
Přehled technických kroužků 2016/2017
ROBOTÁRNA v areálu SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská, vchod vjezdem do dvorního traktu z ulice Kounicova, na bráně je zvonek.

Název činnosti Termín konání Věk od Cena za 

pol.

Popis

3D modelování PO 17:00-18:30  14  900 Návrh a stavba prostorových modelů. Základy prostorové představivosti, zobrazování a technického kreslení. Práce s 2D a 3D CAD softwarem. Ruční

výroba modelů 3D objektů.   Příprava podkladů pro laserové řezání plošných dílů a pro 3D tisk.
Arduino ÚT 19:00-20:30  16 1 000 Tvorba a programování elektronických obvodů komunikujících s počítačem pro začátečníky i pokročilé. Využití systému Arduino (vývojový kit

s mikrokontrolérem). Používání rozšiřujících modulů. Návrh, stavba, připojení a programová obsluha vlastní elektroniky. Informace, které nenajdete

v tutoriálech. Účastníci si nosí projekty domů.

Arduino pro začátečníky PO 15:30-17:00  13 1 000 Tvorba a programování elektronických obvodů komunikujících s počítačem. Využití systému Arduino (vývojový kit s mikrokontrolérem). Používání

rozšiřujících modulů. Návrh, stavba, připojení a programová obsluha vlastní elektroniky. Informace, které nenajdete v tutoriálech. Účastníci si nosí

projekty domů.

Arduino pro začátečníky 1 ÚT 17:30-19:00  13 1 000 Tvorba a programování elektronických obvodů komunikujících s počítačem pro začátečníky i pokročilé. Využití systému Arduino (vývojový kit

s mikrokontrolérem). Používání rozšiřujících modulů. Návrh, stavba, připojení a programová obsluha vlastní elektroniky. Informace, které nenajdete

v tutoriálech. Účastníci si nosí projekty domů.

Elektronika PO 17:00-18:30  14  900 Základy elektroniky. Vyzkoušíte si všechno - od měření fyzikálních veličin, přes návrh zapojení až po výrobu a testování jednoduchých obvodů.

Elektronika DPS PO 18:30-20:00  16  900 Návrh elektronických obvodů a desek plošných spojů v CAD systému. Záludnosti a nástrahy, o kterých je dobré vědět. Výroba navržených DPS (ruční,

profesionální). Určeno pro pokročilejší bastlíře.
Kutíme 1 ÚT 14:00-15:00  7  600 Práce všeho druhu pro nejmenší. Ruční nářadí - co je co a k čemu je to dobré.

Kutíme 2 ČT 14:00-15:00  7  600 Práce všeho druhu pro nejmenší. Ruční nářadí - co je co a k čemu je to dobré.

LEGO EV3 ÚT 17:00-19:00  13  900 Stavba a PROGRAMOVÁNÍ modelů ze stavebnice LEGO MINDSTORMS. Předpokladem je alespoň minimální znalost základů programování

(Programátorská přípravka).
Modeláři pokročilí ST 17:00-19:00  11  900 Stavba funkčních modelů se zaměřením na rakety a letadla. Potřebné základy znalostí z oblasti pevnosti materiálů a konstrukcí, aerodynamiky

a meteorologie. Vhodné pro pokročilejší modeláře nebo pro absolventy kroužku Modeláři začátečníci.
Modeláři začátečníci ST 15:00-17:00  9  900 Stavba jednoduchých funkčních modelů se zaměřením na rakety a letadla. Vhodný pro modeláře s alespoň minimálními zkušenostmi a absolventy

Modelářské přípravky.
Modelářská přípravka ST 14:00-15:00  8  600 Stavba jednoduchých papírových a funkčních modelů. Seznámení s vlastnostmi základních konstrukčních materiálů a pracovními postupy při stavbě

modelů. Základy přesné a bezpečné práce s ručním nářadím. Rozvoj jemné motoriky, přesnosti a trpělivosti.
Montujeme ÚT 15:00-17:00  9  900 Znáte stavebnici Merkur? Představte si, co byste postavili z 20 kg dílků... a můžeme to i rozpohybovat.
Plastikoví modeláři ÚT 15:00-17:00  10  900 Stavba modelů letadel, lodí, automobilů, bojové techniky atd. z vlastních stavebnic. K dispozici materiál na povrchovou úpravu. Seznámení

s technickými parametry, zvláštnostmi a historií předlohy. Vhodný pro absolventy kroužku Modelářská přípravka.
Programátorská přípravka ČT 15:00-16:30  10  900 Úvod do programování. Základy logického myšlení a algoritmizace.
Programování PC pokročilí ČT 18:00-19:30  15  900 Tvorba komplexních programů v Pythonu (asynchronní procesy, síťová komunikace...), týmová spolupráce, verzování. Nutné dobré znalosti základů

programování.
Programování PC začátečníci ČT 16:30-18:00  13  900 Základy programování na PC (Baltík, Python). Vhodné pro absolventy Programátorské přípravky.

Programujeme PO 14:00-15:00  9  600 Úvod do programování pro nejmladší. Základy logického myšlení a algoritmizace.

RC modeláři 1 PO 15:00-17:00  12  900 Stavba rádiem řízených modelů letadel. Základy mechaniky, pevnosti, aerodynamiky, seřizování a řízení modelů, letecký simulátor. Vhodné pro

pokročilejší modeláře. Účastníci si zajistí vlastní rádiové vybavení, motor, akumulátory...
RC modeláři 2 ST 19:00-21:00  16  900 Stavba rádiem řízených modelů letadel. Základy mechaniky, pevnosti, aerodynamiky, seřizování a řízení modelů, letecký simulátor. Vhodné pro

pokročilejší modeláře. Účastníci si zajistí vlastní rádiové vybavení, motor, akumulátory...
Základy programování pro 

Android

ÚT 17:30-19:00  15  900 Tvorba základních aplikací pro smartphone. Požadavky: znalost objektového programování, vlastní notebook (vyhovující http://goo.gl/SyHQgE) a telefon

s OS Android 4.1 a vyšší.
Železniční modeláři 1 PO 17:00-19:00  10  900 Stavba dílů stavebnicového modulového kolejiště. Tvorba krajiny modelového kolejiště, stavba železničních staveb a funkčních zařízení (odpojovačů,

závor, výhybek...). Řízení provozu na kolejišti. Pro začátečníky i pokročilé.
Železniční modeláři 2 ČT 17:00-19:00  10  900 Stavba dílů stavebnicového modulového kolejiště. Tvorba krajiny modelového kolejiště, stavba železničních staveb a funkčních zařízení (odpojovačů,

závor, výhybek...). Řízení provozu na kolejišti. Pro začátečníky i pokročilé.

Kroužky začínají od 3. 10. 2016, přihlašování on-line. www.helceletka.cz/robotarna Další informace: robotárna @helceletka.cz, mobil 777165532.


