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1 Vzdělávací program a jeho pojetí 

1.1 Základní údaje  

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a reg. číslo projektu  Podporujeme rozvoj dětí a žáků 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148 

Název programu Robotika s LEGO WEDO 2.0 

Název vzdělávací instituce Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 

Adresa vzdělávací instituce 
a webová stránka  

Jana Palacha 804, 511 01 Turnov 

www.vctu.cz 

Kontaktní osoba PaedDr. Jaroslava Dudková 

Datum vzniku finální verze 
programu 

18. 12. 2020 

Číslo povinně volitelné 
aktivity výzvy 

4 

Forma programu prezenční 

Cílová skupina 1. a 2. ročník ZŠ 

Délka programu   16 hodin (45 minut) 

Zaměření programu 
(tematická oblast, obor 
apod.) 

Využívání kreativního a inovativního potenciálu žáků, rozvoj 
nadání dětí a žáků v rámci formálního, zájmového a neformálního 
vzdělávání, podpora dlouhodobé a systematické práce 
s talentovanými dětmi a mládeží. 

Tvůrci programu 

Odborný garant programu 

Mgr. Miroslava Kramárová, Mgr. Dagmar Rakoušová 

RNDr. Martina Šimůnková, Ph.D. 

Odborní posuzovatelé   
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Specifický program pro 
žáky se SVP (ano x ne) 

NE 

1.2 Anotace programu 

Vzdělávací program „Robotika s Lego WEDO 2.0“ je určen pro věkovou skupinu žáků 7–10 let. Lego 

Education WEDO 2.0 je druhou generací LEGO robotiky pro děti a žáky mladšího školního věku. 

Systém WEDO 2.0 žáky naučí, jak aktivní a zajímavou roli hrají v životě technologie. Tento 

vzdělávací program je nadstavbou volně dostupných materiálů, které poskytují návody pro začátky 

práce s LEGO WEDO 2.0. Program nenabízí konkrétní návody ke konstrukci jednotlivých staveb, 

naopak podněcuje logické myšlení a technické myšlení při jejich realizaci. 

Každá lekce začíná úvodem do tématu, které je v každém setkání jiné, a krátkou diskusí. Každá  

ze staveb směřuje k pochopení jiného mechanického principu a jiné funkce řídící jednotky, zadání 

postupují od jednodušších ke složitějším. Žáci v daném tématu postaví mechanický model  

ze stavebnice Lego Education WEDO 2.0, který následně propojí přes bluetooth s notebookem, 

pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a díky motoru a senzorům rozpohybují. Jednotlivé 

lekce mají velmi podobnou formu organizace, která ovšem vychází ze specifik základní robotické 

stavebnice. Systém tematických bloků vzdělávacího programu vede k prvním krokům v samostatné 

algoritmizaci a programování.  

Kromě technických dovedností a pracovních kompetencí, kompetencí k řešení problému, 

kompetence k učení rozvíjí také schopnost řešení problémů v týmu. Vzdělávací program rozvíjí 

logické myšlení a schopnost algoritmizovat. Každý účastník během programování v ideálním 

případě samostatně pracuje s jedním počítačem, ale v průběhu všech aktivit podporujeme 

komunikaci a vzájemné sdílení, rozvíjíme tedy také klíčové kompetence personální a sociální, 

kompetence komunikativní. V některých tematických blocích zdůrazňujeme rozvoj občanských 

kompetencí. 

Klíčová slova: Lego WEDO 2.0, robotika, programování, klíčové kompetence 
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1.3 Cíl programu 

Obecné cíle 

Cílem programu je všestranný rozvoj žáka, jeho učení a poznání prostřednictvím programování, 

získání kompetencí k učení a řešení problémů. Při společné práci také získání osobní samostatnosti 

a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí, rozvíjejí se také 

komunikativní kompetence, kompetence sociální a personální, činnostní a občanské kompetence. 

Mezipředmětové vztahy 

Mezipředmětové vztahy jsou při výchově žádoucí. Programováním Lego WEDO 2.0 dochází  

k propojení všech doposud získaných poznatků z jednotlivých oblastí a předmětů. Cílem programu  

je propojení kompetencí personálních a sociálních, komunikativní kompetence, kompetence 

k řešení problémů, kompetence k učení, činnostní a občanské kompetence. Aktivity umožňují 

využívat dovednosti a znalosti z různých předmětů. Společná práce ve skupině, společné 

dorozumívání se, vyjádření vlastního postoje, názoru zahrnují hlavně oblast jazykovou, základy 

programování při činnostech s roboty zahrnují zejména oblast informační, digitální. 

Implementované aktivity podporují rozvoj zmíněných dovedností. 

Konkrétní cíle 

Absolvent bude schopen sestavit „robota“ z lega a jakoukoliv stavbu naprogramovat 

a rozpohybovat. 

Absolvent bude vědět, že existují roboti, které je možné ovládat. Zkusí si základy programování 

robotů. 

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu 

Kompetence k učení 

Kompetence k učení je rozvíjena po celou dobu programu. Žáci se učí soustředěně pozorovat, 

zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí. Během programu experimentují a užívají přitom 

jednoduché pojmy a znaky. Získané vědomosti a zkušenosti uplatňují v praktických situacích 

a v dalším učení. Získávají elementární poznatky o světě techniky, který žáka obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách. 

Během programu je účastník veden k tomu, aby si kladl otázky a hledal na ně odpovědi, aktivně  

si všímal, co se kolem něho děje, poznával, že se může mnohému naučit, radoval se z toho, co sám 

dokázal a zvládl. Žák je veden k tomu, aby se učil nejen spontánně, ale také vědomě, vyvíjel úsilí, 

soustředil se na činnost a záměrně si pamatoval. Učí se zadanou práci dokončit. Učí se postupovat 

podle instrukcí a pokynů a dobrat se k výsledkům. 

Během celého programu se při jednotlivých úkolech žáci učí odhadovat své síly, hodnotit svoje 

osobní pokroky a oceňovat výkony druhých. 
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Kompetence k řešení problémů 

Během realizace programu jsou žáci vedeni k řešení problémů, které vyplynou ze situace, 

samostatně nebo s pomocí ostatních ve skupině; pouze pokud si opravdu nevědí rady, požádají 

o pomoc dospělého. Žáci řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupují cestou 

pokusu a omylu, zkouší, experimentují; spontánně vymýšlejí nová řešení problémů a situací; hledají 

různé možnosti a varianty, využívají přitom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost. 

Při realizaci programu se žáci učí užívat při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, 

matematických postupů; učí se chápat jednoduché řešení různých úloh a situací a využívat  

je v situacích dalších. Během programu si zpřesňují početní představy, užívání číselných 

a matematických pojmů, vnímání elementární matematické souvislosti. Žáci se učí rozlišovat 

řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou. 

Během celého programu jsou účastníci vedeni k tomu, že se nemají bát chybovat, protože 

hledáním a odstraňováním chyb se učíme. Pozitivně není oceněno jen správné řešení, ale hlavně 

snaha toto řešení hledat. 

Komunikativní kompetence 

Žáci se v průběhu programu učí ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně 

vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, slovně reagovat a vést smysluplný dialog. Učí  

se komunikovat v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápat, že být 

komunikativní, vstřícný, iniciativní a aktivní je výhodou. Učí se vyjádřit svůj názor, pochopit názor 

druhých, slovně na něj reagovat. 

Sociální a personální kompetence 

Sociální a personální kompetence žáků jsou rozvíjeny hlavně při skupinové práci. Žáci se zde učí 

prosadit se ve skupině, ale také se podřídit, při společných činnostech se domlouvat 

a spolupracovat; v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku. Učí se schopnosti respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy, ale také samostatně rozhodovat o svých činnostech; umět si vytvořit svůj názor 

a vyjádřit jej. Během práce jsou účastníci vedeni k projevování citlivosti dětským způsobem 

a ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším, učí se rozpoznat nevhodné chování. 

Učí se spolupodílet na společných rozhodnutích; přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobovat se jim, chápat, že lidé se různí, a umět 

být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. Učí se chápat, že nespravedlnost, ubližování, 

ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácejí a že vzniklé konflikty je lépe řešit 

dohodou, dokáží se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. 
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Činnostní a občanské kompetence 

Při realizaci programu se žáci učí rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé 

stránky. Při činnostech ve skupině se učí k úkolům a povinnostem přistupovat odpovědně, vážit  

si práce a úsilí druhých, spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi vrstevníky, porozumět 

jejich smyslu a chápat potřebu je zachovávat. 

1.5 Forma 

Forma vzdělávacího programu je prezenční a je realizována především v podobě individuální, 

a skupinové práce. Během realizace programu se osvědčilo používat frontální formu především 

k motivaci účastníků, seznámení s cílem a postupem činností, při vlastní realizaci programu je 

využita především individuální práce. Na základě diferencovaného a individualizovaného postupu 

skupiny pracují na analyzování problémů a hledání řešení. Skupinová práce a kooperace jsou 

jednotlivými aktivitami podporovány s důrazem na dovednosti tolerovat názory ostatních žáků 

a respektovat je. 

1.6 Hodinová dotace 

Program je plánován na 16 vyučovacích hodin (45 minut). Celý program je rozdělen do 8 lekcí. 

Odehrává se v průběhu jednoho školního roku, je možné jej realizovat v průběhu jednoho pololetí. 

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny 

Vzdělávací program je určen pro žáky ZŠ ve věkové kategorii 7–10 let.  

Žáci pracují individuálně nebo ve dvojicích, kdy každá dvojice (nebo v ideálním případě každý 

jedinec) má k dispozici jednu stavebnici Lego Education WEDO 2.0 a jeden notebook  

s nainstalovaným programem WEDO 2.0 software, určeným pro programování této stavebnice. 

Program je volně dostupný ke stažení. Notebook je vybaven počítačovou myší. Počet žáků je tudíž 

velmi omezený a ovlivněný počtem notebooků a stavebnic. 

1.8 Metody a způsoby realizace  

Při vlastní práci s žáky jsou využívány metody slovní, videoukázky, obrázky. Názorné demonstrační 

metody, jako je předvádění, pozorování a instruktáž, jsou používány především při ukázce práce 

s tím, co je pro žáky nové (nové stavebnice, práce s roboty a podobně). 

Při vlastní práci jsou využívány především metody dovednostně praktické, hlavně napodobování, 

manipulování, laborování a experimentování, vytváření dovedností, a metody aktivizující – metody 

diskusní, heuristické, řešení problémů a didaktické hry. 

Při celé činnosti jsou využívány komplexní výukové metody. Pokud je to třeba, je využita frontální 

výuka, více však skupinová a kooperativní výuka, občas i práce ve dvojicích nebo samostatná práce. 
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Bližší rozpracování použitých metod – dělení podle Maňáka a Ševce1  

Metody slovní 

Vyprávění – tato metoda umožňuje zachovávat intimnější vztah mezi vypravěčem a posluchačem. 

Tato metoda patří do skupiny monologických slovních metod, je pro ni tedy typický převážně 

jednosměrný proud od učitele k dětem. Při použití této metody je důležitá poutavost obsahu, 

dynamičnost podání. Důležitá je prožitková angažovanost dětí. Tato metoda je vhodná pro 

upoutání zájmů dětí. 

Vysvětlování – metoda vysvětlování je charakterizována logickým a systematickým postupem  

při zprostředkování učiva dětem s ohledem na jejich věkové zvláštnosti a aktuální stav jejich 

vědomostí a dovedností. Při vysvětlování postupu práce je důležité nezatěžovat děti zbytečnými 

podrobnostmi, ve snaze o co největší zjednodušení je třeba nevolit nevhodné příklady nebo 

nezjednodušovat příliš. 

Rozhovor – jedná se o verbální metodu, komunikaci dvou nebo více osob. V případě výukového 

rozhovoru má vedoucí roli zpravidla učitel, aby mohl zodpovídat za celkovou orientaci rozhovoru,  

ale přesto je důležité vytvoření vzájemného porozumění. Základem správně vedeného rozhovoru 

není poučování ze strany učitele, ale spolupráce učitele s dítětem. 

Metody názorně demonstrační 

Předvádění a pozorování – principem této metody je ukázka toho, co chce učitel dětem předvést  

a ukázat, ať již se jedná o předmět, nebo činnost. Důležitým předpokladem k tomu, aby byla tato 

metoda efektivní, je doplnit ji metodami slovními. Podstatou toho, aby metoda pozorování 

a předvádění byla úspěšná, je především vzbuzení zájmů dětí. 

Instruktáž – instruktáž může zahrnovat rozmanité druhy podnětů a instrukcí. V případě našeho 

programu je využívána především slovní instruktáž. Mezi hlavní funkce slovní instrukce patří 

především informace o činnosti, kterou mají děti vykonávat, směrující jejich pozornost na důležité 

kroky a jejich postup tak, aby došlo k správnému průběhu a dokončení zadaného úkolu. 

Metody dovednostně praktické 

Napodobování – principem metody napodobování je přejímání určitých způsobů chování od jiných 

lidí, které jsou pro dítě autoritou. Napodobování může být záměrné a bezděčné. Při učení dítěte  

je důležité hlavně napodobování záměrné. Napodobovat může dítě činnost a chování učitele 

i ostatních dětí, což se projevuje hlavně u dětí pomalejších, méně nadaných, které napodobují 

činnost bystřejších spolužáků. 

  

 
1 MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 223 s. ISBN 80-7315-039-5. 
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Manipulování, laborování a experimentování – tato metoda se uplatňuje zejména při praktických 

činnostech dětí, jako je stříhání, lepení, stavění, skládání, stavění ze stavebnic. Děti samostatně 

nebo ve skupinkách zkoušejí nové postupy, možnosti práce se stavebnicí nebo připraveným 

materiálem. Základem úspěšného použití této metody je dostatek času, dostatek a různorodost 

potřebných materiálů a možnost experimentovat a zkoušet nové. 

Aktivizující metody 

Didaktické hry – jedná se o jednu z aktivizujících metod. Hra je pro dítě předškolního věku základní 

typ aktivity. Typické pro hru je, že má hodnotu sama o sobě, na rozdíl od učení, které sleduje určitý 

cíl a záměr. Didaktická hra spojuje rysy hry i učení. Důležité pro didaktické hry je sledování 

učebních cílů ve spojení s hravou činností. Didaktická hra si zachovává většinu znaků hravých 

činností, takže si děti jistou omezenost didaktické hry danou jejím usměrňováním a cílovou 

orientací při správném pedagogickém vedení ani příliš neuvědomují. 

Metoda řešení problémů – jedná se o jednu z aktivizujících metod. Základním znakem této metody  

je objevování, odhalování. Principem je podnikání určitých aktivit za účelem porozumění jevům, 

které dítě obklopují. Základem heuristických metod je to, že učitel nesděluje poznatky dětem 

přímo, ale vede je k tomu, aby je samy objevily. Hlavním posláním heuristických metod je 

podněcovat u dětí samostatné, tvořivé myšlení. 

Komplexní výukové metody 

Frontální výuka – základem frontální výuky je společná práce dětí s dominantním postavením 

učitele. Hlavní pozornost je věnována vysvětlování učitele, doplněnému obrázky, předměty nebo 

ukázkou některé činnosti. Frontální výuka vede k pasivitě dětí, a pokud by byla využívána příliš 

často, nepodporuje samostatné myšlení. Je proto vhodné používat frontální výuku jen omezeně,  

na nezbytně nutnou dobu. 

Skupinová výuka – principem skupinové výuky je spolupráce dětí při řešení úlohy nebo problému, 

dělba práce mezi ně, sdílení názorů, zkušeností ve skupině, vzájemná pomoc ve skupině, 

odpovědnost všech jedinců za konečný výsledek. 

Partnerská výuka – principem partnerské výuky je spolupráce dětí ve dvoučlenných skupinkách. 

V tomto programu je partnerská výuka využita jako spolupráce dětí při zhotovení modelů. 

Individuální, samostatná práce dětí – principem individuální práce dětí je získávání poznatků 

vlastním úsilím. Individuální výuka je v tomto programu využívána zejména při používání získaných 

vědomostí v praxi při práci s pracovními listy.  
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1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu 
a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace 

Tematický blok (Popelářské auto) č. 1 – 2 hodiny 

 Žáci sestaví a naprogramují popelářské auto, které bude umět nakládat „odpadky“. 

 Téma č. 1 (Stavba popelářského auta) – 1 hodina  

Žákům ukážeme obrázky popelářského auta.  Žáci si uvědomí, z jakých částí se 
skládá a jak funguje, jaká část se bude pohybovat a jakým směrem. 

 Téma č. 2 (Varianta stavby popelářského auta) – 1 hodina 

Žáci sestaví svůj model popelářského auta a naprogramují jeho funkce,  
aby se pohybovalo správně. 

Tematický blok (Vrtulník) č. 2 – 2 hodiny 

 Žáci sestaví a naprogramují vrtulník, kde jsou vrtule poháněné jednou hřídelí. 

 Téma č. 1 (Stavba vrtulníku) – 1 hodina  

Žákům ukážeme obrázky vrtulníku. Díky diskusi nad obrázkem si uvědomí, z jakých 
částí se skládá a jak funguje, jaká část se bude pohybovat a jakým směrem. 

 Téma č. 2 (Varianta stavby vrtulníku) – 1 hodina 

Žáci sestaví svůj model vrtulníku a naprogramují jeho funkce, aby se pohyboval 
správně. 

Tematický blok (Výtah) č. 3 – 2 hodiny 

 Žáci sestaví a naprogramují výtah, který bude jezdit nahoru a dolů.  

 Téma č. 1 (Stavba výtahu) – 1 hodina  

Žákům ukážeme obrázky výtahu. Díky diskusi nad obrázkem si uvědomí, z jakých 
částí se skládá a jak funguje, jaká část se bude pohybovat a jakým směrem. 

 Téma č. 2 (Varianta stavby výtahu) – 1 hodina 

Žáci sestaví svůj model výtahu a naprogramují jeho funkce, aby se pohyboval 
správně. 

Tematický blok (Dinosaurus) č. 4 – 2 hodiny 

 Žáci sestaví a naprogramují dinosaura, který chodí nebo otvírá a zavírá tlamu. 

 Téma č. 1 (Stavba dinosaura) – 1 hodina  

Žákům ukážeme obrázky dinosaura. Díky diskusi nad obrázkem si uvědomí, z jakých 
částí se skládá a jak funguje, jaké části se budou pohybovat a jakým směrem. 
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Téma č. 2 (Varianta stavby dinosaura) – 1 hodina 

Žáci sestaví svůj model dinosaura a naprogramují jeho funkce, aby se pohyboval 
správně. 

Tematický blok (Krokodýl) č. 5 – 2 hodiny 

 Žáci sestaví a naprogramují krokodýla, který hýbe ocasem ze strany na stranu nebo otvírá 
a zavírá tlamu. 

 Téma č. 1 (Stavba krokodýla) – 1 hodina  

Žákům ukážeme obrázky krokodýla. Díky diskusi nad obrázkem si uvědomí, z jakých 
částí se skládá a jak funguje, jaká část se bude pohybovat a jakým směrem. 

 Téma č. 2 (Varianta stavby krokodýla) – 1 hodina 

Účastníci sestaví svůj model krokodýla a naprogramují jeho funkce, aby se 
pohyboval správně. 

Tematický blok (Robot kreslíř) č. 6 – 2 hodiny 

 Žáci sestaví a naprogramují robota, který jezdí a kreslí fixem ze strany na stranu. 

 Téma č. 1 (Stavba robota kreslíře) – 1 hodina  

Žákům ukážeme obrázky robota kreslíře. Během rozhovoru si uvědomí, z jakých 
částí se skládá a jak funguje, jaká část se bude pohybovat a jakým směrem. 

 Téma č. 2 (Varianta stavby robota kreslíře) – 1 hodina 

Žáci sestaví svůj model robota kreslíře a naprogramují jeho funkce, aby se 
pohyboval správně. 

Tematický blok (Kolotoč) č. 7 – 2 hodiny 

 Žáci sestaví a naprogramují kolotoč, který se otáčí a zvedá jednotlivá ramena. 

 Téma č. 1 (Stavba kolotoče) – 1 hodina  

Žákům ukážeme obrázky kolotoče. Na základě rozhovoru, který ukázku doprovází,  
si uvědomí, z jakých částí se skládá a jak funguje, jaká část se bude pohybovat a jakým 
směrem. 

 Téma č. 2 (Varianta stavby kolotoče) – 1 hodina 

Účastníci sestaví svůj model kolotoče a naprogramují jeho funkce, aby se 
pohyboval správně. 

Tematický blok (Návštěva iQlandia Liberec – iQFABLAB) č. 8 – 2 hodiny 

 Účastníci programu poznají různé druhy robotů, pochopí základní principy jejich fungování 
a programování.  
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Téma č. 1 (Ozoboti) – 1 hodina  

Žáci si připomenou, co je to robot a robotika, uvědomí si, jak je v dnešní době 
tento obor prakticky využíván. Seznámí se s ozoboty. Zjistí, jak fungují a jakými způsoby je 
lze ovládat. 

 Téma č. 2 (Ukázka dalších robotů) – 1 hodina 

Žáci poznají pokročilé typy robotických stavebnic, vyzkouší si práci se stavebnicemi 
LEGO Mindstorms Education EV3 a VEX IQ. 

 
1.10 Materiální a technické zabezpečení 

Pro realizaci programu je nutné zajistit místnost vybavenou stoly, židlemi, elektrickými přípojkami 

v dostatečné míře. Je potřeba mít pro každého jedince, případně dvojici, jeden nabitý notebook, 

tablet nebo počítač all-in-one se staženým programem vhodným pro programování Lego Education 

WEDO 2.0. Volně ke stažení je program WEDO 2.0 software. Pro každého (nebo do každé dvojice) 

jednu kompletní stavebnici Lego Education WEDO 2.0. Dále pastelky, fixy tužky, nůžky, papíry. 

Pokud používáme smarthub jednotku na tužkové baterie, náhradní baterie AA+. 

Dalším prostředím, které je třeba k realizaci programu zajistit, je technické centrum, které nabízí 

využití dílen nebo učebnu robotiky. V programu byl konkrétně využit prostor iQFABLAB iQlandie 

Liberec, který nabízí robotické hračky ozobot, robotické stavebnice LEGO Mindstorms EV3, VEX IQ 

a další. iQFABLAB je dále vybaven stoly, židlemi, notebooky, hrací plochou pro roboty 

a standardním zázemím pro návštěvníky. 

Program WEDO 2.0 software ke stažení zdarma naleznete pod odkazem: 

https://education.lego.com/en-us/downloads/WEDO-2/software. Po rozkliknutí vyberte systém,  

který užíváte a dále postupujte dle návodu na stránkách poskytovatele. 

 
1.11 Plánované místo konání 

Vzdělávací program může probíhat v běžné základní škole, volnočasové instituci nebo středisku 

volného času. Závěrečná část v technickém centru, například v iQlandii Liberec. 

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu 

Program byl využit ve skupince 6 žáků 2. ročníku jako volnočasový kroužek. Po ukončení projektu  

by bylo možné pokračovat v realizaci programu právě formou volnočasového kroužku přímo  

při školním zařízení nebo v rámci instituce neformálního vzdělávání. Počet 6 účastníků se jeví jako 

nejlepší pro zachování individuálního přístupu při výuce. 

Pro realizaci programu je také zásadní vybavenost organizací dostatečným počtem stavebnic,  

které jsou nezbytné pro samostatnou práci žáků. V ideálním případě je vhodné vybavit každého 

účastníka vzdělávacího programu vlastní stavebnicí tak, aby mohl pracovat ve vlastním tempu,  

na základě vlastní invence a nad výsledky vlastní práce komunikoval s ostatními.  

  

https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení 
projektu 

Počet realizátorů/lektorů: 2 (lektor, pracovník science centra) 

Položka  
Předpokládané 

náklady 

Celkové náklady na realizátory/lektory 17000,- 

z toho 

Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora 
včetně přípravy (DPP) 

500,- 

Ubytování realizátorů/lektorů 0,- 

Stravování a doprava realizátorů/lektorů 8000,- 

Náklady na zajištění prostor 3200,- 

Ubytování, stravování a doprava účastníků 2000,- 

z toho 
Doprava účastníků 2000,- 

Stravování a ubytování účastníků 0,- 

Náklady na učební texty 1500,- 

z toho 
Příprava, překlad, autorská práva apod. 1500,- 

Rozmnožení textů – počet stran:  0,- 

Režijní náklady 35600 

z toho 

Stravné a doprava organizátorů 1500,- 

Ubytování organizátorů 0,- 

Poštovné, telefony 2000,- 

Doprava a pronájem techniky 19200,- 

Propagace 5000,- 

Ostatní náklady 1500,- 

Odměna organizátorům 6400,- 

Náklady celkem  53800,- 

Poplatek za 1 účastníka při předpokládaném počtu 6 žáků 8966,- 
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1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití 

www.rvp.cz, https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/budovani-kapacit-pro-rozvoj-
skol-ii-robotika-s-lego-wedo-2-0/ 

Vzdělávací program je zveřejněn pod licencí Creative Commons ve variantě BY-SA  
(uveďte původ a zachovejte licenci). 

Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. jsou autorským dílem tvůrců 
programu nebo pochází z volně dostupných databází bez povinnosti citace nebo jsou pořízeny 
z volně dostupného softwaru WEDO 2.0.  

  

http://www.rvp.cz/
https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-robotika-s-lego-wedo-2-0/
https://vctu.cz/nabidka/projekty/rozvoj-deti-a-zaku/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-robotika-s-lego-wedo-2-0/
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu 

2.1 Tematický blok č. 1 (Popelářské auto) – 2 hodiny    

2.1.1 Téma č. 1 (Stavba popelářského auta) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu děti pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, vytištěný obrázek popelářského auta (4.1 Popelářské auto) – volitelné –, 
pastelky, náhradní tužkové baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Posaďte se na své místo, kde najdete stavebnici LEGO WEDO a notebook. Už jste pracovali 
s počítačem? V našich setkáních budeme pracovat se stavebnicí, kterou díky počítači dokážete 
rozhýbat, rozezvučet nebo rozblikat. 

Podívejte se na obrázek. Co na něm vidíte? 

 

Obrázek 1: Popelářské auto, foto autorka 

Už jste někdy viděli popelářské auto? K čemu slouží? Jak funguje? Z jakých částí se skládá?  
Proč je důležité pro náš život? 

  



17 
 

Pro lepší představu si pustíme videoukázku popelářského auta sestaveného ze stavebnice LEGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=aGq2CeSW9GM  

https://www.youtube.com/watch?v=ht9TBmZj5cg 

Rozmyslete si, jak budete při stavbě postupovat vy. Pozor na pohyblivou část vozidla. 
Uvědomte si směr pohybu! Jak dosáhnete pohybu pomocí součástek ze stavebnice LEGO WEDO 
2.0? 

Dobře si rozmyslete postup a začněte stavět.   

Pokud si nevíte rady, poraďte se s kamarádem nebo požádejte o pomoc.  

Jak mohou vypadat popelářská auta? 

 

Obrázek 2: Popelářské auto 1, foto autorka 

 

Obrázek 3: Popelářské auto 2, foto autorka 

https://www.youtube.com/watch?v=aGq2CeSW9GM
https://www.youtube.com/watch?v=ht9TBmZj5cg
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Obrázek 4: Popelářské auto 3, foto autorka 

Shrnutí: Víme, jak vypadá popelářské auto, k čemu slouží, jak funguje a z čeho se skládá. Máme 
představu, jak popelářské auto postavit ze stavebnice LEGO WEDO 2.0 a jak ho rozpohybovat. 

2.1.2 Téma č. 2 (Varianta stavby popelářského auta) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, děti pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu žáci pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, hodnotící pracovní listy (4.10 Dotazník), pastelky, náhradní tužkové 
baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Stavíme popelářské auto z LEGO WEDO 2.0. K dispozici máte stavebnici s dostatečnou zásobou 
kostek pro celou stavbu.  

Využijte součástek, které model dokáží uvést do pohybu. Pracujte samostatně vlastním tempem. 

Hotovo? Pojďme programovat.  
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Programování = zadání přesného postupu, jak dojít k cíli. Např. zadání příkazů, které rozpohybují 
naše popelářské auto. 

Nejdříve musíme propojit LEGO WEDO 2.0 s počítačem přes bluetooth. Na ploše vašeho počítače 
najděte ikonu software LEGO WEDO. Program otevřete a pokračujte k postupu propojení 
v programu. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc.  

Bluetooth = bezdrátové připojení na krátkou vzdálenost (do 10 metrů). 

Smarthub = součástka, která se spojí s počítačem přes bluetooth a rozpohybuje robota. 

Senzor = čidlo; zařízení, které vnímá vzdálenost, velikost nebo barvu a převádí do programu 
v počítači. 

Vytvořte program, který popelářské auto rozpohybuje. Stavením nabízených bloků poskládejte 
program tak, aby se nakladač popelářského auta hýbal nahoru a dolu. 

Stručný popis bloků: 

 

„Rychlost motoru“. Tento blok nastaví rychlost otáčení motoru. Číslo v rámečku je možné zadat 
v rozmezí 0–9. Čím vyšší číslo je zadáno, tím vyšší budou otáčky motoru a nakladač popelářského 
auta se tedy bude pohybovat rychleji. Aby se ale motor začal skutečně točit, je třeba jej spustit 
jedním z dalších programových bloků, který je popsán níže. 

 

„Pauza“. Tento blok pozastaví program na zadaný čas. Číslo v rámečku udává, kolik sekund bude 
program čekat, než začne provádět další bloky v pořadí. Číslo lze samozřejmě přepsat. Chceme-li 
tedy například, aby se motor točil 3 sekundy, musíme mezi blok „Start motoru“ a „Zastavení 
motoru“ vložit právě tento blok s číslem 3 v rámečku. 

 

„Start motoru doprava“. Tento blok roztočí motor doprava. Použijeme ho k rozpohybování 
nakladače auta v jednom směru. 

 

„Start motoru vlevo“. Funguje stejně jako předchozí blok, jen motor roztočí doleva. Použijeme  
ho k rozpohybování nakladače v opačném směru. 

 

„Zastavení motoru“. Tento blok zastaví pohyb motoru. Je třeba jej zařadit vždy, když chceme 
ukončit pohyb. Pokud bychom jej nepoužili, motor by se točil stále, a to zpravidla nechceme. 
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„Světelná signalizace“. Tento blok zařídí rozsvícení světelné signalizace na řídicí jednotce 
(SmartHubu). Číslo v rámečku udává barvu, jakou bude signalizace svítit. Lze zadat čísla od 0 do 9. 
Zadáme-li nulu, znamená to, že světelná signalizace zhasne. Ostatní čísla odpovídají různým 
barvám. 

 

„Opakování“. Vše, co je zařazeno uvnitř tohoto bloku se bude neustále dokola opakovat, dokud 
program ručně neukončíme. 

 

„Senzor pohybu“. Tímto dílčím blokem můžeme podmínit některé jiné bloky. Ty pak reagují  
na aktivaci senzoru pohybu, tedy např. přiblížení se k překážce, mávnutí ruky blízko senzoru apod. 

 

„Senzor naklonění“. Tímto dílčím blokem můžeme také podmínit některé jiné bloky. Ty pak reagují  
na aktivaci senzoru jeho nakloněním. 

 

„Zvuk“. Tento blok způsobí přehrání zvukové nahrávky/signálu. Číslo v rámečku je možné přepsat 
a určuje, který zvuk bude přehrán. 

 

„Start“. Tento blok stojí vždy na začátku každého programu a označuje místo, od něhož se začínají 
provádět všechny další zařazené bloky. 

 

„Zastavit program“. Tento blok způsobí zastavení celého programu. 

 

Shrnutí: Víme, co je programování, známe součásti stavebnice LEGO WEDO 2.0. Umíme použít 
bloky senzorů a motoru v programu LEGO WEDO 2.0, které vedou k pohybu robota. 

Jak se vám dnes dařilo? (4.10 Dotazník) 
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Obrázek 5: Popelářská auta, foto autorka 
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2.2 Tematický blok č. 2 (Vrtulník) – 2 hodiny 

2.2.1 Téma č. 1 (Stavba vrtulníku) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu žáci pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, vytištěný obrázek vrtulníku (4.2 Vrtulník) – volitelné –, pastelky, náhradní 
tužkové baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Posaďte se na své místo. Najdete tam, stejně jako minule, stavebnici LEGO WEDO a notebook.  
Dnes je pro vás připraveno jiné téma. Uhodnete jaké? 

Podívejte se na obrázek. Co na něm vidíte? 

 

Obrázek 6: Vrtulník, foto: https://pxhere.com/cs/photo/864088  

Už jste někdy viděli vrtulník? K čemu slouží? Pomáhá člověku a kde? Kdo řídí vrtulník? Jak vrtulník 
funguje? Z jakých částí se skládá?  

Pro lepší představu si pustíme videoukázku vrtulníku sestaveného ze stavebnice LEGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=66oFI4Gr1xY 

  

https://pxhere.com/cs/photo/864088
https://www.youtube.com/watch?v=66oFI4Gr1xY
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     Rozmyslete si, jak budete při stavbě postupovat. Pozor na pohyblivou část. Kolik částí se 
pohybuje? Jak roztočit 2 vrtule jedním motorem pomocí součástek ze stavebnice LEGO WEDO 2.0?  

Bude potřeba sestrojit hřídel. 

Hřídel = dlouhá součást stroje, která se otáčí. Na ni jsou připevněny další části, které se pak také 
otáčí kolem své osy. 

Dobře si rozmyslete postup a začněte stavět.   

Pokud si nevíte rady, poraďte se s kamarádem nebo požádejte o pomoc. Inspirovat se můžete také 
obrázky níže. 

 

Obrázek 7: Vrtulník 1, foto autorka 

 

Obrázek 8: Vrtulník 2, foto autorka 
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Obrázek 9: Vrtulník 3, foto autorka 

Shrnutí: Víme, jak vypadá vrtulník, k čemu slouží, jak funguje a z čeho se skládá. Máme představu, 
 jak vrtulník postavit ze stavebnice LEGO WEDO 2.0 a jak ho rozpohybovat. 

2.2.2 Téma č. 2 (Varianta stavby vrtulníku) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu žáci pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, hodnotící pracovní listy (4.10 Dotazník), pastelky, náhradní tužkové 
baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Stavíme vrtulník z LEGO WEDO 2.0.  

Využijte součástek, které model dokáží uvést do pohybu. Sestavte hřídel, která bude otáčet vrtulí 
kolem své osy. Jedna vrtule je umístěna směrem nahoru, druhá je na vrtulníku umístěna vzadu. 
Pracujte samostatně vlastním tempem. 

Hotovo? Pojďme programovat.  
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Nejdříve musíme propojit LEGO WEDO 2.0 s počítačem přes bluetooth. Otevřete si postup 
propojení v programu. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc.  

Vytvořte program, který vrtulník rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků poskládejte program 
tak, aby se točily obě vrtule. 

 

Obrázek 10: Vrtulník – hřídel a vrtule –, foto autorka 

 

Obrázek 11 Vrtulník – hřídel a vrtule –, foto autorka 
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Obrázek 12 Vrtulník – hřídel a vrtule –, foto autorka 

Shrnutí: Víme, co je hřídel, známe součásti stavebnice LEGO WEDO 2.0. Umíme použít bloky 
senzorů a motoru v programu LEGO WEDO 2.0, které vedou k pohybu vrtulníku. 

Jak se vám dnes dařilo? (4.10 Dotazník) 
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2.3 Tematický blok č. 3 (Výtah) – 2 hodiny 

2.3.1 Téma č. 1 (Stavba výtahu) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně 
 je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu žáci pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, vytištěný obrázek výtahu (4.3 Výtah) – volitelné –, pastelky, náhradní 
tužkové baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Posaďte se na své místo, kde máte opět připravenou stavebnici LEGO WEDO a notebook. 

Podívejte se na obrázek. Co na něm dnes vidíte? 

 

Obrázek 13: Výtah, foto autorka 
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Už jste někdy jeli výtahem? K čemu slouží? Jak funguje? Jak rychlý může být? Kde všude se výtah 
využívá? Z jakých částí se skládá?  

Pro lepší představu si pustíme videoukázku výtahu sestaveného ze stavebnice LEGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=PxYIli6-LPU&t=28s 

Rozmyslete si, jak budete při stavbě postupovat. Pozor na pohyblivou část výtahu. Uvědomte si 
směr pohybu! Jak dosáhnete pohybu pomocí součástek ze stavebnice LEGO WEDO 2.0? 

Dobře si rozmyslete postup a začněte stavět.   

Pokud si nevíte rady, poraďte se s kamarádem nebo požádejte o pomoc.  

Jak by výtah mohl vypadat? 

 

Obrázek 14: Výtah – návrh podoby – foto autorka 

Shrnutí: Víme, jak vypadá výtah, k čemu slouží, jak funguje a z čeho se skládá. Máme představu,  
jak výtah postavit ze stavebnice LEGO WEDO 2.0 a jak ho rozpohybovat. 

2.3.2 Téma č. 2 (Varianta stavby výtahu) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PxYIli6-LPU&t=28s
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Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, hodnotící pracovní listy (4.10 Dotazník), pastelky, náhradní tužkové 
baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Stavíme výtah z LEGO WEDO 2.0.  

Vzpomínáte si na modely z minulých lekcí? V nich se vždy něco otáčelo. Dnes ale potřebujeme,  
aby se výtah pohyboval nahoru a dolů. Jak můžeme točivý pohyb využít k pohybu výtahu? 
Představte si třeba cívku s provázkem. Jak se bude pohybovat konec provázku, když s cívkou 
budete otáčet? Podívejte se do vaší stavebnice, jestli nenajdete součástky, kterými by se dal výtah 
uvést do pohybu. Pracujte samostatně vlastním tempem. 

Hotovo? Pojďme programovat. Pamatujete si, co znamená slovo „programovat“? 

Programování = činnost, kdy pomocí počítače sestavíme jednotlivé kroky, které vedou 
k nějakému cíli nebo vyřešení problému. Např. krok za krokem navedeme robota k tomu, aby se 
hýbal nahoru a dolu. 

Nejdříve musíte propojit LEGO WEDO 2.0 s počítačem přes bluetooth. Otevřete si postup propojení 
v programu. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc.  

Vytvořte program, který výtah rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků poskládejte program tak, 
 aby jezdil nahoru a dolu. 

 

Obrázek 15: Programování, foto autorka 
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Shrnutí: Víme, co je programování, známe součásti stavebnice LEGO WEDO 2.0. Dokážeme sestavit 
hřídel a převod. Umíme použít bloky senzorů a motoru v programu LEGO WEDO 2.0, které vedou 
k pohybu výtahu nahoru a dolu. 

Jak se vám dnes líbila vaše práce na programování robota? Jak se vám dařilo? (4.10 Dotazník) 
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2.4 Tematický blok č. 4 (Dinosaurus) – 2 hodiny    

2.4.1 Téma č. 1 (Stavba dinosaura) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu děti pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, vytištěný obrázek dinosaura (4.4 Dinosaurus) – volitelné –, pastelky, 
náhradní tužkové baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Dobrý den, vítejte v pravěku. Co bude dnes vaším úkolem? 

Podívejte se na další obrázek. Co na něm vidíte? 

 

Obrázek 16: Tyranosaurus Rex, foto: https://pxhere.com/cs/photo/1408659  

Přesuneme se do věku dinosaurů, kteří naši planetu obydleli před 250 miliony lety na více  
než 130 milionů let. Byli největší suchozemští obratlovci všech dob, největší jedinci mohli 
dosáhnout až 40 metrů. Dnes už se jim velikostí mohou rovnat pouze největší velryby světa. Dnes 
podobu dinosaurů známe pouze z fosilií (zkamenělin).  

https://pxhere.com/cs/photo/1408659
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Jaké dinosaury znáte? Co o nich víte vy? Jak se dinosaurus pohybuje a z jakých částí se skládá jeho 
tělo? 

Pro lepší představu si pustíme videoukázku dinosaura sestaveného ze stavebnice LEGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=B98I5ZQlxsU&t=13s 

https://www.youtube.com/watch?v=kDRLnEJ8qe4 

Vyberte si, jestli bude váš dinosaurus chodit, nebo otvírat a zavírat tlamu. 

Rozmyslete si, jak budete při stavbě postupovat. Pozor na pohyblivou část dinosaura. Uvědomte 
si směr pohybu! Jak docílíte pohybu pomocí součástek ze stavebnice LEGO WEDO 2.0? 

Dobře si rozmyslete postup a začněte stavět.   

Pokud si nevíte rady, poraďte se s kamarádem nebo požádejte o pomoc. Jak by dinosaurus z lega 
mohl vypadat? Zapojte vlastní fantazii nebo se inspirujte. 

 

Obrázek 17: Dinosaurus 1, foto autorka 

https://www.youtube.com/watch?v=B98I5ZQlxsU&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=kDRLnEJ8qe4
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Obrázek 18: Dinosaurus 2, foto autorka 

 

Obrázek 19: Dinosaurus 3, foto autorka 

Shrnutí: Víme, jak mohl vypadat dinosaurus, například Tyranosaurus Rex. Víme, kdy dinosauři žili. 
Máme představu, jak dinosaura postavit ze stavebnice LEGO WEDO 2.0 a jak ho rozpohybovat. 
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2.4.2 Téma č. 2 (Varianta stavby dinosaura) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu děti pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, hodnotící pracovní listy (4.10 Dotazník), pastelky, náhradní tužkové 
baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Stavíme dinosaura z LEGO WEDO 2.0.  

Využijte součástek, které model dokáží uvést do pohybu. Myslete na to, že se může pohybovat 
pouze jediným způsobem. Bude chodit nebo otvírat tlamu. Pracujte samostatně vlastním tempem. 

Hotovo? Pojďme programovat.  

Nejdříve musíte propojit LEGO WEDO 2.0 s počítačem přes bluetooth. Otevřete si postup propojení 
v programu. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc.  

Vytvořte program, který dinosaura rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků poskládejte program 
tak, aby chodil, nebo otvíral tlamu. 

Shrnutí: Dokážeme programovat jednoduchý pohyb robota, pohyb nahoru dolu nebo chůzi. 
Umíme použít správné bloky senzorů a motoru v programu LEGO WEDO 2.0, které vedou k pohybu 
dinosaura tak, aby chodil nebo otvíral tlamu. 

Jak se vám dařila práce na pravěkém ještěrovi? Co bylo nejtěžší? Pamatujete si, kdy dinosauři žili 
nebo co znamená slovo fosilie? (4.10 Dotazník) 
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2.5 Tematický blok č. 5 (Krokodýl) – 2 hodiny    

2.5.1 Téma č. 1 (Stavba krokodýla) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, děti pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu děti pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, vytištěný obrázek krokodýla (4.5 Krokodýl) – volitelné –, pastelky, 
náhradní tužkové baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Jistě jste už netrpěliví, co budete dnes stavět. Zůstaneme v říši plazů. 

Podívejte se tedy na obrázek. Co na něm vidíte? 

 

Obrázek 20: Krokodýl, foto: https://pxhere.com/cs/photo/1012122  

https://pxhere.com/cs/photo/1012122
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Krokodýli jsou vodní plazi, jejich tělo je pokryté rohovitými štíty, pod kterými jsou umístěny kostěné 
desky. Plavou pomocí ze stran zploštělého ocasu. Končetiny jsou při plavání přitisknuté k tělu, k pohybu 
slouží pouze na pevnině nebo mělčině. Některé druhy mohou dorůstat až 7 metrů. 

Už jste někdy viděli živého krokodýla? Kde žije? Čím se živí? Jak se pohybuje? Z jakých částí se 
skládá jeho tělo? 

Pro lepší představu si pustíme videoukázku krokodýla sestaveného ze stavebnice LEGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0ZAAM7JPrA 

https://www.youtube.com/watch?v=7YwYnnjoADk 

Váš krokodýl bude otvírat a zavírat tlamu. 

Rozmyslete si, jak budete při stavbě postupovat. Pozor na pohyblivou část krokodýla. Uvědomte  
si směr pohybu! Jak dosáhnete pohybu pomocí součástek ze stavebnice LEGO WEDO 2.0? 

Dobře si rozmyslete postup a začněte stavět.   

Pokud si nevíte rady, poraďte se s kamarádem nebo požádejte o pomoc. Neexistuje přesný návod, 
podle kterého musíte stavět. Váš krokodýl může mít různou podobu, podobně jako na obrázcích. 

 

 

Obrázek 21: Krokodýl 1, foto autorka 

https://www.youtube.com/watch?v=d0ZAAM7JPrA
https://www.youtube.com/watch?v=7YwYnnjoADk
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Obrázek 22: Krokodýl 2, foto autorka 

 

 

Obrázek 23: Krokodýl 3, foto autorka 

Shrnutí: Víme, jak vypadá krokodýl, jak se pohybuje. Dokážeme figurku ve tvaru krokodýla postavit  
ze stavebnice LEGO WEDO 2.0 a víme jak ji rozpohybovat (naprogramovat otvírání a zavírání 
tlamy). 
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2.5.2 Téma č. 2 (Varianta stavby krokodýla) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, hodnotící pracovní listy (4.10 Dotazník), pastelky, náhradní tužkové 
baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Stavíme krokodýla z LEGO WEDO 2.0.  

Využijte součástek, které model dokáží uvést do pohybu. Jak součástky umístíte? Pracujte 
samostatně vlastním tempem. 

Hotovo? Pojďme programovat. Připomeňte si, co znamená slovo „programování“ (kapitola 2.4.2). 

Nejdříve musíte propojit LEGO WEDO 2.0 s počítačem přes bluetooth. Otevřete si postup propojení 
v programu. Pokud si nevíte rady, požádejte o pomoc.  

Vytvořte program, který krokodýla rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků poskládejte program 
tak, otvíral tlamu. Je možné zapojit senzor pohybu tak, aby reagoval na pohyb. Jak to uděláte? 

Shrnutí: Dokážeme programovat v jednoduchém programu LEGO WEDO 2.0, dokážeme využívat 
součásti stavebnice LEGO WEDO 2.0. Umíme bez pomoci použít bloky senzorů a motoru 
v programu LEGO WEDO 2.0, které vedou k pohybu krokodýla. 
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Obrázek 24: Krokodýl – mechanismus pohybu, foto autorka 

 

 

Obrázek 25: Krokodýl – mechanismus pohybu, foto autorka 

Jak se Vám dnes dařilo? (4.10 Dotazník) 
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2.6 Tematický blok č. 6 (Robot kreslíř) – 2 hodiny    

2.6.1 Téma č. 1 (Stavba robota kreslíře) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu žáci pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, vytištěný obrázek malíře s plátnem (4.6 Kreslíř), pastelky nebo fixy, velký 
arch papíru (A3, A2, A1), náhradní tužkové baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Jaký bude dnešní úkol? Co vidíte na obrázku? 

 

Obrázek 26: Malíř, foto: https://pxhere.com/cs/photo/627326  

  

https://pxhere.com/cs/photo/627326
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Podobného malíře jste už asi viděli. Malujete rádi? Myslíte si, že mohou stroje malovat nebo 
kreslit? 

Na to nám odpoví video: https://www.youtube.com/watch?v=OeswYL_EhH0. 

Víte, co je na videu? Viděli jste někdy kreslícího robota? K čemu slouží? Jak kreslící robot funguje, 
z jakých se skládá částí? Jak je možné podobné roboty využít? Víte o jiných robotech, které pracují  
pro lidi například při výrobě? 

Robotizace = zavádění robotů do výroby, do praxe. 

Dnes si robota, který umí kreslit, postavíte.  

Pro lepší představu si pustíme videoukázku kreslícího robota sestaveného ze stavebnice LEGO.  

https://www.youtube.com/watch?v=-ylJBVFpzEI&list=PLwxSka0477iqquZWc-nofO3NDyhsapsBV 

Rozmyslete si, jak budete při stavbě postupovat. Pozor na pohyblivou část robota. Jak dosáhnete 
pohybu pomocí součástek ze stavebnice LEGO WEDO 2.0? 

Dobře si rozmyslete postup a začněte stavět.   

Pokud si nevíte rady, poraďte se s kamarádem nebo požádejte o pomoc.  

 

Obrázek 27: Kreslící robot 1, foto autorka 

https://www.youtube.com/watch?v=OeswYL_EhH0
https://www.youtube.com/watch?v=-ylJBVFpzEI&list=PLwxSka0477iqquZWc-nofO3NDyhsapsBV
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Obrázek 28: Kreslící robot 2, foto autorka 

Shrnutí: Víme, jak vypadá robot kreslíř, k čemu slouží, jak funguje a z čeho se skládá. Máme 
představu, jak robota kreslíře postavit ze stavebnice LEGO WEDO 2.0 a jak ho rozpohybovat. 

2.6.2 Téma č. 2 (Varianta stavby robota kreslíře) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu žáci pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, hodnotící pracovní listy (4.10 Dotazník), pastelky nebo fixy, velký arch 
papíru (A3, A2, A1), náhradní tužkové baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Stavíme robota kreslíře z LEGO WEDO 2.0.  

Využijte součástek, které model dokáží uvést do pohybu. Pracujte samostatně vlastním tempem. 

Hotovo? Pojďme programovat.  

Nejdříve musíte propojit LEGO WEDO 2.0 s počítačem přes bluetooth. Otevřete si postup propojení 
v programu. Tento postup už byste měli s jistotou znát, ale pokud ještě váháte, požádejte  
o pomoc.  
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Vytvořte program, který robota kreslíře rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků poskládejte 
program tak, aby robot jezdil a kreslil fixem ze strany na stranu. 

Jak takový pohyb vypadá? 

 

Obrázek 29: Kreslící robot – pohyb a kresba – foto autorka 

Shrnutí: Známe součásti stavebnice LEGO WEDO 2.0, víme, jak je využít ke stavbě pojízdného 
robota. Umíme použít bloky senzorů a motoru v programu LEGO WEDO 2.0, které vedou k pohybu 
robota kreslíře.  

Jak se vám líbila stavba a programování robota kreslíře? Dařilo se? Jak byste robota využili 
v „praxi“? (4.10 Dotazník) 
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2.7 Tematický blok č. 7 (Kolotoč) – 2 hodiny    

2.7.1 Téma č. 1 (Stavba kolotoče) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu žáci pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, vytištěný obrázek zahradního kolotoče (4.7 Kolotoč), pastelky, náhradní 
tužkové baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Máte rádi pouťové atrakce? Dnes se na jedné svezeme. Podívejte se, co se schovává na obrázku. 

 

Obrázek 30: Kolotoč, foto autorka 
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Už jste někdy jeli na kolotoči? Kde všude kolotoče bývají? Jak kolotoč funguje? Z jakých částí  
se skládá? Může kolotoč sloužit také jinde, než jako atrakce? 

My vytvoříme přímo pouťový kolotoč. Zkusíme, aby se váš kolotoč nejen točil, ale ještě se nakláněl  
do stran, jako to bývá na pouti. 

Pro lepší představu si pustíme videoukázku kolotoče sestaveného ze stavebnice LEGO. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZoA_jQuc28 

Rozmyslete si, jak budete při stavbě postupovat. Pozor na pohyblivou část kolotoče. Uvědomte  
si směr pohybu, kolotoč se bude otáčet a zároveň naklánět! Jak dosáhnete pohybu pomocí 
součástek ze stavebnice LEGO WEDO 2.0? 

Dobře si rozmyslete postup a začněte stavět.   

Pokud si nevíte rady, poraďte se s kamarádem nebo požádejte o pomoc. Kolotoč může mít různou 
podobu. Na obrázcích naleznete příklady. 

Obrázek 31: Kolotoč 1, foto autorka   Obrázek 32: Kolotoč 2, foto autorka 

Shrnutí: Víme, jak vypadá kolotoč, k čemu slouží, jak funguje a z čeho se skládá. Máme představu,  
jak kolotoč postavit ze stavebnice LEGO WEDO 2.0 a jak ho rozpohybovat. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dZoA_jQuc28
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2.7.2 Téma č. 2 (Varianta stavby kolotoče) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, s cílem a s postupem činností. Na základě diferencovaného 
a individualizovaného postupu žáci pracují na analyzování problému a hledání řešení. 

Metody 

Při vlastní práci jsou využívány metody především dovednostně praktické, napodobování, 
manipulování, experimentování, analýza, syntéza, diskuse a řešení problému. 

Pomůcky 

Učebna vybavená dostatečným počtem zásuvek, dostatečný počet notebooků, odpovídající počet 
stavebnic LEGO Education Robotika WEDO 2.0 (základní souprava), stoly, židle, dostatečný prostor 
pro závěrečnou realizaci, hodnotící pracovní listy (4.10 Dotazník), pastelky, náhradní tužkové 
baterie AA+. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Stavíme kolotoč z LEGO WEDO 2.0.  

Vzpomínáte si ještě na to, jak jsme stavěli vrtulník? Roztočit místo vrtule kolotoč pro vás určitě 
nebude žádný problém. A co krokodýl? Vzpomínáte, jak jsme dokázali zařídit, aby otevíral tlamu?  
To tedy určitě víte, jak zařídit, aby se rameno kolotoče naklánělo nahoru a zase dolů. Jak ale zařídit, 
aby se kolotoč otáčel i nakláněl současně? Zkuste ve své stavebnici najít převod, který nám umožní 
oba pohyby zkombinovat. Využijte součástek, které model dokáží uvést do pohybu. Pracujte 
samostatně vlastním tempem. 

Hotovo? Pojďme programovat.  

Nejdříve musíte propojit LEGO WEDO 2.0 s počítačem přes bluetooth. Otevřete si postup propojení 
v programu. Pokud váháte, požádejte o pomoc kamaráda. 

Vytvořte program, který kolotoč rozpohybuje. 
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Obrázek 33: Kolotoč 3 – řízení pohybu, foto autorka  Obrázek 34: Kolotoč 3 – řízení pohybu, foto autorka 

Shrnutí: Víme, co je programování, známe součásti stavebnice LEGO WEDO 2.0. Umíme použít 
bloky senzorů a motoru v programu LEGO WEDO 2.0, které vedou k pohybu kolotoče. 

Tento úkol byl obtížný, jak se vám dařilo? (4.10 Dotazník) 
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2.8 Tematický blok č. 8 (Návštěva iQlandia Liberec - iQFABLAB) – 2 hodiny    

2.8.1 Téma č. 1 (Ozoboti) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Realizace programu probíhá v předem připravené učebně, žáci pracují individuálně. Frontálně  
je seznámíme s průběhem hodiny, proběhne krátká diskuze nad reálném využití robotů v dnešním 
světě. Účastníci jsou seznámeni s plánem tematického bloku. Pod vedením pracovníka počítačové 
a robotické laboratoře pracují na analyzování problémových úloh a hledání řešení. V této části 
bude velmi důležitý citový prožitek dětí, motivace k dalším aktivitám spojeným s robotikou. 

Metody 

V této části jsou použity hlavně metody řešení problémů, manipulování, laborování, 
experimentování a také napodobování. Pro seznámení s úkoly, které je čekají, jsou použity  
i metody slovní – vysvětlování. Z metod názorně demonstračních byly použity především 
instruktáž, předvádění a pozorování.  

Pomůcky 

Pomůcky z běžného vybavení robotické laboratoře – ozoboti, přehled kódů k ozobotům  
(4.8 Ozokódy), plán trasy (4.9 Plán pro ozoboty), vybavená učebna iQFABLAB, papíry, barevné fixy 
(černý, zelený, modrý, červený). 

Podrobně rozpracovaný obsah 

 

Obrázek 35: Seznámení s pojmem robotika, foto autorka 
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ROBOTIKA, ROBOT – tato slova už jste určitě slyšeli. 

Víte co je robotika? S jakým pojmem souvisí? Co je robot? Víte, odkud se vzalo slovo robot  
a jak dlouho se používá? Kde se můžete setkat s roboty? Co dnešní roboti už umí? K čemu roboti 
slouží?  

Robotika = věda o robotech, jejich vzhledu a využití. 

Robot = stroj, který samostatně vykonává zadané úkoly. 

Víte, co je ozobot? 

Ozobot = malý, ale velmi šikovný robot, který má na spodní části snímač, jenž umí poznat barvu 
povrchu, po kterém jezdí. Proto je možné určit činnost ozobota nakreslením cesty černým fixem 
nebo pomocí barevných kódů, které mu zadáte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36: Programování ozobota, foto autorka 

Programování ozobotů 

Budete potřebovat bílý papír a černý fix, později barevné fixy. 

Nakreslete černým fixem silnou čáru (čára může být rovná, zatáčet se, tvořit jednoduchý tvar), 
ozobot bude nakreslenou čáru po zapnutí následovat.  

Teď budete trochu zkoumat. Zjistěte, co udělá váš ozobot, když mu na cestě nakreslíte barevný 
kód. Bude ozobot dělat stejnou činnost, i když kód projede z opačné strany? 
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Obrázek 37: Programování ozobota, foto autorka 

Zkoušejte různě vybarvit předtištěný plán pro ozoboty (4.9 Plán pro ozoboty) a sledujte, co bude 
ozobot dělat. 

 

Obrázek 38: Tabulka kódů, ozobot. In: DigiDoupě [online]. Olomouc: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2019 [cit. 2020-10-26]. Dostupné 
z: https://www.digidoupe.upol.cz/index.php/ke-stazeni/category/2-prehledove-listy-k-
technologiim?download=5:ozobot-infolist 

https://www.digidoupe.upol.cz/index.php/ke-stazeni/category/2-prehledove-listy-k-technologiim?download=5:ozobot-infolist
https://www.digidoupe.upol.cz/index.php/ke-stazeni/category/2-prehledove-listy-k-technologiim?download=5:ozobot-infolist
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Obrázek 39: Programování ozobota, foto autorka 

Shrnutí: Víme, co znamená pojem robotika. Víme, co jsou ozoboti, umíme je naprogramovat 
pomocí barevných kódů. 

2.8.2 Téma č. 2 (Programování pokročilých robotů) – 1 hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Cílem této závěrečné části je shrnutí získaných poznatků. Důležitá bude orientace v prostoru  
a na ploše, procvičování paměti, citový prožitek dětí, základy programování hravou formou  
při manipulaci s roboty, seznámení s používáním tabletu.  

Metody 

V této části jsou použity hlavně metody řešení problémů, manipulování, laborování, 
experimentování a také napodobování. Pro seznámení dětí s úkoly, které je čekají, jsou použity 
i metody slovní – vysvětlování. Z metod názorně demonstračních byly použity především 
instruktáž, předvádění a pozorování. 

Pomůcky 

Pomůcky z běžného vybavení robotické laboratoře – roboti vytvoření ze stavebnice LEGO 
Mindstorms Education EV3 a VEX IQ, tablety, notebooky, vybavená učebna iQFABLAB, 4.10 
Dotazník – volitelné. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Prohlédněte si kobru postavenou z velmi známé stavebnice. Víte, co tu mám a z jaké  
je to stavebnice? Už jste se s touto stavebnicí setkali?  

Kobra je postavena ze stavebnice LEGO Mindstorms Education. K ovládání se používá program 
LEGO EV3 Software. Celá stavebnice funguje na velmi podobném principu jako stavebnice, 
se kterou pracujeme – LEGO WEDO. 

Nahrajte jednoduchý program do již připravených robotů. Stejný program může být také na 
tabletu. Je to výhodné v jednoduché manipulaci a ovládání. Vyzkoušejte si ovládání pomocí 
tabletu. LEGO kobra se bude pohybovat v herním poli. 
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Obrázek 40:  Stavebnice LEGO Mindstorms, foto autorka 

  

Obrázek 41: LEGO Mindstorms – kobra, foto autorka 

Seznámíme se také se stavebnicí VEX IQ. V čem se liší od předchozí stavebnice? Dokážete  
si představit, kde je možné podobného robota využít? 

Robot funguje na principu dálkového ovládání. Vyzkoušejte si dálkové ovládání jeřábu sestaveného 
z této stavebnice. Podaří se vám uchopit kostičku či míček a dovést na určené místo? 
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Obrázek 42: VEX IQ, foto autorka 

 

Obrázek 43: VEX IQ, foto autorka 
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Obrázek 44: VEX IQ – možnosti ovládání – foto autorka 

 

Obrázek 45: VEX IQ – možnosti ovládání – foto autorka 

 

Shrnutí: Seznámili jsme se se stavebnicemi LEGO Mindstorms Education EV3 a VEX IQ a jejich 
programováním. Poznáme stavebnice a dokážeme je ovládat v základním režimu.  

Jak se vám návštěva v iQlandii Liberec líbila? Měli byste chuť s některou ze stavebnic pracovat dál?  
Co vám dnešní návštěva přinesla? Naučili jste se něco nového? (4.10 Dotazník) 
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3 Metodická část 

Tento vzdělávací program se zaměřuje na technické dovednosti žáků a během programování rozvíjí 
některé klíčové kompetence. V průběhu celého programu žáci pracují se stavebnicí Lego Education 
WEDO 2.0 a softwarem WEDO 2.0 na sestavování programů.  

Program je z metodického hlediska založen především na tom, že žáci sami na základě objektů 
z reálného světa konstruují vzhledově a především funkčně (mechanicky) obdobně pracující 
modely. Žákům není v rámci seznámení s problémem předkládán žádný konkrétní návod či vzor, 
který by měli do důsledku reprodukovat. Každý žák tak může přijít s vlastním originálním řešením 
daného mechanického problému a vlastní originální konstrukcí příslušného modelu. Většina 
modelů, které jsou součástí programu, poskytuje poměrně značnou variabilitu možných řešení. 
Vzdělávací program je tedy nadstavbou běžně dostupných návodů a nabízí možnost hlubšího 
poznání principů robotiky. 

U účastníků programu se předpokládá určitý stupeň nadání v technickém směru, předpoklady  
pro technické myšlení a nadstandardní zájem o téma. U realizátora programu se pak předpokládá 
hlubší znalost v oblasti matematiky, případně v některém ze STEM oborů. Program předpokládá,  
že žáci se stavebnicí a softwarem již v minulosti pracovali za užití návodů, které jsou součástí 
softwaru, a nyní využijí své vlastní zkušenosti.  

Dalším důležitým momentem je sdílení zkušeností mezi jednotlivými žáky. Každý žák sice pracuje  
se svou stavebnicí a vytváří své originální řešení, žáci jsou ale lektorem vedeni k tomu, aby svá 
řešení navzájem sdíleli, kriticky hodnotili a aby se navzájem poučili z šikovných nápadů či naopak 
chyb svých spolužáků. Lektor vystupuje v rámci výuky především v roli konzultanta, rádce, 
průvodce a řídícího elementu skupinové spolupráce. Návodnými otázkami či drobnou dopomocí se 
snaží každého žáka individuálně dovést k jeho vlastnímu řešení, případně jen upozornit na chybu 
v úvahách a postupech. Nikdy mu ale nepředkládá a „nepodsouvá“ vlastní mechanické či 
algoritmické řešení. 

Všechny jednotlivé tematické bloky jsou postaveny metodicky stejně, a to tak, aby byl žák v rámci 
časové dotace bloku schopen zkonstruovat a oživit daný model. Jednotlivé tematické bloky  
se tak neliší z hlediska jejich formy, ale především v mechanické stavbě modelů, druzích pohybu 
a složitosti převodových ústrojí transformujících výchozí rotační pohyb hřídele jediného motoru na 
výsledný pohyb modelu. Bloky jsou v rámci programu chronologicky uspořádány tak, aby každý 
další model přidával k již dříve řešeným mechanickým či algoritmickým problémům nějaký nový  
prvek – nový typ výsledného pohybu, nutnost použití jiného druhu převodového ústrojí, nové 
techniky v oblasti programování atd. Vzhledem k věku, předpokládaným zkušenostem žáků, časové 
dotaci jednotlivých tematických bloků i relativní jednoduchosti stavebnice, která disponuje 
z hlediska robotiky a programování jen velmi omezeným počtem komponent (jeden zdroj 
rotačního pohybu, jedno čidlo vzdálenosti, omezené možnosti převodových ústrojí, …), nelze 
očekávat větší progresi mezi jednotlivými bloky, pokud jde o rozsah konstruovaných modelů či 
využívání programovacích technik. 

Zásadní přidanou hodnotou vzdělávacího programu oproti běžným návodům, videotutoriálům 
a materiálům, které jsou k použité stavebnici dostupné na internetu, je jeho zaměření na vytváření 
vlastních originálních řešení na základě obrázků a slovních rozborů reálných objektů a situací, 
zatímco dostupné návody a další podpůrné materiály jsou koncipovány především tak, že ukazují 
přesné postupy „kostku po kostce“, jak sestrojit nějaký model. Důležitým momentem je pak také 
spontánní a řízená spolupráce žáků mezi sebou, což podporuje jejich komunikační schopnosti, 
schopnost kriticky hodnotit cizí řešení, schopnost poučit se z vlastních či cizích chyb a naopak 
inspirovat se dobrými alternativními řešeními. 
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Celý vzdělávací program je rozdělen na 8 metodických bloků. V první hodině žáci staví robota,  
ve druhé se věnují programování samotnému. V průběhu setkání dochází k prohlubování znalostí 
v oblasti programování. Účastníci získávají jistotu v samostatné práci. 

Organizace lekcí je vždy stejná, vychází z povahy vzdělávacího programu, každý účastník má vlastní 
místo u pracovního stolu vybaveného notebookem s myší a jednou stavebnicí LEGO WEDO 2.0. 
V učebně by měl být určitý prostor pro volný pohyb mezi jednotlivými stanovišti a případnou 
volnou hru. 

K evaluaci programu dochází průběžně, po jednotlivých tématech, a to rozhovorem s žáky na konci 

každé aktivity, pozorováním žáků při práci, prostřednictvím výsledků společné práce žáků 

zdokumentované průběžným fotografováním a jednoduchým evaluačním dotazníkem,  

který lze vyplnit vybarvením smajlíků.  

Rozhovor se týká spíše oblasti citové, toho, jak účastníci činnost prožívali, jak se jim pracovalo,  

jak se jim činnosti líbily nebo nelíbily, jak se jim dařilo plnit zadané úkoly, co by se mohlo příště 

změnit, aby se při činnostech cítili lépe. Pozorováním při práci lektor hodnotí zaujetí, schopnost 

spolupracovat ve dvojicích, skupinově a individuálně, kreativitu a fantazii při některých činnostech, 

úroveň jemné motoriky účastníků, jejich znalosti a vědomosti; individuální rozdíly mezi žáky. 

Na základě výsledků i postupů lektor hodnotí úroveň dosažených znalostí i to, jak žáci pochopili 

a byli schopni aplikovat nové znalosti a vědomosti. 

Při práci ve skupině je možné hodnotit vzájemné vztahy mezi dětmi, schopnost spolupracovat  

ve skupině, samostatnost při rozdělení úkolů ve skupině, zapojení jednotlivců do práce, využití 

potenciálu každého. 

Na základě vyhodnocení těchto poznatků a evaluačních dotazníků lektor získává kvalitní zpětnou 

vazbu, jak je ještě třeba upravit a změnit přístup v jednotlivých činnostech. 

Obsah byl vytvořen tak, aby na sebe činnosti navazovaly od jednodušších ke složitějším, od nového 

k procvičování poznaného. Zvolené aktivity mají průběžně naplňovat cíle, rozvíjet klíčové 

kompetence, především kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní 

kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence. 

3.1 Metodický blok č. 1 (Popelářské auto) 

Během tohoto metodického bloku, který je v rozsahu 2 lekcí (45 minut), žáci postaví popelářské 
auto. Seznámí se s principy fungování popelářského auta a naprogramují jeho pohyb.  

Cíl 

Žák chápe základní mechanické principy použité u popelářského auta k nakládání odpadu. Žák 
dokáže převést rotační pohyb hřídele motoru na kývavý pohyb nakládacího ramene či rampy.  
Dokáže postavit pohyblivý model popelářského auta.  
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Rozvíjené kompetence 

Kromě technických dovedností žáci během programování rozvíjí klíčové kompetence personální 
a sociální, kde se učí nejenom spolupráci, ale také kompetence komunikativní. Dále rozvíjí 
kompetence k řešení problémů v týmu, kompetence k učení a pracovní. Občanské kompetence 
v rámci seznámení s funkcí a důležitostí popelářského vozu při odvozu odpadu. Dále rozvíjí logické 
myšlení a schopnost algoritmizovat. 

3.1.1 Téma č. 1 (Stavba popelářského auta) – 1 hodina 

Každý účastník má vlastní místo u stolu vybaveného notebookem s myší a jednou stavebnicí LEGO 
WEDO 2.0. V učebně by měl být určitý prostor pro volný pohyb mezi jednotlivými stanovišti 
a případnou volnou hru. 

Jako motivaci použijeme obrázek, který je v úvodu hodiny v kapitole 2.1.1 (4.1 Popelářské auto). 
Obrázek vytiskneme nebo zobrazíme na tabuli či počítači. Rozvedeme rozhovor o podobě  
a funkci popelářského auta. Zdůrazníme význam zařízení pro společnost. Můžeme položit otázku: 
Proč je popelářské auto důležité pro náš život? Podle odpovědí můžeme usoudit, zda žáci mají 
určité povědomí o problematice. Dle ověření programu je zjevné, že žáci jsou dobře seznámeni 
s problematikou třídění odpadu, méně znají proces likvidace odpadu, tedy kam vytříděný odpad 
směřuje.  Vzdělávací program si neklade za cíl kompletní pochopení problematiky, ale uvědomění  
si přínosu podobných zařízení, jako je popelářský vůz, pro společnost. 

Pro další motivaci žáků doporučujeme zhlédnutí videa uvedeného odkazem v kapitole 2.1.1 
Podrobně rozpracovaný obsah programu a v kapitole 4.1 Soubor materiálů k realizaci, které je 
volně dostupné na URL. 

Předpokládáme, že žáci mají s touto stavebnicí již dostatečné zkušenosti, které dokáží v tuto chvíli 
využít. Pokud žák takovéto zkušenosti nemá nebo je v tuto chvíli nedokáže využít, může se 
inspirovat u ostatních žáků nebo opakovaným zhlédnutím motivačního videa. Od začátku je 
u účastníků třeba navodit pocit sounáležitosti, to znamená, že nepracují v konkurenčním prostředí, 
ale je přínosem své nápady sdílet. Stejně tak pracujeme s chybou, pokud se účastníkovi nedaří 
nebo při stavbě postupuje „nesprávně“, tedy způsobem, že robot následně nebude funkční, není to 
problém. Je možné začít znovu, jinak nebo si nechat poradit od úspěšnějších žáků.  

Další možností bude pomoc lektora. Zopakujeme s žákem předchozí kroky, budeme se ptát,  
s čím si přesně neví rady. Naše pomoc bude směřovat k tomu, aby žák sám přišel na vhodnou 
konstrukci, kterou následně použije při své stavbě popelářského auta. Snažíme se nenabízet 
hotová řešení, není cílem žákovi prozradit, jak má postupovat, spíše vést k vlastní invenci. 

Může se stát, že některý žák nedokáže svou stavbu naplánovat předem, ale ani nebude vyžadovat 
ničí pomoc. Bude dál postupovat metodou pokusu a omylu. Také tento postup je v pořádku 
a lektor by měl zachovat odstup a dopřát prostor pro vlastní práci. 

Žáci, kteří mají vše rozmyšlené, začnou se stavbou svého popelářského auta. Pro inspiraci lze 
použít fotografie v kapitole 2.1.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu. Stavba robota by měla 
trvat zhruba 45 minut, na které navazuje část programovací. Pokud se ukáže, že žák potřebuje více 
času na stavbu, je třeba mu to umožnit. Tedy nebýt zcela striktní při ukončení stavby, ale spíše 
předem upozornit, že se budeme přesouvat k další části tématu a ponechat na účastnících 
pozvolné dokončení stavby. Dle ověření tento nenásilný přechod účastníkům vyhovoval a žáci 
většinou stavbu ukončili přibližně stejně. 
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3.1.2 Téma č. 2 (Varianta stavby popelářského auta) – 1 hodina 

V notebooku si žáci otevřou aplikaci LEGO WEDO 2.0. Pomocí aplikace skrze bluetooth provedou 
synchronizaci jednotky smarthub s daným zařízením. Připomeneme pojem bluetooth a smarthub. 
Rozebereme pojem programování jako přesného návodu, jak dojít k cíli prostřednictvím zadávání 
příkazů. 

Proces synchronizace vyžaduje zkušenosti žáků. Postup je založen na tom, že skupina absolvovala 
základní program obsažený v softwaru a postup zná. Jestliže žák neumí synchronizaci provést  
nebo tuto činnost zapomněl, požádá o pomoc někoho z ostatních žáků. Pokud to bude nutné, 
pomůže žákovi lektor. V takovém případě neprovedeme pouze vlastní synchronizaci, ale snažíme 
se, aby se žák postup naučil a příště vše zvládl již sám nebo pouze s drobnou dopomocí. 

V kapitole 2.1.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu jsou popsány základní funkční bloku 
aplikace 

Na základě předchozích zkušeností žáci začnou vytvářet v aplikaci program, který auto 
rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků, které zastupují funkce jednotlivých senzorů a motoru za 
sebe poskládají program tak, aby plnil předpokládaný úkol, tedy pohyb nakladače popelářského 
auta nahoru a dolů. 

Následně žáci nahrají program prostřednictvím bluetooth do jednotky smarthub a ověří jeho 
funkčnost. Pokud program nefunguje či neplní požadovaný úkol správně, vrátí se do aplikace 
a doladí ho.  Mohou např. vyměnit bloky, změnit jejich pořadí nebo změnit rychlost. Ve zbývajícím 
čase mohou žáci popelářské auto a program upravit, vylepšit či nalézt jiné řešení programu. 
Programování se účastníci v průměru věnují 25 minut, záleží ovšem na jejich zájmu o další úpravy 
v blocích nebo rychlosti. 

Cílem je osvojit si jednotlivé nabízené funkce a jejich kombinace pro použití v dalších zadáních. 
Podporujeme vlastní aktivitu, metodu pokusu a omylu. 

Návrh možné stavby a podoby programu lze nalézt v kapitole 5.1 Soubor metodických materiálů  
(5.1 Popelářské auto). Tento návod by žákům neměl být předkládán jako jediný možný postup,  
jde spíše o inspiraci pro postup pro lektora. 

Časová dotace lekce umožňuje závěrečnou volnou aktivitu účastníků, kdy si s roboty mají prostor 
hrát podle vlastních představ. V každém tématu je tato část velmi populární, doporučujeme ji 
věnovat alespoň 10 minut. 

Závěrem hodiny je vhodné žákům poskytnout dotazník (4.10 Dotazník), kde mohou vyjádřit 
hodnocení vlastní činnosti a také poskytnout zpětnou vazbu ke zvolenému tématu. Vyplnění 
dotazníku trvá maximálně pět minut, jde o vybarvení smajlíka odpovídajícího pocitu účastníka. 
Dotazník je možné nahradit rozhovorem.  

Při zakončení lekce je nutné zachovat časovou dotaci pro opětovné rozložení robota a uspořádání 
kostek a dalších součástí do úložného boxu. Předpokládejte 10 minut pro rozložení a roztřídění. 
Tento krok je důležitý pro postup v dalších lekcích, kdy budete pracovat se stejnou řídící jednotkou 
a kostkami. 
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3.2 Metodický blok č. 2 (Vrtulník) 

Během tohoto metodického bloku, který má 2 lekce (45 minut), žáci postaví vrtulník. Seznámí  
se s principy fungování vrtulníku a naprogramují jeho pohyb. 

Cíl 

Žák chápe, které součásti vrtulníku se pohybují a jakým způsobem. Žák dokáže s využitím 
jednoduchého řemenového či ozubeného převodu převést rotační pohyb hřídele jednoho motoru  
na rotační pohyby dvou hřídelí rotorů. Dokáže postavit pohyblivý model vrtulníku. 

Rozvíjené kompetence 

Kromě technických dovedností žáci během programování rozvíjí klíčové kompetence personální 
a sociální, kde se učí nejenom spolupráci, ale také kompetence komunikativní. Účastníci předávají 
informace o vlastním postupu, učí se přesně vyjádřit, na druhou stranu se učí postupovat při 
žádosti o pomoc nebo radu. Dále rozvíjí kompetence k řešení problémů v týmu, kdy podporujeme 
spolupráci při sdílení postupu, kompetence k učení, pracovní, dále rozvíjí i logické myšlení 
a schopnost algoritmizovat. 

3.2.1 Téma č. 1 (Stavba vrtulníku) – 1 hodina 

Jako motivaci použijeme obrázek, který je v úvodu hodiny v kapitole 2.2.1 (4.2 Vrtulník). Obrázek 
vytiskneme nebo zobrazíme na tabuli či počítači. Rozvedeme rozhovor o podobě a funkci vrtulníku. 
Vysvětlíme pojem hřídel a její funkci. Dále pro motivaci žáků doporučujeme zhlédnout video 
uvedené v kapitole 2.2.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu a v kapitole 4.2.1 Soubor pro 
realizaci vzdělávacího programu, které je volně dostupné na URL. 

Předpokládáme, že žáci mají s touto stavebnicí již dostatečné zkušenosti, které dokáží v tuto chvíli 
využít. Pokud žák takovéto zkušenosti nemá nebo je v tuto chvíli nedokáže využít, může se 
inspirovat u ostatních žáků nebo opakovaným zhlédnutím motivačního videa. Účastníci v prvních 
lekcích mohou cítit potřebu si svá řešení stavby ponechávat pro sebe. V tom případě podporujeme 
kolektivní cítění, vše nám jde o sestavní jednotky vrtulníků, vyzýváme ke sdílení řešení. Musíme ale 
sledovat jednání účastníků, kdy někteří mohou mít pocit, že si vždy raději nechají poradit. V těchto 
případech motivuje k větší samostatnosti, zvažování vlastního postupu. 

Pokud si účastník zcela neví rady, zopakujeme předchozí kroky, budeme se ptát, s čím přesně si 
neví rady. Naše pomoc bude směřovat k tomu, aby žák sám přišel na vhodnou konstrukci, kterou 
následně použije při své stavbě vrtulníku.  

Může se stát, že některý žák nedokáže svou stavbu naplánovat předem, ale ani nebude vyžadovat 
ničí pomoc. Bude postupovat metodou pokusu a omylu. Respektujeme osobnostní typ, ale 
nenásilně upozorňujeme na časový harmonogram, tedy kdy se budeme přesouvat k dalšímu kroku 
(programování) a kdy je třeba stavbu dokončit. 

Žáci staví vrtulník na svém místě, ale mohou přecházet a konzultovat. Pro inspiraci lze použít 
fotografie v kapitole 2.2.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu, které můžeme nechat 
promítat na interaktivní tabuli nebo vytisknout a dát k dispozici u stolu lektora. V kapitole 2.2.2 lze 
vidět také podobu funkční hřídele. Stavba této části může být pro některé z účastníky 
nejproblematičtější.  
O to více podporujeme sdílení řešení nebo hledání inspirace u ostatních. 
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3.2.2 Téma č. 2 (Varianta stavby vrtulníku) – 1 hodina 

V notebooku si žáci otevřou aplikaci LEGO WEDO 2.0. Pomocí aplikace skrze bluetooth provedou 
synchronizaci jednotky smarthub s daným zařízením. Tento proces už si žáci připomněli v minulých 
hodinách. Jestliže žák stále neví, jak synchronizaci provést, požádá o pomoc někoho z ostatních 
žáků. Pokud to bude nutné, pomůže žákovi lektor. V takovém případě neprovedeme pouze vlastní 
synchronizaci, ale snažíme se, aby se žák postup naučil a příště vše zvládl již sám nebo pouze 
s drobnou dopomocí. Snažíme se postupovat tak, aby účastníci v každé další lekci byli schopni 
základní kroky realizovat samostatněji. 

Na základě předchozích zkušeností žáci začnou vytvářet v aplikaci program, který vrtulník 
rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků, které zastupují funkce jednotlivých senzorů a motoru  
za sebe poskládají program tak, aby plnil předpokládaný úkol, tedy otáčení obou vrtulí. Musí 
vhodně zapojit hřídel, která převede pohyb na obě vrtule.  

Následně žáci nahrají program prostřednictvím bluetooth do jednotky smarthub a ověří jeho 
funkčnost. Pokud program nefunguje či neplní požadovaný úkol správně, vrátí se do aplikace 
a doladí ho.  Mohou např. vyměnit bloky, změnit jejich pořadí nebo změnit rychlost. Ve zbývajícím 
čase mohou žáci vrtulník a program upravit, vylepšit či nalézt jiné řešení programu. 

Cílem je osvojit si jednotlivé nabízené funkce a jejich kombinace pro použití v dalších zadáních. 
Podporujeme vlastní aktivitu, metodu pokusu a omylu. 

Návrh možné stavby a podoby programu lze nalézt v kapitole 5.2 Soubor metodických materiálů  
(5.2 Vrtulník). Návrh neposkytujeme účastníkům jako návod pro řešení, lektor ho může využít pro 
vlastní představu o postupu. Variantní řešení jsou velmi individuální. Programování a možným 
úpravám věnujeme minimálně 25 minut. 

10 minut je vhodné věnovat volné činnosti s vrtulníky a sdílení řešení, v rámci této aktivit je vhodné 
realizovat řízený rozhovor. Ptáme se na to, jak se žákům dařilo, jak byla činnost obtížná, můžeme 
zopakovat funkci hřídele. 

Závěrem hodiny je možné poskytnout dotazník (4.10 Dotazník) k vyjádření hodnocení vlastní 
činnosti a také poskytnutí zpětné vazby ke zvolenému tématu. Vyplnění dotazníku trvá maximálně 
5 minut. Dotazník je možné nahradit rozhovorem.  

Při závěru hodiny ponecháme časovou dotaci (maximálně 10 minut) na rozložení modelů 
a roztřídění kostek a dalších součástí do úložného boxu. Zachování pravidla, že závěr věnujeme 
rozložení a uložení stavebnice usnadní práci v další lekci. 

  



61 
 

3.3 Metodický blok č. 3 (Výtah) 

Během tohoto metodického bloku, který má 2 lekce (45 minut), žáci postaví výtah. Seznámí  
se s principy fungování výtahu a naprogramují jeho pohyb. 

Cíl 

Žák chápe základní mechanické principy výtahu. Žák dokáže převést rotační pohyb hřídele motoru  
na lineární translační pohyb výtahové plošiny či kabiny s využitím jednoduchých pák, kladek  
či vahadel. Dokáže postavit pohyblivý model výtahu. 

Rozvíjené kompetence 

Kromě technických dovedností žáci během programování rozvíjí klíčové kompetence personální 
a sociální, kde se učí nejenom spolupráci, ale také kompetence komunikativní. Dále rozvíjí 
kompetence k řešení problémů v týmu, kompetence k učení, pracovní, dále rozvíjí i logické myšlení 
a schopnost algoritmizovat.  

3.3.1 Téma č. 1 (Stavba výtahu) – 1 hodina 

Jako motivaci použijeme obrázek, který je v úvodu hodiny v kapitole 2.3.1 (4.3 Výtah). Obrázek 
vytiskneme nebo zobrazíme na tabuli či počítači. Rozvedeme rozhovor o podobě a funkci výtahu. 
Navážeme na zkušenost žáků, rozhovor navedeme na princip fungování výtahu. Pokud se nacházíte 
v budově, kde je výtah k dispozici, je možné se na něj podívat, sledovat jeho provoz. Pro motivaci 
a představu žáků o podobě sestavného výtahu doporučujeme zhlédnout video uvedené v kapitole 
2.3.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu, které je volně dostupné na URL. 

Předpokládáme, že žáci mají s touto stavebnicí již dostatečné zkušenosti, které dokáží v tuto chvíli 
využít. Tedy na základě zhlédnutí videa případně reálného výtahu si dokáží vytvořit představu, 
jakou podobu by výtah měl mít. Pokud žák takovéto zkušenosti nemá nebo je v tuto chvíli 
nedokáže využít, může se inspirovat u ostatních žáků nebo opakovaným zhlédnutím motivačního 
videa. Účastníci ověřování výtah velmi často pojali spíše jako plošinu, což rozhodně není na závadu, 
výtah tak může dobře fungovat. Je třeba zdůraznit potřeba zamyšlení nad tím, jaký mechanismus 
bude sloužit k pohybu. Připomínáme princip fungování hřídele z minulého setkání. 

Další možností bude pomoc lektora. Zopakujeme s žákem předchozí kroky, budeme se ptát,  
s čím si přesně neví rady. Navážeme na stavbu vrtulníku, kdy byl použit rotační pohyb. Vedeme 
k zamyšlení na způsobu převedení tohoto pohybu k zvedání výtahu. Naše pomoc bude směřovat 
k tomu, aby žák sám přišel na vhodnou konstrukci, kterou následně použije při své stavbě výtahu. 
Nedáváme návod na postup. 

Může se stát, že některý žák nedokáže svou stavbu naplánovat předem, ale ani nebude vyžadovat 
ničí pomoc. Bude postupovat metodou pokusu a omylu. To znamená, že zkouší stavbu realizovat 
přímo, nezamýšlí se předem, neplánuje. Nápady přímo převádí na stavbu. V průběhu ověřování tak 
někteří účastníci běžně postupovali. Pak se dá předpokládat, že stavbu bude několikrát měnit, 
začínat znovu. I tento postup akceptujeme, pouze aktivity usměrňujeme k tomu, abychom mohli 
včas přejít k programovací části tématu. 

Žáci, kteří plánují před stavbou a mají vše rozmyšlené, začnou se stavbou svého. Pro inspiraci  
lze použít fotografie v kapitole 2.2.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu. Včas upozorníme  
na přesun k programování.  
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3.3.2 Téma č. 2 (Varianta stavby výtahu) – 1 hodina 

V notebooku si žáci otevřou aplikaci LEGO WEDO 2.0. Pomocí aplikace skrze bluetooth provedou 
synchronizaci jednotky smarthub s daným zařízením. Podporujeme spolupráci mezi žáky tak,  
aby synchronizaci provedli bez dopomoci lektora. Cílem je dosáhnout schopnosti o pomoc požádat 
nebo ji nabídnout. Pokud to bude nutné, žákům pomůže lektor. V takovém případě neprovedeme 
pouze vlastní synchronizaci, ale snažíme se, aby se žák postup naučil a příště vše zvládl již sám 
nebo pouze s drobnou dopomocí. Ve třetím tematickém bloku již předpokládáme, že naprostá 
většina účastníků postup zvládá sama. 

Na základě předchozích zkušeností žáci začnou vytvářet v aplikaci program, který výtah 
rozpohybuje. Začneme prostým nastavením otáčení motoru tak, abychom výtah přesunuli z dolní 
do horní pozice a následně také zpět. Tyto základní pohyby je třeba dobře odladit. Žáci si program 
prostřednictvím bluetooth průběžně nahrávají do jednotky smarthub a ladí jeho správnou funkci. 
Pokud program ještě nepracuje úplně ideálně, vrátí se do aplikace a upraví jej. Mohou upravit 
např. rychlost pohybu, změnit pořadí některých bloků programu apod. 

Pokud jsou pohyby výtahu již dobře fungující, vrátí se žáci do aplikace a nastaví podmíněné 
spuštění již hotových bloků programu na základě stavu senzoru, jímž je výtah ovládán. Opět se 
předpokládá, že si žáci po drobnějších úpravách programu tento nahrají do jednotky smarthub 
a po částech zkouší jeho funkčnost. 

Ve zbývajícím čase mohou žáci výtah a program upravit, vylepšit či nalézt jiné řešení programu. 

Cílem je osvojení jednotlivých nabízených funkcí a jejich kombinací pro použití v dalších zadáních.  

Návrh možné stavby a podoby programu lze nalézt v kapitole 5.3 Soubor metodických materiálů  
(5.3 Výtah). Tento návrh neposkytujeme účastníkům jako návod pro práci. Naším cílem je podnítit 
vlastní invenci, rozvíjet logické uvažování. 

Závěrem hodiny je vhodné žákům poskytnout dotazník (4.10 Dotazník), kde mohou vyjádřit 
hodnocení vlastní činnosti a také poskytnout zpětnou vazbu ke zvolenému tématu. Dotazník  
je možné nahradit rozhovorem.  
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3.4 Metodický blok č. 4 (Dinosaurus) 

Během tohoto metodického bloku, který má dvě hodiny, žáci postaví dinosaura. Seznámí  
se s možnostmi pohybu jeho těla a tento pohyb naprogramují. 

Cíl 

Žák chápe základní mechanické principy pohybu končetin dinosaura a elementární mechaniku 
kráčivého pohybu. Žák dokáže převést rotační pohyb jednoho motoru na kráčivý pohyb 2 nebo 
4 končetin s využitím jednoduchých pák, vahadel, ozubených či řemenových převodů. Dokáže 
postavit pohyblivý model dinosaura. Má pojem o tom, kdy dinosauři žili, jak vypadali. 

Rozvíjené kompetence 

Kromě technických dovedností žáci během programování rozvíjí klíčové kompetence personální 
a sociální, kde se učí nejenom spolupráci. Rozvíjí kompetence komunikativní, žáky vedeme k tomu, 
aby se nestrachovali zeptat, požádat a na druhé straně dokázali formulovat svůj názor nebo radu. 
Dále rozvíjí kompetence k řešení problémů v týmu, kompetence k učení, pracovní, dále rozvíjí 
i logické myšlení a schopnost algoritmizovat. 

3.4.1 Téma č. 1 (Stavba dinosaura) – 1 hodina 

Jako motivaci použijeme obrázek, který je v úvodu hodiny v kapitole 2.4.1 (4.4 Dinosaurus). 
Obrázek vytiskneme nebo zobrazíme na tabuli či počítači. Rozvedeme rozhovor o tom, kdy 
dinosauři žili. Zaměříme se na dosavadní znalosti žáků, pokládáme návodné otázky. Co víte o době 
dinosaurů?  
Jak asi vypadalo prostředí, ve kterém se pohybovali? Jak se pohybovali? Velmi vhodné je využít 
zájmu, některého z účastníků o populární období prehistorie. Poskytneme dostatek času na sdílení 
vlastních znalostí. Pro motivaci žáků doporučujeme zhlédnout video uvedené v kapitole 
2 Podrobně rozpracovaný obsah, které je volně dostupné na URL. 

Od pravěkého tématu nenásilně přecházíme k pohybu dinosaura, dle obrázku upozorníme, 
že někteří z dinosaurů se spíše podobali ptákům a pohybovali se po dvou nohách. Z toho může 
vycházet při stavbě. Žáci v tuto chvíli již mají se stavebnicí dostatečné zkušenosti, které dále 
využívají. Je třeba upozornit na to, že stavebnice nám umožní pouze jeden druh pohybu. 
Dinosaurus můžu chodit nebo otvírat tlamu. Žáci si vyberou dle vlastního uvážení a danému 
pohybu přizpůsobí stavbu. Pokud některý ze žáků zatím dostatečně nevstřebal postupy ve stavbě, 
může se inspirovat u ostatních žáků nebo opakovaným zhlédnutím motivačního videa. Poskytneme 
dostatečný prostor pro rozmyšlení stavby. 

Lektor po navození činnosti působí spíše jako pozorovatel, může poskytnout pomoc v případě, že 
žák je při plánování stavby zcela bezradný. Lektor chodí mezi účastníky. Zopakujeme s žákem 
předchozí kroky, budeme se ptát, s čím si přesně neví rady. Naše pomoc bude směřovat k tomu, 
aby žák sám přišel na vhodnou konstrukci, kterou následně použije při své stavbě dinosaura.  

Může se stát, že některý žák nedokáže svou stavbu naplánovat předem, ale ani nebude vyžadovat 
ničí pomoc. Bude postupovat metodou pokusu a omylu. 

Žáci, kteří mají vše rozmyšlené, začnou se stavbou svého dinosaura. Pro inspiraci lze použít 
fotografie v kapitole 2.4.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu. 
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3.4.2 Téma č. 2 (Varianta stavby dinosaura) – 1 hodina 

V notebooku si žáci otevřou aplikaci LEGO WEDO 2.0. Pomocí aplikace skrze bluetooth provedou 
synchronizaci jednotky smarthub s daným zařízením. Synchronizaci již provádí samostatně, 
případně se vzájemnou dopomocí. Pokud je zapotřebí pomoc lektora, pouze navádí 
s samostatnému řešení. Je možné figurovat jako prostředník mezi tím, kdo o pomoc žádá a mezi 
tím, kdo dokáže poradit. 

Na základě předchozích zkušeností žáci začnou vytvářet v aplikaci program, který dinosaura 
rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků, které zastupují funkce jednotlivých senzorů a motoru  
za sebe poskládají program tak, aby plnil předpokládaný úkol, tedy chůzi nebo otvírání tlamy.  

Následně žáci nahrají program prostřednictvím bluetooth do jednotky smarthub a ověří jeho 
funkčnost. Pokud program nefunguje či neplní požadovaný úkol správně, vrátí se do aplikace 
a změní ho. Měli by už cíleně přemýšlet, jaký krok povede ke zlepšení fungování robota. Mohou  
např. vyměnit bloky, změnit jejich pořadí nebo změnit rychlost. Ve zbývajícím čase mohou žáci 
dinosaura a program upravit, vylepšit či nalézt jiné řešení programu. Cílem je osvojení jednotlivých 
nabízených funkcí a jejich kombinací pro použití v dalších zadáních.  

Návrh možné stavby a podoby programu lze nalézt v kapitole 5.4 Soubor metodických materiálů  
(5.4 Dinosaurus). Slouží pro lektora, nikoli jako daný návod pro účastníky.  

V této hodině doporučujeme ponechat volný prostor pro hru, přibližně 10 minut. Žáci sdílí 
individuální postup ve stavbě a v programování pohybu. Je možné realizovat výstavu dinosaurů 
a stavebnici rozložit a roztřídit na začátku další lekce (pak je s tím třeba počítat v rámci organizace 
následující lekce) nebo je možné natočit krátké video, ve kterém zachytíme i pohyb. Video 
a výstavu je možné sdílet v rámci dané instituce, použít jako motivaci pro budoucí účastníky 
programu apod. 

K dispozici je opět dotazník (4.10 Dotazník), kde účastníci mohou vyjádřit hodnocení vlastní 
činnosti a také poskytnout zpětnou vazbu ke zvolenému tématu. Vyplnění dotazníku trvá 
maximálně 5 minut. Dotazník lze nahradit rozhovorem. 
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3.5 Metodický blok č. 5 (Krokodýl) 

Během tohoto metodického bloku, který zahrnuje 2 lekce (45 minut), žáci postaví krokodýla. 
Seznámí se s možnostmi pohybu jeho těla a tento pohyb naprogramují. 

Cíl 

Žák chápe základní mechanický princip pohybu tlamy krokodýla. Žák dokáže převést rotační pohyb 
hřídele motoru na kývavý pohyb tlamy krokodýla. Žák rozumí základní funkci senzoru vzdálenosti 
a umí jej využít k podmíněnému spuštění pohybu. Dokáže postavit pohyblivý model krokodýla,  
který reaguje na přiblížení předmětu k tlamě. 

Rozvíjené kompetence 

Kromě technických dovedností žáci během programování rozvíjí klíčové kompetence personální 
a sociální, kde se učí nejenom spolupráci, pomoci ostatním, formulaci žádostí o dopomoc. 
Kompetence komunikativní se rozvíjí v rámci vzájemného předávání zkušeností s postupem, žáci 
prezentují vlastní názor. Dále rozvíjí kompetence k řešení problémů v týmu, kompetence k učení, 
pracovní, dále rozvíjí logické myšlení a schopnost algoritmizovat. 

3.5.1 Téma č. 1 (Stavba krokodýla) – 1 hodina 

Jako motivaci použijeme obrázek, který je v úvodu hodiny v kapitole 2.5.1 (4.5 Krokodýl). Obrázek 
vytiskneme nebo zobrazíme na tabuli či počítači. Rozvedeme rozhovor o životě a pohybu 
krokodýla. Zjišťujeme znalosti žáků, používáme návodné otázky. Víte, jaký druh živočicha je 
krokodýl? Kde žije? Jak se pohybuje? Víte něco víc o životě krokodýlů? Můžeme využít znalostí 
některého z účastníků a  předat mu slovo. Poskytneme prostor pro vyjádření všech zájemců. Pro 
motivaci žáků ke stavbě doporučujeme zhlédnout video uvedené v kapitole 2.5.1 Podrobně 
rozpracovaný obsah programu, případně v příloze 4.5 Soubor materiálů pro realizaci, které je volně 
dostupné na URL. Zaměříme se na pohyb krokodýla. 

Žáci postaví krokodýla, který bude pohyblivý v místě tlamy. Do stavby je možné zapojit senzor 
pohybu tak, aby při zavírání tlamy robot reagoval na pohyb. Využití pokročilejšího způsobu a stavby 
ponecháme na invenci účastníků. Toto řešení nepodsouváme. Pokud účastníci nevědí, jak se 
stavbou začít, mohou inspirovat u ostatních žáků, ve společném rozhovoru možný postup probrat 
nebo opakovaně zhlédnout motivační video.  

Lektor povzbuzuje vzájemnou komunikaci mezi žáky, může navodit otázky: např. Jakou část je 
tlamy je třeba rozhýbat? Jaký směr má pohyb? Která součástka povede pohyb? Pokud některý 
účastník projevuje bezradnost nebo nemá nápad, jak začít, zopakujeme s ním předchozí kroky, 
budeme se ptát, s čím si přesně neví rady. Naše pomoc bude směřovat k tomu, aby žák sám přišel 
na vhodnou konstrukci, kterou následně použije při své stavbě krokodýla.  

Vždy se může se stát, že některý žák nedokáže svou stavbu naplánovat předem, ale ani nebude 
vyžadovat pomoc. Bude postupovat metodou pokusu a omylu. Upozorníme na čas, který tomuto 
postupu může věnovat, před jeho skončením znovu upozorníme, že je třeba stavbu dokončit. 

Žáci, kteří mají vše rozmyšlené, staví svého krokodýla dle svého plánu. Pro inspiraci lze použít také 
fotografie v kapitole 2.5.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu. Mechanismus pohybu  
je na fotografiích v kapitole 2.5.2. Mechanismus pohybu však s žáky nesdílíme prvoplánově. Naším 
cílem je poskytnout dostatek času a prostor pro nalezení vlastního řešení. 

V této lekci je možné zvolit také variantní řešení, kdy dochází ke kývavému pohybu ocasu.  
Návrh stavby a řešení programu v kapitole 5.5.2 Soubor metodických materiálů. 
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3.5.2 Téma č. 2 (Varianta stavby krokodýla) – 1 hodina 

V notebooku si žáci otevřou aplikaci LEGO WEDO 2.0. Pomocí aplikace skrze bluetooth provedou 
synchronizaci jednotky smarthub s daným zařízením. Synchronizaci již provádí samostatně, 
případně se vzájemnou dopomocí.  

Na základě předchozích zkušeností žáci začnou vytvářet v aplikaci program, který krokodýla 
rozpohybuje. Stavěním nabízených bloků, které zastupují funkce jednotlivých senzorů a motoru  
za sebe poskládají program tak, aby plnil předpokládaný úkol, tedy pohyb otvírání tlamy. 

Následně žáci nahrají program prostřednictvím bluetooth do jednotky smarthub a ověří jeho 
funkčnost. Pokud program nefunguje či neplní požadovaný úkol správně, vrátí se do aplikace 
a doladí ho.  Ve zbývajícím čase mohou žáci krokodýla a program upravit, vylepšit či nalézt jiné 
řešení programu. Pokud je některý z účastníků velmi rychle hotový, může pozměnit také stavbu 
robota. Například pohyb ze strany na stranu přenést na ocas. Cílem je si osvojit jednotlivé nabízené 
funkce a jejich kombinace pro použití v dalších zadáních.  

Návrh možné stavby a podoby programu lze nalézt v kapitole 5.4 Soubor metodických materiálů  
(5.4 Krokodýl). Metodický návrh vždy slouží potřebám lektora, neměl by být předkládán jako 
hotové řešení. Ověření programu prokázalo, že všichni účastníci byli schopni algoritmus zvládnout 
sami a robotické krokodýla rozhýbali. Pokud se objeví situace, kdy některý účastník nedokáže 
postup dokončit, doporučujeme podpořit sdílení ve dvojici nebo skupině, kdy mu ostatní žáci 
pomohou vyřešit problém v jeho stavbě. V těchto situacích u žáků vzrůstá potřeba svá řešení 
neskrývat, ale naopak se u ně podělit.  

Také v této lekce budeme počítat s prostorem pro volnou hru s roboty (10 minut).  

Závěrem hodiny je vhodné žákům poskytnout dotazník (4.10 Dotazník), kde mohou vyjádřit 
hodnocení vlastní činnosti a také poskytnout zpětnou vazbu ke zvolenému tématu. Vyplnění 
dotazníku trvá maximálně 5 minut. Dotazník je možné nahradit rozhovorem.  
Návodné otázky: Jak se ti dnes dařilo? Co nového ses naučil? Co pro tebe bylo obtížné?  

  



67 
 

3.6 Metodický blok č. 6 (Robot kreslíř) 

Během tohoto metodického bloku, který má 2 lekce (45 minut), žáci postaví robota kreslíře.  
Seznámí se s principy fungování kreslícího robota a naprogramují jeho pohyb. 

Cíl 

Žák chápe základní mechanické principy pohybu kreslicího robota podle představeného modelu 
(videa). Žák dokáže převést rotační pohyb hřídele jednoho motoru na 2 různé typy pohybu – 
rotační pohyb hřídelí kol a kývavý pohyb kreslicího ramene. Dokáže sestavit a naprogramovat 
pohyblivý model robota dle představeného modelu (videa). 

Rozvíjené kompetence 

Kromě technických dovedností žáci, které se rozvíjejí již při samotné stavbě robota, během 
programování rozvíjí klíčové kompetence personální a sociální, kde se učí nejenom spolupráci,  
ale také kompetence komunikativní. V lekcích podporujeme vzájemnou pomoc a podporu, kdy žáci 
popisují vlastní kroky ostatním, učí se formulovat svoje požadavky, přijímat a nabízet pomoc. Dále 
rozvíjí kompetence k řešení problémů v týmu, kompetence k učení, pracovní, dále rozvíjí logické 
myšlení a schopnost algoritmizovat. Občanské kompetence jsou rozvíjeny v diskuzi nad užitím 
kreslícího robota, žáci diskutují nad tím, jak jsou dnes stroje využívány, jak ulehčují lidskou práci.  
Je dobré zmiňovat také možná negativa technického světa. 

3.6.1 Téma č. 1 (Stavba robota kreslíře) – 1 hodina 

Jako motivaci použijeme obrázek, který je v úvodu hodiny v kapitole 2.6.1 (4.6 Kreslíř). Obrázek 
vytiskneme nebo zobrazíme na tabuli či počítači. Využití obrázku provází každou hodinu účelně,  
kdy chceme vzbudit první vizuální představu stavby, kterou budeme realizovat. Rozvedeme 
rozhovor o podobě, funkci a využití kreslícího robota. Zaměřit se můžeme také na využití 
podobných typů robotů v praxi. Kde je lze najít? Jak mohou pomáhat? Jak všeobecně pomáhají 
roboti modernímu člověku? Můžeme ozřejmit pojem „robotizace“. Není cílem v úvodu věnovat 
dlouhou dobu rozhovoru o robotech v průmyslu na odborné úrovni, spíše stavbu tohoto robota 
spojit s praktickou stránkou dnešní společnosti. Je možné zmínit také rizika, které robotizace může 
přinášet. Např. méně pracovních míst, poruchy v provozu, drahé zařízení provozu. Toto téma je ale 
volitelné, je třeba zvážit, s jakou konkrétní věkovou kategorií pracujeme! Úvodní část by neměla 
přesáhnout 15 minut. 

Doporučujeme zhlédnutí videa uvedeného v kapitole 2.6.1 Podrobně rozpracovaný obsah 
programu a 4.6, které je volně dostupné na URL. Video zobrazuje kreslícího robota, který v praxi 
může vykonávat rutinní činnosti nebo činnosti, které vyžadují přesné provedení. Další videa 
zobrazují možnosti stavby kreslícího robota z LEGO stavebnice. Jedná se o motivaci a inspiraci pro 
účastníky programu, netrváme tedy na tom, že stavba musí mít přesné parametry. Jde nám o to, 
aby každý účastník zapojil vlastní invenci a logicky zvažoval nejvhodnější podobu stavby tak, aby 
robot následně správně fungoval. 

Žáci v tomto bodě již mají se stavebnicí již dostatečné zkušenosti, jsou schopni využít celou škálu 
součástek, které jsou k dispozici. Pokud některý z účastníků potřebnou zkušenost nemá nebo  
je v tuto chvíli nedokáže využít, může se inspirovat u ostatních žáků nebo opakovaným zhlédnutím 
motivačního videa. Vždy pracujeme s nápovědou, radou nebo dopomocí, nikoli s předložením 
hotového řešení. K tomu vedeme všechny účastníky. „Předávejme nápovědu, ne návod.“ 

V případě, že je nutná pomoc lektora, zopakujeme s žákem předchozí kroky, budeme se ptát, s čím  
si přesně neví rady. Naše pomoc bude směřovat k tomu, aby žák sám přišel na vhodnou konstrukci, 
kterou následně použije při své stavbě robota kreslíře.  
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Jako v každé lekci se může stát, že některý žák nedokáže svou stavbu naplánovat předem,  
ale ani nebude vyžadovat ničí pomoc. Bude postupovat metodou pokusu a omylu. Tento postup  
se vždy může vyskytnout a některým žákům je nejpřirozenější. Bez předchozího rozmyšlení rovnou 
staví. Ponecháme je volně pracovat, postup mohou měnit, opakovat, stavět v několika pokusech. 
Pouze je průběžně upozorňujeme na nutnost dodržet určitý časový plán, aby paralelně s ostatními 
mohli pracovat na dalším kroku, tedy programování. 

Většina žáků nejdříve rozmýšlí stavbu, tvoří si určitý plán, když mají vše rozmyšlené, začnou  
se stavbou. Pro průběžnou inspiraci lze použít fotografie v kapitole 2.6.1 případně 2.6.2 Podrobně 
rozpracovaný obsah programu, kde jsou zobrazeny hotové výrobky, které vznikaly v průběhu 
ověřování.  

Stavba robota trvá v průměru 30–40 minut, není proto nutné dodržovat přesné dělení hodin  
(45 minut a 45 minut). Téma č. 2 plynule naváže. Ze zkušenosti z ověření není třeba přestávky mezi 
lekcemi, protože se účastníci vždy s plným zaujetím věnují stavbě a později programování.  
90minutová časová dotace je pro ně bez potíží přijatelná. 

3.6.2 Téma č. 2 (Varianta stavby robota kreslíře) – 1 hodina 

V notebooku si žáci otevřou aplikaci LEGO WEDO 2.0. Pomocí aplikace skrze bluetooth provedou 
synchronizaci jednotky smarthub s daným zařízením. Synchronizaci již provádí samostatně, 
případně se vzájemnou dopomocí. Dle zkušeností z ověřování již není třeba další dopomoci lektora. 
Bude k dispozici k případnému řešení technických závad nebo komplikací. V tomto ohledu 
doporučujeme vždy počítače, které jsou připraveny k výuce, plošně spustit ještě před začátkem 
hodin. Je možné, že se neplánovaně spustí aktualizace nebo vyvstane jiná komplikace, 
která by později zdržela výuku. 

Žáci na základě předchozích zkušeností začnou vytvářet v aplikaci program, který robota 
rozpohybuje. Postup již dobře znají, používají stavební bloky (přehled stavebních bloků v kapitole 
2.1.2). Stavěním nabízených bloků, které zastupují funkce jednotlivých senzorů a motoru za sebe 
poskládají program tak, aby plnil předpokládaný úkol, tedy jezdil a kreslil fixem ze strany na stranu. 

Následně žáci nahrají program prostřednictvím bluetooth do jednotky smarthub a ověří jeho 
funkčnost. Pokud program nefunguje či neplní požadovaný úkol správně, vrátí se do aplikace 
a doladí ho.  Mohou např. vyměnit bloky, změnit jejich pořadí nebo změnit rychlost. Ve zbývajícím 
čase mohou žáci robota kreslíře a program upravit, vylepšit či nalézt jiné řešení programu. 

Cílem je osvojení jednotlivých nabízených funkcí a jejich kombinací pro použití v dalších zadáních.  
Žák nedostane přesný návod, jak v programování postupovat. Díky pokusu a omylu v předchozích 
hodinách získává jistotu v dalším postupu. Nabývá programovací kompetenci v postupně  
se ztěžujících zadáních. Pořadí jednotlivých stavěných objektů tedy doporučujeme zachovat. 

Návrh na podobu kreslícího robota je možné nalézt v kapitole 5.6 Soubor metodických materiálů, 
součástí návodu je také návrh fungujícího programu. Lektor používá pro vlastní potřebu, nikoli jako 
návod pro samotné programování realizované žáky.  

Doporučujeme realizovat společnou kreativní aktivitu na závěr. Účastníci budou mít k dispozici 
velký arch papíru A3, A2, A1, roboty je lépe vybavit různě barevnými fixami (kreslená linka je 
výraznější, robot kreslí spolehlivěji). Roboty mohou nechat volně pohybovat po ploše podle jejich 
vlastního programu. Program žáci v průběhu ještě mohou upravovat, aby robot dělal delší čáru, 
pohyboval  
se rychleji apod. Kombinujeme různé barvy fixů a vznikne zajímavý obraz, který později můžeme 
vystavit. (15 minut)  
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Závěrem hodiny je vhodné žákům poskytnout dotazník (4.10 Dotazník), kde mohou vyjádřit 
hodnocení vlastní činnosti a také poskytnout zpětnou vazbu ke zvolenému tématu. Vyplnění 
dotazníku trvá maximálně 5 minut. Dotazník je možné nahradit rozhovorem již v průběhu kreativní 
aktivity. Zaměřujeme se na hodnocení vlastní činnosti, můžeme se vrátit také k funkci robotů 
v praxi. „Jak by se tento robot dal využít?“ 
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3.7 Metodický blok č. 7 (Kolotoč) 

Během tohoto metodického bloku, který má 2 lekce (45 minut), žáci postaví kolotoč. Seznámí  
se s principy fungování kolotoče a naprogramují jeho pohyb. 

Cíl 

Žák chápe základní mechanické principy pohybu kolotoče, jehož osa rotace se naklání na výkyvném 
rameni. Žák dokáže pomocí pák, vahadel, ozubených, šnekových či řemenových převodů převést 
rotační pohyb hřídele jednoho motoru na 2 různé typy pohybu – rotační pohyb hřídele kolotoče 
a současný periodický kývavý pohyb ramene nesoucího rotor kolotoče. Dokáže sestavit 
a naprogramovat pohyblivý model kolotoče. 

Rozvíjené kompetence 

Kromě technických dovedností žáci, které se rozvíjejí již při samotné stavbě robota, během 
programování rozvíjí klíčové kompetence personální a sociální, kde se učí nejenom spolupráci,  
ale také kompetence komunikativní. V lekcích podporujeme vzájemnou pomoc a podporu, kdy žáci 
popisují vlastní kroky ostatním, učí se formulovat svoje požadavky, přijímat a nabízet pomoc.  
Žáci rozvíjí kompetence k řešení problémů v týmu, kompetence k učení, pracovní, dále rozvíjí 
i logické myšlení a schopnost algoritmizovat.  

3.7.1 Téma č. 1 (Stavba kolotoče) – 1 hodina 

Jako motivaci použijeme obrázek, který je v úvodu hodiny v kapitole 2.7.1 (4.7 Kolotoč). Obrázek 
vytiskneme nebo zobrazíme na tabuli či počítači. Rozvedeme rozhovor o podobě a funkci kolotoče. 
Pokládáme motivační otázky na zkušenosti účastníků. Účastníky necháme sdílet vlastní zážitky 
z různých atrakcí. Máte historku spojenou s poutí? Jezdíte rádi na kolotoči? Jakou podobu mohou 
kolotoče mít? Je možné téma spojit i s jiným využitím principu otáčivého pohybu. Kde se pohyb 
kolotoče dá také využít? 

Vlastní zkušenost by měla evokovat vlastní nápady na podobu kolotoče, rozhovor by měl 
především působit motivačně k další aktivitě. Pro motivaci žáků dále doporučujeme zhlédnout 
video uvedené v kapitole 2.7.1 Podrobně rozpracovaný obsah programu nebo kapitole 4.7 Soubor 
materiálů pro realizaci programu, odkaz na video je volně dostupný na URL. 

U modelu kolotoče se kombinují dva různé pohyby – rotační pohyb kolotoče a kyvný pohyb jeho 
ramene. V případě rotačního pohybu je vhodné žáky odkázat na již realizovaný model vrtulníku. 
Kyvný pohyb zase žáci již znají z dříve realizovaného modelu krokodýla či dinosaura. S oběma typy 
pohybu se tedy již dříve setkali. V rámci prezentace motivačního videa je vhodné upozornit  
na použité převodové ústrojí, případně žáky lehce navést na blok šnekového převodu, aby z jedné 
hnací hřídele motoru získali dvě samostatné rotující hřídele. Převedení pohybů těchto dvou hřídelí  
na požadovaný výsledný pohyb by již žáci měli umět z dřívějších konstrukcí. 

Navazujeme na dosavadní zkušenosti se stavbou modelů. Při samotném plánování stavby, musí 
počítat s využitím jednoho motoru. Mechanicky vyřešit převod pohyby na dva typy pohybu.  
Žáci postupují samostatně, mají vlastní nápady, jak kolotoč může vypadat a jak ho rozpohybovat.  
Žák se může inspirovat u ostatních žáků nebo opakovaným zhlédnutím motivačního videa. Inspiraci 
ostatními nepokládáme za selhání, ale podporujeme spolupráci a komunikaci, sdílení nápadů.  
Dle zkušenosti z ověřování - pokud lektor od prvních lekcí podporuje pohyb mezi místy, sdílení 
postupů, žáci se na tento způsob práce velmi rychle a dobře adaptují a nemají problém výsledky 
vlastní práce sdílet nebo si pomoci vzájemnou radou. 
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Pokud je přesto nutná dopomoc lektora, zopakujeme s žákem předchozí kroky, budeme se ptát,  
s čím si přesně neví rady. Naše pomoc bude směřovat k tomu, aby žák sám přišel na vhodnou 
konstrukci, kterou následně použije při své stavbě kolotoče.  

Může se stát, že některý žák nedokáže svou stavbu naplánovat předem, ale ani nebude vyžadovat 
ničí pomoc. Bude postupovat metodou pokusu a omylu. V tomto případě pouze korigujeme 
postup, aby stavbu stihl v odpovídající časové dotaci. (30 – 40 minut) 

Žáci, kteří vše rozmýšlí a plánují před započetím stavby, začnou se stavbou svého kolotoče  
asi po 10 minutách, samotná stavba pak trvá 20 – 30 minut. I tady je to ovšem čas pouze 
orientační. Pro inspiraci lze použít fotografie v kapitole 2.7.1 nebo 2.7.2 Podrobně rozpracovaný 
obsah programu.  

3.7.2 Téma č. 2 (Varianta stavby kolotoče) – 1 hodina 

V notebooku si žáci otevřou aplikaci LEGO WEDO 2.0. Pomocí aplikace skrze bluetooth provedou 
synchronizaci jednotky smarthub s daným zařízením. Synchronizaci již provádí samostatně, 
případně se vzájemnou dopomocí. Dle zkušeností z ověřování již není třeba další dopomoci lektora. 
Bude k dispozici k případnému řešení technických závad nebo komplikací. V tomto ohledu 
doporučujeme vždy počítače, které jsou připraveny k výuce, plošně spustit ještě před začátkem 
hodin. Je možné, že se neplánovaně spustí aktualizace nebo vyvstane jiná komplikace, 
která by později zdržela výuku. 

Na základě předchozích zkušeností žáci začnou vytvářet v aplikaci program, který kolotoč 
rozpohybuje. Připomínáme princip dvou typů pohybu, kdy se kolotoče otáčí a zároveň naklání. 
Stavěním nabízených bloků, které zastupují funkce jednotlivých senzorů a motoru za sebe 
poskládají program tak, aby plnil předpokládaný úkol. Princip pohybu je možné zhlédnout na 
obrázcích v kapitole 2.7.2. 

Následně žáci nahrají program prostřednictvím bluetooth do jednotky smarthub a ověří jeho 
funkčnost. Pokud program nefunguje či neplní požadovaný úkol správně, vrátí se do aplikace 
a doladí ho. Mohou např. vyměnit bloky, změnit jejich pořadí nebo změnit rychlost. Ve zbývajícím 
čase mohou žáci kolotoč a program upravit, vylepšit či nalézt jiné řešení programu. 

Návrh na možnou podobu kolotoče s funkčním programem naleznete v příloze 5.7 Soubor 
metodických materiálů. Lektor používá pro vlastní potřebu, nikoli jako návod pro samotné 
programování realizované žáky.  

Cílem je osvojení jednotlivých nabízených funkcí a jejich kombinací. Žák nedostane přesný návod,  
jak v programování postupovat. Osvojí si ovládání softwaru LEGO WEDO a zároveň vytvoří 
předpoklady k používání pokročilejších programovacích nástrojů. Nebude se bát experimentovat 
s tvorbou programů, získá základy programovacího myšlení. 

Závěrem hodiny je vhodné žákům poskytnout dotazník (4.10 Dotazník), kde mohou vyjádřit 
hodnocení vlastní činnosti a také poskytnout zpětnou vazbu ke zvolenému tématu. Vyplnění 
dotazníku trvá maximálně 5 minut. Dotazník je možné nahradit rozhovorem. Hodnotíme,  
jak se žákům pracovalo, v čem byli úspěšní, co se jim nedařilo. 
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3.8 Metodický blok č. 8 (Návštěva iQlandia Liberec) 

Během tohoto metodického bloku, který zahrnuje 2 lekce (45 minut), se žáci budou zabývat dalšími 
typy robotů a robotických stavebnic, se kterými se v budoucnu budou moci setkat. Seznámí  
se s principem fungování nových stavebnic a způsobem jejich programování. Návštěva jiného 
prostředí a ochutnávka jiných postupů působí motivačně pro další účast na podobně zaměřených 
programech. Díky spojení s technicky zaměřenou institucí poznají možnosti využití robotů v praxi. 

Cíl 

Žák se seznámí s možnosti využití robotů v praxi. Umí postavit robota alespoň z 2 různých 
stavebnic. Zná základní principy programování těchto robotů. Chápe možnosti programování 
v robotických stavebnicích. 

Rozvíjené kompetence 

Žáci rozvíjí technické dovednosti při stavbě robotů, získávají manuální zručnost při aktivitách 
spojených se stavbou z různých typů součástek. Během programování rozvíjí klíčové kompetence 
personální a sociální, kde se učí nejenom spolupráci, ale také kompetence komunikativní, kdy 
spolu diskutují nad postupy, jsou k tomu motivováni a vyzýváni. Dále rozvíjí kompetence k řešení 
problémů v týmu, kompetence k učení, pracovní, dále rozvíjí logické myšlení a schopnost 
algoritmizovat. Občanské kompetence jsou výrazně rozvíjeny v rámci návštěvy nového prostředí, 
kde účastníci musí reagovat na nová pravidla. Žáci se učí trpělivosti a ohleduplnosti při společných 
aktivitách s menším počtem stavebnic a robotů. 

3.8.1 Téma č. 1 (Ozoboti) – 1 hodina 

Hodina probíhá v prostorách iQFABLABU, učebně, která je dobře vybavena pro práci v oblasti 
robotiky. Vycházíme z možností regionu, který nabízí plně vybavenou robotickou učebnu 
v prostorách iQlandie. Před realizací návštěvy je třeba domluvit konkrétní datum a čas, kdy se 
jeden z pracovníků učebny bude skupině věnovat a návštěvu naplánovat. Před zahájením hodiny 
by měl mít provázející lektor určitou představu o tom, jak se v učebně pracuje, co zde účastníci 
mohou využívat. Hodinou samotnou poté provází pracovník iQlandie, který žákům předává 
konkrétní informace a pracuje s nimi. Návštěvu podobně vybavené učebny je možné zorganizovat 
také v jiném technickém centru, kde pracují s robotickými stavebnicemi. Tam je ale třeba vycházet 
z místní vybavenosti. 

Každý ze žáků se usadí na svém pracovním místě, tato organizace je nejvhodnější pro další pracovní 
činnost. Žáci si v úvodní diskusi připomenou, co znamená slovo „robotika“. Vysvětlí si původ slova 
„robot“. Klademe návodné otázky, cílem je žáky vybízet k odpovědím, nikoli jim pouze předat 
informace. V průběhu diskuse žákům rozdáme ozoboty, pro každého jeden kus tak, aby mohli 
pracovat samostatně. Ponecháme prostor pro samostatnou manipulaci s ozoboty. Mohou je 
zapnout a vypnout. 

Pracovník učebny poté přihlíží, co jsou ozoboti, jak fungují a jakými způsoby je lze ovládat,  
co všechno dokáží ozoboty naučit, jak je možné se pomocí ozobotů přiblížit k programování. 
Ozobot simuluje robotické technologie v reálném světě. V současnosti roboty, kteří fungují na 
podobných principech jako ozobot, využívají např. skladovací a spediční firmy, nemocnice (rozvoz 
jídla, rozvoz prádla) apod.  
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Dál žáci pracují samostatně podle instrukcí. Kreslí černým fixem trasu pro ozoboty. Ozobota 
zapnou a sledují, jak robot reaguje na různou podobu černé linky. Vždy by měli mít prostor si 
situaci prožít a uvědomit si, jak robot funguje. Následně zkouší metodou pokusu a omylu najít 
různé ozokódy. K tomu využijí barevné fixy, kterými vybarví okénka v připraveném plánu (4.9 Plán 
pro ozoboty). Svá zjištění si vzájemně sdělují a kontrolují. Podporujeme vzájemnou komunikaci, 
sdílení zážitků. V této chvíli může být vcelku rušno, každý z účastníků se chce podělit o vlastní 
zjištění. Situaci korigujeme jen velmi nenásilně. 

Z ověření vyplynulo, že někteří žáci mohou mít problém s jemnou motorikou. Je důležité vybarvit 
rámeček ozokódu, aniž by přetahovali, jinak ozobot instrukci nepřečte. Správně si zapamatovat 
pořadí barev v ozokódu může také někomu činit problém. Jako pomůcka může sloužit přehled 
ozokódů (příloha 4.8 Ozokódy, které je vhodné nechat k dispozici.  

Práce s ozoboty je velmi poutavá, je tedy třeba kontrolovat čas a nenásilně žáky navést na další 
pokračování programu. Pokud je možné čas pro práci s ozoboty prodloužit, doporučujeme toho 
využít. Mezi oběma lekcemi je možné dát prostor pro krátkou pauzu, ale účastníci programu  
to nevyžadují. Jsou velmi motivovaní na další práci s jinými typy robotů. 

3.8.2 Téma č. 2 (Programování dalších robotů) – 1 hodina 

Aktivity v této hodině přímo navazují na práci s ozoboty. Hodina probíhá v prostorách iQFABLABU 
pod vedením pracovníka iQlandie. Opustíme prostor určený ozobotů, přesuneme k dalšímu 
pracovnímu místu, kde skupina může stát v půlkruhu kolem počítače a stavebnice. Proběhne 
prezentace pokročilých robotických stavebnic. 

Žáci většinou znají stavebnici LEGO Mindstorms Education EV3, ale neměli zatím možnost  
s ní pracovat. Proto sestavování programu v počítači pomocí bloků sledují s velkým zájmem. Stejně 
tak se zajímají o čidla a součástky jednotlivých robotů, které jsou z časových důvodů již sestavené.  

Velkou výhodou je malý počet žáků, nemají problém se shromáždit kolem jednoho počítače, když 
jim lektor vysvětluje používání nového programu, stejně tak kolem jednoho tabletu. Další výhodou 
malého počtu je, že se všichni stihnou prostřídat při programování LEGO kobry přes tablet. 
Postupují metodou pokusu a omylu a zároveň přímo sledují, jak robot na zadané příkazy reaguje. 
V konkrétním případě tohoto programu se jednalo o robota v podobě kobry, který se pohyboval 
vpřed.  
Je ale možné využít jiné stavby pohyblivých robotů. Jedná se především o prezentaci principu 
programování v jiném typu softwaru. 

Stavebnice VEX IQ je pro tuto věkovou kategorii novinkou, ale vidí v ní podobnost se 
stavebnicí lego. Žáci si vyzkouší manipulaci s již sestaveným jeřábem pomocí dálkového ovládání. 
Někteří z nich dokáží používat ovladač intuitivně nebo si vše rychle zapamatují. Pro jiné pak může 
být používání ovladače problematické. Tady je důležité podpořit chuť si ovládání i přesto 
vyzkoušet. S ohledem na malý počet účastníků by měl dostat prostor každý. Ostatní žáci mohou 
radit a pomáhat. Podobnou spolupráci podporujeme, vybízíme k tomu, aby si žáci navzájem 
pomohli, aby se aktivně účastnili přesto, že se jim vždy nedaří. 

Vše je spojeno s nadšením z prožitku a poznávání nových věcí. Je tedy třeba myslet na nenásilné 
ukončení aktivit. Je dobré v určitém předstihu upozornit na blížící se konec návštěvy. V případě,  
že existuje možnost prodloužit časovou dotaci obou lekcí, účastníci u každé z aktivit velmi rádi 
setrvají déle.  
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Po dokončení činností by mělo dojít k shrnutí zážitku. Žáci dostanou prostor k hodnocení a také  
k sebereflexi. Je zde možné využít dotazník (příloha 4.10) nebo pouze rozhovor. Důležité  
je poskytnout prostor pro sdílení. Můžeme vybídnout každého z účastníků, aby zhodnotil nejlepší 
a nejpřínosnější aktivitu. Dle ověření účastníci programu velmi pozitivně reagovali na ozoboty, 
každý z nich si mohl vyzkoušet celou aktivitu samostatně. Líbilo se také dálkové ovládání robota.  
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu 

Příloha 4.1 Popelářské auto  

(foto autorka) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aGq2CeSW9GM  

https://www.youtube.com/watch?v=ht9TBmZj5cg

https://www.youtube.com/watch?v=aGq2CeSW9GM
https://www.youtube.com/watch?v=ht9TBmZj5cg
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Příloha 4.2 Vrtulník  

 

(foto: https://pxhere.com/cs/photo/864088) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=66oFI4Gr1xY 

     

https://pxhere.com/cs/photo/864088
https://www.youtube.com/watch?v=66oFI4Gr1xY
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Příloha 4.3 Výtah 

 (foto autorka) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PxYIli6-LPU&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=PxYIli6-LPU&t=28s
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Příloha 4.4 Dinosaurus  

(foto: https://pxhere.com/cs/photo/1408659) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B98I5ZQlxsU&t=13s 

https://www.youtube.com/watch?v=kDRLnEJ8qe4

https://pxhere.com/cs/photo/1408659
https://www.youtube.com/watch?v=B98I5ZQlxsU&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=kDRLnEJ8qe4
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Příloha 4.5 Krokodýl  

(foto: https://pxhere.com/cs/photo/1012122) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0ZAAM7JPrA 

https://www.youtube.com/watch?v=7YwYnnjoADk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pxhere.com/cs/photo/1012122
https://www.youtube.com/watch?v=d0ZAAM7JPrA
https://www.youtube.com/watch?v=7YwYnnjoADk
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Příloha 4.6 Kreslíř 

 (foto: https://pxhere.com/cs/photo/627326) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeswYL_EhH0 

https://www.youtube.com/watch?v=-ylJBVFpzEI&list=PLwxSka0477iqquZWc-nofO3NDyhsapsBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pxhere.com/cs/photo/627326
https://www.youtube.com/watch?v=OeswYL_EhH0
https://www.youtube.com/watch?v=-ylJBVFpzEI&list=PLwxSka0477iqquZWc-nofO3NDyhsapsBV
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Příloha 4.7 Kolotoč  

(foto autorka) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZoA_jQuc28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZoA_jQuc28
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Příloha 4.8 Ozokódy  

(Ozobot. In: DigiDoupě [online]. Olomouc: Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2019 [cit. 2020-10-26]. Dostupné 
z: https://www.digidoupe.upol.cz/index.php/ke-stazeni/category/2-prehledove-listy-k-
technologiim?download=5:ozobot-infolist)

https://www.digidoupe.upol.cz/index.php/ke-stazeni/category/2-prehledove-listy-k-technologiim?download=5:ozobot-infolist
https://www.digidoupe.upol.cz/index.php/ke-stazeni/category/2-prehledove-listy-k-technologiim?download=5:ozobot-infolist
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Příloha 4.9 Plán pro ozoboty 
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Příloha 4.10 Dotazník – evaluace hodiny 

1. VÝBĚR TÉMATU 

 

 

                  

2. VÍM, JAK ……………… VYPADÁ  

 

 

 

3. VÍM, Z ČEHO HO SESTAVIT 

 

 

 

4. VÍM, JAK …………………. PROGRAMOVAT 

 

 

 

5. UMÍM HO NAPROGRAMOVAT 

 

 

 

6. PRÁCE MĚ BAVILA 
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů 

Příloha 5.1 Popelářské auto  

Stavba a program (foto autorka) 

- auto zvedá a pokládá vidlici 
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Příloha 5.2 Vrtulník  

Stavba a program (foto autorka) 

- hřídel roztáčí obě vrtule 
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Příloha 5.3 Výtah 

Stavba a program (foto autorka) 

- výtah jede nahoru a dolu 
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Příloha 5.4 Dinosaurus 

Stavba a odpovídající program (foto autorka) 

- dinosaurus chodí  
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Příloha 5.5 Krokodýl 

5.5.1 Stavba a program (foto autorka) 

- krokodýl otvírá a zavírá tlamu 
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5.5.2 Stavba a program (foto autorka) 

- krokodýl hýbe ocasem do stran 
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Příloha 5.6 Robot kreslíř 

Stavba a program (foto autorka) 

- robot jede dozadu a pohybuje připevněným fixem 
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Příloha 5.7 Kolotoč 

Stavba a program (foto autorka) 

- hřídel otáčí vrtulí a kolotoč se pohybuje nahoru a dolu 
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Odkaz ke stažení WEDO 2.0 softwaru: 

https://education.lego.com/en-us/downloads/WEDO-2/software 

Odkaz na LEGO Engineering – inspirace a podpora pro učitele (v angličtině): 

http://www.legoengineering.com 

 

  

http://www.legoengineering.com/get-started-with-wedo/
http://www.legoengineering.com/get-started-with-wedo/
https://www.digidoupe.upol.cz/index.php/ke-stazeni/category/2-prehledove-listy-k-technologiim?download=5:ozobot-infolist
https://www.digidoupe.upol.cz/index.php/ke-stazeni/category/2-prehledove-listy-k-technologiim?download=5:ozobot-infolist
https://education.lego.com/en-us/downloads/wedo-2/software
http://www.legoengineering.com/
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 

Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 

  

https://www.vctu.cz/budovani-kapacit/t1_mat_nefor_zpr.pdf
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7 Příloha č. 4 – Odborné a didaktické posudky programu  

nerelevantní 
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8 Příloha č. 5 – Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu 
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9 Nepovinné přílohy 

     


