Kalkulaator, äratuskell, Youtube, pildistamine, Facebook, mängud, filmid, helistamine, sõnumid,
skype, taimer-stopper, Instagram jms
1A klass

Colour Sprouts

2A klass

Google Maps

2V klass

Saab pilte värvida. Ei leidnud täpselt sama nimega, mis oli õpilase
telefonis aga sarnane on nt Kids Colouring

Flashlight

Muudab telefoni taskulambiks

Netflix

Filmid, multikad

Kompass
Steps

Loeb kõndides samme

Õhutemperatuur
3A klass

4A klass
5A klass

AVG Antivirus

Tasuta viirusetõrje

Photo Studio
KVAD Group

Õpilane lõikab pilte, lisab efekte, muudab pilte. Valmis pilte
kasutab nt. Taustapiltidena

Sketchbook
Express

Õpetas kaasõpilastele pliiatsiga joonistamist

Sudoku

Telefoni enda sudoku

Google Maps

Asukoha leidmiseks, kuhu minema peab

YouCam MakeUp - Saab proovida meikimist. Võiod ennast pildistada, valida hiljem
Makeover studio
huulevärvi, ripsmeid, juuksevärvi,
CM Security,
Clean Master,
Battery Doctor

Erinevad vahendid nutiseadme hoolduseks ja kaitsmiseks

mKool

E-kooli mobiiliäpp

Õhtujutt

ERR õhtujutud

Google Tõlge

Tõlkeprogramm

Viber

Skype analoog: tasuta helistamine, sõnumid

Perfect Piano

Klaverimänguäpp

Spotify

Tasuta muusikakuulamine (reklaamidega)

My Homework

Nagu õpilaspäevik: saab lisada tunde, kodust õppimist, suhelda
õpetajatega ja omavahel , saata mingeid töid.
Tuleb sisse logida kas facebooki või google kaudu.

Photomath

Nagu kalkulaator, aga eriti lahe on see, et ta toimib nagu skänner skännid tehte ja ta ütleb sulle vastuse. Tehe peab olema trükitud,
käekirjast ei saa ta aru.

6V klass

Google tõlge

Tõlkimisprogramm

7A klass

CleanMaster, DU
Battery Saver,
Applock

Erinevad vahendid telefoni hooldamiseks ja turvalisuse tagamiseks

6A klass

Taskulamp, Goole Vt. eestpoolt
maps
7B klass

Zalo

Saab suhelda sõpradega – sarnane rakendus Skype'ile ja Viberile

HTC Ülesanded

Aitab tähtsaid sündmusi meeles pidada. Saad panna
meeldetuletuse.

Memo

Telefonimärkmik, kuhu saab kirjutada tähtsamad märksõnad, mida
vaja meeles pidada või kirjutada kiirelt üles.

Snapchat

Sarnane Instagrammi ja Twitteriga – sõpradega suhtlemine, piltide
vahetamine

8A klass

8V klass

Sports Tracker
running and
Cycling

Saab kasutada sportides. Aitab mõõta aega, vahemaad, kiirust.
Saab kasutada erinevate spordialade puhul, näiteks jooksmine,
kõndimine, rattasõit.

Google klaviatuur

Saab häälega teksti sisestada (inglise keeles)

Stick Draw
Animation Maker

Animatsioonide tegemine

Keep

Märkmed, saadab meeldetuletusi

Runtastic Heart
Rate Monitor

Pulsi mõõtmise äpp.

Starman

Saadete salvestamiseks

TrackID - music
Recognation

Äpp, mis püüab välja uurida, mis muusika su läheduses kõlab

Drippler
Tehnikauudised, nõuanded, äppide soovitused jpm
(www.drippler.com
)
http://www.flvto.bi Konverdib muusikat (nt youtubest mp3 formaati)
z/
9A klass

Madbarz Workout
App

Saab kursis olla, kuidas koostada treeningkava. See sisaldab ka
õppevideosid, kuidas ennast treenida. Seal on ka kommentaarid ja
samas saab üles laadida ka oma tulemusi.

Songflip

Muusika kuulamine

Liiklustestid

B-kategooria liilustestide kogumik

LÕ klass Word Search

Draw tattoo

Mäng, kus peab otsima sõnu ja panema neid erinevatesse
kategooriatesse (nt. Aafrika riigid, Loomad, Austraalia, Game,
maakohad jne)

Õpetab tätoveeringuid joonistama. Õpilane on kasutanud paljusid
erinevaid programme

SnapShot

Pildistamiseks, piltide tuunimeseks, sõpradega jagamiseks

