CAN YOU IDENTIFY THESE APPS?
Facebook je sociální
sít, která vám umožní
vytvořit stránku
s vašimi informacemi.
Facebook Messenger
vám umožní posílat
zprávy ve skupinových
chatech nebo můžete
chatovat s jedním
člověkem.

ASKfm je sociální sít,
kde můžete klást
otázky ostatním
uživatelům. Na otázky
se můžete ptát
anonymně.

Minecraft: Pocket
Edition je hra, která
vám umožňuje stavět a
vytvářet virtuální svět
pomocí stavebních
bloků.

Skype je počítačový
program a aplikace,
která vám umožňuje
posílat rychlé zprávy a
uskutečňovat zvukové
a videohovory ostatním
uživatelům po celém
světě.

Twitch je to živé
vysílaní videoher, které
hrají jiní hráči. Můžete
sledovat jak ostatní
uživatelé hrají hry nebo
můžete streamovat své
vlastní hry a chatovat
s ostatními hráči.

Google Hangouts je
počítačový program a
aplikace, která vám
umožňuje videohovory,
telefonovat nebo
posílat zprávy ostatním
uživatelům

Viber je bezplatná
aplikace pro zasílání
zpráv, která vám
umožňuje posílat SMS,
volat, sdílet fotografie a
odesílat videosprávy
lidem. Důraz je kladen
na soukromí.

Houseparty je to
bezplatná aplikace pro
videohovory, kde
můžete mluvit jen
s jedním člověkem
nebo ve skupince až
osmi lidí, které znáte.
Mohou se k vám připojit
i uživatelé, které
neznáte. Můžete také
hrát hry s jinými
uživateli.

Google+ je prostor, kde
můžete sdílet fotografie a
videa, chatovat nebo
uskutečňovat
videohovory.

Instagram je aplikace
pro sdílení obrázků a
videa. Uživatelé mohou
zveřejňovat obsah a
používat hashtagy ke
sdílení zážitků,
myšlenek nebo
vzpomínek s online
komunitou.

Kik je aplikace pro
rychlé zasílání zpráv,
která vám umožní
vytvořit si vlastní
uživatelské jméno,
sdílet zprávy,
fotografie, hry a zprávy
nebo organizovat
události.

Snapchat je aplikace,
která vám umožní
poslat fotografii, krátké
video nebo zprávu
vašim kontaktům.

YouTube allows you to
watch, create and
comment on videos.
You can create your
own YouTube account,
playlists and channel
with a public profile

Twitter je služba zasílání zpráv, která
umožňuje zveřejňovat veřejné zprávy
zvané tweety o délce až 140 znaků.
Můžete také posílat soukromé zprávy
a zveřejňovat obrázky / videa.

WhatsApp je aplikace pro
zasílání rychlých zpráv,
která vám umožňuje
posílat zprávy, obrázky a
videa přátelům v chatech
jeden po druhém a
skupinové konverzace.

Omegle Je to sociální
síť, která vás nahodile
spojí s jiným
uživatelem, se kterým si
můžete povídat buďto
přes zprávy nebo přes
videokonverzaci. Na
téhle sociální síti se
můžete rozhodnout zda
chcete sdílet své osobní
údaje.

PopJam je online
platforma a aplikace
zaměřená na děti ve
věku 7-12 let. Důraz je
kladen na kreativitu.
Neexistuje žádný
soukromý chat a
aplikace je otevřena
pouze mezi 6:00 a
23:00

Pinterest je to online
interaktivní nástěnka,
kde si můžete vytvořit
své vlastní nástěnky
pomocí vlastních
obrázku nebo obrázku
jiných lidí.

Zoom is a video
conferencing app,
designed for business
use, which has become
popular with individuals
and schools as a way to
keep in touch when
they can’t meet in
person.

Call of Duty: Black Ops Zombies je
hra, kde hráči bojují proti zombie
samostatně nebo v týmech

Clash of Clans je hra,
kde hráči staví armády,
aby bojovali proti jiným
hráčům.

SoundCloud je
aplikace, která vám
umožní najít hudbu,
podcasty, zprávy a
komedie, které vás
zajímají.

Dubsmash je aplikace,
která vám umožní
vytvářet vlastní
hudební videa
doplněná slavnými
zvuky a citacemi.

Steam je zábavní
platforma, která vám
umožňuje hrát hry,
vytvářet vlastní herní
obsah, vysílat živá
videa a chatovat s
ostatními členy
komunity

ROBLOX je uživatelsky
generovaná herní
platforma, kde můžete
vytvářet své vlastní hry
nebo hrát hry, které
vytvořili jiní uživatelé.
Můžete také chatovat s
ostatními hráči

Kiwi je sociální Q&A aplikace.
Umožňuje vám klást otázky a
odpovídat na otázky – můžete být v
kontaktu se svými přáteli nebo s lidmi
z celého světa.

FaceTime umožňuje
uskutečňovat videohovory
a telefonáty ze zařízení
Apple pomocí internetu.

FIFA Mobile Football
je herní aplikace, kde
můžete budovat a
spravovat svůj vlastní
fotbalový tým

Soukromá kalkulačka může skrýt
vaše fotografie / videa / dokumenty /
poznámky / pod ikonkou kalkulačky.
To, co každý může vidět, je jen
obyčejná kalkulačka. Do svého
soukromého světa můžete vstoupit
zadáním hesla na kalkulačce

WeChat je jednou
z nejpopulárnějších
sociálních sítí na světě.
Má několik funkcí,
včetně textového,
zvukového a video
chatu, her a sdílení
polohy. má funkci
nazvanou time
capsule, která vám
umožňuje sdílet krátká
videa po dobu 24
hodin.

Discord je
aplikace pro hlasový a
textový chat, která je
oblíbená u hráčů. Lze
jej použít k rozhovoru s
ostatními hráči při hraní
her. Některé hry,
například Fortnite a
PUBG, mají oficiální
ověřené Discordy, aby
o nich mohli fanoušci
hovořit.

Live.ly je aplikace pro
streamování videa,
která vám umožňuje
vysílat videa v reálném
čase vašim přátelům
nebo jiným uživatelům
Live.ly.

YOLO je aplikace,
která umožňuje
uživatelům se
anonymně ptát a
odpovídat na otázky
zveřejněné na
příbězích Snapchat.
YOLO žádá o povolení
rodičů pro děti od 13 do
18 let.

Live.me je jednou z
oblíbených aplikací pro
živé vysílání - Najděte
si nové přátele ve své
oblasti a po celém
světě - Chatujte s
hvězdami a celebritami

Pokémon GO vám umožní najít
postavy Pokémona a chytit je a přidat
je do své sbírky. Mapa je založena na
tom, kde stojíte (ve skutečném
životě).

Apex Legends je
bezplatná hra Battle
Royale, kde se hráči
mohou spojit se dvěma
dalšími hráči, aby vytvořili
tým, a poté soutěžit s
devatenácti dalšími týmy
ve snaze vuhrát.

. Tik Tok (dříve známý
jako musical.ly) je
platforma sociálních
médií pro vytváření,
sdílení a objevování
krátkých hudebních
videí, ..

.Yubo je bezplatná
sociální síť, která vám
umožní spojit se a
chatovat s novými lidmi.
Uživatelé mohou přejet
prstem doprava po
profilu někoho jiného,
aby se jim „líbili“, a
přejetím prstem doleva
předat další profily lidí.

Facebook Messenger
umožňuje okamžité
zasílání zpráv ve
skupinových chatech
nebo s jedním
člověkem.

Spotify umožňuje
poslouchat hudbu.

