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Projekt Šablony II

Klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je rozvoj logického (ale i informatického) 
a strategického myšlení dětí. 

Klub je možno zřídit pro nejméně 6 žáků základní školy. 

Podmínkou zřízení klubu je zařazení nejméně 2 žáků 
ohrožených školním neúspěchem.

16 × 2 h + vždy 2,5 h na přípravu

https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf (str 11-12 seznam aktivit)

https://opvvv.msmt.cz/download/file1859.pdf


Kroužky začínáme 
logickými úlohami

http://dusan.pc-slany.cz/rebusy/

http://wallis.wz.cz/hadanky/

http://zavitnicek.sweb.cz/hla_cifry.htm#1

http://hadanky.chytrak.cz/?h=autobus

http://brainden.com/hlavolamy/zapalkove.htm

https://www.ibobr.cz/
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https://www.ibobr.cz/







Blokové programování – začátky od Google až po Scratch



Blokové programování 
- žák přijde s nápadem
využít web. stránky
umimeprogramovat.cz
a sám žáky učí…



Blokové programování - spolupráce čtvrťáků



Google Blockly
programování v prohlížeči

přepnutí na kód (např. zde JavaScript)



trinket.io
programování v prohlížeči

přepnutí na kód





Jednoduchý robot – ozobot

https://www.easystore.cz/catalogsearch/result/?q=ozobot

https://www.easystore.cz/catalogsearch/result/?q=ozobot


Ozoboti na papíře nebo na tabletu – kreslení čar – od první třídy



• http://elixirict.jednoduse.cz/2018/12/tipy-do-
vyuky-s-ozoboty/

Ozoboti – programování v prostředí 
ozoblockly – kresba obrazců, ježdění 
po čarách nebo rozlišování barev

http://elixirict.jednoduse.cz/2018/12/
tipy-do-vyuky-s-ozoboty/

http://elixirict.jednoduse.cz/2018/12/tipy-do-vyuky-s-ozoboty/


Ozoboti ve výuce fyziky



3D tisk – modelování vlastních objektů nebo využití pro díly do robotiky



3D tisk + Arduino = vlastní roboti



Využití stavebnice VEX IQ 
– první roboti podle návodu





Jednoduché stroje z VEXu – spolupráce, stavba v hodinách fyziky



Příprava a účast na soutěži VEX IQ Challenge (Ringmaster 2018)



Výzva, ale i možnost se zviditelnit – vystoupení v divadle při předávání cen studentům



VEX IQ Challenge 2019 

21. 3. 2019 Praha 
Robotika jako nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-5522

https://www.veskole.cz/vzdelavani/detail-aktivni-5522


imysleni.cz
rozcestník inspiromat

učebnice hlavně robotika a programování

https://imysleni.cz/


Odkazy – roboti a blokové programování

• http://ozobot.sandofky.cz/
• https://www.veskole.cz/navody/
• http://www.gymsusice.cz/predmety/robotika.html
• http://www.zsrynovice.cz/vex/
• http://www.zsrynovice.cz/ozobot
• https://www.google.com/doodles/celebrating-50-years-

of-kids-coding?hl=cs (v MS Edge lze na celou obr.)

• https://hourofcode.com/cz (vhodné na začátky)

• https://www.umimeprogramovat.cz/
• https://scratch.mit.edu/
• http://imysleni.cz/ucebnice-a-vyukove-materialy/
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