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Abstrakt

Príspevok GNU/Linux na základnej škole je venovaný live distribúciam
OS GNU/Linux (Aurox, Danix, Freeduc-cd, Mandrakemove2), ich možnos-
tiam a práci s nimi, so zameraním predovšetkým na aplikačné vybavenie
z edukǎcnej oblasti (GCompris, TuxPaint, TuxMath, KDE-edu,. . . ) adetské
programovacie jazyky (KTurtle, StarLogo, Robocode, xKarel,. . . ). Zárověn
poskytuje prehl’ad vybratých vzdelávacích aplikácií a detských programovacích
jazykov.

Úvod

Bootovatel’né live distribúcie OS GNU/Linux poskytujú možnost’ šírit’ myšlien-
ky open source a kvalitného legálneho SW v lokálnej komuniteprostredníctvom
žiakov. Žiaci ZŠ s MŠ Chlebnice1 a ZŠ s MŠ Dlhá nad Oravou2 sa s linuxom
(Mandrake) stretávajú v školskej PC učebni, ale omnoho viačcasu strávia pri
počítǎci doma, kde už linux nemajú. Tým žiakom, ktorí majú doma PC a chcú,
škola poskytne bootovatel’nú live distribúciu. Žiaci nebudú musiet’ delit’ disk,
vytvárat’ partície a systém inštalovat’. Prípadné problémy môžu riešit’ spolǒcne.
Žiaci získajú praktické zrǔcnosti pri práci v linuxe,̌co predstavuje dobrý základ pre
ich budúcnost’ a možnost’ zamestnat’ sa v IT oblasti, najmä sohl’adom na rastúcu
rozšírenost’ OS GNU/Linux.

1 Live distribúcie

Ciel’om projektu GNU/Linux do každej rodiny je nenútit’ žiakov a lokálnu komuni-
tu používat’ nelegálny SW. Žiaci na slovenských základnýchškolách nie sú dosta-
točne informovaní o iných ako komerčných aplikáciách a operačných systémoch.
Na ZŠ s MŠ Chlebnice a Dlhá nad Oravou sa snažíme pracovat’ so žiakmi a ǔcitel’-
mi s nekomeřcným SW ako je OpenOffice.org, Mozilla, GIMP, XnView, Audacity,
VNC a pod. tak v OS Windows ako i v OS GNU/Linux Mandrake 10.0 Official.
Prínosom pre spomínané školy ječasopis Linux+ s množstvom informácií nielen

1http://www.zschlebnice.szm.sk
2http://www.zsdlha.szm.sk
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o live distribúciách. V rámci projektu sme rozdali žiakom bootovatel’né distribúcie
OS GNU/Linux. Pôvodne sme uvažovali nad distribúciou Mandrakemove2, kvôli
tomu, že práve distribúcia Mandrake 10.0 Official je na počítǎcoch v školskej si-
eti. Postupne sme sa oboznámili s live distribúciami Danix,Aurox, Slax, SuSE,
Knoppix, Gentoo, Quantian a Freeduc-cd. Nakoniec sme žiakom rozdali tieto dis-
tribúcie: Aurox, Danix, Freeduc-cd a Mandrakemove2. Žiaciboli oboznámení ako
bootovat’ z CD mechaniky, spoločne sme si prešli jednotlivé kroky a nastavenia.

1.1 Aurox Live 1.4.4 KDE Edition

Live distribúcia Aurox Live 1.4.4 KDE Edition [1] vychádza zAurox 9.3. Štan-
dardne sa nabootuje do KDE, prípadne do Fluxboxu (boot: aurox fluxbox). Pred
zavedením systému možno zvolit’ vlastné nastavenia (klávesou F1) alebo pridat’
parametre jadra (klávesou F3). Žiakom však odporúčame nǐc nenastavovat’, ale po
výzve ’boot:’ jednoducho stlǎcit’ klávesu Enter. Na výzvu ’Language selected:’
odporú̌came zadat’ cs. V grafickom KDE žiakov privítajú Kandalfoveužitočné
tipy. Na pracovnej ploche sú ikony diskových partícií, v prípade vfat (Windows
98) s možnost’oǔcítania i zápisu. Ak si žiaci vytvoria nejaké súbory, môžu si
ich uložit’ napríklad aj do adresára ’Moje Dokumenty’. V distribúcii sa nachádza
kancelársky balík OpenOffice.org, grafický editor GIMP, množstvo hier a vzdelá-
vacích aplikácií (Kalzium, KGeo, KHangMan, KLettres, KLogoTurtle, KMessed-
Words, KmPlot, KPercentage, KStars, Celestia, DrGenius, Lum, TuxMath,. . . ).
Aurox Live 1.4.4 pri ukoňcení neponúkne vysunutie CD média.

1.2 Danix 2004-08-12

Live distribúcia Danix 2004-08-12 [2] vychádza z Knoppixu.Po nabootovaní
live distribúcie odporú̌came prěcítat’ nápovedu (klávesy F2-F6) v̌ceskom jazyku
a pokrǎcovat’ stlǎcením klávesy Enter (bez parametrov). Po automatickom spustení
grafického manažéra KDE sa zobrazí stránka s množstvom informácií o danej dis-
tribúcii, často kladené otázky FAQ, odkaz na príručku Šlabikár Danixu a pod.
Existujúce diskové partície sú automaticky namontované a vprípade vfat na ne
možno aj zapisovat’. V distribúcii sa nachádza kancelárskybalík OpenOffice.org,
grafický editor GIMP, multimediálne aplikácie, množstvo hier a vzdelávacích ap-
likácií (GCompris, Škola hrou - balík KDE-edu,. . . ). Danix pri ukončení automat-
icky vysunie CD médium.

1.3 Freeduc-cd 1.4.1

Live distribúcia Freeduc-cd 1.4.1 [3] vychádza z Knoppixu aje vyvíjaná spolǒcnost’ou
Ofset (Organization for Free Software in Education and Teaching). Po nabooto-
vaní môžeme stlǎcením kláves F2 a F3 získat’ prehl’ad volieb a parametrov jadra
v anglickom jazyku. Odporú̌came pokrǎcovat’ stlǎcením klávesu Enter, prípadne
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’boot: knoppix nousb’ pri problémoch s USB HW. Po spustení grafického man-
ažéra XFwm sa zobrazí stránka s anglicky písaným manuálom. Distribúcia obsahu-
je množstvo vzdelávacích aplikácii. Freeduc-cd pri ukončení automaticky vysunie
CD médium. Túto distribúciu odporúčame iba žiakom navštevujúcim anglický
jazyk. Škoda, že distribúcia nie je lokalizovaná do slovenského alebočeského
jazyka.

1.4 Mandrakemove2 beta

Po nabootovaní live distribúcie Mandrakemove2 beta [4] možno stlǎcit’ klávesu F1
pre zadanie volieb a parametrov jadra, pre žiakov však odporúčame jednoduché
stlǎcenie klávesy Enter, nakol’ko opis parametrov je v anglickom jazyku. Iba
v prípade, ak by spustenie systému nepokračovalo grafickým výberom jazyka,
oporú̌came vol’bu ’boot: linux noauto’. Nasleduje výber jazyka, vyberiemečešt-
inu, prijmeme anglicky písanú licenčnú dohodu, vyberieme klávesnicu a nastavíme
používatel’a a heslo. Existujúce diskové partície treba pred použitím primontovat’
(z konzoly ako root). V distribúcii sa nachádza kancelárskybalík OpenOffice.org,
grafický editor GIMP, multimediálne aplikácie a niekol’kohier (Tuxracer, Ar-
mageTron, Frozen-Bubble,. . . ). Mandrakemove2 pri ukončení automaticky vy-
sunie CD médium. Vzdelávacie aplikácie v distribúcii nie súa to bol aj jeden
z dôvodov, prěco sme žiakom neponúkli iba túto distribúciu, ale hl’adali sme aj iné
možnosti.

2 Edukačné aplikácie

Z predchádzajúceho opisu live distribúcií vyplýva, že vzdelávacie aplikácie v ži-
akom zrozumitel’nom jazyku (cz/sk) obsahujú najmä distribúcie Danix a Aurox.
V d’alšom uvedieme strǔcný zoznam vzdelávacích aplikácií (väčšinou dostupných
v .tgz balíkoch). Obrázky k jednotlivým aplikáciám sú na školskom webe ZŠ s MŠ
Chlebnice v sekcii GNU/Linux do každej rodiny3.

Across [5] je krížovka v anglickom jazyku. Aplikácia je vhodná pre druhý stupěn
ZŠ na hodinách anglického jazyka.

Anagramarama [6] je edukǎcná hra, v ktorej žiaci skladajú anglické slová z daných
písmen abecedy. Aplikácia je vhodná pre druhý stupeň ZŠ na hodinách an-
glického jazyka.

Atomix [7] je logická skladǎcka, v ktorej žiaci z jednotlivých atómov musia zložit’
danú molekulu. Aplikácia je vhodná na mimoškolskú aktivitu, prípadne na
hodinách chémie.

3http://www.zschlebnice.szm.sk/gnulinux/edusw.html
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Celestia [8] je 3D vesmírny simulátor. Zobrazuje objekty mliečnej dráhy a vz-
dialeného vesmíru. Každé vesmírne teleso možno zobrazit’ zrôznych po-
hl’adov a pozorovat’ zmenu jeho polohy v priebehučasu. Aplikácia je vhod-
ná na hodinách fyziky v 9. rǒcníku ZŠ.

ColoringBook [9] je kresliaci nástroj pre deti v materskej škole alebo prežiakov
na prvom stupni ZŠ. Rozvíja jemnú motoriku a ovládanie myši.

Concentration [10] je edukǎcná hra pexeso. Aplikácia je vhodná pre deti v materskej
škole alebo pre žiakov na prvom stupni ZŠ. Rozvíja pamät’ovéschopnosti.

CubeTest [11] je logická hra, v ktorej žiaci musia nájst’ zhodné kocky. Hra rozvíja
priestorovú orientáciu. Aplikácia je vhodná pre druhý stupeň ZŠ na hodinách
matematiky a technickej výchovy.

DrGeo [12] umož̌nuje grafické znázornenie jednoduchých geometrických útvarov
(bod, úsěcka, priamka,. . . ). Žiaci pracujú v interaktívnom prostredí a ná-
zorne si upev̌nujú a prehlbujú naǔcené teoretické poznatky. Aplikácia je
vhodná pre druhý stupeň ZŠ na hodinách matematiky.

FishFillety [13] je logická hra plne lokalizovaná dǒceštiny. Úlohou hrá̌ca je
bezpěcne vyviest’ rybǐcky z rôznych miestností. Počas hry rybǐcky spolu ko-
munikujú a radia si v̌ceštine. Hra je vhodná pre všetky deti a pre všetkých
učitel’ov. Rozvíja trpezlivost’ a logické myslenie.

GCompris [14] je súbor edukǎcných hier pre prvý stupeň ZŠ. Aktivity sú zam-
erané na všeobecný rozvoj diet’at’a (stolové hry, matematické hry, rozvoj
pamät’ových schopností,. . . ) a na získanie základných zručností pri práci
s pǒcítǎcom. Hra je lokalizovaná aj do slovenského jazyka.

GPeriodic [15] je jednoduchá Mendelejevova periodická sústava prvkov. O kaž-
dom prvku sú uvedené základné údaje. Aplikácia je vhodná predruhý stupěn
ZŠ na hodinách chémie a fyziky.

GtkGraph [16] slúži na jednoduché grafické vyjadrenie zadaných matematických
funkcií. Žiak môže zadat’ aj viac funkcií a porovnat’ ich priebehy. Aplikácia
je vhodná pre druhý stupeň ZŠ na hodinách matematiky.

Hangman [17] je klasická hra šibenica. Rozvíja slovnú zásobu z kovbojskej ter-
minológie v anglickom jazyku. Aplikácia je vhodná pre druhýstupěn ZŠ na
hodinách anglického jazyka.

Childsplay [18] je súbor edukǎcných hier (pexeso, anglické slovíčka, hracie ak-
tivity) vhodný pre deti v materskej škole a pre prvý stupeň ZŠ. Rozvíja
pamät’ové schopnosti, slovnú zásobu v anglickom jazyku a manuálnu zrǔcnost’
pri práci s pǒcítǎcom.
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Kalzium [19] je aplikácia z balíka KDE-edu. Predstavuje periodickúsústavu
prvkov, obsahuje viac informácií než GPeriodic. Aplikáciaje vhodná pre
druhý stupěn ZŠ na hodinách chémie a fyziky.

KBruch [19] je aplikácia z balíka KDE-edu. Je to matematický test z oblasti pǒcí-
tania so zlomkami. Aplikácia je vhodná pre druhý stupeň ZŠ na hodinách
matematiky.

KHangMan [19] je aplikácia z balíka KDE-edu. Žiak má možnost’ výberu obti-
ažnosti a tematickej oblasti slov. Podporuje mnoho jazykov(anglický, ne-
mecký,český, španielsky, portugalský,. . . ). Aplikácia je vhodnápre druhý
stupěn ZŠ na hodinách cudzieho jazyka.

Kig [19] KDE Interactive Geometry je aplikácia z balíka KDE-edu. Je to podobná
aplikácia ako DrGeo, ale s rozsiahlejšími možnost’ami. Aplikácia je vhodná
pre druhý stupěn ZŠ na hodinách matematiky.

KLettres [19] je aplikácia z balíka KDE-edu. Aplikácia je vhodná pre žiakov
prvého rǒcníka ZŠ. Žiaci sa formou hry oboznámia s prácou s klávesnicou.

KMessedWords [19] je aplikácia z balíka KDE-edu. Rozvíja slovnú zásobu for-
mou prešmy̌cky. Je možné vytvorit’ si vlastný slovník pre potreby prís-
lušného predmetu, prípadne cudzieho jazyka. Aplikácia je vhodná pre druhý
stupěn ZŠ na hodinách cudzieho jazyka, eventuélne na hodinách sloven-
ského jazyka (po úprave slovníka).

KmPlot [19] je aplikácia z balíka KDE-edu. Podobne ako GtkGraph slúži na
grafické vyjadrenie zadaných matematických funkcií. Aplikácia je vhodná
pre druhý stupěn ZŠ na hodinách matematiky.

KPercentage [19] je aplikácia z balíka KDE-edu. Je to matematický test z oblasti
počítania s percentami. Aplikácia je vhodná pre druhý stupeň ZŠ na hod-
inách matematiky.

KStars [19] je aplikácia z balíka KDE-edu. Ide o 2D hviezdnu mapu, virtuálne
planetárium. Aplikácia je vhodná pre druhý stupeň ZŠ na hodinách fyziky.

MathPlot [20] podobne ako GtkGraph a KmPlot umožňuje graficky znázornit’
a vyšetrovat’ preiebehy zadaných matematických funkcií. Aplikácia je vhod-
ná pre druhý stupěn ZŠ na hodinách matematiky.

Scramble [21] je podobná hra ako Anagramarama. Žiaci skladajú anglické slová
z daných písmen abecedy. Aplikácia je vhodná pre druhý stupeň ZŠ na hod-
inách anglického jazyka.

Stellarium [22] je virtuálne 3D planetárium. Umožňuje sledovat’ nǒcnú oblohu,
zamerat’ a priblížit’ si daný vesmírny objekt. Aplikácia jevhodná pre druhý
stupěn ZŠ na hodinách zemepisu a fyziky.

5



Stickers [23] je výtvarnícky nástroj pre deti v materskej škole alebopre žiakov na
prvom stupni ZŠ. Rozvíja jemnú motoriku a ovládanie myši. Deti vytvárajú
pseudokoláže z daných objektov, tzv. nálepiek.

TuxMath [24] je aǩcná hra pre žiakov ZŠ. Hlavný hrdina Tux musí ubránit’ svet
pred nájazdom nevyriešených matematických príkladov. Aplikácia je vhod-
ná na hodinách matematiky.

TuxMathScrabble [25] je matematická hra. Predstavuje analógiu ku klasickejhre
scrabble v matematickej podobe. Úlohou hráča je porazit’ Tuxa pomocou
matematických výrazov. Aplikácia je vhodná pre žiakov ZŠ nahodinách
matematiky.

TuxPaint [26] je kresliaci nástroj pre deti v materskej škole alebo pre žiakov na
prvom stupni ZŠ.

xPaint [27] je d’alší kresliaci nástroj pre žiakov ZŠ.

3 Detské programovacie jazyky

Detské programovacie jazyky sú vizuálne intuitívne, jednoduché a silné nástroje
na uvedenie žiakov do sveta programovacích jazykov. Sú dobrým základom pre
všeobecné pǒcítǎcové ǔcenie, poskytujú nahliadnutie do programovania pre ži-
aka a ǔcia algoritmickému mysleniu. Ideou detských programovacích jazykov
je vypracovat’ malý a jednoduchý jazyk pre vstup do programátorského sveta.
Vo väčšine malých jazykov žiak pomocou jednoduchých príkazov ovláda nejaký
objekt (korytnǎcku, robota alebo inú ’živú bytost’’) v jej mikrosvete. Žiakpri-
amo na obrazovke pozoruje správanie objektu a sleduje, ako sa vykonávajú jeho
príkazy. Objekt môžeme ovládat’ zadávaním jednoduchých príkazov do príka-
zového riadku, alebo písaním zložitejších programov. Detský programovací jazyk
v zásade obsahuje príkazy a operácie na riadenie objektu. Väčšina detských pro-
gramovacích jazykov obsahuje základné riadiace štruktúry(podmienené vykoná-
vanie, cyklus, rekurziu, atd’.) a mechanizmus na vytváranie nových inštrukcií
(príkazov, podprogramov). Termínom detské programovaciejazyky oznǎcujeme
kombináciu objektu a jazyka, ktorým tento objekt ovládame.Obrázky k jed-
notlivým detským programovacím jazykom sú na školskom webeZŠ s MŠ Chleb-
nice v sekcii GNU/Linux do každej rodiny4.

3.1 Robot Karel

Detský programovací jazyk Robot Karel je výnimočný tým, že pre žiaka, ktorý
sa ǔcí základné princípy programovania, vel’mi názorne a prít’ažlivo umož̌nuje

4http://www.zschlebnice.szm.sk/gnulinux/develsw.html
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vysvetlit’ aj zložitejšie pojmy štruktúrovaného programovania. Žiak sa môže sto-
tožnit’ s postavǐckou robota a pochopit’̌cinnost’ pri vykonávaní programov počí-
tačom. Ked’že všetky príkazy jazyka narábajú s robotom na obrazovke, žiak má
možnost’ sledovat’ celý priebeh svojejčinnosti. Robot Karel je zvláštny tvor. Nemá
mamu, ale zato má dvoch tatov. Prvý ječeský spisovatel’ KareľCapek, ktorý sa po-
važuje za ’tatu’ všetkých robotov. Každý robot má aj druhéhotatu, človeka, ktorý
ho vymyslel alebo zostrojil. Tým druhým tatom Robota Karla je Richard Pattis.
Žije v USA a Karla vymyslel ako študent Stanfordovej univerzity v Kalifornii.

KarelLin [28] predstavuje jednoduché programovacie prostredie a jazyk. Robot
Karel pozná iba štyri základné príkazy (krok, vlevo, polož,zvedni). V prostredí
’učení’ sa však môže naučit’ rôzne príkazy s použitím už naučených a využit’
pri tom cyklus s presným počtom opakovaní (opakuj x krát. . . ), podmienené
vetvenie (když podmienka. . . jinak. . . ) a podmienený cyklus(dokud pod-
mienka. . . ) s podmienkami je/neni zed’, značka, sever, jih, východ, západ.
Pre ilustráciu uvádzame jednoduchý príkaz, ktorým Karel oznǎckuje svoje
teritórium.

OBMURUJ
ZNAMENA

OPAKUJ 4 KRAT
DOKUD NENI ZED

POLOZ
KROK

KONEC
VPRAVO
KONEC

KONEC

xKarel [29] je d’alšia z implementácií robota Karla. Pre žiakov je prít’ažlivé 3D
zobrazenie postavy robota v jeho prostredí.Ďalšou pozitívnou stránkou je
kvalitne spracovaný help. Príkazy možno Karlovi zadávat’ (a najmä ǔcit’ ho
nové) v anglickom alebo v̌ceskom jazyku. Na domovskej stránke projektu
je pripravená aj sút’až v riešení zadaných úloh. Pre ilustráciu opät’ uvádzame
procedúru, ktorou Karel označkuje svoje teritórium.

procedure obmuruj {
while not IsBrick {

while not IsWall {
Put
Move

}
TurnLeft

}
}
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Bližšie informácie o metodike vyǔcovania programovania s možnými námetmi
úloh sú na http://www.flatulent.szm.sk/karel/metod.html

3.2 Logo - korytnačia grafika

Vynaložilo sa mnoho úsilia na vytvorenie špeciálnych jazykov, ktoré by podporovali
počiatǒcné kroky vo výǔcbe programovania. Pravé pochopenie podstaty prišlo
s Logom - korytnǎcou grafikou (Papert, 1980). Úspech Loga vo všeobecnosti,
konkrétne korytnǎcej grafiky, stimuloval rozvoj detských programovacích jazykov
pre výǔcbu princípov programovania.

KLogoTurtle [19] predstavuje jednoduché prostredie korytnačej grafiky. Žiaci sa
zoznámia so základnými algoritmickými a programátorskýmipojmami ako
cyklus, procedúra, vstupy, vetvenie výpočtu, rekurzia prostredníctvom ná-
zorného zobrazenia. Pre ilustráciu uvádzame jednoduchý program, ktorým
korytnǎcka Želva vykreslí kvietok zložený zo štvorcov (obr. 1).

clear
pendown
repeat 36

repeat 4
forward 100
left 90

end repeat
left 10

end repeat

Obrázok 1: Korytnǎcí kvietok
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JTurtle [30] ponúka vhodný úvod do oblasti objektovo orientovanéhoprogramova-
nia. Pre ilustráciu opät’ uvádzame jednoduchý program, ktorým korytnǎcka
Želva vykreslí kvietok zložený zo štvorcov (obr. 1).

turtle.setStepSize(100);
for(int i=0; i<36; i++) {

for(int j=0; j<4; j++) {
turtle.moveAngle(10*i+90*j);

}
}

StarLogo [31] umož̌nuje žiakom pracovat’ paralelne s viacerými korytnačkami.
Práca v prostredí StarLogo je o niečo nárǒcnejšia než v predchádzajúci-
ch dvoch korytnǎcích prostrediach, ale možnost’ ovládat’ viac korytnačiek
naraz je iste pre žiakov lákavá. Pre ilustráciu uvádzame tradičný kvietok
vykreslený deviatimi korytnǎckami.

to setup
ca
crt 9
ask-turtles [pd]
repeat 36 [

repeat 4 [
ask-turtles [fd 15 lt 90]

]
ask-turtles [lt 10]

]
end

3.3 Java

Java patrí medzi objektovo orientované programovacie jazyky. Je to jazyk multi-
platformový, napísaná aplikácia môže byt’ spustená aj na iných operǎcných systé-
moch. Tak ako detské programovacie jazyky z rodiny robota Karla položili zák-
lad štruktúrovanému programovaniu, tak jazyky z rodiny Loga poskytli základ aj
v oblasti OOP.

BlueJ [32] je vhodné prostredie pre mladých Java programátorov, lokalizované aj
do českého jazyka. Pre ilustráciu uvádzame klasický program ’Máme radi
OSS/FS’.

public class Pozdrav {
public void vypis() {

System.out.println("Máme radi OSS/FS");
}
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public static void main(String[] args) {
Pozdrav nazdar = new Pozdrav();
nazdar.vypis();

}
}

Judo [33] predstavuje pekné prostredie pre mladých C/Java programátorov. S použitím
jednoduchých funkcií môžu žiaci vytvárat’ napríklad okná plné grafiky. Opät’
jeden ilustrǎcný príklad.

void main() {
int i;
for(i=0; i<25; i++) {

drawRectangle(i*5, i*5, i*10, i*10);
}

}

Robocode [34] je d’alšie z názorných detských vývojových prostredí.Prvoradá
v tomto prípade je motivácia. Úlohou žiakov je naprogramovat’ autonómne-
ho robota, ktorý by obstál v náročných súbojoch s inými robotmi. Nasledu-
júci ilustrǎcný ’Geroj’ by asi dlho v súboji nevydržal.

package oss;
import robocode.*;

public class Geroj extends Robot {

public void run() {
while (true) {

ahead(100);
turnGunRight(360);
back(100);
turnGunRight(360);

}
}

public void onScannedRobot(ScannedRobotEvent e) {
fire(1);

}

public void onHitByBullet(HitByBulletEvent e) {
turnLeft(90);

}

}
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Záver

V zavedení OS GNU/Linux do rodín žiakov a lokálnej komunity vidíme aj vý-
chovný aspekt. Žiaci spoznajú linux ako desktopovú pracovnú stanicu pre kancelársku
i multimediálnu prácu, vzdelávanie i zábavu a nebudú núteník nelegálnemu porušo-
vaniu autorských práv. Budú mat’ možnost’ spoznat’ prácu komunity open source
vývojárov, stretnú sa s GNU/GPL licenciou a možno práve tento zážitok ich bude
nebadane sprevádzat’ zvyškom ich života.
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