
Si tudi ti prepričan, da je v tehniki prihodnost? Uporab-
ljaš pametni telefon in te zanima razvoj Android aplika-
cij ali igre?  Veš kaj je pametni prostor, internet stvari? 
Te zanima elektronika? Bi rad izdelal video in ga objavil 
na spletu? Kaj pa 3-D modeliranje in 3-D tiskanje, delo 
na sodobnih industrijskih CNC strojih? 

Ponujamo sodelovanje z odličnimi mentorji, najsodob-
nejšimi tehnologijami in super opremo – doživi z nami 
ustvarjalni konec poletja.

V letu 2017 smo za vas izbrali zanimive teme z 
naslednjih področij: 
• programiranje Android aplikacij/iger,
• delo z mikrokrmilnikom Arduino,
• elektronika – od sheme do izdelave  
 elektronskega vezja,
• delo s programabilno napravo Codebug
• multimedija,
• izdelava robota Otto

Poletni Festival Inovativnih Tehnologij je namenjen 
predvsem mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem 
zadnje triade osnovne šole ter srednješolkam in 
srednješolcem. 

Udeleženci boste en teden sodelovali pri izbra-
nem sklopu in spoznali veliko novega. Vse temelji 
na praktičnem delu in končne izdelke boste tudi 
odnesli domov. Naš namen je tudi na ta način 
prispevati k spodbujanju talentov, inovativnosti in 
podjetnosti v našem okolju. V vse delavnice so 
vključene teme za spodbujanje in razvijanje podje-
tnosti. Vsi skupaj se bomo udeležili tudi ekskurzije 
v izbrano podjetje.  

Festival  
Inovativnih    
Tehnologij

Poletni FIT 2017  

od 21. avgusta 2017 do 25. avgu-
sta 2017 od 9.00 do 15.00 

Šolski center Kranj,  
Kidričeva cesta 55,  
4000 Kranj

Termin: 

Lokacija: 

Dodatne informacije in prijave na fit.sckr.si 
Cena udeležbe: 75,00

Število mest na delavnicah je omejeno.  
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. €

Utrinki z 2016



.Delo z mikrokrmilnikom Arduino 
Mikrokrmilnik Arduino boš povezoval s senzorji, 
motorji in drugimi elektronskimi elementi. Naučil se 
boš programirati in izdelati pametno napravo. 
Te zanima, kako s pametnim telefonom vključiš 
svetilko ali kako na telefonu preveriš temperaturo 
v tvoji sobi? Na praktičnih primerih boš spoznal 
in odkril, kaj je to, čemur danes pravimo pametna 
naprava, pametna hiša, pametna tovarna, pametno 
mesto.

Multimedija – snemanje in obdelava 
videa 
Se želiš naučiti osnov snemanja, montaže in objave 
lastnega videa na spletu? Naučili se bomo, kako:
- izrezati posamezne dele posnetka,
- združiti več posnetkov v en film,
- uporabiti zanimive prehode,
- dodati besedilo in grafiko,
- poiskati in dodati ustrezno glasbo.
Nimaš kamere, za začetek bo dovolj tudi telefon. 

Izdelava robota Otto 
Ohišje robota bomo natisnili s 3-D tiskalnikom. Otto 
deluje z mikrokrmilnikom Arduino Nano. Vgra-
jene ima ultrazvočne senzorje, zato se odzove na 
premike tvojih rok in zazna ovire na svoji poti. Lahko 
ga programiraš za različne naloge. Naučili ga bomo 
tudi plesati. Seveda se Otto tudi oglaša.

Programiranje Android aplikacij/iger
Ljudje vedno bolj množično uporabljamo pametne 
mobilne naprave. Na delavnici se bomo naučili, 
kako lahko s pomočjo spletne aplikacije narediš 
preprosto igrico ali aplikacijo brez predznanja iz 
programiranja. 
Pokazali bomo tudi načine, kako poskrbeti za 
širjenje naših izdelkov k drugim uporabnikom.

Elektronika – od sheme do izdelave 
elektronskega vezja 
Krožek je namenjen vsem, ki želijo osvojiti temeljna 
znanja načrtovanja enostavnih elektronskih vezij ter 
spoznati osnovne gradnike elektronike. Poudarek 
bo na zabavni hobi elektroniki. Shemo elektrons-
kega vezja bomo najprej narisali z računalniškim 
programom EAGLE in projektirali tiskano vezje. V 
drugem delu bo vsak s spajkanjem elektronskih el-
ementov na tiskano vezje, izdelal svoj prvi elektron-
ski  izdelek LED Robota. Kdor bo želel, si bo lahko 
izdelal še druge elektronske izdelke.

Delo s programabilno napravo  
Codebug
Code Bug v svetu trenutno velja za najbolj enos-
tavno elektronsko napravo, ki jo je še mogoče 
programirati. Delavnica Code Bug je primerna za 
vse, ki bi se želeli preizkusiti v programiranju elek-
tronskih vezij oz. s tem nimajo še nobenih izkušenj. 
Sprogramirali bomo utripanje lučke, grafični prika-
zovalnik, tipko, igrico in še kaj!


