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Projekt „Plagát“

pracujeme v dvoch skupinách,  každý zo skupiny si  zoberie  na  starosť  nejakú špeciálnu 
úlohu,  a  pomáha  aj  ostatným  tam  kde  treba,  spolupracujeme,  budeme  potrebovať 
špecialistov: 

– grafik na celkovú úprava plagátu = kreslenie, maľovanie a písanie textu na plagát (aj 
dvaja),

– pátrač  po  informáciách  = hľadá  informácie  na  internete  a  stručne  ich  zhrnie  (na 
pomocný papier), aby to mohli grafici prepísať na plagát

– obrázkový  manažér  =  hľadá  vhodné  obrázky  k  téme  na  internete,  v  časopisoch, 
vytlačí  ich,  prípadne  predkreslí  na  plagát,  nakreslí,  vyfarbí,  vystrihne,  nalepí  na 
plagát....)

– manažér projektu = navrhuje a realizuje celkový vzhľad a rozloženie informácií na 
plagáte

vyberte si tému    SEKUNDA: 1, 5, 6,    KVARTA: 2, 3, 4

1. Hardvér (požadované informácia na plagáte:  matičná doska,  procesor (chladič), 
operačná  pamäť,  karty  –  sieťová,  grafická,  zvuková,  pevný  disk,  monitor,  myš, 
klávesnica, zariadenia pripájané k počítaču-tlačiareň, skener,  tablet,  webkamera, + 
novinky...)

2. Internet (e-mail, www, ftp, talk, icq, videokonferencia, programy na prehliadanie www 
stránok, internet banking, internetový obchod, sociálne siete, + iné využitie internetu ...)

3. Softvér (rôzne  typy softvérov:  operačné  systémy,  antivírusové  programy,  prehliadače 
internetových  stránok,  grafické  programy,  textové  programy,  programy  na  spracovanie 
videa,  na  úpravu  fotografií,  hry,  výukové  programy,  prezentačné  programy,  databázové 
systémy, + iné zaujímavé programy s ich stručným popisom na čo slúžia... )

4. História počítačov (prvé  počítacie  stroje  –  abakus,  prvé  mechanické  kalkulátory, 
počítače  0.generácie,  počítače  prvej  generácie  (vákuová  elektrónka,  ENIAC,  Von 
Neumann..),   skriňové počítače  (tranzistory,  prvé  programovacie  jazyky),  počítače  tretej 
generácie  (integrované  obvody),  počítače  štvrtej  generácie  (desktop,  tower  PC),  piata 
generácia (umelá inteligencia) + zaujímavosti

5. Programovanie IMAGINE (základné príkazy pre pohyb a kreslenie s korytnačkou  - 
ich syntax a ukážky po vykonaní, príkaz opakuj, vytvorenie nového tlačidla, definovanie 
vlastného príkazu  ... )

6. Počítačové siete (podľa  veľkosti:  PAN,  LAN,  MAN,  WAN,  najznámejšia 
celosvetová sieť: internet; rozdelenie podľa prepojenia: hviezdicová, zbernicová, kruhová a 
mesh  topológia;  hardvér:  sieťová  karta,  switch,  hub,  router;  dátový  prenos:  káblový, 
bezdrôtový...+ význam sietí )


