Домаћи задатак

mozaBook водич

Домаћи задаци на нови начин
Са mozaBook Уређивачем задатака направљене задатке можете задати
и за домаћи задатак. Уз помоћ mozaBook-а целом разреду, групи ученика
или само неким ученицима можете направити задатак, водити
евиденцију о томе колико су урадили код куће. Нема више
заборављених домаћи задатака!

Ученици у имејлу кликом на линк Домаћи задатак
могу отворити и решавати задатке.

Које предности пружа овај систем?
• Води евиденцију о свим задацима које сте

задали неком, као и о томе колико је урађено.
• Програм сам проверава решења и прави

статистику о резултатима која олакшава процену
и поређење учинка.
• Задаци се могу решавити онлајн из било ког

Програм путем имејла обавештава ученике о домаћем задатку,
о теми и о року у које м морају да га заврше.

интернет прегледача.
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Како задати домаћи задатак?
mozaBook вам пружа могућност да на mozaWeb-у раније
прирпемљене задатке задаш за домаћи рад изабраној групи ученика.
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Кликните на икону Домаћи задатак 
на Траци са алаткама и изаберите мени
Задај нови домаћи задатак .
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У искачућем прозору можете подесити домаћи задатак.

Могућности подешавања
• Изаберите задатак или радни лист . Филтрирајте по предмету

и по години, за лакше кретање међу доступним задацима
на вашем налогу .
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• Коме желите да пошаљете задатак?

Изаберите групу  или означите појединачне примаоце .
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• Унесите време за решавање задатка .
• Ако је потребно, задатку можете додати додатна упутства .

Савет

• Управљање групама и преглед свих података везаних

за задаке могуће је преко mozaWeb-а. Функције су такође доступне
директно преко панела Домаћи задатак  mozaBook-а.
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Отпремање радног листа на mozaWeb
Своје задатке и радне листове направљене у mozaBook
Уређувачу задатака, можете отпремити на mozaWeb, поделити
са осталима или их задати за домаћи рад.
За отпремање неког задатка, кликните на уметнуту икону
у публикацију и у локалном менију изаберите функцију
Отпремање на mozaWeb .
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У прозору који је искочио

5

• дајте име задатку ,
• унесите кључне речи за претрагу ,
• изаберите предмет,

годину, везану публикацију ,
• и означите тежину .
Пре отпремања одлучите и означите коме ће mozaWeb-у задаци
бити видљиви .

Савет
Ако желите да задатак оји сте уметнули у публикацију одмах
задате за домаћи рад, онда то можете урадити у једном кораку.
• На панелу Домаћи задатак изаберите већ показани мени

Задај нови домаћи задатак,
• икону изабраног задатка превуците директно у искачући

прозор ,

• затим, након приказаних подешавања, изабраној групи

задајте домаћи задатак.

