
РЪКОВОДСТВО
КАК ДА ПОДРЕДИМ ПОЩАТА СИ В GMAIL?

ДА СИ НАПРАВИМ ОТДЕЛНИ РАЗДЕЛИ.
1. Влезте в профила си и отворете електронната си поща.

2. Изберете настройките в горния десен ъгъл.

3. В раздела “ТИП ВХОДЯЩА ПОЩА” на бързите настройки щракнете върху

“Персонализиране”.

4. Отбележете кои категории съобщения да се показват като раздели във входящата

поща.



5. Кликнете върху бутон “Запазване” в долния десен ъгъл на прозореца.

6. В резултат от тези действия получавате следните раздели, като писмата от

основната поща автоматично се пренасочват към съответния раздел:

ДА СИ СЪЗДАДЕМ ЕТИКЕТИ (ПАПКИ) за писмата, които получаваме автоматично при
публикуване на нови коментари, материали, задания или други повтарящи се
действия в гугъл класна стая.

1. Отворете едно от тези типови съобщения, например за публикуван коментар.

2. В темата на писмото маркирайте и копирайте повтарящата се дума или

словосъчетание във всяко такова уведомление, в случая “коментира”.

3. Кликнете върху бутона за показване на опциите за търсене.

4. Поставете копираната повтаряща се дума или словосъчетание в полето “Съдържа

думите”.

5. Щракнете върху бутон “Създаване на филтър” в долния десен ъгъл на прозореца.



6. Сложете отметка пред “Пропускане на „Вх. поща“ (Да се архивира)”.

7. Сложете отметка пред “Прилагане на етикета” и от триъгълничето създайте нов

етикет (папка, в която писмата с тази дума или словосъчетание в темата ще отиват

автоматично без да се трупат във входящата поща).

8. Измислете име на етикета (ще се появява в лявата част на екрана).

9. Щракнете върху бутон “Създаване”.

10. Сложете отметка пред “Също така прилагане на филтъра към ... съответстващи

кореспонденции (така филтърът ще се приложи към всички писма, които съдържат в

темата си дадената дума или словосъчетание).

11. Кликнете върху бутон “Създаване на филтър”.

12. След това етикетът се появява в лявата част на екрана:



13. Ако искате, може да го оцветите или изтриете.
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