
 

 

Počítačová veda je základom pre každého študenta. Pridajte sa k nám 

pomoc miliónov nových žiakov. začnite s jednou hodinou kódu (Hour of 

Code). Prihlásiť sa môžete na www.hourofcode.com 

Čo je to Hour of Code? 

Hodinová aktivita. Študenti 

zo všetkých vekových 

kategórií si môžu vybrať z 

celého radu náučných 

návodov pre materské školy, 

základné školy , stredné i 

starších. Návody práce pre 

moderný internetový 

prehliadač, tablet, 

smartphone, alebo dokonca 

bez počítača. 

Code.org ponúka návody 

z distribúcie Disney’s Frozen, 

Scratch z doby ľadovej, 

Angry Birds a Plants vs. 

Zombies. Nové výučbové 

programy štartujú cez Hour 

of Code! 

Iskra ako udržať a učiť sa na 

Potom čo študenti počítači: 

vidia, čo sa dá vytvoriť priamo 

pred ich očami, chcú ísť ďalej. 

Nepotrebujú žiadne skúsenosti 

ani žiaci ani učitelia.  

Každý môže zorganizovať 

kdekoľvek Hour of Code. 

Návody sú k dispozícii v 40 

jazykoch. 

 

Prečo počítačové vedy? 

Každý študent 21. storočia by 

mal mať možnosť zúčastniť sa 

vytvárania technológií, ktoré 

menia náš svet.  Základy 

tvorivosti a schopnosť riešiť 

problémy  a pripraviť študentov 

pre budúcu kariéru. Ale väčšina 

škôl ešte neučí informatiku 

 

Najväčšia akcia v histórii 

učenia 
Počas týždňa výučby informatiky 

7. – 13. 12. 2015 

Hodina 

kódu opäť 

prichádza! 

http://www.hourofcode.com/
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Celebrity, technický vizionári a dokonca prezident USA 

 Prezident Obama písal riadok kódu so študentmi v Bielom Dome 

 Hnutie bolo uvedené na Google, YouTube, Yahoo!, Bing a aj v domovskej stránke Disney. 

 Celebrity Ashton Kutcher a Jessica Alba a technický vodcovia Sheryl Sandber, Bill Gates a Jack 

Dorsey hovorili cez video chat s triedami. 

 

Spoločne môžeme vyriešiť medzeru rozmanitosti v informatike.  

Týka sa to všetkých – chlapcov i dievčat zo základnými počítačovými vedomosťami počnúc študentmi, ktorý 

majú najnovšie vedomosti.  

 Takmer polovica všetkých Hour of Code sú dievčatá a 35 % sú tmavšej pleti. 

 V priemere študujú informatiku 18 % žien a 8 % tmavšej pleti. 

 

Cez 300 partnerov prišlo podporiť túto kampaň, vrátane   

DonorsChoose.org, The College Board, Microsoft, Google, Salesforce, The Walt Disney Company, Target, 

Teach for America, Khan Academy a ešte viac. 

 

Ceny pre každého organizátora: 

 Každý usporiadateľ dostane  $10 z Amazon.com, iTunes alebo Windows Store ako darček. 

 Jedna šťastná škola v každom štáte USA vyhrá $10,000 na technológie. 


