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contained therein. 

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 
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Nadpis: 
Operácia: Cestovanie vesmírom - zo Zeme na Mars 

Popis: 
V tomto scenári sa žiaci vo veku 10 - 14 rokov dozvedia, čo je potrebné na vesmírny prieskum, 
ako satelity obiehajú okolo Zeme a ako by vyzerala cesta na planétu Mars vrátane zastávky v 
boxoch na Mesiaci na doplnenie paliva.. 

Relevantné predmety: 
Astronómia, inžinierstvo a matematika 

Ďalšie príslušné kompetencie: 
Riešenie problémov, tímová práca, kreativita 

Veková skupina: 
Žiaci vo veku 10 - 14 rokov 

Potrebné vybavenie / vybavenie: 
Učebňa, projektor, prístup na internet, súprava Lego Boost Robot KIT, tablety, tlačená hracia 
plocha 

Podmienky: 
Nie sú potrebné žiadne kognitívne predpoklady 

Trvanie 
45  min. pre teoretické otázky 

180 min. pre aktivitu I 

180 min. pre aktivitu II 

60 min. pre diskusiu-záver 

Učebné ciele: 
Študenti: 

• Spoznajte Mesiac a Planétu Mars 
• Vypočítajte vzdialenosti medzi nimi a Zemou a ťažkosti s ich dosiahnutím 
• Zostavte robota M.T.R.4 
• Naučte sa príkazy pre pohyb, rozpoznávanie farieb a pohyb motora 
• Spoznajte senzory robota a ako ich používať 
• Rozvíjať svoje zručnosti v oblasti riešenia problémov splnením rôznych stanovených úloh 
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Teoretické otázky: 

Študenti by mali mať prístup na internet, aby si mohli robiť vlastný prieskum a odpovedať na 
nasledujúce otázky 

Užitočné odkazy: 

Ako dlho trvá dostať sa na Mesiac? (How Long Does It Take To Get To The 
Moon?)https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE 

Mesiac 101 | National Geographic (Moon 101 | National Geographic)  

https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo 

Mars 101 | National Geographic  

https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY 

 
1. Ako ďaleko je Mesiac od Zeme? 

 _____________________________________________________________________  

2. Ako dlho trvalo, kým sa táto prvá misia dostala na Mesiac? 
 _____________________________________________________________________  

3. Ako ďaleko je planéta Mars od Zeme? 
 _____________________________________________________________________  

4. Ako dlho by trvalo dostať sa na Mars? 
 
 _____________________________________________________________________  
 

5. Aké by boli niektoré z úloh, ktoré by astronauti robili, keď by sa dostali na planétu Mars? 
 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eOJAgQwfXNE
https://www.youtube.com/watch?v=6AviDjR9mmo
https://www.youtube.com/watch?v=D8pnmwOXhoY
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Hlavné aktivity: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy: 

• Pošlite vesmírnu loď na Mesiac 
• Opravte satelit na ceste na Mesiac 
• Zastavte sa na mesačnej základni 
• Pošlite vesmírnu loď na planétu Mars 
• Zastavte sa na marťanskej základni 
• Hľadajte stopy života na Marse 
• Vráťte sa bezpečne späť na Zem 
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AKTIVITA I: Výroba robota 

 Postavte robota M.T.R.4 podľa pokynov v aplikácii Lego Boost. M.T.R.4 bude 
predstavovať vesmírnu loď. Po zostavení podľa pokynov ho môžete zdobiť, ako by ste 
chceli, aby vyzerala vaša vlastná jedinečná kozmická loď. 

 Postavte lunárne a marťanské základne z lego farebných blokov 
 Postavte satelit z lego blokov 
 Postavte mimozemšťanov (Mini Vernie) z lego blokov 
 Vytvárajte asteroidy a prírodné satelity, ktoré robotovi bránia v dosiahnutí jeho cieľa. Ak 

študentom dôjdu diely z lega, môžu tiež použiť rôzne materiály, ktoré sú k dispozícii v 
učebni. 

 Vytlačte alebo vytvorte podložku na hranie, ktorá obsahuje Zem, Mesiac a Mars 
AKTIVITA II: Programovanie 

 Umiestnite robota M.T.R.4 na Zem 
 Pošlite robota na Mesiac tak, že najskôr zastavíte uprostred a detegujete satelit, na 

ktorom vykonáva opravu (počkajte 15 sekúnd). 
 Keď dosiahne Mesiac, musí mať oranžovú farbu 
 M.T.R.4 by potom mala parkovať na lunárnej základni 
 Robota poslal na planétu Mars. Keď sa dostane na Mars (červená planéta), zmení farbu 

na červenú 
 M.T.R.4 by potom mala parkovať na marťanskej základni 
 Robot by mal tiež vyhľadávať cudzí život (malá Vernie) a zhromažďovať ich 
 Nakoniec by sa robot mal vrátiť späť na Zem 
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Diskusia / záver: 
1. Myslíte si, že ľudia kedy a kedy budú natrvalo žiť na planéte Mars? 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

2. Ako pomôže prieskum vesmíru ľudstvu? 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

3. Myslíte si, že roboty budú hrať úlohu pri výskume a kolonizácii vesmíru? 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

4. Ako zmení objav mimozemského života naše životy späť na Zemi? 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

Ďalšie činnosti: 
1. Ktorú planétu by malo ľudstvo navštíviť po planéte Mars a prečo? 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
 

2. Rozšírte podložku na hranie tak, aby zahŕňala planétu, ktorú ste si vybrali, a preskúmajte 
konkrétne aspekty planéty, ktoré ju robia jedinečnou 



Tento dokument sa môže kopírovať, rozmnožovať alebo upravovať v súlade  
s vyššie uvedenými pravidlami. Okrem toho musí byť jasne uvedené potvrdenie  

o autoroch dokumentu a všetky príslušné časti oznámenia o autorských právach. 
 

Všetky práva sú vyhradené. 
Copyright © in ROBOTICS4DEAF consortium, 2019-2021


