
Здравейте, уважаеми родители и ученици!

Тук са описани стъпките предаване на
домашната работа към задание. Приложени
са и снимки.

1.Влизате в профила на ученика в
училищния облак.

2.Отваряте Classroom – от деветте точки в
горния десен ъгъл.

3.Избирате съответния курс – от трите
чертички в горния ляв ъгъл.



4.Отваряте "Работа в клас".

5.Избирате определена тема (Български
език и литература, Математика, Околен
свят, Компютърно моделиране или др.).

6.Кликвате върху заданието.

7.Вдясно от заданието има два панела –
за добавяне или създаване на
домашната работа и за писане на частни



коментари (частните коментари се
виждат само от учителя). В панела
„Вашата работа“ кликнете върху
„Добавяне или създаване“.

8.От падащото меню изберете:
● Файл – ако искате да прикачите снимка,
текстов файл, презентация или видео;

● Връзка – ако искате да добавите връзка
към създаден от ученика проект;

● Google диск, ако файлът с домашната
работа се намира в Гугъл диска на
ученика;

● Документи – ако ученикът иска да
създаде домашната си работа като
текстов файл директно към заданието;



● Презентация – ако заданието е да се
изработи презентация и ученикът иска
да я създаде директно към заданието;

● Таблици – ако заданието е да се
създаде електронна таблица;

● Чертежи – ако заданието е да се
начертае нещо.

9.Ако трябва да добавите файл, ще се
отвори прозорец за качване на файла.
Първо изберете файла/файловете от
устройството си и след това кликнете
върху „Качване“.



10. Ако към заданието трябва да се
добави връзка, вмъкнете връзката в
прозореца „Добавете връзка“ и
натиснете активирания бутон „Добавете
връзка“ със сини букви.



11. Кликнете върху бутон „Предаване“.

12. Потвърдете, че предавате работата си.



13. Появява се бутон „Отмяна на
изпращането“. Използва се, когато
искате да добавите още файлове към
заданието или искате да изтриете качен
файл или връзка и да замените с нов,
където е поправена домашната работа.
Изтрива се от знака Х, а прикачването на
новия файл/връзка става по начина,
описан в т. 7 – 12 от това ръководство.



14. В случай, че имате затруднения при
изпълнението на заданието, можете да
споделите с учителя си или да му



зададете въпрос в панела Частни
коментари.

15. На същото място ще видите и отговора
на учителя или негов коментар към
домашната работа. Частните коментари
не се виждат от другите ученици за
разлика от коментарите, които са
написани под заданието или в секция
„Поток“.

16. Всички коментари, задания и
съобщения можете да преглеждате и в
пощата на ученика. За да я достъпите,
кликнете върху деветте точки в горния



десен ъгъл и изберете иконата в буква
М.

17. Заданията си можете да виждате и в
календара на ученика. Можете да го
достъпите, като кликнете на трите точки
в горния десен ъгъл или трите чертички
в горния ляв ъгъл и изберете „Календар.

Приятно и ползотворно учене във
виртуалните класни стаи на ОУ „П. Р.
Славейков“ – гр. Велико Търново!




