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Úvod do FIRST ® LEGO® League Challenge
Jadrom FIRST ® LEGO® League 
Challenge je priateľská súťaž - až 
10 členné tímy detí sa zaoberajú 
výskumom, riešením problémov, 
programovaním, navrhovaním 
a konštruovaním LEGO® robota, 
ktorý plní misie v rámci Robot 
Game. Tímy sa tiež zúčastňujú 
na inovačnom projekte s cieľom 
identifikovať a vyriešiť relevantný 
problém v reálnom svete.

FIRST LEGO League Challenge 
je jedna z troch kategórií programu 
FIRST LEGO League. Každá 
kategória programu je určená pre 
inú vekovú skupinu účastníkov. 
Tento program inšpiruje mladých 
ľudí k experimentovaniu, posilňuje 
ich sebadôveru, kritické myslenie 
a konštruktérske zručnosti 
prostredníctvom praktického 
učenia. FIRST LEGO League 
program bol vytvorený v spolupráci 
spoločností FIRST® a LEGO® 
Education.

Sezóna FIRST ® ENERGIZESM prezentovaná spoločnosťou Qualcomm  
a výzva SUPERPOWEREDSM

Vitajte v sezóne FIRST ®

ENERGIZESM prezentovanej 
spoločnosťou Qualcomm. 
Tohtoročná FIRST LEGO 
League výzva sa volá 
SUPERPOWEREDSM. Deti 
sa dozvedia, ako sa energia 
vyrába, uskladňuje, distribuuje 
a spotrebúva. Keďže dopyt po 
energii neustále narastá, deti musia 
prehodnotiť, ako sa energia vyrába 
a využíva. Sme dosť silní, aby sme 
vybudovali cestu vpred a vymysleli 
budúcnosť energetiky. A začína sa 
to tu, s vami.

Výsledky programu
Tím sa naučí:
• používať a uplatňovať základné 

hodnoty FIRST a proces 
inžinierskeho návrhu pri vývoji 
robota a riešení inovačného 
projektu,

• identifikovať a preskúmať problém 
súvisiaci s témou sezóny a potom 
navrhnúť a vytvoriť riešenie 
inovačného projektu,

• určiť stratégiu plnenia 
misií a navrhnúť, vytvoriť 

a naprogramovať robota na 
splnenie misií,

• testovať a opakovane vylepšovať 
svoj návrh robota a inovačný 
projekt,

• komunikovať o svojom návrhu 
robota a inovačnom projekte 
a predviesť svojho robota 
v zápasoch Robot Game. 
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Všeobecné informácie

Ako používať túto príručku
Stretnutia popísané v tejto príručke prevedú váš tím 
celou sezónou FIRST® LEGO® League Challenge. 
Stretnutia sú navrhnuté flexibilne tak, aby materiály 
mohli používať tímy s rôznou úrovňou skúseností.
Vašou úlohou je uľahčovať prácu tímu a viesť ho 
počas stretnutí k plneniu tímových úloh. Tipy v tejto 
príručke sú iba návrhy, nie všetky musia byť pre vás 
použiteľné. Pracujte tak, ako je to pre vás a vaše 
podmienky najvhodnejšie.

FIRST ® Základné hodnoty
FIRST ® Základné hodnoty sú základnými kameňmi 
programu. Vľúdna profesionalita (Gracious 
Professionalism®) je spôsob práce, ktorý podporuje 
vysokokvalitnú prácu, kladie dôraz na hodnotu 
ostatných a rešpektuje jednotlivcov a komunitu. 
Základné hodnoty a vľúdna profesionalita tímu budú 
posudzované počas zápasov Robot Game a počas 
stretnutia s porotou na turnaji. Tím demonštruje 
Coopertition® tým, že ukáže, že naučiť sa niečo je pre 
nich dôležitejšie ako vyhrať a ostatným pomáhajú aj 
vtedy, keď spolu súťažia.

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.
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Čo bude váš tím potrebovať?

Stavebnica LEGO® Education SPIKETM Prime

SUPERPOWEREDSM súťažná súprava 
(Challenge Set)
V balení súťažnej súpravy sa nachádzajú modely misií, 
hracia plocha a rôzne ďalšie diely. Tím by mal veľmi 
starostlivo a pozorne poskladať modely presne podľa 
návodov. Medzi ďalšie diely patria 3M™ Dual Lock™ 
samolepiace suché zipsy, odznaky pre trénerov a diely 
s emblémom sezóny pre členov tímu.

Hracia plocha a stôl
V miestnosti v ktorej sa stretávate 
si postavte stôl s hracou plochou. 
Ak si nemôžete postaviť kompletný 
stôl, skúste si zabezpečiť aspoň 
štyri ohraničujúce steny. Hraciu 
plochu môžete používať aj na zemi.

Základná súprava Rozširujúca súprava

Poznámka: Je dovolené 
používať aj iné LEGO® 
Education stavebnice, 
ako napríklad 
MINDSTORMS® alebo 
Robot Inventor.

Elektronické zariadenia
Každý tím bude potrebovať dve kompatibilné 
elektronické zariadenia, ako napríklad notebook, tablet 
alebo počítač. Pred začiatkom prvého stretnutia si 
stiahnite a pripravte zodpovedajúci softvér (LEGO® 
Education SPIKE™ Prime alebo iný kompatibilný 
softvér).

UKÁŽKA
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Rozpis stretnutí
Úvod 

(10-15 minút)
Tímové úlohy 

(100-120 minút)
Zdieľanie 

(10-15 minút)

Stretnutie 1
Biela cesta 
energie

Úvod do 
tohtoročnej výzvy

Úvodné robotické 
lekcie

Biela cesta  
energie Zdieľanie

Stretnutie 2
Modrá cesta 
energie

Ciele a postupy Tréningový tábor 1: 
Voľná jazda

Modrá cesta 
energie Zdieľanie

Stretnutie 3
Žltá cesta 
energie

Tímový emblém Tréningový tábor 2: 
Hra s objektami

Žltá cesta  
energie Zdieľanie

Stretnutie 4
Oranžová 
cesta energie

Príklady 
objavovania

Tréningový tábor 
3: Reagovanie na 

čiary

Oranžová cesta 
energie Zdieľanie

Stretnutie 5
Preskúmanie 
nápadov

Príklady tímovej 
práce Ukážková misia Identifikovanie 

projektu Zdieľanie

Stretnutie 6
Identifikovanie 
riešení

Tvorba inovačného 
projektu

Pseudokód 
a stratégia na 
plnenie misíí

Plánovanie riešenia 
inovačného 

projektu
Zdieľanie

Stretnutie 7
Tvorba riešení

Príklady vľúdnej 
profesionality Riešenie misií Vývoj riešenia 

projektu Zdieľanie

Stretnutie 8
Pokračovanie 
tvorby

Príklady 
Coopertition® Riešenie misií

Vyhodnotenie 
a testovanie 

riešenia projektu
Zdieľanie

Stretnutie 9
Plánovanie 
riešení

Príklady 
inovatívnosti

Zlepšovanie 
konštrukcie 

a programov robota

Opakované 
vylepšovanie 

riešenia projektu
Zdieľanie

Stretnutie 10
Vylepšovanie 
riešení

Príklady dopadu
Zlepšovanie 
konštrukcie 

a programov robota

Plánovanie 
prezentácie 

projektu
Zdieľanie

Stretnutie 11
Plánovanie 
prezentácie

Príklady inklúzie
Plánovanie 

prezentácie návrhu 
robota

Nácvik prezentácie 
projektu Zdieľanie

Stretnutie 12
Prezentácia 
riešení

Príklady zábavy
Trénovanie 

zápasov Robot 
Game

Nácvik prezentácií Zdieľanie

Každé stretnutie začína úvodom a končí zdieľaním. Detaily o aktivitách 

na každom stretnutí, spolu s poznámkami a tipmi, ktoré vám pomôžu, 

sú uvedené na nasledujúcich stránkach.
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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.
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Výsledky Tím:
• sa naučí, ako pripojiť a používať 

senzory a motory, 
• si spojí modely misií s námetmi 

na projekt z bielej cesty energie.

Pre každú časť stretnutia je uvedený 

odhadovaný čas trvania.

Každé stretnutie obsahuje úvodnú výzvu 

a priestor na zdokumentovanie reakcií 

tímu.

Stránka každého 
stretnutia v Technickom 

zápisníku obsahuje voľné 

miesto, kde si tím môže 

spoločne zaznamenať 

svoje myšlienky, nápady, 

diagramy a poznámky.

Niektoré stretnutia 
obsahujú cenné tipy 

pre tím.

1

2

3

4

5

 Ukážte tímu videá 
k tohtoročnej sezóne 
na FIRST ® LEGO® 
League YouTube kanáli 
a nechajte ich prečítať si 
strany 3-9 ich Technických 
zápisníkov.

 Odporúčané sú dve 
zariadenia, jedno pre 
robota a jedno pre prácu 
na projekte. Počas stavby 
modelov misií sa budú 
hodiť aj ďalšie zariadenia.

 Aktivity na jednotlivých 
stretnutiach používajú 
aplikáciu LEGO Education 
SPIKE™ Prime.

 Nezabudnite na konci 
každého stretnutia nabiť 
riadiacu jednotku a vaše 
elektronické zariadenia.

 Robot Game tip: Nechajte 
členov tímu premýšľať 
o tom, ako by mohli 
využiť senzor, aby robota 
zastavili pri zvolenom 
modeli misie na hracej 
ploche tak, aby s týmto 
modelom mohol robot 
interagovať.

1

2

3

4

5

Stretnutie 1

Videá 
o sezóne
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 Inšpirujúce návrhy na 
stanovenie cieľov nájdete 
v Technickom zápisníku.

 Upozornite členov tímu, 
aby si uložené programy 
zálohovali.

 Po nahratí programu do 
riadiacej jednotky ho už 
nie je možné nahrať späť 
do editora a upravovať.

 Nechajte členov tímu 
vyskúšať si nové zručnosti 
tým, že sa pokúsia dostať 
robota k modelu a potom 
ho zase vrátiť do domácej 
zóny.

 Robot Game tip: Nech 
tím skúsi naprogramovať 
robota tak, aby potlačil 
nejaký predmet 
a umiestnil ho do cieľovej 
oblasti na hracej ploche.

1

2

3

4

5

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:

12 Príručka na tímové stretnutia  I  Stretnutia

Stretnutie 2

1

2

3

4

5

Výsledky Tím:
• postaví pohyblivú základňu 

a naprogramuje jej pohyb vpred, 
vzad a zatáčanie,

• si spojí modely misií s námetmi 
na  projekt z modrej cesty energie.

UKÁŽKA
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Kontrolný bod 1

 Tím sa scelil a dobre spolupracuje. V prípade 
potreby urobte viac aktivít na budovanie tímu.

 Nové tímy si môžu zopakovať robotické zručnosti, 
ktoré sa naučili.

 Všetky modely sú postavené a podľa potreby 
pripevnené k hracej ploche pomocou štvorčekov 
Dual Lock.

 Pred pokračovaním môžete venovať viac času 
robotickým lekciám. 

 Požiadajte členov tímu, aby sa zamysleli nad 
svojimi cieľmi a upravili ich na základe informácií, 
ktoré sa dozvedeli počas prvých štyroch stretnutí.

 Tím preskúmal a navrhol riešenia pre problémy 
vo všetkých námetoch na projekty.

 Tím sa oboznámil s misiami a pravidlami 
uvedenými v Pravidlách Robot Game.

 Tím by mohol po stretnutí 4 vykonať prieskumnú 
aktivitu uvedenú na stránkach Kariérne prepojenia 
v Technickom zápisníku.

 Skontrolujte s tímom ich pokrok v plnení osobných 
a tímových cieľov.

11OO 22 33

Tipy na stretnutia 5-8

INOVAČNÝ PROJEKT
Tím si bude musieť vybrať problém a zvoliť 
riešenie, na ktoré sa zameria. Nestrácajte 
preto tento cieľ zo zreteľa na každom strenutí.

NÁVRH ROBOTA
Na turnaji budú oproti sebe umiestnené dva 
hracie stoly. Na stretnutiach však môžete 
pracovať iba s jedným hracím stolom.

ROBOT GAME
Hľadajte misie, ktoré:
• využívajú základné robotické zručnosti, ako 

je tlačenie, ťahanie alebo zdvíhanie,
• majú modely blízko štartovacej oblasti,
• využijú navigáciu so sledovaním čiary,
• majú ľahký prístup k domácej zóne.

ZÁKLADNÉ HODNOTY
Pamätajte na to, že základné hodnoty sú 
o tom, AKO sa členovia tímu na stretnutiach 
správajú a spolupracujú. Mal by sa nimi riadiť 
každý člen tímu a neustále sa podľa nich 
správať.

UKÁŽKA



Inovačný projekt

Pokyny 
Tímy by mali prezentovať rozhodcom svoje výsledky v každom z uvedených kritérií.
Tento hodnotiaci hárok je potrebné vyplniť počas prezentácie inovačného projektu. 

Od rozhodcov sa vyžaduje, aby zaškrtli v každom riadku práve jedno políčko, ktoré zodpovedá úrovni, 
ktorú tím dosiahol. Pri výnimočných tímoch uveďte v stĺpci “Výnimoční” stručný komentár.

Číslo tímu Názov tímu Porota/Miestnosť

ZAČIATOČNÍCI ROZVÍJAJÚ SA ZVLÁDLI TO VÝNIMOČNÍ
1 2 3 4

V čom je tím výnimočný?

IDENTIFIKÁCIA – Tím mal jasne definovaný problém, ktorý bol dobre preskúmaný.

 Nejasne definovaný problém  
Čiastočne jasné definovanie 
problému  Jasne definovaný problém  

 Minimálny výskum  
Čiastočný výskum využívajúci 
viac ako jeden zdroj  

Jasný a podrobný výskum 
využívajúci rozmanité zdroje  

NÁVRH – Tím nezávisle vytvoril viac inovatívnych nápadov predtým, ako si vybral a naplánoval, ktorý z nich rozvinie.

 
Minimálne preukázanie 
inkluzívneho procesu výberu  

Čiastočné preukázanie 
inkluzívneho procesu výberu  

Jasné preukázanie 
inkluzívneho procesu výberu  

 
Minimálne preukázanie 
efektívneho plánu  

Čiastočné preukázanie 
efektívneho plánu  

Jasné preukázanie 
efektívneho plánu  

TVORBA – Tím rozvinul svoj originálny nápad alebo staval na existujúcom nápade, pričom vytvoril prototyp/nákres, ktorý predstavuje ich riešenie.

 
Minimálny vývoj inovatívneho 
riešenia  

Čiastočný vývoj inovatívneho 
riešenia  

Jasný vývoj inovatívneho 
riešenia  

 
Nejasný model/nákres 
riešenia  

Jednoduchý model/nákres 
riešenia, ktorý pomáha pri jeho  
zdieľaní  

Detailný model/nákres 
riešenia, ktorý pomáha pri jeho  
zdieľaní  

ZLEPŠOVANIE – Tím zdieľal svoje nápady, zbieral spätnú väzbu a zahrnul vylepšenia do svojho riešenia. 

 
Minimálne zdieľanie ich 
riešenia  

Zdieľali svoje riešenie 
s používateľmi ALEBO 
s odborníkmi  

Zdieľali svoje riešenie 
s používateľmi AJ 
s odborníkmi  

 
Minimálne preukázanie 
zlepšovania ich riešenia  

Čiastočné preukázanie 
zlepšovania ich riešenia  

Jasné preukázanie 
zlepšovania ich riešenia  

KOMUNIKÁCIA – Tím predviedol kreatívnu a efektívnu prezentáciu svojho aktuálneho riešenia a jeho vplyvu na používateľov.

 Minimálne pútavá prezentácia  Čiastočne pútavá prezentácia  Pútavá prezentácia  

 
Riešenie a jeho potenciálny 
vplyv na ostatných sú nejasné  

Riešenie a jeho potenciálny 
vplyv na ostatných sú 
čiastočne jasné  

Riešenie a jeho potenciálny 
vplyv na ostatných sú jasné  

Spätná väzba

Skvelá práca: Zamyslite sa nad:

Základné hodnoty

Pokyny 
Prezentácie tímov by ste mali 
hodnotiť s ohľadom na základné 
hodnoty. Všetci členovia tímu by mali 
demonštrovať základné hodnoty 
vo všetkom, čo robia.Tento hárok 
slúži na zaznamenanie pozorovania 
základných hodnôt počas stretnutia 
s porotcami. Pri každom zápase 
Robot Game je hodnotená aj 
Vľúdna profesionalita (Gracious 
Professionalism®) tímu a toto 
hodnotenie je súčasťou celkového 
hodnotenia základných hodnôt.

Spätná väzba

Skvelá práca: Zamyslite sa nad:

Ak je tím kandidátom na niektoré z týchto ocenení, zaškrtnite príslušné políčko:

Breakthrough Award Tím, ktorý výrazne pokročil vo svojej sebadôvere a schopnostiach a ktorý chápe, 
že to, čo objavia, je dôležitejšie ako to, čo vyhrajú.

Rising All-Star Tím, ktorý si porotcovia všimli a očakávajú od neho v budúcnosti veľké veci.

Motivate Tím, ktorý si osvojil kultúru FIRST® LEGO® League prostredníctvom budovania 
tímu, tímového ducha a prejavovaného nadšenia.

Číslo tímu Názov tímu Porota/Miestnosť

ZAČIATOČNÍCI
Pozorované minimálne.

ROZVÍJAJÚ SA 
Nie vždy pozorované 
v celom tíme.

ZVLÁDLI TO 
Vždy pozorované 
v celom tíme.

VÝNIMOČNÍ
 
 

1 2 3 4

OBJAVOVANIE – Tím objavil nové zručnosti a nápady.

INOVATÍVNOSŤ – Tím bol pri riešení problémov tvorivý a vytrvalý.

DOPAD – Tím použil to, čo sa naučil na zlepšenie okolitého sveta.

INKLÚZIA – Tím preukázal rešpekt a prijal odlišnosti medzi svojimi členmi.

TTÍMOVÁ PRÁCA – Tím jasne ukázal, že počas svojej cesty pracovali ako tím.

ZÁBAVA – Tím sa jednoznačne bavil a oslavoval to, čo spolu dosiahli.

V čom je tím výnimočný?

Návrh robota

Pokyny 
Tímy by mali prezentovať rozhodcom svoje výsledky v každom z uvedených kritérií.
Tento hodnotiaci hárok je potrebné vyplniť počas vysvetlenia návrhu a konštrukcie robota. 

Od rozhodcov sa vyžaduje, aby zaškrtli v každom riadku práve jedno políčko, ktoré zodpovedá úrovni, 
ktorú tím dosiahol. Pri výnimočných tímoch uveďte v stĺpci “Výnimoční” stručný komentár.

Číslo tímu Názov tímu Porota/Miestnosť

ZAČIATOČNÍCI ROZVÍJAJÚ SA ZVLÁDLI TO VÝNIMOČNÍ
1 2 3 4

V čom je tím výnimočný?

IDENTIFIKÁCIA – Tím mal jasne určenú stratégiu plnenia misií a preskúmal potrebné konštruktérske a programátorské zručnosti.

 
Nejasná stratégia plnenia 
misií  

Čiastočne jasná stratégia 
plnenia misií  Jasná stratégia plnenia misií  

 

Obmedzené preukázanie 
konštruktérskych 
a programátorských zručností 
u všetkých členov tímu

 

Neúplné preukázanie 
konštruktérskych 
a programátorských zručností 
u všetkých členov tímu

 

Úplné preukázanie 
konštruktérskych 
a programátorských zručností 
u všetkých členov tímu

 

NÁVRH – Tím vytvoril inovatívne návrhy a jasný pracovný plán, pričom podľa potreby vyhľadal usmernenie a pomoc.

 
Minimálne preukázanie 
efektívneho plánu  

Čiastočné preukázanie 
efektívneho plánu  

Jasné preukázanie 
efektívneho plánu  

 
Minimálne vysvetlenie 
inovatívnych vlastností 
programov a robota  

Čiastočné vysvetlenie 
inovatívnych vlastností 
programov a robota  

Jasné vysvetlenie inovatívnych 
vlastností programov a robota  

TVORBA – Tím vyvinul efektívneho robota a programy, zodpovedajúce ich stratégii plnenia misií.

 
Obmedzené vysvetlenie 
ich robota a funkcií jeho 
nástavcov a senzorov  

Jednoduché vysvetlenie 
ich robota a funkcií jeho 
nástavcov a senzorov  

Detailné vysvetlenie ich robota 
a funkcií jeho nástavcov 
a senzorov  

 
Nejasné vysvetlenie toho, ako 
programy riadia ich robota  

Čiastočne jasné vysvetlenie 
toho, ako programy riadia ich 
robota  

Jasné vysvetlenie toho, ako 
programy riadia ich robota  

ZLEPŠOVANIE – Tím opakovane testoval robota a programy, aby našiel oblasti na zlepšenie a začlenil zistenia do svojho aktuálneho riešenia.

 
Minimálne preukázanie 
testovania robota a programov  

Čiastočné preukázanie 
testovania robota a programov  

Jasné preukázanie testovania 
robota a programov  

 
Minimálne preukázanie toho, 
že ich robot a programy boli 
vylepšené  

Čiastočné preukázanie toho, 
že ich robot a programy boli 
vylepšené  

Jasné preukázanie toho, že 
ich robot a programy boli 
vylepšené  

KOMUNIKÁCIA – Vysvetlenie procesu návrhu robota bolo efektívne a ukázalo, ako boli zapojení všetci členovia tímu.

 
Nejasné vysvetlenie procesu 
návrhu robota  

Čiastočne jasné vysvetlenie 
procesu návrhu robota  

Jasné vysvetlenie procesu 
návrhu robota  

 
Minimálne preukázanie 
zapojenia všetkých členov 
tímu  

Čiastočné preukázanie 
zapojenia všetkých členov 
tímu  

Jasné preukázanie zapojenia 
všetkých členov tímu  

Spätná väzba

Skvelá práca: Zamyslite sa nad:

Proces
inžinierskeho

návrhu

 Identifikácia 

Návrh 

 
 

Ko
m

un
iká

cia

 

 
Zlepšovanie Tvorba 

SUPERPOWEREDSM 19

Zoznámenie sa s hodnotiacimi hárkami

Základné hodnoty a vľúdna profesionalita (Gracious 
Professionalism®)
Členovia tímu vyjadrujú šesť 
základných hodnôt svojim 
správaním k sebe navzájom 
a k ľuďom mimo tímu počas svojej 
vzdelávacej cesty. Vo FIRST® 
LEGO® League Challenge to 
nazývame vľúdna profesionalita 
(Gracious Professionalism®).

Vľúdna profesionalita tímu bude 
hodnotená pri každom zápase 
Robot Game. Nezabudnite, že ak 
sa tím nemôže zúčastniť zápasu, 
mali by to jeho členovia oznámiť 
rozhodcom.

Inovačný projekt a Návrh robota
Hodnotiace hárky používané 
na hodnotenie tímov v týchto 

oblastiach vychádzajú z procesu 
inžinierskeho návrhu. Tím pracuje 
na svojom projekte, robotovi a rieši 
problémy pomocou tohto procesu. 
Členovia tímu musia počas 
stretnutia s porotcami predviesť 
a vysvetliť všetko, čo urobili.

Poznámka: Ak  používate 
Class Pack môžete 

namiesto týchto hárkov 
využívať Class Pack 

hodnotiace hárky.

Identifikácia

Návrh

Tvorba

Zlepšovanie

Komunikácia

Stiahnite si 

hodnotiace hárkyUKÁŽKA

https://www.fll.sk/_user/doc/2022/RubricsSUPERPOWERED_SK.pdf
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Záverečný kontrolný bod

Už je po turnaji a končíte? 
Tu nájdete niekoľko tipov na uzavretie sezóny po 

poslednom turnaji, ktorého sa s vašim tímom zúčastníte:

• Upracte a rozoberte robota
a modely misií.

• Dajte tímu čas na premýšľanie
o získaných zážitkoch.

• Urobte inventúru LEGO® stavebníc,
aby ste sa uistili, že nič nechýba.

• Usporiadajte tímovú oslavu!

• Podeľte sa o svoje zážitky
s priateľmi a spolužiakmi.

• Pokračujte vo vývoji svojho
inovačného projektu.

• Prediskutujte vaše výsledky
hodnotenia a spätnú väzbu, ktorú
ste dostali.

Pripravte sa na turnaj!
 Hlavným cieľom turnaja pre tím je ZABAVIŤ SA 
a cítiť, že ich práca je ocenená a mala zmysel.

 Pripomeňte členom tímu, že turnaj je aj 
príležitosťou na to, aby sa niečo nové naučili 
a cieľom nie je, aby boli už pri príchode expertmi.

 Vyzvite ich, aby sa porozprávali s inými tímami 
a podelili sa o to, čo sa naučili a podporili sa 
navzájom.

 Preverte si organizačné detaily a požiadavky 
turnaja, ktorého sa zúčastníte. Medzi jednotlivými 
turnajmi môžu byť rozdiely.

 Určite čas a miesto stretnutia pred turnajom a zistite 
očakávané trvanie turnaja – informujte rodičov. 
Vyzvite rodiny, aby sa turnaja zúčastnili, ak to bude 
možné.

 Nechajte členov tímu pripraviť zoznam všetkých 
vecí, ktoré je potrebné vziať na turnaj. Nech si 
rozmyslia aj spôsob ich uskladnenia. 

 Tím môže postúpiť na ďalšie kvalifikačné turnaje 
alebo Global Innovation Award, ak sa umiestni na 
popredných miestach, prípadne bude nominovaný 
porotcami.

 Zistite, akého typu turnaja sa zúčastníte a kto je 
organizátorom turnaja. (Ak ste si zakúpili Class 
Pack, je organizácia turnaja na vás. Viac informácií 
nájdete v Class Pack Event Guide!)

 Spolu s tímom sa zamyslite nad ich osobnými 
a tímovými cieľmi a ich splnením.
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Čo ďalej tento rok?
Posuňte svoj tohtoročný 
inovačný projekt na vyššiu 
úroveň. Spoznajte súťaž 
FIRST® LEGO® League Global 
Innovation Award a poraďte sa 
so svojím regionálnym partnerom 
o možnosti získania nominácie.

Čo robiť po FIRST LEGO 
League?
Spojte sa s niektorým z tímov 
zúčastňujúcich sa programu 
FIRST ® Tech Challenge alebo 
FIRST ® Robotics Competition 
a ukážte vášmu tímu, ako môže 
v budúcnosti pokračovať v ďalších 
programoch FIRST.

Ďalšie informácie 
o hodnotení
a turnajoch

UKÁŽKA

https://www.fll.sk/main/fll-challenge/challenge-sezona



