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VITAJTE!

FIRST ® Základné hodnoty

Stretnutia popísané v tomto 
Technickom zápisníku použite 
ako sprievodcu vášho tímu 
počas jeho cesty FIRST® 
ENERGIZESM sezónou, ktorú 
vám prináša Qualcomm a výzvou 
SUPERPOWEREDSM. 

V priebehu celej cesty vášho 
tímu používajte Základné 

hodnoty a proces inžinierskeho 
návrhu. Počas spoločnej práce 
a rozvíjania nových zručností si 
užite veľa zábavy. Tento zápisník 
môžete s výhodou využiť aj počas 
hodnotenia na turnaji, no nie je to 
nutné. Na konci zápisníka nájdete 
aj ukážky zamestnaní, ktoré súvisia 
s tohtoročnou témou.

Vľúdna Profesionalita  
(Gracious Professionalism®) 
je spôsob práce, ktorý podporuje 
vysokokvalitnú prácu, kladie dôraz 
na hodnotu ostatných a rešpektuje 
jednotlivcov a komunitu.

Coopertition® poukazuje na to, 
že naučiť sa niečo je dôležitejšie 
ako vyhrať. Tímy pomáhajú iným aj 
vtedy, keď spolu súťažia.

Naše Základné hodnoty 
vyjadrujeme prostredníctvom 
Vľúdnej profesionality, ktorá bude 
ohodnotená počas zápasov Robot 
Game.

Keď pracujeme 
spolu, sme 
silnejší.

Rešpektujeme 
sa navzájom 
a prijímame naše 
odlišnosti.

To, čo sa naučíme, 
využívame na 
zlepšenie sveta 
okolo nás.

Bavíme sa 
a tešíme sa z toho, 
čo robíme!

Objavujeme 
nové zručnosti 
a nápady.

Pri riešení 
problémov sme 
tvoriví a vytrvalí.

Každá z týchto štyroch rovnako 
dôležitých častí FIRST ® LEGO® 
League Challenge predstavuje 
25 % z vášho celkového 
hodnotenia na turnaji.

Základné hodnoty by ste mali 
preukázať na turnaji, kde 

predvediete úžasné výsledky 
vašej práce na Návrhu robota 
a Inovačnom projekte. Tieto tri časti 
budú hodnotené počas stretnutia 
s porotou. Výkon vášho robota sa 
bude hodnotiť počas Robot Game. 
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FIRST ® LEGO® League Challenge

Váš tím:
• Si zvolí a preskúma problém, ktorý bude riešiť.

• Navrhne nové riešenie alebo vylepší existujúce 
riešenie na základe vybraného nápadu, 
brainstormingu a plánu.

• Vytvorí model alebo prototyp svojho riešenia.

• Vylepší svoje riešenie pomocou zdieľania 
s ostatnými a získanej spätnej väzby.

• Bude prezentovať dopad vášho riešenia.

Váš tím:
• Postaví modely misií a podľa popisu prípravy ihriska 

ich umiestni na hraciu plochu.

• Si dôkladne preštuduje misie a pravidlá.

• Navrhne a postaví svojho robota.

• Počas tréningu na hracej ploche objaví a preverí 
svoje konštrukčné a programátorské zručnosti.

• Bude súťažiť na turnaji!

INOVAČNÝ 
PROJEKT
Váš tím si pripraví živú, pútavú 
prezentáciu, v ktorej vysvetlíte 
prácu, ktorú ste vykonali na svojom 
inovačnom projekte.

ROBOT GAME
Váš tím bude mať tri 2,5-minútové 
zápasy, aby splnil čo najviac misií.

Váš tím:
• Využije tímovú prácu a objavovanie, aby sa 

zoznámil s tohtoročnou výzvou.

• Pri návrhu robota a riešení projektu bude 
inovatívny. 

• Bude podporovať inklúziu a ukáže svoj vplyv 
a dopad svojich riešení.  

• Sa bude zabávať pri všetkom čo robí!

Váš tím:
• Si zvolí stratégiu plnenia misií.

• Navrhne vášho robota a programy a vytvorí si 
efektívny plán.

• Vytvorí vášho robota a naprogramuje programy.

• Opakovane bude testovať a vylepšovať vášho 
robota a programy.

• Bude prezentovať proces návrhu robota 
a príspevok každého člena tímu.

ZÁKLADNÉ 
HODNOTY
Preukazujte FIRST® Základné 
hodnoty vo všetkom, čo robíte. 
Váš tím bude hodnotený počas 
zápasov Robot Game a na 
stretnutí s porotou.

NÁVRH ROBOTA
Váš tím si pripraví krátku 
prezentáciu o návrhu vášho 
robota, jeho konštrukcii, vašich 
programoch a stratégii.

UKÁŽKA



Naše poznámky:

1O Technický zápisník  I  Stretnutia

 Úvod  
(10-15 minút)

 Pozrite si videá o tejto sezóne 
a prečítajte si strany 3-9 
o tom, ako FIRST® LEGO® 
League Challenge funguje 
a o SUPERPOWEREDSM výzve.

  Úlohy  
(50-60 minút)

 Otvorte SPIKE™ Prime 
aplikáciu. Nájdite vašu lekciu.

Úvod  
Activities: 1-6 
 

 Identifikujte misie, ktoré 
by sa dali splniť pomocou 
programátorských zručností 
naučených v tejto lekcii.

 Podrobnosti o jednotlivých 
misiách nájdete v Pravidlách 
Robot Game.

 Vyskúšajte si to! Dokážete 
použiť naučené zručnosti na 
splnenie misie? 

 Otázky na zamyslenie
• Ako by vám zastavenie motora 

mohlo pomôcť vyriešiť misiu 
s vašim robotom?

• Čo viete o energii? Aké zdroje 
informácií vám môžu pomôcť 
dozvedieť sa viac?

Stretnutie 1

Z ktorých štyroch častí sa skladá FIRST LEGO League Challenge?

Pravidlá Robot Game sú výborným 

zdrojom informácií na každom 

stretnutí tímu.
UKÁŽKA
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Naše poznámky:

12 Technický zápisník  I  Stretnutia

 Úvod 
(10-15 minút)

 Zamyslite sa nad niektorými 
cieľmi, ktoré chcete dosiahnuť. 
Počas vašej cesty môžu ciele 
rásť a meniť sa.

 Na tomto stretnutí použite 
proces inžinierskeho návrhu 
a vyskúšajte si tímové roly 
uvedené na strane 8.

  Úlohy 
(50-60 minút)

Otvorte SPIKE™ Prime 
aplikáciu. Nájdite vašu lekciu.

Competition Ready 
Unit: Training Camp 1: 
Driving Around 

 Určite, aké programátorské 
a konštruktérske zručnosti 
môžete uplatniť v Robot Game.

 Vyskúšajte si to! Dokážete 
využiť naučené zručnosti na 
to, aby ste robota priviedli 
k jednému z modelov misií?

 Otázky na zamyslenie
• Ako môžete nasmerovať svojho

robota k určenému modelu?
• Ako ste na tomto stretnutí využili

proces inžinierskeho návrhu
a tímové úlohy?

Stretnutie 2

Tieto návrhy na ciele môžete použiť

ako inšpiráciu!

Základné hodnoty použijeme na . . .

Chceme zažiť . . .

Chceme, aby náš robot . . .

Chceme, aby náš inovačný projekt . . .

Moje osobné ciele:

UKÁŽKA
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22 Technický zápisník  I  Stretnutia

PLÁN DRÁHY ROBOTA

PRÍKAZY

Nakreslite trasu, ktorú váš robot prejde, aby splnil misiu.

Prejdite do aplikácie 
a založte nový projekt. 
Zistite, ktoré bloky 
budú pohybovať 
robotom rovnakým 
spôsobom, ako by 
ho pohybovali vaše 
plánované príkazy.

Zapíšte pohyby, ktoré má robot pri plnení misie vykonať.

Názov misie: Číslo misie:

Pohyb 1

Pohyb 2

Pohyb 3

Pohyb 4

Pohyb 5

Pohyb 6

Pohyb 7

Pohyb 8

Pohyb 9

Pohyb 10

Túto stranu vyplňte na stretnutí 6.

Pseudokód

UKÁŽKA
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PROCES

ZDROJE

Opíšte postup, ktorý ste použili pri vývoji svojho inovatívneho riešenia.

Zapíšte si, odkiaľ ste získali informácie. Uveďte podrobnosti, ako je názov, autor a webová stránka.

1.

2.

3.

Túto stranu vyplňte na stretnutí 6.

Plánovanie  
inovačného projektu

UKÁŽKA



Čo očakávať na turnaji
• Váš tím by sa mal na podujatí zabaviť a ukázať

tímového ducha a nadšenie. Uistite sa, že ste do
všetkého, čo robíte, premietli základné hodnoty.

• Celý tím sa stretne s porotcami na jednom
spoločnom stretnutí, na ktorom sa s nimi
porozprávate o vašej ceste sezónou. Zamyslite sa
nad tým, čo všetko ste dosiahli, akým výzvam ste
čelili a zdolali ste ich.

32 Technický zápisník

Príprava na turnaj
Urobte si zoznam toho, čo si potrebujete na turnaj 
priniesť. Prečítajte si harmonogram dňa turnaja.

Zamyslite sa nad základnými hodnotami, ktoré 
váš tím použil. 
Môžete poskytnúť príklady toho, ako váš tím používal 
základné hodnoty a ukázal vľúdnu profesionalitu?

Zamyslite sa nad všetkou prácou, ktorú ste 
urobili na inovačnom projekte.
Ako budete prezentovať problém, ktorý ste 
skúmali? Ako vysvetlíte postup použitý pri vytváraní 
a vylepšovaní riešení vášho projektu?

Porozprávajte sa o programoch, ktoré ste 
vytvorili pre svojho robota.
Ako sa vaše programy zhodujú s vašou stratégiou 
plnenia misií? Ako vďaka vašim programom funguje 
váš robot?

Porozmýšľajte o návrhu a konštrukcii robota.
Ako vysvetlíte proces návrhu a plán práce, ktoré ste 
použili na vytvorenie a testovanie vášho robota?

Premýšľajte o vašom tíme. 
Ako sa každá osoba v tíme zúčastní na živej 
prezentácii a ukáže svoje vedomosti?

Vysvetlíme všetky 
naše programy pre 

robota a to, ako 
fungujú.

Ukážeme základné 
hodnoty v našom 

tíme.

Budeme 
prezentovať náš 
inovačný projekt! Povieme o ceste 

a zážitkoch 
nášho tímu.

Popíšeme návrh 
nášho robota 
a všetky jeho 
rozličné časti.

:)
:)

Priebeh stretnutia s porotou

Tímy by mali demonštrovať základné 

hodnoty vo všetkom, čo robia. Porotcovia 

radi vidia, ako počas prezentácie inovačného 

projektu a vysvetlenia návrhu robota 

predvádzajú tímovú prácu, objavovanie, 

inklúziu, inovatívnosť, dopad a zábavu.

Toto je priestor pre tím, aby sa predviedol 

a zažiaril, snažte sa ich preto upokojiť 

a povzbudiť. Prosím, uistite sa, že si pri 

odchode z miestnosti nič nezabudnú 

(vrátane akejkoľvek dokumentácie). 

2 minúty

5 minút

5 minút

5 minút

5 minút

3 minúty

5 minút

10 minút

TÍM VCHÁDZA

TÍM ODCHÁDZA

Privítanie tímu

Počas toho, ako si tím pripravuje materiály, ktoré si 

priniesol, prebieha úvodná konverzácia.

Inovačný projekt

Prezentácia

Inovačný projekt

Otázky a odpovede

Robot Design 

Vysvetlenie

Robot Design

Otázky a odpovede

Základné hodnoty

Zamyslenie sa

Spätná väzba
Porotcovia poskytujú tímu slovnú spätnú väzbu.

Porotcovia diskutujú o tíme a spoločne 

vypĺňajú hodnotiace hárky.

Porotcovia predtým, ako vstúpi ďalší tím 

odovzdajú vyplnené hodnotiace hárky.
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