
Codeweek na GYPRI 
Program 
 

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 

1. workshop 2. workshop 3. workshop 

 
● učebny a pořadí workshopů bude upřesněno 
● celkově se akce zúčastní 60 žáků z okolních základních škol, žáci budou rozděleni 

do skupin po 20 
● workshopy budou probíhat v přízemí budovy MGP 
● na workshopy si lze přinést vlastní notebook - BYOD, škola je pokryta wifi 
● na workshopu  “Google aplikace” budou k dispozici školní chromebooky 
● žáci na této akci projdou všemi třemi workshopy 

 

LEGO roboti 
Lektor:  
Tereza Nedjalková, Tech and Education Specialist, Czechitas z.s., 
 
Anotace:  
V průběhu našeho workshopu se podíváme na to, jak rozpohybovat sestaveného LEGO 
robota nebo naprogramovat si jednoduché řešení situací, se kterými se v životě setkávají. 
Pomocí vizuálního programovacího jazyka se seznámíme se základy programování. 
Společně si objasníme pojmy jako je program, proměnná, cyklus nebo podmínka. Hravou 
formou se tak naučíme logickému myšlení a řešení problémů (například jejich rozložením na 
dílčí části).  
 

Google Assistent 
Lektor: 
Denis Valášek, Google Developer Expert, GUG.cz 
 
Anotace:  
Slyšeli jste o Google Assistantovi? 
Ať už ano či ne, rozhodně se přijďte podívat co dokáže! 
Ukážeme si možnosti tohoto hlasového Assistanta a nejen to – podíváme se i na to, jak si ho 
naprogramovat k obrazu svému. Předvedeme si ovládání chytré domácnosti společně s 
chytrý reproduktorem, který vám umožní povídat si s Assistentem i ve vaší domácnosti 😉 
Hlasoví assistenti budou nedílnou součásti budoucnosti, přijď si vyzkoušet jak jsou na tom 
už nyní! 
#VoiceFirst #AoGDevs #HeyGoogle 



Google aplikace 
Lektor: 
Petr Caloň, G Suite administrator, učitel na MGP a člen komunity GEG.cz 
 
Anotace: 
Říkáte si, že tuhle aplikace neznáte? V záplavě aplikací a webu, které Google provozuje, se 
není čemu divit :) A právě na ty méně známe produkty z dílny Googlu se dnes podíváme. 
Vše si samozřejmě vyzkoušíme na praktických příkladech (nejen) ze školního prostředí. 
 
 


