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RIEŠENIE VÝZVY

Čo sa váš tím dozvedel o výzve?

Ako by to mohlo ovplyvniť vašu
komunitu?

Tím sa s výzvou zoznámil a preskúmal možné 
riešenia.

Tímové riešenie má potenciál mať veľký vplyv na 
komunitu.

ZÁKLADNÉ HODNOTY

Ako ste používali základné hodnoty?

Aké zručnosti ste sa navzájom naučili?

Členovia tímu na príkladoch vysvetlili, ako pracovali ako 
tím a pochopili základné hodnoty.

Členovia tímu ukázali, že sa pri spoločnej práci naučili 
nové zručnosti. 

TÍMOVÝ MODEL

Popíšte svoj tímový model.

Ako ste zahrnuli súpravu Explore do 
tímového modelu?

Tím opísal tímový model a riešenia výzvy, ktoré tento 
model predstavuje.

Tím opísal, ako kreatívne využil jeden alebo viacero 
komponentov súpravy vo svojom tímovom modeli.

PROGRAMOVANIE

Ktorá časť vášho modelu je motorizovaná?

Ako ste naprogramovali túto motorizovanú
časť?

Tím vysvetlil, ako použili motor(y) a senzory, aby sa ich 
model pohyboval a bol interaktívny.

Členovia tímu vysvetlili, ako ich programy riadia 
pohyblivé časti modelu.

TÍMOVÝ POSTER

Čo ste zahrnuli do tímového posteru?

Ako to ukazuje vašu tímovú cestu?

Plagát obsahuje informácie o riešení výzvy, 
tímovom modeli, programovaní a samotnom tíme.

Členovia tímu povedali alebo ukázali, ako pri 
vytváraní svojho posteru pracovali ako tím.

Od hodnotiteľov sa požaduje aby zaškrtli 
v každom riadku práve jedno políčko, ktoré 
zodpovedá úrovni, ktorú tím dosiahol.

Úrovne hodnotenia:

Začiatočníci: Na základe tímového modelu, 
posteru, prezentácie a odpovedí vidieť, že danú 
položku tím iba začína rozvíjať.

Zvládli to: Tím vo svojom modeli, posteri, 
prezentácii alebo odpovediach jasne preukázal 
splnenie danej položky.

Výnimoční: Tím išiel v tejto oblasti nad rámec 
výzvy.

Hodnotiaci hárok

Meno/číslo tímu: 



Riešenie výzvy
• Čo sa váš tím dozvedel o výzve?

• Ako by to mohlo ovplyvniť vašu komunitu?

Základné hodnoty
• Ako ste používali základné hodnoty?

• Aké zručnosti ste sa navzájom naučili?

Tímový model
• Mohli by ste popísať svoj tímový model?

• Ako ste zahrnuli súpravu Explore do tímového modelu?

Programovanie
• Ktorá časť vášho modelu je motorizovaná?

• Ako ste naprogramovali túto motorizovanú časť?

Tímový poster
• Čo ste zahrnuli do tímového posteru?

• Ako to ukazuje vašu tímovú cestu?

Otázky pri hodnotení

Príklady otázok na prípravu na podujatie. 
Pomocou týchto otázok môžete tímom pomôcť 
vysvetliť svoju cestu a to, čo sa naučili a vytvorili.



Zoznam ocenení

Pri prideľovaní ocenení využite hodnotiace hárky. 
Každý tím by mal dostať jedno ocenenie. Rovnaké 
ocenenie môže byť udelené viacerým tímom.

Cena za 
riešenie výzvy

Tieto tímy preukázali
vynikajúce schopnosti riešenia 
problémov a vytvorili inovatívne

a užitočné riešenie výzvy.

Cena za poster
Tieto tímy ukázali 

prostredníctvom svojho 
posteru kreativitu 

a jasne vysvetlili, čo sa 
na svojej FIRST ® 

LEGO® League Explore 
tímovej ceste naučili.

Cena za 
tímový model

Tieto tímy preukázali pri 
návrhu a tvorbe svojich 

tímových modelov  
výnimočnú inovatívnosť 

a nápaditosť.

Cena podľa 
vášho výberu

Tieto tímy môžu byť 
ocenené za iné úspechy, 
napríklad Cena za vplyv  

na komunitu.

Cena za 
programovanie

Tieto tímy účinne vysvetlili, 
ako ich programy riadia 
pohyblivé časti modelu 

a preukázali dobré 
komunikačné schopnosti.

Cena za 
základné hodnoty
Tieto tímy preukázali 
skvelú tímovú prácu 
pri skúmaní výzvy 
a ukázali, že plne 
rozumejú FIRST® 

základným hodnotám.




