
PROGRAMOVÁNÍ (NEJEN) LEGO ROBOTŮ 

Kroužek je určen pro žáky 5. - 9. tříd, kteří by se rádi dozvěděli, jak se vytváří počítačové 

programy a naučili se základy programování a algoritmizace. Využijeme k tomu převážně 

stavebnice LEGO Mindstorms, ale vyzkoušíme si i práci v systému Scratch, případně dalších 

systémů (Micro:bit, příp. dle zájmu žáků).  

 

 

Co si v kroužku vyzkoušíme ? 

 jak se tvoří programy 

 programování s LEGO Mindstorms 

o sestavení robota 

o první kroky – příkazy (pohyb robotů, zvuk a displej) 

o ovládání senzorů – podmínky, cykly 

o řešení úkolů - bludiště, přesun objektů,  

reakce na okolí, dálkové ovládání 

o závody robotů 

 programování ve Scratchi 

o ovládání systému 

o tvorba jednoduchých animací / příběhů 

o pro pokročilejší tvorba her  

či složitějších aplikací 

  základy algoritmizace 

 a další… 

  

https://www.lego.com/cs-cz/mindstorms
https://scratch.mit.edu/
https://microbit.org/


Porovnání kroužků:  Programování LEGO nebo Micro:bit ? 

Oba kroužky jsou primárně určeny pro začátečníky, kteří s programováním nemají žádné zkušenosti. 

Žáci se na nich seznámí se způsobem tvorby programů, základními konstrukty programovacích jazyků 

(příkazy, podmínky a cykly, proměnné) a základy algoritmizace.  

Kroužek Programování LEGO k výše uvedeným cílům využívá primárně stavebnice LEGO Mindstorms, 

pomocí nichž si žáci mohou sestavit robota podle několika předpřipravených šablon, případně i dle 

vlastního návrhu (=pro zkušenější). Stavebnice LEGO Mindstorms jsou jednoduché na používání (stavba 

je podobná jako u klasických LEGO stavebnic s přidáním speciálních dílů jako motory a senzory, které 

je možné programově ovládat), oproti Micro:bit stavebnicím je nevýhodou jejich nižší rozšiřitelnost 

funkčnosti a vyšší pořizovací cena. 

Na kroužku Programování Micro:bit budeme využívat „mikropočítače“ Micro:bit, které byly vytvořeny 

pro výuku programování a elektroniky. V základu disponují LED maticí, tlačítky a několika senzory 

(teplota, světlo, pohyb) a je možné je dále rozšiřovat s pomocí speciálních modulů (např. mini autíčko) 

či přímo sestavením obvodu z elektro součástek. Na tomto kroužku se tedy více seznámíme s principy 

elektrických obvodů, funkcí jednotlivých součástek (různé druhy senzorů) a dle zájmu i sestavováním 

jednodušších obvodů. U žáků se nepředpokládá znalost elektroniky, spíše jen zájem o „hlubší pohled“. 

Výhodou micro:bit stavebnic je v porovnání s LEGO kromě vyšší rozšiřitelnosti i nižší pořizovací cena. 


