
Виртуелна учионица
Помоћ у организовању наставе преко интернета

помоћу услуга Google classroom и ZOOM софтвера



Упутство за отварање Гугл налога и  коришћење Гугл учионице

Google Classroom1
Zoom2

Контакт3

Упутство за кориснике Зум апликације

Уколико имате питање молимо вас да 

нас контактирате на:

e-ucionica@zavod.co.rs





1 Отварање бесплатног Гугл 

налога

ПОСТУПАК : 

Идите на страницу за отварање Google налога

(кликните на линк).

Пратите кораке на екрану да бисте подесили 

налог.

Користите налог који сте отворили да бисте се 

пријавили на Gmail сервис.

https://accounts.google.com/SignUp


2 Пратите кораке на екрану

Када сте завршили 

отварање налога у 

претраживач укуцајте 

„Google učionica“ и 

притисните дугме „Google 

pretraga“.



3 Пратите кораке на екрану

Кликните на линк



Гугл учионица

4 Пратите кораке на екрану

Кликните на „+“ симбол
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5 Пратите кораке на екрану

Из падајућег 

менија 

изаберите 

прву опцију 

„Join class“.



Гугл учионица

6 Пратите кораке на екрану ПОСТУПАК : 

У пољу на слици, потребно је да унесете *код како бисте приступили 

вашем одељењу. Након уписаног кода кликните на опцију „Join“ и бићете 

„уписани“ у вашу групу.

*Код добијате од 

свог наставника.





Инсталација1

Инсталација и коришћење Зоом апликације

Зоом апликација направљена је у сврху виртуелне комуникације, извођења онлине састанака као 

и у реализацији наставног програма уживо.

У Google Chrome укуцајте https://zoom.us/

Након што сте преузели фајл за инсталацију Зоом-а, кликом на икону покрените инсталацију, 

након покретања програм ће бити инсталиран на ваш рачунар.

Напомена: Уколико поседујете линк за договорено предавање кликом на линк покренуће се 

аутоматско преузимање Зоом апликације а на вама остаје још само да је инсталирате.

https://zoom.us/


Улазак у учионицу2

Инсталација и коришћење Зоом апликације

Када се заврши процес инсталације аутоматски ће се отворити прозор са слике испод.

Понуђене су двe опције: Sign 

In (пријава) и Join a Meeting 

(прикључи се састанку). 

Нама је потребна опција Join 

a Meeting.



Улазак у учионицу3

Инсталација и коришћење Зоом апликације

Кликом на опцију Join a Meeting, добићете могућности приказане на слици испод.

1. Прво поље (Meeting ID or Personal Link Name). Свака учионица 

има своју јединствену шифру која се мора унети у поље да би се 

ушло у учионицу. Уколико сте шифру добили у форми линк-а 

довољно је само да кликнете на линк и Зоом апликација ће све 

одрадити за вас.

1

2 2. Друго поље (Screen Name) је поље за унос вашег имена и 

презимена. Обавезно поље како би вас наставник препознао и 

евидентирао ваше присуство на часу.



Основне команде4

Инсталација и коришћење Зоом апликације

Када приступите учионици приказаће вам се 

главни екран Зоом-а (слика испод).

Главне и основне команде 

налазе се у доњем делу 

главног екрана.



Основне команде5

Инсталација и коришћење Зоом апликације

1. Микрофон – кликом на ову иконицу укључујете или искључујете свој микрофон.

2. Камера  – кликом можете укључити или искључити своју камеру.

3. Учесници – кликом на ову опцију отвориће вам се панел у десном делу главног екрана где 

можете видети све учеснике на предавању.

4. Дељење екрана – уколико вам је ова опција омогућена, она дозвољава дељење екрана вашег 

рачунара.

5. Разговори – одабиром ове опције отвара вам се панел у десном делу главног екрана попут 

опције Учесници и дозвољава вам да видите све разговоре/поруке које су написали учесници или 

професор.

6. Излазак из учионице – одабиром ове опције омогућава вам се напуштање учионице/предавања.

Команда „Participants“ садржи опцију „Raise hand“ (дигните руку). Кликните на то дугме и наставник 

ће бити обавештен да желите нешто рећи.



Контакт

Завод за уџбенике

e-ucionica@zavod.co.rs


