
Jak zaslat vyučujícímu úkol e-mailem… 

 

 přímo jako text e-mailové zprávy 

 jako přílohu e-mailové zprávy s využitím editoru v počítači 

 jako přílohu e-mailové zprávy s využitím skeneru 

 jako přílohu e-mailové zprávy - obrázek vyfocený mobilem 

 

1) Úkol zaslaný jako text zprávy 

Jednodušší úkoly můžete plnit rovnou do e-mailové zprávy. Pokud máte např. vyplnit pár krátkých odpovědí 

na zadané otázky, můžete psát vaše odpovědi rovnou do textu e-mailu.  

 

2) Úkol dělaný v editoru 
Některé úkoly je výhodné si zkopírovat do textového editoru (MS Office Word, LibreOffice Writer, WordPad). 

Myší obtáhněte text, který budete kopírovat. Pak použijte klávesové zkratky Ctrl + C (kopírovat) a Ctrl + V 

(vložit). Po jejich vyplnění budete mít soubor uložený někde ve vašem počítači. Soubor jednoduše přiložte 

jako přílohu k vaší e-mailové zprávě. Najděte ho v Průzkumníku souborů. 

 

 



 

 

 

3) Úkol udělaný na papír a oskenovaný 
Postup přiložení do e-mailové zprávy je stejný jako u bodu č. 2. 

 

4) Úkol udělaný na papír a vyfocený mobilem 
Fotku z mobilního telefonu lze dostat do e-mailu, resp. do počítače různými způsoby.  

a) mám mobilní data, můžu poslat e-mail rovnou z mobilu 

Pokud máte možnost připojit se k internetu z vašeho mobilního telefonu pomocí dat, je způsob odeslání vaší 

fotografie stejný jako předchozí postup. Jen vše provádíte na mobilním telefonu, na něm se přihlásíte do své 

e-mailové schránky a pošlete zprávu s přílohou.  



b) jako MMS na e-mail 

Fotku lze zaslat z chytrého telefonu také jako multimediální zprávu MMS, kterou můžete adresovat rovnou 

na e-mail vyučujícího. Místo telefonního čísla příjemce vyplníte e-mailovou adresu příjemce. Zprávu vám ale 

operátor bude účtovat jako MMS.  

c) pomocí Bluetooth 

Vyfocenou fotografii můžete z mobilu do počítače dostat pomocí Bluetooth. Po jeho aktivaci na mobilu i 

počítači stačí najít fotografii a sdílet ji (Sdílet, Odeslat) pomocí zařízení Bluetooth.  

 

 

 

d) pomocí USB kabelu 

K vašemu mobilnímu telefonu jste nejspíš obdrželi i USB kabel, ten slouží pro propojení mobilu s počítačem 

a přenos souborů z jednoho do druhého. Připojte kabel k zapnutému mobilu a počítači. S připojeným 

mobilem pak na počítači pracujete stejně jako například s připojeným flash diskem. Soubory, které chcete 

přenést do počítače, označte a jednoduše přetažením/kopírováním/přesunutím uložte na vámi vybrané 

místo.  

 

 

 

 

 

Poznámka na konec: 

Ať už posíláte váš úkol vyfocený jakkoli, prosíme, zkontrolujte jeho čitelnost. Děkujeme…. 😊  
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