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Урок №17 СТИВ ДЖОБС И I-PHONE
Интересни факти
А. Сподели интересни факти, за да предизвикаме интерес и внимание на детето - 5 мин

Интересен факт №1:Знаеш ли, че един от най-успешните бизнесмени и откриватели на
нови технологии Стив Джобс е осиновен. Биологичният му баща е Абдулфата Джандали сирийски мюсюлманин.
Интересен факт №2: Всяка реклама на iPhone показва часа 9:41 - времето, в което той
създава технологията.
Б. Същинския урок, който да разкажем структурирано, на база на опорни точки - 15 мин

Урок

Ще се запознаем с най-интересните факти от биографията на забележителния Стив Джобс –
човекът създал смартфона i-phone, таблетаi-pad и догиталния музикален плеър i-pod.
Желани аксесоари за много от младите и съвременни хора.
(1) Алтернативната мечта на Джобс. Джобс веднъж казал на бившия шеф на Apple, Джон
Скъли, че ако не бил основал Apple, щял, подобно на Хемингуей, да си изкарва
прехраната като поет в Париж.
(2) Джобс и религията. Когато бил на 13 години, Джобс се загледал в корицата на
списание Life, която показвала гладуващи деца. Той се запитал дали Господ знае за тези
деца и тъй като не открил отговора, престанал да ходи на църква от този ден до края на
живота си.
(3) Джобс и е-книгите. В iPod-а си Джобс съхранявал 15 албума на Боб Дилън и 3 албума на
Yo-Yo Ma. За разлика от много песни, обаче, той бил изтеглил само една единствена
електронна книга на своя iPad 2 – “Автобиографията на един йога”. Той чел тази книга
всяка година още от тийнейджърските си години.
(4) Джобс и неговите колеги. Съпругата на Джобс сподели пред Айзъксън, че повечето
хора в живота на иноватора не били незаменими, с изключение на дизайнера на Apple
Джони Айв, когото Джобс много уважавал и наричал „духовен партньор”.
(5) Джобс и биологичния му баща. Стив срещнал биологичния си баща още преди и
двамата да разберат за роднинската си връзка. Това се случило в ресторант, който баща
му държал през 80-те. След като разбрал за него, Джобс не се опитал да създаде трайна
връзка помежду им, но си спомнял много добре как се ръкувал с него и как първото
нещо, което се запечатало в ума му било, че баща му е със сирийски произход и
оплешивяващ.
(6) Джобс и Бил Клинтън. Айзъксън разказва как по време на скандала с Моника Люински
Бил Клинтън потърсил съвет от Стив Джобс. Президентът му се обадил по телефона и го
попитал какво да прави. Джобс му отговорил да си признае всичко пред хората.
(7) Джобс и Ерик Шмидт. Причината, поради която Джобс не харесваше Ерик Шмидт е, че,
според него, Шмидт е откраднал дизайна на iPhone и го е претворил в Android. Джобс до
последния си ден бил уверен, че ще успее да докаже това.
(8) Джобс и Бил Гейтс. Бил Гейтс за Стив Джобс: „Стив Джобс беше един невероятен
гений, който допринесе изключително много за развитието на технологиите. Имахме
периоди, като например началото на Macintosh, когато бяхме конкуренти. Имало е много
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пъти, когато Стив е бил критичен към мен, но ние не бяхме във война. Ние направихме
страхотни продукти, а конкуренцията винаги е нещо положително.”
(9) Джобс и Лари Пейдж. Веднъж Лари Пейдж помолил Джобс за професионален съвет.
Макар че двамата иноватори не се обичаха твърде много, Стив все пак го предупредил,
че Google започва да заприличва на Microsoft и че голяма част от продуктите им не
струват. „Задръжте само пет продукта и махнете всичко останало,” казал Джобс.
(10) Джобс и архитектурата. Джобс участваше пряко в проектирането на новия кампус на
компанията в Купертино. Преди да се спре на станалия известен като „космически”
дизайн на сградата, обаче, той имал предвид съвсем друг екстериор. Неговият син го
разубедил, тъй като според него сградата изглеждала „фалическа”.
(11) Джобс и критиката. Когато iPad беше представен, той беше посрещнат от смесени
критики. Някои твърдяха, че хората нямат нужда от него, други, че името му не струва.
Джобс получил около 800 имейла с критика, които го докарали до краткотрайна
депресия.
(12) Джобс и приложенията. Първоначално Джобс бил против идеята за мобилните
приложения, защото според него компанията нямала сили да се справи с всички
трудности криещи се в партньорството с трети страни. Един от директорите в борда на
компанията, обаче, Арт Левинсън му се обаждал около 12 пъти и в крайна сметка го
накарал да си промени решението.
(13) Джобс и болестта. Когато Джобс разбрал, че има рак на панкреаса, той отказал да се
подлага на операция, тъй като вярвал, че ще се излекува с положително мислене и
вяра. По-късно той съжалил за решението си.
(14) Джобс и смъртта. Още преди да разбере за смъртоносната си диагноза, Джобс бил
уверен, че ще си отиде млад. Той споделил това още с предния шеф на Apple Джон
Скъли. Именно тази негова идея го стимулирала да работи без почивка, за да постигне
колкото се може повече неща за краткото време, което му било отредено.

В. Да поработим за грамотността - 10 мин

Диктовка на тема, свързана с урока
На 29.06.2007г. стартират продажбите на първият Apple iPhone. Той бил предназначен само
за американският пазар и е предлаган от телекома Cingular, който днес се казва AT&T.Той
имал ефектен и различен от всички останали телефони по онова време, метален корпус.
Именно с това iPhone печели множество фенове, тъй като се слави като много здрав.
Дисплеят му е едва 3.5" TFT тъчскрийн с резолюция 480х320 пиксела, но вече има Corning
Gorilla Glass предпазно стъкло. Както всички последвали го смартфони на Apple и този няма
слот за microSD карта памет.Разполага само с вградена такава, съответно с 4GB, 8GB и
16GB. Операционната система все още не се казва iOS, а iPhone 1.0, който по-късно
получава ъпгрейд към 3.1.3. Фронтална камера все още няма, а основната е 2MP, без
светкавица. Колкото и невероятно да ви звучи, в основата на първият Apple iPhone стоял
Samsung със своя System on Chip S5L8900 с ARMv6. Той е едноядрен с 412 MHz тактова
честота.

Г. Забавни въпроси, които ако не можем да отговорим заедно с детето, можем да си помогнем и
с интернет и заедно да потърсим отговора. Един въпрос може да остане за самостоятелно
търсене за следващия урок или да обсъдим по телефона - 5 мин

Въпроси
1.Разучи кой е най-новият модел на I-phone.
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2.За какво може да се използва един таблет i-pad? Разкажи за всичките му възможни ползи
за нас.
3.Стив Джобс учил ли е в колеж и в кой?
4.С кой известен човек е работил Джобс по първия си компютър?

Основни насоки за помощник-учителите:
1. Не е нужно да си професионалист – тук си, за да помогнеш на едно дете да научи
нещо и то е не е задължително да бъде съобразено с програмата на МОН. Представи
си, че четеш енциклопедия с детето на съседите.
2. Ако все пак се притесняваш, не се притеснявай да питаш координатора за съвет.
3. Можеш да получиш и педагогически насоки, как да проведеш урока си и от главния
учител на занималните ни, Павел Топалов, неговият телефон е 0893/202020.
4. Можеш да ползваш телефон и интернет за урока, стига да бъде, за да търсите
информация по темата. Може и по друга тема, важното е да научим нещо с детето,
а понякога също толкова важно е да го научим как само да намира информацията.
5. Можеш да споделиш мнения, съвети или нови уроци, разработени от теб на
pk@podaretekniga.org
С благодарност към нашите смели помощник – учители,
Фондация Подарете книга

