Do hlavičky napíšte “Projektový zámer SPy Cup 2019"

Názov projektu
Názov tímu (nesmie obsahovať mená žiakov)

Škola: názov školy
Učiteľ: meno učiteľa, ktorý so žiakmi projekt konzultuje

Popis projektu:
Popis projektu, aký problém rieši a na čo bude slúžiť. Dôležité je spraviť si prehľad už
existujúcich riešení a uviesť k nim zdroje. V čom bude Váš projekt iný? Čerpať môžete odtiaľto:
● https://makecode.microbit.org/projects
● https://makecode.microbit.org/courses
● https://www.instructables.com/howto/microbit/
● https://www.itpro.co.uk/desktop-hardware/26289/13-top-bbc-micro-bit-projects
● https://microbit.org/ideas/
● https://microbit.hackster.io/
Prečo sme si projekt zvolili:
Dôvod, prečo si tím (jednotlivec) daný projekt zvolil. Táto časť môže byť neformálna a úprimná.
Tím:
V tejto časti napíšte, kto bude pracovať na projekte pracovať a akej časti projektu sa bude
venovať (napr. zapájanie hardvéru, programovanie, umelecká stránka projektu, foto/video) a
taktiež stručný popis, ako budete postupovať. Ku každému členovi tímu napíšte, do ktorej triedy
chodí.
Nakoľko združenie SPy nemá povolenie od rodičov žiakov zbierať osobné údaje,
projektový zámer by mal byť písaný tak, aby pre organizátorov neboli zrejmé mená a
priezviská žiakov. Toto sa dá dosiahnuť napr. označením žiakov prezývkami (tie ale nesmú
obsahovať mená ani priezviská žiakov) alebo iným anonymizovaným označením.
Zoznam hardvérových súčiastok, ktoré budú v projekte použité
Popíšte jednotlivé súčiastky hardvéru v bodoch.
Zoznam plánovaných výstupov projektu
Napríklad: napísanie článku v školskom časopise/webovej stránke, video/fotka na sociálnych
sieťach školy (alebo Vašich vlastných), a pod.
Poznámky k projektovému zámeru
● Projektový zámer nemusí byť úplne podrobný, iba rámcovo popíšte, aký projekt
plánujete spraviť.
● Počas vypracovania projektu môžete pôvodný zámer doplniť alebo mierne upraviť.
Dôležité je to ale vo finálnej dokumentácii spomenúť.
● Hodnotené je aj formátovanie a grafické spracovanie odovzdávaných textových
dokumentov (projektového zámeru teraz a dokumentácie po vypracovaní projektu).
● Zverejnite tento projektový zámer pod otvorenou licenciou CC BY 4.0 (pomocou
textu, ktorý sa nachádza v pätičke tohoto dokumentu), aby sa Vašou prácou mohli
inšpirovať a využiť aj iní, za predpokladu, že uvedú Vás ako autorov práce.
Zámer je zverejnený pod licenciou CreativeCommons "uvedenie autora" CC BY 4.0
(Taktiež vytvorte odkaz na https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
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