
 

 

 

 

Správa z mobility pre zamestnancov ERASMUS + 

Organizácia: Edutime s.r.o., Trutnov 

Termín: 30. 6. 2019 – 6. 7. 2019 

Názov:  „Základy kódovania a robotiky nielen v Informatike“ 

Na úvod kurzu sme si prešli možnosti online programovania, ktoré aj ja používam na krúžku 

Robotiky u nás v škole (Hodina kódu, Galaxycodr, programovacia platforma Scratch). Z robotov sme 

si vyskúšali programovanie Ozobotov. Programovali sme ich pomocou farebných kódov, online 

platformy, ale aj pomocou ozoblockly.com. Pre mňa novinkou boli Ottoboti. Dozvedela som sa o ich 

vzniku a metóde programovania. Ide o kombináciu arduina s plastovým obalom – telom robota, ktoré 

je možné vytlačiť na 3D tlačiarni. Veľmi som uvítala možnosť vyskúšať si 3D tlačiareň. V online 

editore som si vytvorila vlastný 3D návrh, ktorý som potom preniesla pomocou SD karty do tlačiarne 

a vytlačila. Možno trochu viac som očakávala z programovania Lego Mindstorms, resp. by som prijala 

pokročilejšie úlohy, alebo prípravu na súťaže. Okrem toho sme si vyskúšali rôzne online editory na 

tvorbu koláží, úpravu fotografií, tvorbu plagátov, fotokníh, tvorba animácií, tvorba webových stránok 

cez sites.google. Niektoré aplikácie boli aj pre mňa nové, keďže je ich veľké množstvo a stále 

vznikajú nové. Výhodou týchto aplikácií je, že sú zdarma a dostupné online, takže je ich možné využiť 

aj pri vyučovaní. Záverečnou prácou bola hotová webová stránka vytvorená cez sites.google, doplnená 

o komponenty vytvorené rôznymi aplikáciami (fotokniha, videá, plagát a pod.). V záverečnej práci 

boli použité viaceré aplikácie, s ktorými sme na kurze pracovali. 

Pozitívom tohto kurzu bolo, že okrem vzdelávania som mala možnosť spoznať aj krásy mesta 

a okolitej prírody. Lektori zorganizovali výlety do Adršpašských skál, na Snežku, do Hospitalu Kuks – 

perly českého baroka. Zároveň som mala možnosť zoznámiť sa s inými učiteľmi zo slovenských 

základných škôl, nadviazali sme kontakt a myslím, že aj priateľstvo a určite budeme v kontakte aj 

naďalej. Bolo zaujímavé vidieť bežnú základnú školu v Čechách a jej vybavenosť. Veľké 

poďakovanie patrí lektorom, ktorí boli naozaj ústretoví a snažili sa čo najviac nám vyjsť v ústrety, čo 

sa týka obsahu kurzu. Veľmi si vážim, že som spoznala Hanku Šandovú, ktorá je expertka na robotiku 

a venovala sa mi face2face celý deň.  

Kurz ma obohatil nielen po odbornej stránke, ale aj osobnostnej, keďže som musela vyjsť zo 

svojej komfortnej zóny, zvládnuť dlhú cestu vlakom a nadviazať kontakt s úplne cudzími ľuďmi. Ak 

bude niekedy v budúcnosti možnosť zúčastniť sa nejakej mobility, určite by som bola rada  

Patrícia Gazdíková 


