 
ľuďom. Môžete sa 
rozhodnúť položiť otázku 
anonymne. 

 
Súkromná kalkulačka môže 
skryť vaše fotografie / videá / 
dokumenty / poznámky / 
kontakty za kalkulačku. To, čo 
môže každý vidieť, je iba 
obyčajná kalkulačka. Do svojho 
súkromného sveta môžete 
vstúpiť zadaním hesla na 
kalkulačke 

 
Google+ je priestor, kde 
môžete zdieľať fotografie a 
videá, posielať okamžité 
správy alebo uskutočňovať 
videohovory. 

 
Instagram je aplikácia 
na zdieľanie obrázkov a 
videí. Užívatelia môžu 
uverejňovať obsah a 
pomocou hashtagov 
zdieľať zážitky, 
myšlienky alebo 
spomienky s online 
komunitou. 

 
Kik je aplikácia na 
zasielanie okamžitých 
správ, ktorá vám 
umožňuje vytvárať si 
vlastné užívateľské 
meno, zdieľať správy, 
fotografie, hry a správy 
alebo organizovať 
udalosti. 

 
Snapchat je aplikácia, 
ktorá vám umožní 
poslať fotografiu, krátke 
video alebo správu 
vašim kontaktom. 

 
YouTube vám umožňuje 
sledovať, vytvárať a 
komentovať videá. Môžete 
si vytvoriť vlastný účet 
YouTube, zoznamy 
skladieb a kanál s verejným 
profilom 

 
Minecraft: Pocket Edition 
je hra, ktorá vám umožňuje 
stavať a vytvárať virtuálny 
svet pomocou stavebných 
blokov. 

 
Skype je počítačový 
program a aplikácia, ktorá 
vám umožňuje posielať 
okamžité správy a 
uskutočňovať zvukové a 
videohovory s ostatnými 
používateľmi z celého 
sveta. 

 
Twitter je služba zasielania 
správ, ktorá vám umožňuje 
zverejňovať správy (tweety) s 
dĺžkou až 140 znakov. Môžete 
tiež posielať súkromné správy a 
uverejňovať obrázky / videá. 

 
WhatsApp je aplikácia na 
zasielanie okamžitých 
správ, ktorá vám umožňuje 
posielať správy, obrázky a 
videá priateľom v chatoch 
typu one-to-one a skupinovo 
konverzovať. 

 
Omegle je stránka 
sociálnych sietí, ktorá 
vás náhodne spojí s 
inou osobou, aby ste 
mohli anonymne hovoriť 
so zvukom alebo 
videom v konverzácii. 
Môžete si zvoliť aj 
zdieľanie svojich 
osobných údajov. 

 
PopJam je online 
platforma a aplikácia 
zameraná na deti vo 
veku 7-12 rokov. Dôraz 
sa kladie na kreativitu. 
Neexistuje žiadny 
súkromný chat a 
aplikácia je otvorená 
iba medzi 6:00 a 23:00 

 
Pinterest je 
interaktívna online 
nástenka. Môžete 
vytvárať zbierky 
nástěniek pomocou 
vlastných obrázkov a 
môžete tiež znova 
pripínať veci od iných 
ľudí. 

 
Zoom je aplikácia pre 
videokonferencie určená na 
obchodné použitie, ktorá sa 
stala populárnou medzi 
jednotlivcami a školami ako 
spôsob, ako zostať v 
kontakte, keď sa nemôžu 
osobne stretnúť. 

 
Twitch je online videoherný 
web. Môžete sledovať hry 
iných ľudí, naživo 
streamovať svoje vlastné 
hry a chatovať s ostatnými 
hráčmi.  
 

 
Viber je bezplatná 

aplikácia na odosielanie 

správ, ktorá vám umožňuje 

posielať textové správy, 

volať, zdieľať fotografie a 

posielať videosprávy 

ľuďom. Dôraz sa kladie na 

súkromie. 

 
Call of Duty: Black Ops 
Zombies je hra, kde hráči bojujú 
proti zombie sami alebo v tímoch 

 
Clash of Clans je hra, kde 
hráči stavajú armády, aby 
bojovali proti iným hráčom 
alebo tímom hráčov 

 
SoundCloud je 
aplikácia, ktorá vám 
umožní nájsť hudbu, 
podcasty, správy a 
komédie, ktoré vás 
zaujímajú. 

 
Dubsmash je 
aplikácia, ktorá vám 
umožní vytvárať si 
vlastné hudobné videá 
dabované slávnymi 
zvukmi a citátmi. 

 
Steam je zábavná 
platforma, ktorá vám 
umožňuje hrať hry, 
vytvárať si vlastný 
herný obsah, vysielať 
živé videá a chatovať s 
ostatnými členmi 
komunity. 

 
ROBLOX je užívateľsky 
generovaná herná 
platforma, na ktorej môžete 
vytvárať svoje vlastné hry 
alebo hrať hry, ktoré 
vytvorili iní používatelia. 
Môžete tiež chatovať s 
ostatnými hráčmi 

 
Google Hangouts je 
počítačový program a 
aplikácia, ktorá vám 
umožňuje uskutočňovať 
videohovory, telefonovať 
alebo posielať správy 
ostatným užívateľom 

 
Houseparty je bezplatná 
aplikácia na videohovory, 
kde sa môžete zhovárať s 
ľuďmi medzi štyrmi očami 
alebo v skupinách až s 
ôsmimi, s ľuďmi, ktorých 
poznáte, a ľuďmi, ktorých 
možno nie. Môžete tiež 
hrať hry s ľuďmi, s ktorými 
četujete. 

 
Kiwi je sociálna aplikácia pre 
otázky a odpovede. Umožňuje 
vám klásť otázky a odpovedať 
na ne so svojimi priateľmi a 
ľuďmi z celého sveta. 

 
FaceTime vám umožňuje 
uskutočňovať videohovory a 
zvukové hovory z vašich 
zariadení Apple pomocou 
internetu. 

 
FIFA Mobile Football 
je herná aplikácia, v 
ktorej môžete budovať a 
spravovať svoj vlastný 
futbalový tím 

 WeChat je jednou 
z najpopulárnejších 
sociálnych sietí na 
svete. Má niekoľko 
funkcií, vrátane 
textového, zvukového 
a video hovoru, hier a 
zdieľania polohy. má 
funkciu nazývanú 
časová kapsula, ktorá 
vám umožní zdieľať 
krátke videá po dobu 
24 hodín.. 

Discord je 
aplikácia pre hlasové a 
textové rozhovory, 
ktorá je obľúbená 
medzi hráčmi. Môže sa 
použiť na komunikáciu 
s ostatnými hráčmi pri 
hraní hier. Niektoré hry, 
napríklad Fortnite a 
PUBG, majú oficiálne 
overené Discordy, aby 
sa o nej mohli 
rozprávať fanúšikovia. 

 
Live.ly je aplikácia na živé 
vysielanie videa, ktorá vám 
umožňuje vysielať videá v 
reálnom čase vašim 
priateľom alebo iným 
používateľom Live.ly. 

 YOLO je aplikácia, 
ktorá umožňuje 
používateľom anonymne sa 
pýtať a odpovedať na 
otázky zverejnené na 
príbehoch Snapchat. 
Spoločnosť YOLO hovorí, 
že na používanie aplikácie 

 
Live.me je jednou z 
najlepších aplikácií na živé 
vysielanie - Nájdite si 
nových priateľov vo svojom 
okolí a po celom svete - 
Chatujte s hviezdami a 
osobnosťami 

 
Pokémon GO vám umožňuje 
nájsť postavy Pokémona a chytiť 
ich, aby ste si ich mohli pridať do 
svojej zbierky. Mapa je založená 
na tom, kde stojíte (v skutočnom 
živote). 

 Apex Legends je free-
to-play hra Battle Royale, 
kde sa hráči môžu spojiť s 
dvoma ďalšími hráčmi, aby 
vytvorili tím, a potom súťažiť 
proti devätnástim ďalším 
tímom v snahe byť 
poslednými stojacimi. 

 
Tik Tok (predtým 
známa ako musical.ly) 
je platforma sociálnych 
médií na vytváranie, 
zdieľanie a objavovanie 
krátkych hudobných 
videí. 

. Yubo je 

bezplatná sociálna sieť, 
ktorá vám umožní spojiť 
sa a chatovať s novými 
ľuďmi. Používatelia 
môžu prstom posúvať 
prstom doprava po 
profile niekoho iného a 

 
Facebook Messenger 
vám umožňuje posielať 
okamžité správy v 
skupinových 
rozhovoroch alebo 
individuálne. 

 
Spotify vám umožňuje 
počúvať hudbu 
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potrebuje ktokoľvek vo veku 
13 rokov a viac 

 označiť ich „Páči sa mi 
to“. Prejdením prstom 
doľava ich môžete 
prejsť, ak chcete 
zobraziť profily iných 
ľudí. 

 


