
FIRST® LEGO® League Robot Lessons (MINDSTORMS EV3)

Lekcia 1 – Robot Lesson 1
Naučte sa základy a postavte 
prvého základného pohyblivého 
robota.

1. Start Here -> Try
2. Start Here -> Use, strana 3
C. Start Here -> Use, strana 4

Lekcia 2 – Robot Lesson 2
Naprogramujte pohyb robota 
rôznymi spôsobmi.

1. Start Here -> Use, strana 3
2. Start Here -> Use, strany 4-8
C. Využite to, čo ste sa naučili 
a nechajte robota prejsť po ihrisku. 
Použite kocky na označenie miest, kde 
má robot zastaviť.

Lekcia 3 – Robot Lesson 3
Naprogramujte pohyb a zastavenie 
robota rôznymi spôsobmi.

1. Tutorials -> Basics -> Straight Move
2. Tutorials -> Basics -> Stop at Object
C. Tutorials -> Basics -> Tank Move

Lekcia 4 – Robot Lesson 4
Naprogramujte interakciu robota 
s inými objektmi.

1. Tutorials -> Basics -> Curved Move
2. Tutorials -> Basics -> Move Object
C. Upravte program a nástavec tak, aby 
ste na ihrisku presunuli obytné 
jednotky.

Lekcia 5 – Robot Lesson 5
Naučte sa dômyselnejšie používať 
senzory.

1. Tutorials -> Beyond Basics -> 
Multiple Switch
2. Tutorials -> Beyond Basics -> Sensor
Blocks
C. Tutorials -> Beyond Basics -> 
Sensor Blocks, strana 5

Lekcia 6 – Robot Lesson 6
Naučte sa sledovať čiary 
a zastaviť na nich.

1. Tutorials -> Basics -> Stop at Line
2. Tutorials -> Beyond Basics -> Switch
C. Tutorials -> Beyond Basics -> 
Color Sensor – Calibrate
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Nezabudnite: Na konci lekcie robota rozoberte, aby ho mohla neskôr postaviť aj druhá skupina.

Nezabudnite: Na konci lekcie budete potrebovať hraciu plochu rozloženú na zemi alebo na stole.

Nezabudnite: Schopnosť pohybovať robotom na hracej ploche rôznymi spôsobmi vám pomôže získať viac bodov.

Nezabudnite: V robot game získavate body práve za interakciu a pohybovanie s objektmi na hracej ploche.

Nezabudnite: S využitím rôznych senzorov bude činnosť robota počas hry efektívnejšia a účinnejšia.

Nezabudnite: Sledovanie čiar a zastavovanie na nich je výborný spôsob ako robota po ihrisku navigovať.

V každej lekcii je úloha (C.) voliteľná, jej splnenie záleží od vašich časových možností.
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Misia Žeriav (Misia 2)

Lekcia 7 – Robot Lesson 7
Naučte sa splniť vašu prvú 
FIRST LEGO League misiu.

Úloha 1
Podľa návodu poskladajte 
nástavce pre robota, ktoré 
vám umožnia splniť misu so 
žeriavom.

1
Na splnenie misie so žeriavom budete 
potrebovať tohto základného robota. 
Neskôr ho môžete vylepšiť, upraviť jeho 
nástavce a program.

Kde nájdem návod?
PDF súbor s návodom si môžete stiahnuť na 
stránke FIRST LEGO League Resources
firstinspires.org.
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C

Úloha 2
Použite program uvedený 
nižšie a naprogramujte 
vášho robota tak, aby splnil 
misiu so žeriavom (Misiu 2).

Skôr ako spustíte program, nezabudnite vášho 
robota umiestniť do štartovacej oblasti 
a pripraviť ho na štart.

Všimnite si, kde má byť robot umiestnený a ako 
má byť otočený.

Vyskúšajte si robota spustiť niekoľkokrát za 
sebou. Upravte program tak, aby robot skončil 
v domácej zóne (použite znalosti z úloh Curved
Move a Tank Move).

Môžem si program pre EV3 niekde stiahnuť?
Súbor s programom pre misiu so žeriavom 
nájdete na stránkach FIRST LEGO League
Resources firstinspires.org.

Výzva
Využite to, čo ste sa naučili 
a navrhnite spôsob, ako by 
ste mohli modrú obytnú  
jednotku spustiť do modrého 
kruhu.

Všimli ste si niečo zaujímavé na misii so žeriavom? 
Koľko pák je na žeriave? Čo sa stane ak týmito 
pákami pohnete?

Dal by sa žeriav najprv otočiť a až potom spustiť 
obytnú jednotku dole?

Čo ak žeriav nefunguje?
• Skontrolujte, či je žeriav správne zostavený 

a hýbe sa tak, ako má. 
• Skontrolujte samolepiace suché zipsy (Dual

Lock) a správnu polohu žeriava na hracej 
ploche.

• Po každej aktivácii musíte žeriav znovu nastaviť.

Tento program presunie robota zo štartovacej oblasti, deteguje a sleduje čiaru priamo k žeriavu, potom aktivuje páku, aby spustil modrú 
obytnú jednotku dole. Červené bloky sa volajú ‘Math blocks’. Viac sa o nich môžete dozvedieť v Tutorials > Beyond Basics > Math - Basic.
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