
  Metodické poznámky
verze 1.3

  
M

e
t
o

d
ic

k
é
 p

o
z
n

á
m

k
y

© 2014 Tomáš Feltl – TFSoft www.tfsoft.cz/lego_mindstorms

S čím pracujeme?
Technickým základem je pro nás stavebnice LEGO 
Mindstorms NXT. Nejedná se ale o poslední verzi 
EV3! Používáme verzi starší – je jedno, zda máte 
sadu NXT 1 (LEGO 8527), NXT 2 (LEGO 8547) nebo 
NXT Edu (LEGO 9797). Uvedené stavebnice NXT sice 
nejsou totožné, ale pro naše účely jsou velice dobře 
použitelné všechny. A proč ta starší verze? Je to 
z několik pádných důvodů…

V čem programujeme?
Asi nejdůležitějším důvodem k používání verze NXT 
je alternativní vizuální vývojové prostředí Enchanting, 
které není momentálně pro novou verzi EV3 dostup-
né. Enchanting je přitom velice intuitivní, a tím pádem 
vhodný také pro mladší děti.

Jak pořídit stavebnici?
Pokud stavebnici NXT nemáte a plánujete si ji pořídit, 
sada NXT 1 ani NXT 2 již není v prodeji (bazarových 
nabídek je spousta). Sada NXT Edu se ale zatím stále 
prodává – novou ji můžete zakoupit třeba na Eduxe (je 
ale asi jen otázkou času, kdy zmizí). Pokud se poohléd-
nete po bazarech, doporučuji koupit kompletní sadu 
NXT 2 (a případně k této sadě dokoupit LEGO 9845 
„Zvukový senzor”, což ale není podmínkou). Pro stavbu 
složitějších konstrukcí je pak vhodná sada LEGO 9695 
„Souprava doplňkových dílů” (na našem kroužku ji ale 
děti zatím nepoužívají).

Proč kroužek robotiky?
Technické a přírodovědné vzdělávání na našich základních 
a středních školách značně „pokulhává“ za současnými 
možnostmi a trendy. Již mnoho let je školství u nás 
kritizováno právě za malou podporu nových trendů 
v přírodních vědách a technických oborech. Pomalu se 
to sice mění, ale rychlost je hlemýždí. Přitom je to velká 
škoda, protože dnešní prostředky mohou přinést do 
výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“.

Proto jsme se v našem Farním sboru Českobratrské církve 
evangelické rozhodli vstoupit na „pole neorané“ formou 
zájmového vzdělávacího kroužku pro děti. Využijeme 
naše dobré prostorové i technické zázemí ke zpřístupně-
ní zajímavých technologií všem zájemcům z řad dětí ve 
věku 8–13 let.

Cílem není jen „hrát si s Legem“. Jde o podstatně širší te-
matiku, která všeobecně rozvíjí logické myšlení, podporuje 
systematický přístup i technické dovednosti a vede k tý-
mové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Vzhle-
dem k tomu, že se roboti staví ze stavebnice, procvičujeme 
nejen jemnou motoriku, ale také trpělivost, prostorovou 
představivost a práci s různými návody (porozumění textu, 
obrázkům, grafům atd.). Samozřejmě se budeme stále 
„skrytě“ věnovat i matematice a fyzice (případně ostatním 
přírodním vědám). V neposlední řadě pak děti získají kon-
krétní představu o programování.

– Stavebnici LEGO Mindstorms NXT
– Počítač (notebook) – OS Windows, Mac OS X, Linux
– Na počítači nainstalovaný ovladač k NXT kostce
– Nainstalované vývojové prostředí Enchanting
– USB kabel (k propojení NXT kostky s počítačem)
– Přeflashovat Lego firmware v kostce na LeJOS 
   (Enchanting to přímo nabídne po připojení kostky)

Co potřebuji než začnu?

Jak nejlépe začít?
Tak to je jednoduché! Navštivte stránky 
kroužku robotiky JAOS. Klidně s námi 
můžete spolupracovat i na dálku. Ale pozor! 
Aby se dostali žáci k našim lekcím, budou 
muset zjistit jednotlivá hesla. Kde? No, ono 
to tak trochu souvisí s tím, co to vlastně 
JAOS je. JAOS je totiž…, no nejdřív byste 
se asi měli dozvědět, kdo jsou Talek a Saja 
a proč potřebují naši pomoc… Podívejte se 
na náš web a vše potřebné se tam dozvíte… 
Web kroužku: www.policka.evangnet.cz/roboti

http://www.lego.com/cs-cz/mindstorms
http://www.lego.com/cs-cz/mindstorms
http://static.robotclub.ab.ca/pages/nxt/InventoryComparison/nxt_1_vs_2_vs_edu.html
http://enchanting.robotclub.ab.ca/
http://www.eduxe.cz/les/mindstorms/
http://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads/nxt/nxt-fantom-driver/
http://enchanting.robotclub.ab.ca/tiki-index.php#Download_Enchanting
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Že je to jen další „hraní si s Legem“?

S Legem to nikdy není 
jen o „hraní“…

O LEGO® MINDSTORMS® stavebnici to platí dvojná-
sob! Proto jsem se pustil do práce s Legem s dětmi 
ve vzdělávacím kroužku JAOS…
Jde totiž o podstatně širší tematiku, která všeobec-
ně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický 
přístup a technické dovednosti. Při řešení konkrétních 
složitějších problémů vede práce s touto stavebni-
cí naprosto nenásilně k týmové spolupráci. Sama 
stavebnice navíc procvičí nejen jemnou motoriku, 
ale také trpělivost, prostorovou představivost a práci 
s různými návody (porozumění textu, obrázkům, 
grafům atd.).
Samozřejmě je tu všudypřítomná matematika a fyzika 
(ale často i ostatní přírodní vědy). V neposlední řadě 
pak děti získají konkrétní představu o  programování.

Tomáš Feltl
skolniprojekty@gmail.com

Aktuálně se věnuji především problematice výuky s vy-
užitím moderních technologií a pomůcek – laboratorní 
systémy (PASCO, Vernier, …), interaktivní tabule, odpověd-
ní systémy, stavebnice LEGO Mindstorms, …
Jako lektor se zaměřením na interaktivní výuku spolupra-
cuji s různými organizacemi a školami.

Tento PDF soubor můžeš volně šířit!
Materiál, který se ti dostal do rukou, vznikl na základě zkušeností z výuky dětí (8–12 let) ve vzděláva-
cím kroužku programování a robotiky JAOS (www.policka.evangnet.cz/roboti).

Rád bych, aby se tento materiál dostal ke všem, pro které může být něčím přínosný. Nemusí to být 
pouze učitelé a vedoucí kroužků robotiky, může to být kdokoli, kdo nadšeně staví ze stavebnice 
LEGO® MINDSTORMS®…

Soubor PDF můžeš šířit přes internet nebo na libovolném datovém nosiči. Můžeš ho také dát k dispozici 
ke stáhnutí ze svého serveru nebo webu. Jedinou podmínkou je, že šíření PDF souboru musí být vždy 
v kompletní podobě a zcela zdarma. Stažení souboru přitom nesmí být podmíněno přihlášením/registrací 
uživatele.

Užívání tohoto materiálu není zdarma, 
je třeba uhradit poplatek…
Návrh a příprava materiálu si vyžádala mnoho hodin práce. Pokud budeš materiál prakticky použí-
vat, prosím uhraď za užívání tohoto digitálního materiálu poplatek 69 Kč. Tvůj finanční příspěvek 
bude využit pro přípravu dalších výukových materiálů, které pak budou opět k dispozici všem 
zájemcům.

Pokud jsi ještě dítě a nemůžeš uvedenou částku přes internet uhradit, požádej své rodiče, aby plat-
bu provedli. Pokud z nějakého důvodu nemůžeš platbu zařídit, nic si z toho nedělej. Klidně návod 
používej. Věřím, že až budeš starší, částku mi dodatečně uhradíš.

Pokud chceš materiál používat jako učební materiál pro své žáky/studenty ve škole nebo v kroužku, 
prosím, uhraď uvedenou částku za každého žáka/studenta.

Informace pro provedení platby najdeš na:
http://www.tfsoft.cz/lego_mindstorms
Na stejné adrese najdeš také přehled všech připravených materiálů.

• Pokud umístíš soubor ke stažení na svůj web/server, prosím, napiš mi o tom. 
   Dám ti vědět, když bude k dispozici nová verze návodu.
• PDF návod je připraven pro tisk na papír formátu A4. Při tisku PDF na papír jiné velikosti nezapomeň 
   nastavit korektní přizpůsobení velikosti (např. v tiskovém dialogu Adobe Readeru: Size Options –> Fit).
• Prosím, nezasahuj do PDF souboru. Pokud narazíš na nějakou chybu, napiště mi o ní a já ji opravím.
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č Základní ENCHANTING karta Rozšiřující JAOS karta Návody, pomůcky a schémata Komentáře

1.

č. T2

č. Z1

č. T1

č. J1

 
Návod na robota – tlačítkový robot L01

Lekce je rozdělena do 4 vyučovacích hodin
- teoretické seznámení se stavebnicí
- seznámení s vývojovým prostředím
- teorie kolem algoritmizace
- hra s dotykovým čidlem a dráhou z drátu
- stavba tlačítkového robota (dotykové čidlo)
- vysílání morseovkou
- měření času

Ukázalo se, že je výhodné začít kartou T2 a následně přejít na 
kartu Z1. Teprve pak pokračovat kartou T1 a až na konec  zařa-
dit kartu J1. Žáci nemusí pokaždé vyřešit všechny úkoly uvedené 
na kartě. Zvláště u nejmladších je dobré nechat zamyšlení nad 
úkoly jako „domácí“ přípravu do další lekce.

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K2–1)
Je třeba navrhnout nástražný systém v sálu vědění. Využít se 
dají dotykové senzory.  K tomu bude ještě třeba měřit čas!

2.

č. Z2 č. J2

č. J3

 
Návod na robota – dálkoměr L02

Lekce je rozdělena do 4 vyučovacích hodin
- text na displeji, pohyb kostýmu
- stavba robota s ultrazvukovým čidlem
- měření vzdálenosti a rozměrů
- hra: odhad vzdálenosti
- vykreslování grafu
- hra: nakresli to svým pohybem

Na úvod lekce  je výhodné zařadit kartu J2, následně přejít na 
kartu Z2 a na konec  zařadit kartu J3. Žáci nemusí pokaždé 
vyřešit všechny úkoly uvedené na kartě. Zvláště u nejmladších 
je dobré nechat zamyšlení nad úkoly jako „domácí“ přípravu do 
další lekce.

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K2–2)
Stále řešíme nástražný systém v sálu vědění. Další vhodné 
čidlo použitelné v nástrahách může být ultrazvukový senzor 
(dálkoměr)!

Základní výukové materiály vzdělávacího kroužku JAOS mají podobu 
samostatných tematických „karet“. Pokročilejší skupiny (většinou star-
ší děti) tak mohou pracovat vlastním tempem prakticky samostatně. 
Používáme přepracované a rozšířené základní Enchanting karty 

(číslovaní Z1–Z12B) a vlastní rozšiřující JAOS karty (praktické J1–J12, 
teoretické T1–T7). Dětem jsou k dispozici také stavební návody a 
další testovací materiály (dráhy, podložky, …). Na začátku každé 
lekce je krátce odprezentována nová teorie. Důraz je přitom kladen 

na přímou vazbu mezi teorií a praxí (matematika, přírodní vědy, 
technické obory, limitace, …). Děti mohou pracovat samostatně 
nebo přímo pod vedením lektora. Pracovní skupiny jsou dvojčlenné. 
Každá skupina má jednu stavebnici a alespoň jeden notebook.
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3.

č. Z3 č. J4

č. T3

č. J5

  

  
Testovací podložky 1– 6

Návod na robota – multičidlový robot L03

Lekce je rozdělena do 6 vyučovacích hodin
- (seznámení se zvukovým čidlem, ručičkový měřák) 
   tady je problém se sadami NXT 2.0, kde není zv. čidlo
- seznámení se světelným čidlem
- stavba robota „minolovky“
- hra: hledání min
- hra: hledání diamantů (popř. další)
- k čemu jsou nám proměnné
- optická závora
- návrh a realizace zabezpečovacího systému

Na úvod lekce  je výhodné zařadit kartu Z3, následně přejít na 
kartu T3 a na konec  zařadit kartu J4. Problematika na kartě J5 
je komplexnější a její zvládnutí vyžaduje více času než předchozí 
karty. Žáci nemusí pokaždé vyřešit všechny úkoly uvedené na 
kartě. Zvláště u nejmladších je dobré nechat zamyšlení nad 
úkoly jako „domácí“ přípravu do další lekce. 
Pokročilé úlohy se světelným čidlem  jsou určeny především pro 
starší žáky (12–13 let).

+ soutěžní odpoledne: 
Cesta k pokladu krále Šalamouna
Dráha se zabezpečovacím systémem. Cílem jedné  skupiny 
je projít dráhu a získat poklad, cílem druhé skupiny je spustit 
poplach a chytit vetřelce. Ideální pro zapojení rodičů – skupi-
na, která chce získat poklad, jsou rodiče.
Časová náročnost podle počtu soutěžících a náročnosti dráhy. 
Cca  120 min příprava a programování nástrah, následně 
60–120 min vlastní soutěž.

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K2–3)
Zdokonalujeme nástražný systém v sálu vědění. Další vhodné 
čidlo použitelné v nástrahách může být světelný/barevný 
senzor a zvukový senzor!
Světelný senzor ale použije Saja s Talekem také jako nouzo-
vou svítilnu v neznámé temné místnosti.
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4.

č. J6

č. J7

č. T4

  
Návod na robota – převodovka

  
Návod na robota – testování motorů a převodů L04

Návod na robota – kreslítko L04

Lekce je rozdělena do 5 vyučovacích hodin
- seznámení s motory
- motor jako zdroj stejnosměrného proudu
- převody a převodový poměr
- stavba robota – převodovka
- stavba robota na testování převodů
- stavba robota – kreslítka
- hra: nakresli to na displej
- k čemu jsou nám vlastní bloky (procedury a funkce)

Na úvod lekce  je výhodné zařadit kartu J6 (se stavbou modelu 
převodovky a testováním motorů a převodů), následně přejít 
na kartu T4 a na konec  zařadit kartu J7. Žáci nemusí pokaždé 
vyřešit všechny úkoly uvedené na kartě. Zvláště u nejmladších 
je dobré nechat zamyšlení nad úkoly jako „domácí“ přípravu do 
další lekce.

Alternativně je tuto lekci možné zařadit až za lekci č. 5 v souvis-
losti s úpravou vlastností pohybu jezdicího robota (síla/rychlost). 

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K3–1)
Učíme se něco nového s motory. Saja s Talekem budou po-
třebovat motory a také převody hned v následující kapitole 
k odvíjení tajného svitku!
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5.

č. T5

č. Z5

   
Návod na robota – jezdicí robot s tlačítkem L06

Testovací podložka 7

 

Testovací podložky 
(soutěžní mapy) 7S

Lekce je rozdělena do 4 vyučovacích hodin
- stavba prvního jezdicího robota
- možnosti programování pohybu robora
- testování přesnosti pohybu
- hra: jízda robota podle plánku (mapy s měřítkem)

Na úvod lekce  je výhodné zařadit nejdříve stavbu robota L06, 
poté pokračovat kartou T5 a následně přejít na kartu Z5. 
Žáci nemusí pokaždé vyřešit všechny úkoly uvedené na kartě. 
Zvláště u nejmladších je dobré nechat zamyšlení nad úkoly jako 
„domácí“ přípravu do další lekce.
Při jízdě s robotem je kritickým momentem nastavení parametrů 
pohonu robota. K odladění je výhodné použít podložku 9B, která 
má integrované délkové měřítko a úhloměr.

+ soutěžní odpoledne: 
Jízda podle mapy
Cílem soutěže je naprogramovat robota tak, aby samostatně 
projel určitou dráhu (programováno podle zmenšeného 
plánku – mapy). Hodnotí se, jak přesně robot dráhu projel – 
vzdálenosti, úhly, oblouky, … a jak přesně poté zastavil v cíli. 
Za dráhu S – 1 získá tým jeden bod, za dráhu S – 2 dva body a 
za dráhu S – 3 body tři. Pokud se robot odchýlí od vyznačené 
dráhy o více než 5 cm, je pokus započítán jako neúspěšný 
(tým odpovídající body nezíská). Na každé dráze je povolena 
jedna mimosoutěžní testovací jízda.
Poznámka: Pro lepší měření přesnosti jízdy je dobré na robota 
připevnit fixu, kterou pak robot kreslí, kudy jede.
Časová náročnost podle počtu soutěžících, cca  150 min na 
vlastní programování a soutěž (6 soutěžních týmů). Pokud děti 
v rámci soutěže také navrhují a staví své vlastní roboty, je třeba 
přidat alespoň 60 minut.

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K3–2)
Stavíme a programujeme jezdicího robota. Talek to všech-
no bude potřebovat při stavbě vozítka, se kterým se vydá 
branou do Mezizemě!

Testovací podložka 9B
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6.

č. Z6

č. Z7

č. Z8

č. T6

č. T7

č. J12

  

   

   

   

    

   

Návod na robota – jezdicí univerzální robot L07

Lekce je rozdělena do 6 vyučovacích hodin
- interakce jezdicího robota s okolím pomocí „nárazníku“ 
  (dotykové čidlo/tlačítko)
- hra: jízda mezi překážkami
- programování mexické vlny 
  (start pomocí zvukového čidla, 
   to ale není v NXT 2 sadě!)
- interakce jezdicího robota s okolím pomocí 
  ultrazvukového čidla
- práce se zvukem 
  (robot může vydávat i jiné zvuky než pípání)
- pokročilá práce s kostýmy + jejich animace
- hra: zvířátko, které tě sleduje a udržuje si odstup a housata
- hra: jízda robota podél zdi (v určité vzdálenosti)
- hra: Útěk z Alkatrazu

Na stavbu univerzálního robota L07 ponechte více času.  Pokud 
je ve skupině někdo méně zručný, je lepší použít robota L06.

+ soutěžní odpoledne: 
Robotický trojboj
Cílem soutěže je zkonstruovat takového robota, který vyhraje 
ve třech disciplínách:
1. Přetahování (souboj dvou robotů; vítěz je ten, který 
druhého odtáhne za značku)
2. Jízda do kopce (soutěž všech robotů, popř. i jednotlivě; 
vítěz je ten, který dojede na sklopené prohnuté dráze 
nejvýše)
3. Rychlostní závod (soutěž všech robotů; vítěz je ten, který 
první dojede do cíle – cíl je černá čára na zemi asi 30 cm od 
stěny – robot musí dosáhnout čáry a zastavit na ní, nesmí 
narazit do zdi, ani čáru přejet! )
Všechny dráhy jsou přímé, robot v průběhu jízdy nezatáčí. 
Během soutěže není možné soutěžního robota přestavovat. 
Pokud je v rámci konstrukce robota převodovka, je možné 
převodovku na jednotlivé disciplíny manuálně přepínat. 
Na každou soutěž je možné do robota nahrát jiný program 
(nebo pouze v robotovi spouštět různé programy podle 
disciplíny).
Časová náročnost je hodně ovlivněna délkou drah a počtem 
soutěžících. Není vhodné navrhovat a konstruovat robota až 
v den soutěže – pro menší děti je to hodně náročné, roboty raději 
připravte v hodinách před soutěží.

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K3–3)
Učíme se, jak využívat různé senzory s jezdicím robotem. Saja 
s Talekem to budou potřebovat!
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7.

č. Z9

č. Z10

č. J10

č. J11

Testovací podložka 8

Testovací podložka 9

Testovací podložka 10

  

Testovací podložky 11, 11S, 9B a 12

Lekce je rozdělena do 5 vyučovacích hodin
- opakování – světelné čidlo
- kalibrace světelného čidla
- interakce jezdicího robota s okolím pomocí 
  světelného čidla
- hra: sledování čáry – oválná dráha
- hra: sledování čáry – složitá dráha (cesta k pokladu)
- hra: sledování čáry – bludiště
- práce se seznamem (polem)
- hra: Dálkově ovládaný robot „závodník“

Na úvod lekce  je výhodné zařadit kartu Z9, následně přejít na 
kartu Z10 a na konec  zařadit kartu J10. Pokud máte mobil nebo 
tablet s OS Andoid, můžete použít také kartu J11. Uvedená 
aplikace není česky – je vhodné otestovat si práci s ní předem 
v nepřítomnosti žáků :-).  
Žáci nemusí pokaždé vyřešit všechny úkoly uvedené na kartě. 
Zvláště u nejmladších je dobré nechat zamyšlení nad úkoly jako 
„domácí“ přípravu do další lekce.

+ soutěžní odpoledne: 
Hledání vody na Sahaře aneb geofyzikální měření
Cílem soutěže je zkonstruovat takového robota, který najde 
místo vhodné pro hloubkový vrt studny. Jako simulace 
geofyzikálního čidla citlivého na vodu nám poslouží světelné 
čidlo. Hra probíhá na podložce č. 11S, kde jednotlivé odstíny 
šedi odpovídají hloubce výskytu vody pod povrchem (černá 
= voda nejblíže pod povrchem). Robot jezdí po podložce a 
hledá místo nejvhodnější pro vrt. Jakmile takové místo najde, 
zastaví se a zahraje melodii. Vyhodnocuje se doba hledání a 
skóre (podle stupně šedi, je uvedeno na podložce). Vyhrává 
ten, kdo našel nejvhodnější místo v nejkratším čase.
Testování před soutěží probíhá na podložce č. 11. Ke kalibraci 
je vhodné použít tuto testovací podložku (měla by být 
vytištěna na stejné tiskárně jako podložka č. 11S).
Časová náročnost podle počtu soutěžících, cca  150 min na 
vlastní programování a soutěž (6 soutěžních týmů). Pokud děti 
v rámci soutěže také navrhují a staví své vlastní roboty, je třeba 
přidat alespoň 60–90 minut.

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K4–1)
Učíme se, jak s jezdicím robotem sledovat čáru. Saja s Tale-
kem to budou potřebovat k automatickému překonání svě-
telné clony u válcového terminálu! Využijí při tom nakonec 
i další senzory z minulé lekce...
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8.

č. Z11 č. J8

č. J9

Lekce je rozdělena do 4–6 vyučovacích hodin
- pokročilá interakce jezdicího robota s okolím pomocí 
  ultrazvukového čidla
- hra: hledání nejbližšího předmětu
- radar se zobrazováním pozice na LCD
- hra: monitorování pohybu robota z radarových pozic
- opakování na různých úkolech/hrách: 
   Naučíme robota kreslit, Robotický Jeníček 
   (možno zařadit rovnou do lekce č. 5)

Na úvod lekce  je výhodné zařadit jako opakování kartu J8, 
následně přejít na kartu J9. Nová navazující tematika je na kartě 
Z11 (především rozšiřující úkoly jsou pro mladší žáky poměrně 
složité). Žáci nemusí pokaždé vyřešit všechny úkoly uvedené 
na kartě. Zvláště u nejmladších je dobré nechat zamyšlení nad 
úkoly jako „domácí“ přípravu do další lekce.

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K4–2)
Učíme se, jak s jezdicím robotem skenovat prostor kolem 
robota. Saja s Talekem to budou potřebovat k prozkoumání 
neznámého místa!

9.

č. 12A

č. 12B

Testovací podložku (ring) je vhodné udělat např. z černého 
kartonového papíru. Kolem musí být dostatečně široký bílý 
pruh. Ideální je vše nalepit (nebo rovnou namalovat) na 
dřevěnou desku. Kolem by mělo ještě být alespoň 50 cm vol-
ného místa. Max. půdorys robota může být 20 × 20 cm.
Parametry ringu: průměr 77 cm, bílý okraj 2,5 cm.
Startovní pozice:

Lekce je rozdělena do 4 vyučovacích hodin
- úvod do problematiky „Behavior-based“ robotiky
- hra: robotické sumo

Sumo je velice známou soutěžní disciplínou. V této lekci je velký 
prostor pro různá originální řešení. Možná se budete divit, co 
všechno žáci vymyslí  :-).  Variantu suma s „ručně“ řízenými 
roboty můžete zrealizovat s využitím karty J11.

+ soutěžní odpoledne: 
Robotické sumo
Cílem soutěže je zkonstruovat a naprogramovat robota tak, 
aby v ringu porazil všechny ostatní. Více o pravidlech najdete 
na www.robotchallenge.org. 
Soutěží se systémem „každý s každým“.  Při velkém množství 
týmů je vhodné přejít na vyřazovací systém. 

Vazba na sci-fi příběh JAOS (K4–3)
Saja s Talekem budou muset ze své cesty automaticky odstra-
nit/překonat překážky!

10. Bude zpracováno v průběhu 
roku 2015… snad :-)

Lekce je rozdělena do 4 vyučovacích hodin
- konstrukční problém – výtah
- hra: co nejrychlejší vyšplhání po laně nahoru

Vazba na sci-fi příběh JAOS
Cesta na Starou Zemi může začít!

http://www.robotchallenge.org/fileadmin/user_upload/_temp_/RobotChallenge/Reglement/RC-Sumo.pdf

