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 Způsob použití ve výuce: Jedná se o názorný návod 
k práci se serverem www.google.cz. Žáci se s ním 
učí zacházet prací na konkrétních příkladech a 
úkolech.  

 Použité zdroje: www.google.cz 





 Server Google má spoustu užitečných funkcí – kromě 
vyhledávání článků, obrázků, videí a dalšího obsahu 
internetu také zprostředkuje e-mailovou službu 
„Gmail“, prohlížeč internetu GoogleChrome a další. 

 

 Dnes se budeme věnovat především té hlavní, 
vyhledávací funkci a ukážeme si také funkci 
překladače. 

 

 Otevři si prohlížeč internetu a jdi na www.google.cz 



 V červeném rámečku si můžeš vybrat co chceš vyhledávat, nebo 
kterou ze služeb Googlu chceš použít. 

 

 Do zeleného pole zadej malými písmeny hledaný výraz (zkus třeba žš 
lukov), a stiskni enter nebo chvíli počkej a Google Ti nabídne seznam 
možností. 



 Výběrem některé z položek v červeném rámečku můžeš 
hledaný výraz upřesnit. 

 V zeleném rámečku můžeš změnit co chceš ohledně 
daného výrazu vyhledat. 

 V růžovém rámečku jsou nejpravděpodobnější odkazy, 
které by Tě o hledaném výrazu mohly zajímat. 



 Klikni na barevné logo Google v levém horním rohu. 

 

 Tím se dostaneš zpátky na úvodní stránku Google. 



 Na horní liště klikni na tlačítko „Další“ a vyber volbu 
„Překladač“. 



 Zeleně zvýrazněná jsou tlačítka pro výběr jazyků, případně jejich 
prohození. 

 Červeně je zvýrazněné okno pro vkládání nebo vepisování textu, 
který chceš přeložit a tlačítka pro výběr jazyka ze kterého chceš 
překládat. 

 Modře je zvýrazněné okno ve kterém se Ti objeví přeložený text a 
tlačítka pro výběr jazyka do kterého chceš překládat. 



 A takhle to vypadá, když Ti Google překládá jednoduché 
věty. 



 Dávej si pozor při překládání složitějších vět a slovních 
spojení – ne vždy je překlad správný co se týče pravopisu 
nebo slovosledu. Pro pochopení základního významu 
zadaného textu je však dostačující. 



 Jaké další servery podobné Googlu znáš? 

 

 Kterou funkci na Googlu využíváš, nebo asi 
budeš využívat nejčastěji? 

 

 K čemu je vlastně takový vyhledávač dobrý? 

 

 Jaké další funkce bys pro Google vymyslel/a? 

 

 Co podle Tebe bude Google umět za sto let? 


