
 

 

 

3D modelování 
Robert Havlásek 

Termín informatické dílny: 27. 11. 2019, 15.30 – 17.30 

 

 

Pro kreativní studenty,  
i úplné počítačové začátečníky. 

Naučíme se sázet tělesa do prostoru. 
Naučíme se je pronikat, odečítat. 

Vymodelujeme si 3D vizitku, vázičku, domeček… 
Své modely připravíme pro 3D tisk. 

 
Jste kreativní, ale omezuje vás plocha papíru? 

Rádi byste vytvářeli prostorové objekty, ale 
nechcete si z plastelíny / z keramiky? 

Pojďte je zkusit nakreslit elektronicky, není to 
nic těžkého. Pětkrát kliknu a nakreslím křivku. 

Třikrát kliknu a obtočím ji.  

A hele, vázička je na světě. Že bych jí udělal 
ještě podstavec? Čtyřikrát kliknu a mám to... 
Samozřejmě nezvládneme za první hodinu 
vyrobit třeba tank, ale jednoduché objekty 

určitě ano. Je to praktické, když se vám doma 
třeba něco plastového zlomí, vymodelujete, 

vytisknete... 



 

 

 

3D tisk 
Robert Havlásek 

Termín informatické dílny: St 20. 11. 2019, 15.30 – 17.30 
 Po 25. 11. 2019, 15.30 – 17.30 

 

 

I pro úplné začátečníky. 
Na GML máme pět 3D tiskáren. 

Tisk je pro studenty GML zdarma. 
Vytisknout lze cokoliv do 15x15x15 cm. 

Na webu je spousta připravených modelů. 
 

Pojďte se naučit novou a moderní technologii, 
jak tisknout prostorové objekty. 

Na začátku je kotouč s plastem, na konci předmět, 
který tiskárně poručíte, že má vyrobit.  

Na GML máte jedinečnou možnost používat neustále 
a zdarma pět 3D tiskáren, tisknout na nich, 

experimentovat s nimi. 

Co si vytisknete, z toho budete mít (věřím) radost 
a můžete si to odnést, pochlubit se rodině, věnovat 

přátelům, ...  

Překvapí vás, jak jednoduchý 3D tisk je. Překvapí vás, 
kolik předpřipravených objektů na webu najdete. 
Stačí je stáhnout, poslat na tiskárnu a za minutku 

už se tiskne.  

Naučíte se univerzální postup (vhodný pro všechny 3D 
tiskárny, nejen pro ty naše). 



 

 

 

BBC Micro:bit 
Roman Podlena 

Termín informatické dílny: 21. 11. 2019, 15.30 – 17.30 

 

 

Programovatelná destička. 
Reaguje na různé události. 

Vysílá a přijímá signály. 
Pomocí LED vysvítí obrázky. 

Malá, ale šikovná. 
Přijď si pohrát. 

 
BBC Micro:bit je kapesní programovatelný 

počítač se senzorem pohybu, zabudovaným 
kompasem a bluetooth.  

Tato programovatelná destička byla 
v roce 2016 vytvořena speciálně pro školy 

ve Velké Británii, aby s její pomocí žáci  
7. tříd rozvíjeli své informatické myšlení. 

Seznámíte se s programovatelnou destičkou 
BBC Micro:bit, vyzkoušíte si programování se 

simulátorem i micro:bitem, zjistíte, jak si 
naprogramovat vlastní elektroniku, 

porozumíte tomu, co je v programování 
proměnná, vytvoříte si program s vlastní 

proměnnou. 

Zapište se a přijďte, bude se vám to líbit. :-) 



 

 

 

Ozoboti 
Olga Padúchová 

Termín informatické dílny: 19. 11. 2019, 15.30 – 17.30 

 

 

Miniaturní robot. 
Barevně blikající jezdící kulička. 

Pohybuje se a reaguje na různé barevné kombinace 
(ozokódy). 

Pomocí barevných tužek sami určíte jeho pohyb. 
Snadné programování pomocí jednoduchého 

editoru OzoBlockly. 
Zábava a hraní pro každého. 

 
Ozobot je miniaturní robot. Tělo tvoří 

průhledná, mírně kouřově zbarvená kulička, 
přes kterou je vidět světlo barevných LED diod 

uprostřed. Ozobot ke komunikaci využívá 
unikátní barevný jazyk, založený na různých 
variacích zelené, modré, červené a černé. 

Vyzkoušíte Ozobota, pomocí vámi 
nakreslených kódů, provést různými cestami. 

Programování v něm zvládnou všichni. 
Jednotlivé příkazy se do sebe skládají 

v podobě puzzle systému, takže příkazy 
do sebe jednoduše pasují.  

Přijďte vyzkoušet a pobavit se. 



 

 

 

Smart homes 
Karel Zemene 

Termín informatické dílny: Čt 21. 11. 2019, 15.30 – 17.30 

 

Začátečník nebo pokročilý ajťák?  
Jsi Cool a Smart?  

Nebo Hot a Clever? 
Pojď si vyzkoušet nastavit dům,  
který si žije vlastním životem. 

 
Kam se podíváš, jsou kolem Tebe SMART 

zařízení. Takže Tě asi nepřekvapí, že existuje 
i Smart Home – chytrý dům. On tedy není ani 
tak chytrý, jako plně automatizovaný. Ví, že jsi 
doma, ví, kdy a jakou hudbu rád posloucháš, 
ví, že chceš rozsvítit nebo Ti je pocitově zima. 

Už jsi takový dům viděl? A zkusil sis ho 
nastavit? Chceš si pohrát se světelnou 
náladou? Všechno si můžeš vyzkoušet 

na technologii reálně používané 
v elektroinstalacích. Pojď si nastavit 

skutečnou řídící jednotku s jejími periferiemi. 
Jestli do toho jdeš,  

tak se přihlas na 
https://forms.gle/SZRCNvTHeMuRRp6n9. 


