
KROUŽEK ROBOTIKY
A PROGRAMOVÁNÍ

Informace o kroužku



Kroužek bude probíhat každou středu od 15 do 17 hodin
od začátku února 2020 v prostorech ŠMP Jižní město. 

Je koncipován pro děti z 3.—6. třídy (10—12 dětí)
Cena je 3 200 Kč / 16 lekcí

Obecné informace

Děti se naučí základy elektrického obvodu skrze stavebnice Boffin.
Budou se učit pájet a zapojovat do vlastního elektrického obvodu diody, motorky, spínače a baterie.

Vyzkouší si programování — blokové (Micro:bit) a grafické (Ozobot) a kreslení 3D pery.
Poslední měsíc se budou připravovat na Hebocon — projdou procesem navržení vlastního robota

z materiálů určených pro recyklaci, hraček, DC motorků, tlačítek... baterií. Kružek zakončí velkým  
robotím zápasem / přehlídkou, kde si prověří, jak jejich robot funguje naživo.

Kroužek povede Eva Nečasová (maminka Oskara ze 3. třídy).
Doplňujícím lektorem na každou lekci může být rodič, kterého zaujme výuka robotiky  

a programování. Takovému nadšenci bude nabídnuta částka 300 Kč za lekci.
Pokud se nějaká lekce z důvodu nemoci lektorky neuskuteční, bude nahrazena během června 2020.

podrobný program
↓ ↓ ↓

Přihlašovat se můžete do 15. ledna 2020 Evě Nečasové
emailem: eva@designity.cz nebo telefonicky: 777 570 836



Datum Název lekce Popis lekce Způsob práce Pomůcky Host

05/02/20 Stavebnice Boffin Výběr ze 3 konkrétních projektů: lampička, 
poplach, siréna

Ve dvojicích Boffin, baterie 1

12/02/20 Kreslení s 3D perem 
a Ozobot

3D pero 
V kroužku: povídání o 3D tisku obecně (k čemu 
slouží, v čem je jeho výhoda / nevýhoda), 
promítnutí videí se základy práce s 3D perem, 
nabídka konkrétních projektů, poučení 
o bezpečnosti, následuje samostatná práce 
Ozobot 
V kroužku: základy práce s Ozoboty, jak se 
programují, co všechno umí

Jednotlivě nebo ve 
skupinkách, záleží 
na dětech, mohou 
se také během 
lekce prostřídat

3D pera, Ozoboti Martin 
Michálek

26/02/20 Základy elektrického 
obvodu: diody

V kroužku: Co jsou to Volty a jak teče elektrická 
energie. Odkud se bere. Jak ji skladujeme. Co je 
pájení a k čemu se používá. Základy pájení (cín, 
kalafuna, nahřátí). Bezpečností instrukce. 
Cílem lekce bude rozsvícení diody za použití dvou 
způsobů — nepájivé pole a pájení. 
Porovnání práce se stavebnicí Boffin. V čem je 
rozdíl. 

Samostatně, děti 
se prostřídají 
u páječky 
a nepájivého pole

Páječka, cín, 
kalafuna, vodiče 
(lanka a dráty), 
bateriové držáky, 
baterie, díody, 
nepájivá pole.

Lukáš 
Kurka?

04/03/20 Stavebnice Boffin Projekt větrák — různá propojení: zapnutí na 
tlačítko, hlasově ovládaný...

Ve dvojicích Boffin, baterie Lukáš 
Kurka?

11/03/20 Základy elektrického 
obvodu: motorky

V kroužku: Co jsou to motorky a k čemu složí. Na 
co všechno se dají využít? Představení plánu na 
výrobu robota. Co to je Hebocon. 
Cílem lekce bude rozhýbání motorků za použití 
dvou způsobů — nepájivé pole a pájení. Výroba 
koleček.

Samostatně, děti 
se prostřídají 
u páječky 
a nepájivého pole

Páječka, cín, 
kalafuna, vodiče 
(lanka a dráty), 
bateriové držáky, 
baterie, motorky, 
nepájivá pole.

1

18/03/20 Micro:bit V kroužku: co to je Micro:bit a k čemu slouží, jak se 
programuje, rozhraní pro blokové programování, 
propojení s počítačem 
První projekt s Micro:bit — naprogramuj obrázek 
v diodách

Samostatně či ve 
dvojicích

Micro:bit, laptopy Martin 
Michálek

25/03/20 Kreslení s 3D perem 
a Ozobot

Kreslení s 3D perem nebo programování Ozobota Jednotlivě nebo ve 
skupinkách, záleží 
na dětech, mohou 
se také během 
lekce prostřídat

3D pera, Ozoboti Martin 
Michálek

01/04/20 Základy elektrického 
obvodu: zapojení 
spínačů a zdroje 
(baterie)

V kroužku: Co jsou to spínače, k čemu složí 
a jaké máme druhy. Zapojení baterií, propojení 
elektrického obvodu. 
Cílem lekce bude rozhýbání motorku nebo diody 
v obvodu se spínačem za použití dvou způsobů — 
nepájivé pole a pájení.

Samostatně, děti 
se prostřídají 
u páječky 
a nepájivého pole

Páječka, cín, 
kalafuna, vodiče 
(lanka a dráty), 
bateriové držáky, 
baterie, motorky, 
nepájivá pole.

1

08/04/20 Micro:bit Na výběr konkrétní projekty: hra Kámen / nůžky / 
papír, hra Had...

Samostatně či ve 
dvojicích

Micro:bit, laptopy Martin 
Michálek

15/04/20 Základy elektrického 
obvodu: zapojení 
spínačů a zdroje 
(baterie)

V kroužku: Co jsou to spínače, k čemu složí 
a jaké máme druhy. Zapojení baterií, propojení 
elektrického obvodu. 
Cílem lekce bude rozhýbání motorku nebo diody 
v obvodu se spínačem za použití dvou způsobů — 
nepájivé pole a pájení.

Samostatně, děti 
se prostřídají 
u páječky 
a nepájivého pole

Páječka, cín, 
kalafuna, vodiče 
(lanka a dráty), 
bateriové držáky, 
baterie, motorky, 
nepájivá pole.

22/04/20 Návrh vlastního robota S hostem Filipem Maškem (Froggytron: https://bit.
ly/357H9tc) se seznámíme s navrhováním robotů. 
Popíše nám svoje postupy a ukáže videa, která 
s nimi vytváří. 
Další ukázky designů robotů jako inspirace pro 
vytváření vlastního.

Povídání v kroužku Projektor Filip  
Mašek

29/04/20 Příprava na Hebocon Návrh vlastního robota (projektový list) a začátek 
individuálního stavění

Individuální tvorba Dle potřeb 1

06/05/20 Příprava na Hebocon Invididuální stavění robotů (využití technologií, co 
jsme se naučili)

Individuální tvorba Dle potřeb 1

20/05/20 Příprava na Hebocon Invididuální stavění robotů (využití technologií, co 
jsme se naučili)

Individuální tvorba Dle potřeb 1

27/05/20 Příprava na Hebocon Invididuální stavění robotů (využití technologií, co 
jsme se naučili)

Individuální tvorba Dle potřeb 1

10/06/20 Hebocon Hebocon — přehlídka robotů VELKEJ VENKOVNÍ 
ROBOTÍ FIGHT!! :))

Podrobný program

https://bit.ly/357H9tc
https://bit.ly/357H9tc

