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1.1. Zobrazenie hlavného menu - animovaný ostrov.

1. Animovaný ostrov s vedomosťami

1.2. Kliknutím	 si	 vyberte	
niektorú	časť	ostrova.	

Vybraný výsek	 ostrova	
sa priblíži a zobrazia sa 
na	 ňom	 lokality s vedo-
mosťami.
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1.3. Zvoľte	si	jednu	lokali-
tu a kliknite	na	ňu.	Zobrazí	
sa “vedomosť”. 

Pozorne	 si	 ju	 prečítajte,	
aby	ste	sa	dozvedeli	niečo	
nové	a	aby	ste	boli	neskôr	
úspešní	v	teste.

2. Vedomosti navyše
2.1.	 Pod	“vedomosťou”	sa	nachádzajú	štyri	farebné	políčka.	Ak	sa	chcete	
dozvedieť	ešte	viac	zaujímavostí,	určite	na	každé	z	nich	kliknite.

TIP
Informácie	 v	 červenom,	
žltom,	modrom	a	fialovom	
políčku	môžu	učitelia	využiť	
na	 spestrenie	 vyučovacích	
hodín alebo	pri	príprave	
žiackych	projektov.
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2.2.	Červené	políčko																		obsahuje	video	alebo	text	objasňujúci 
princíp “vedomosti”.

2.3.	Žlté	políčko																								obsahuje návod na domáci pokus alebo 
pozorovanie.
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2.4.	Modré	políčko																										obsahuje	nadväzujúce	zaujímavosti 
z praxe,	z	využitia “vedomosti”	alebo	z	pohľadu	životného	prostredia.

2.5.	Fialové	políčko																										obsahuje	slovnú zásobu/kľúčové	slová	
z “vedomosti”	v	nemeckom	jazyku.	
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Klikaním	 na	 obrázok	 sa	
mení   jazyk  obrázku 
zo	slovenčiny	na	nemčinu	
a	naopak.

2.6.	Návrat	k	výberu inej	vedomostnej	lokality	na	inom	výseku	ostrova	je	
možný	posunutím	jedného	prsta doprava	po	obrazovke.
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2.7.	Návrat	na	východiskové	
zobrazenie	 celého	ostrova 
je	možný	dvomi	spôsobmi:

1. kliknutím	na	ikonu
	“Domov”	na	spodnej	lište 
v		strede,

2.     kliknutím	na	ikonu
a	ďalším	kliknutím	na	ikonu										
	 “Domov”	v	ľavom	hor-
nom rohu.

Celú túto sekciu nájdete 
aj na internete na stránke
www.vedomostne-ostrovy.sk,
takže vedomosti môžete 
odkrývať aj doma.
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3. Pohyb po spodnej l ište
3.1.	Kliknutím	na	logo																

	sa	môžete	dozvedieť viac 
o	nás.

Kliknutím	 na	 ľubovoľné 
miesto	 na	 obrazovke	
mimo	otvoreného	okna	sa	
vrátite späť.

3.2.	Kliknutím	na	logo	

sa dozviete viac o pro-
jekte	Vedomostné	ostrovy	
na web stránke.	
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Návrat	späť sa uskutoční posunutím	jedného	prsta doprava	po	obra-
zovke.

3.3. Kliknutím	 na	 ikonu							
.	 	 	 “Domov”	 je	 možný	
návrat	 z	 akéhokoľvek	
náhľadu,	 otázky	 alebo	
videa	 späť na	 východis-
kové	 	 zobrazenie	 celého	
ostrova.
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4.0.	Kliknutím	na	ikonu	

sa	 dostanete	 k	 ponuke 
štyroch	aktivít.

4.1.0.		“Vytvor	si	vizitku”

 
- kliknutím	 na	 toto	
políčko	 sa	 dostanete	
k	ponuke	na	vytvorenie 
vizitky budúceho povo-
lania. 

4. Vir tuálny kariérny poradca
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Pred	vyplnením	jednotlivých	polí	je	ako	prvé	potrebné	vpra-
vo	hore	na	lište	označiť,	či	ide	o	chlapca	alebo	dievča.POZOR

4.1.1. Vyplňte políčka	podľa	toho,	aké	povolanie	by	sa	vám	v	budúcnosti	páčilo.
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Vyberte si	kategóriu,	pracovnú	pozíciu,	vymyslite si názov	firmy	a	ne-
zabudnite	uviesť	svoje	meno,	titul a e-mail.  
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4.1.2 Kliknutím	na	ikonu	

sa	 dostanete	 na	 hlavné 
menu virtuálneho	 kariérne-
ho poradcu.

4.2.0.	 “Poznáš	 svoje	 silné	
a	slabé	stránky?”	

- kliknutím na	toto	políčko	
sa	môžete	zamyslieť	nad		
svojimi		silnými a slabými 
stránkami. 
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4.2.1. Kliknutím	si	z	ľavej	ponuky	vyberte 5 silných	stránok	a	z	pravej	po-
nuky	5	slabých stránok. 

4.2.2. Pre výber z viacerých	vlastností	posúvajte lištu	smerom	nadol.
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4.2.4. Prečítajte	si	vyhodnotenie.	

4.2.3.	Následne	kliknite na 
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4.2.5. Vráťte sa na hlavné menu	virtuálneho	kariérneho	poradcu	kliknutím	
na	ikonu														a	následne	kliknutím	na	ikonu 
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4.3.0.	“Na	koho	sa	chceš	
podobať ?“

- kliknutím na	 toto	
políčko	zistíte,	aké vlast-
nosti	 mali	 záme	 osob-
nosti.

4.3.1. Kliknite na oblasť,	
v	ktorej	chcete	spoznať 
osobnosť.
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4.3.2. Vyberte vlastnosti,	ktoré	sa	vám	páčia	a	ktoré	chcete,	aby	táto	sláv-
na osobnosť mala.	Vyberte	ľubovoľný	počet	a	kliknite 
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4.3.3. Zobrazí sa	meno	osobnosti	a	základné	informácie	o	nej.

4.3.4.	 Ak	 chcete	 o	 danej	
osobnosti zistiť viac,	
kliknite	na														.	Zo-
brazí	sa	vám	internetové 
vyhľadávanie osobnos-
ti.	Tu	nájdete	o	nej	všet-
ko,	čo	vás zaujíma.
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4.3.5. Vráťte sa	na	menu	virtuálneho	kariérneho	poradcu potiahnutím prs-
ta po	obrazove	a	kliknutím na ikonu	na	spodnej	lište
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4.4.0.	 “Vieš,	 čím	 chceš	
byť?“	

-	 kliknutím	 na	 toto	
políčko	 sa	 dostanete	
k	 testu,	 ktorý	 vám	
pomôže	odhaliť, aké	by	
mohlo	byť	vaše	 smero-
vanie	 k	 budúcemu	 po-
volaniu.

4.4.1. Prečítajte si za-
danie	a	potom	kliknite 
na	ikonu
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4.4.2.	Podľa	zadania	rozdeľujte body.

4.4.3. Test	pozostáva	zo	42	otázok,	po	ich vyplnení kliknite	na	ikonu
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4.4.4. Prečítajte si 
výsledok	testu.

5. Pohyb po bočnej l ište

Test je pripravený na 
základe skúsenos-
tí s prácou s deťmi 
v Meste povolaní or-
ganizovanom občian-
skym združením EDU-
PLEX.	V	prípade	záujmu	
kontaktujte	Marcelu	Ku-
lifajovú	
(+421	905	681	555	alebo	
info@mojemesto.org),	
s	 ktorou	 môžete	 výsle-
dok	ďalej	konzultovať.

5.1.	Na	bočnej	lište	môžete	nájsť	ďalšie	zaujímavosti.	Kliknutím	na	ikonu     
									“Domov“	sa	zobrazí ostrov	z	vtáčej	perspektívy.

Celú sekciu “Virtuálny kariérny poradca“ 
vrátane testu nájdete aj na internete na 
stránke www.vedomostne-ostrovy.sk, takže 
sa s ňou môžete zabaviť a test vyplniť aj 
doma.



26

5.2.	Kliknutím	na	ponuku					
	 “Nemecký	 jazyk“	 sa 
otvorí aplikácia s vese-
lou	 výučbou	 nemeckého	
jazyka.	 Môžete	 sa	 s	 ňou	
hravou formou naučiť 
nové	 nemecké	 slovíčka	
alebo si zopakovať	 tie,	
ktoré	už	poznáte.

5.3.	Kliknutím	na	ponuku	
			 	 “Fyzika“	 sa	 otvorí	
digitálna	učebnica fyziky.
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5.4. Kliknutím	na	ponuku         
.	 	 	 	 	 	 	 “Dopravná	 výcho-
va“	sa	otvorí	sa	aplikácia,	
v		ktorej	si	môžete	vybrať,	
či	 sa	 dozviete nové in-
formácie	 o	 zákonoch	 do-
pravy	alebo	si	zopakujete 
tie,	ktoré	už	poznáte		po-
mocou hry.

5.5. Kliknutím	 na	 ikonu									
.									 “Google”	 sa	 otvorí	
internetový prehliadač,	
kde	 si	 sami	 môžete	 vy-
hľadať	 informácie,	 ktoré	
vás	zaujímajú.
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Späť	sa	vrátite	potiahnutím prsta	doprava	po	obrazovke.	

5.6.	 Kliknutím	 na	 ikonu									
.										“O	projekte”	sa	doz-
viete	 viac	o projekte Ve-
domostné	ostrovy.	
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5.7.	Na	bočnej	lište	je	možné	nastaviť	hlasitosť zvuku kiosku. 

POZOR
Kiosk	nemá	 reproduktory,	
takže	ak	chcete	počuť	zvuk,	
musíte	 si	 najprv	 zapojiť	
slúchadlá	 do	 konektoru.	
Ten	sa	nachádza	na	kiosku	
vľavo	od	obrazovky.

5.8.	Návrat	z	každej	sekcie	
na hlavné menu 	je	možný	
kliknutím	na	ikonu													
“Domov”	na	bočnej lište.
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6.1.	Po	kliknutí	na	ikonu				

        
môžete	 vo	 veselom	 kvíze 
otestovať	 svoje	 ve-                                                                                                              
domosti	 získané	 vo	 Vedo-
mostnom	 ostrove.	 Kvíz		
pozostáva	z	12 otázok.

6.2.	Test spustíte	kliknutím	na	políčko

6. Otestuj sa
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6.3.	Odpovedajte	na	otázky	kliknutím do krúžku								pri	odpovedi,	o		ktorej	
si	myslíte,	že	je	správna.	V	označenom	krúžku	sa	následne	zobrazí	bodka					

6.4.	Na	ďalšiu otázku	sa	presuniete	kliknutím	na	políčko
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6.5.	Po	ukončení testu	kliknite	na	políčko																		Ak	si	chcete	svoje	
odpovede	ešte	raz skontrolovať,	kliknite	na	políčko

6.6.	Zobrazí	sa	percentuálne	vyhodnotenie vedomostí v štyroch oblastiach 
– ekológia, fyzika, technika a nemčina.	Test	je	možné opakovať	ľubovoľný	
počet	krát.	Pri	každom	opakovaní	testu	budú	vygenerované	nové	otázky.

Celú sekciu “Otestuj sa“ nájdete aj na internete na strán-
ke www.vedomostne-ostrovy.sk, takže veselé vedomostné 
kvízy môžete riešiť aj doma.
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7.0.	Po	kliknutí	na	ikonu												“Manuál”	na	bočnej	lište	nájdete návody,	
ako	správne používať	všetky	aplikácie	v	kiosku.

7.2.	 Manuál	 k	 hravej	 aplikácii	 na	
výučbu nemeckého jazyka. 

7.1.	Manuál	k	 interaktívnej	
dopravnej výchove.

7. Manuál
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7.3.	 Manuál	 k	 digitálnej 
učebnici fyziky.

7.4.	 Manuál	 k	 celému Vedomost-
nému ostrovu.

8.1.	Problém:	Ostrov	sa	nenačíta	–	na	obrazovke	ostal	obrázok	lemúra.
        Riešenie:	Treba	otvoriť	bočnú	lištu	a	zvoliť	“Domov”.

8.2.	Problém:	Na	bočnej	lište	je	zvolená	napr.	možnosť	“Dopravná	výchova”,	ale	na				
							obrazovke	aplikácia	nebeží.
       Riešenie:	Na	bočnej	lište	je	potrebné	kliknúť	na	čokoľvek	iné	a	potom		
										opätovne	zvoliť	napr.	možnosť	“Dopravná	výchova”.	Rovnaký	postup	platí	pre				
							akýkoľvek	výber	z	ponuky	bočnej	lišty.

8.3.	Problém:	Kiosk	nie	je	pripojený	na	internet.
        Riešenie: Reštartujte	router	jednoduchým	vypnutím	a	zapnutím	priamo	na	zariadení.	

8.4.	Problém:	Kiosk	je	vypnutý	a	obrazovky	sú	čierne.
       Riešenie:	Skontrolujte	zapojenie	do	elektrickej	siete.	Pokiaľ	je	kiosk	zapojený				
	 							a	napriek	tomu	sa	nespustí,	kontaktujte	helpdesk.

HELPDESK KONTAKT: info@vedomostne-ostrovy.sk

8. Riešenie technikcých problémov
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alebo	kontaktujte	Nadáciu	Volkswagen	Slovakia	
kontaktná	osoba:	Katarína		Mariňáková	
	 +421	2	6964	3277
	 katarina.marinakova@autovision.sk	
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kontaktná	osoba:	Marcela	Kulifajová	
	 +421	905	681	555
	 info@mojemesto.org
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