
Ako sa zaregistrujem ? 

Registrácia do systému je veľmi jednoduchá. Po otvorení stánky edmodo.com sa objaví 

takáto obrazovka. Sú dva spôsoby ako sa zaregistrovať: 

1. registrácia kliknutím na „Get started as Student“ 

2. registrácia kliknutím na  „Sign Up“ (otvorí sa roleta, v ktorej zvolím „I´m a student“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zvolení jednej či druhej možnosti sa objaví okno, kde zadáš nasledujúce údaje. Do poľa 

„Class Code“ zadáš kód, ktorý Ti naše koordinátorky poslali mailom (šesťmiestny kód 

pozostávajúci z písmen, prípadne čísel).  

Ak si vo Freedu vo viac ako v jednom kurze, ostatné kódy zadáš neskôr. Nateraz zadaj jeden 

z nich (taktiež, ak by si zabudol kód zadať, môžeš sa zaregistrovať bez kódu a zadať ho 

neskôr). Kliknutím na tlačidlo „Sign up for FREE“ dokončíš registráciu: 

 

 

 

 

 

 

  

Heslo, pomocou 

ktorého sa budeš 

prihlasovať  

(musí mať minimálne 6 

znakov) 

Používateľské meno 

Meno a priezvisko 

Kód z mailu 

Email  
(nie je nutné, avšak ak zabudneš 

heslo, môžeš si ho takto obnoviť) 

https://new.edmodo.com/


V ďalšom kroku sa objaví tabuľka, kde môžeš zadať telefónne číslo alebo emailovú adresu 

tvojho rodiča. To bude znamenať, že rodičovi budú chodiť SMS správy, resp. maily, keď 

bude v tvojej skupine nejaká aktivita (zdieľanie materiálov, testy, ...). Tento krok nie je 

nevyhnutný (nemusíš ho vypĺňať – iba ak si praješ takéto upozorňovanie cez tvojho rodiča). 

Zároveň stačí zadať iba jeden údaj. Ak niektorý údaj vyplníš, stlač možnosť „Notify“. Ak si sa 

rozhodol túto funkciu nevyužiť, klikni na možnosť „Skip“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dokončení je Tvoj účet úspešne zaregistrovaný. Ak si zadal aj kód triedy, pripojil si sa do 

skupiny. Ak si kód nezadal, prípadne sa chceš pripojiť ešte do ďalšieho kurzu, pokračuj na 

ďalšej kapitole tohto manuálu. 

Ako sa prihlásim do systému Edmodo ? 

Na domovskej stránke edmodo.com nájdeš v pravom hornom rohu obrazovky tlačidlo „Log 

In“ (vedľa tlačidla pre registráciu z predchádzajúcej kapitoly). Prihlásiš sa jednoducho tak, že 

zadáš používateľské meno (prípadne emailovú adresu) a heslo, ktoré si si pri registrácii 

zvolil. 

  

https://new.edmodo.com/


Ako sa orientovať v systéme Edmodo ? 

Po prihlásení do systému Edmodo sa Ti zobrazí domovská stránka – nápadne sa podobá 

Facebooku (čo je zámer tvorcov). Orientovať sa v nej je veľmi jednoduché. Edmodo má 

mnoho funkcií, v tomto manuáli nájdeš iba tie, ktoré využiješ pri našich kurzoch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa pridám do svojej triedy ? 

Ak si pri registrácii zadal kód triedy, systém Ťa už automaticky priradil do skupiny Tvojho 

kurzu. Mohlo sa však stať, že si kód nevyplnil a vytvoril tak čistú registráciu. Prípadne u nás 

vo Freedu máš viac ako jeden kurz a teda si aj dostal viac než len jeden kód.  

Pridať do kurzu sa môžeš tak, že v záložke „My Classes“ (odkazy na tvoje kurzy) klikneš na 

tlačidlo pre viac možností (...) a klikneš na možnosť „Join a Class“:  

 

 

 

 

 

 

V oboch prípradoch sa Ti zobrazí ďalšie okno, kde zadáš šesťmiestny kód, ktorý si dostal 

mailom a potom klikneš na tlačidlo „Join“:

upozornenia 

a Tvoj profil 

odkazy na 

tvoje kurzy 

zoznam všetkých 

Tvojich kurzov 

odkaz na  

súkromné  správy 

hlavné okno, 

kde sa Ti 

zobrazia 

príspevky 

upozornenia na 

nadchádzajúce 

testy/ domáce 

úlohy 

ak si sa ešte nepridal do žiadneho 

kurzu 

alebo 

ak si už v nejakom kurze 



Ako si prezriem a stiahnem materiály ? 

Každý Tvoj kurz má svoju vytvorenú skupinu. V záložke Tvojich kurzov („My classes“) v ľavej 

strane obrazovky si môžeš nájsť svoj kurz. Po kliknutí naň sa Ti otvorí skupina, kde bude Tvoj 

lektor zdieľať materiály, testy, domáce úlohy vo forme príspevkov. Ku každej úlohe, ktorú 

dostaneš, Ti lektor zadá aj krátke inštrukcie k tomu, ako úlohy riešiť.   

 

(častokrát sa môže stať, že lektor v jednom príspevku zdieľa viac než len jeden dokument, 

zobrazí sa Ti však iba jeden – na to, aby si zobrazil ostatné, klikni na text „... more attachment“ 

pod príspevkom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto materiály môžeš otvoriť jednoducho tak, že klikneš na jednotlivý dokument. Ten sa Ti 

potom otvorí ako ďalšie okno v tvojom internetovom prehliadači. 

Ak však chceš materiály stiahnuť do počítača, prejdi kurzorom myši na dokument a objaví 

sa Ti tlačidlo pre ďalšie možnosti: 

 

 

 

 

 

Keď naň klikneš, otvorí sa Ti rolovacie okno, kde zvolíš možnosť „Download“ (stiahnuť) 

a môžeš si dokument pohodlne uložiť do svojho počítača. 

 

 

 

inštrukcie 

k riešeniu úloh 

zdieľané 

dokumenty 

ďalšie prílohy 



Ako pošlem vypracované materiály späť lektorovi ?  

Lektori Ti budú často posielať pracovné listy, prípadne testy, ktoré budú žiadať poslať 

vypracované naspäť. Prípadne, ak budeš mať akékoľvek otázky, môžeš lektora 

kontaktovať.  

Na to môžeš využiť dve možnosti – buďto odpoveď do komentára k príspevku, ktorý lektor 

zdieľal alebo formou súkromnej správy priamo lektorovi. Nižšie sú vysvetlené oba spôsoby. 

Ako odpoviem na komentár v skupine ?  

Ak chceš zaslať odpoveď na komentár, ktorý Tvoj lektor zdieľal, pod príspevkom je lišta 

„Write a comment“. Do nej môžeš vpísať svoju odpoveď, prípadne sa lektora na niečo 

opýtať (ak Ti je niečo nejasné, môžeš sa touto formou na svoje nejasnosti pýtať). Zároveň 

takto môžeš priložiť súbor (či už je to dokument alebo fotka): 

 

 

 

 

Ako pošlem súkromnú správu ?  

Aby si poslal súkromnú správu (vo väčšine prípadov lektorovi, komunikovať však 

môžeš aj s ostatnými žiakmi), je potrebné v hornej lište obrazovky otvoriť záložku 

„Messages“:  

 

 

Po kliknutí sa ti zobrazí stránka s oknom vyhradeným pre správy. Aby si napísal správu, klikni 

na tlačidlo pre novú správu. Do lišty adresáta zadaj priezvisko lektora (prípradne žiaka – 

stačí zadať prvé písmená a systém Ti automaticky ukáže návrhy adresátov). Keď sa lektor 

objaví v rolovaciom okne, klikni na jeho meno. Potom môžeš do lišty pre písanie správy 

zadať svoj odkaz. Zároveň môžeš priložiť súbory (dokumenty alebo obrázky). Kliknutím na 

„Send“ správu odošleš. 

 

 

 

 

 

 

lišta pre odpoveď 

nástroj pre priloženie 

súborov 

lišta adresáta 

tlačidlo „odoslať“ tlačidlo pre zdieľanie 

súborov 

lišta pre písanie 

správy 

tlačidlo pre 

novú správu 


