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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: Stavebnica Lego Mindstorms , programovateľný robot, samostatnosť žiakov pri 

tvorbe elektronických zapojení. 

 

Stretnutie klubu bolo zamerané na možnosti využitia elektrotechnickej pomôcky Lego Mindstorms 

a odovzdávali si skúsenosti s prácou s ňou. Diskutovali o jej využití pri rozvíjaní IKT, tvorbe 

elektrotechnických zapojení a zručností žiakov. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

 Oboznámenie sa s  jednotlivými témami 

 Odovzdávanie skúseností s prácou so stavebnicou lego Mindstorms. 

 Využitie Lego Mindstorms stavebnice pri vyučovaní. 

 

 Koordinátor klubu oboznámil členov s témou stretnutia: Učebná pomôcka stavebnica Lego 

Mindstorms. Člen elektrotechnického klubu, ktorý je vyučujúcim predmetu Automatizácia 

a robotika  oboznámil kolegov čo je náplňou tohto predmetu. Ako vyučovací predmet rozvíja 

zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií. Podporuje gramotnosť žiakov 

v oblasti IKT. Učivo obsahovo súvisí s učivom  predmetu informatika, matematika, fyzika 

a odborných elektrotechnických predmetov. Využíva zručnosti z informatiky a výpočtovej 

techniky. Predmet je úzko spätý s odborom informatiky, prírodných vied, technológií, 

konštrukcií a matematiky. Obsah predmetu tvorí práca s robotickou stavebnicou Lego 

Mindstorms. Žiaci sa naučia základy elektrotechnických schém, naučia sa zostavovať 

rôznych robotov pomocou stavebnice Lego Mindstorms  s využitím rôznych senzorov 

(ultrazvukový, svetelný, farebný, dotykový senzor a gyroskop). Žiaci sa naučia ovládať 

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text67&subpage=2


a programovať robotov pomocou Lego Mindstorms softvéru inštalovaného na tabletoch 

a PC. 

S touto elektrotechnickou stavebnicou budú žiaci navrhovať, vytvárať a ovládať svoje 

vlastné robotické tvory, vozidlá, stroje a najrôznejšie vynálezy aj náročnejšie robotické 

projekty.  Pomôže im rozvíjať priestorovú predstavivosť, skúsenosti a znalosti vlastnej logiky 

z programovania a elektro zapojenia obvodov. Stavebnica žiakom pomáha osvojiť si kritické 

myslenie, schopnosť posudzovať a vyhodnocovať získané informácie, vytvárať si zručnosti 

nevyhnutné pre digitálnu budúcnosť. Pomocou rôznych učebných metód si žiaci rozvíjajú 

schopnosti tímovej spolupráce, komunikácie, tvorivosti a kritického myslenia pri riešení 

problémov. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia PK sa zhodli na tom, že elektrotechnická stavebnica Lego Mindstorms  je pre žiakov veľmi 

zaujímavá a motivujúca učebná pomôcka.  

 

Rozhodli sa preto: 

- pri tvorbe jednoduchých zapojení využiť čo najviac elektrotechnickú stavebnicou Lego Mindstorms,  

- vytvárať priestor pre samostatnosť žiakov pri tvorbe elektronických zapojení 

- v prípade záujmu žiakov zaviesť tento predmet ako krúžkovú činnosť. 
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ref lektujúc potreby t rhu  práce  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  08.06.2021 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


