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Moderní technologie ve školství
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1. chytré stavebnice
2. roboti a robůtci
3. online nástroje i ne-online
4. 3D tiskárny
5. nezapomínejme na nejmenší
6. Pojďme si hrát

Dnešní menu



Kurzy ve FCL -  www.etwinning.cz

http://www.etwinning.cz


Coding and robotics - eTwinning meeting
Braga - Portugalsko 2016

www.etwinning.cz

www.etwinning.net 

http://www.etwinning.cz
http://www.etwinning.net


Lego We-Do 2           cca 4500,- Kč



http://www.youtube.com/watch?v=mfbVUfFxhHY


http://www.youtube.com/watch?v=oxXPCFHkqsc


LEGO Boost  - 3700,-



Lego Mindstorms EV3     cca 11599,- Kč



Arduino   cca 2700,- Kč



Arduino   cca 2700,- Kč
https://www.arduino.cc/

https://www.arduino.cc/


micro:bit

http://microla.cz/

- programování bloky/JavaScript nebo Python
- integrované senzory

http://microla.cz/


Open Source - m-bitBeam a Arduino



Edison      1500,- Kč   



Dash & Dot     5 - 7tis



 http://store.makeblock.com/stem-education

http://store.makeblock.com/stem-education


Mbot     3 000Kč

Podpora platformy Arduino
Vyhýbá se překážkám
Jezdí přímo po čáře
Robustní konstrukce
Jednoduché grafické programování
Ovládání z mobilní aplikace nebo 

dálkového ovladače
Komunikace s chytrým zařízením přes 

Bluetooth nebo WiFi
Kompatibilní s LEGO

http://www.makeblock.com/mbot-v1-1-stem-educational-robot-kit

http://www.makeblock.com/mbot-v1-1-stem-educational-robot-kit


Programovatelný dron, vznášedlo nebo cokoli...



SAM Lab

Multiplatformní stavebnice - dražší ale dobrá 



Tello - programovatelný dron pro vnitřní polítání :)

- vlastní wifi
- tablet
- výdrž
- fotky a videa

2 890Kč



https://www.fischertechnik.de/en

https://www.fischertechnik.de/en


http://www.sphero.com/

http://www.sphero.com/


Sphero Edu - SPRK+



        OZOBOT EVO    cca 3600,-  Kč 
        OZOBOT BIT2    cca 1600,-  Kč

mluví :(
bliká
Jezdí přímo po čáře
dá se ovládat aplikací smartphone
Jednoduché grafické programování
Komunikace s chytrým zařízením přes 

Bluetooth nebo WiFi
vyhýbá se překážkám

https://ozobot.com/

ozoboti.cz

https://ozobot.com/
http://ozobot.sandofky.cz/


Hrajeme s i s ozoboty

http://www.youtube.com/watch?v=7E2GeJY2m-s


www.MegaRobot.cz

http://www.megarobot.cz


3D brýle Cardboard     150,- Kč   



Programování Scratch      0,- Kč   Online



Programování Tynker      0,- Kč   Online
https://www.tynker.com/school/

https://www.tynker.com/school/


Baltík od 600 - 25 000Kč záleží na licenci

https://www.sgpsys.com/cz/Order.asp

https://www.sgpsys.com/cz/Order.asp


KODU - první stupeň



3D tiskárny - cca od 15 tis 



3D tiskárna v mezinárodním etwinningovém projektu

www.etwinning.net

http://www.etwinning.net


Od žáků ze 4.tříd



ne moc “smart”, ale ….



Mechanická laboratoř

cca 800Kč



Itriangle !!

https://portal.boxed.cz/page/itriangle

Chtělo by to trochu pošefovat stranky :(

https://portal.boxed.cz/page/itriangle


Programovatelní “humanoid” roboti     cena:  hodně 



A co nejmenší ve školce?



Bee Bot cca 2400,- Kč



Blue-Bot - Bee-Bot

TTS Group BlueBot Třídní sada od 16490 Kč 
TTS Group Blue Bot Beruška interaktivní robot pro děti od 2 499 Kč 

Galerie Galerie (1) 

https://www.bee-bot.us/bluebot.html
https://interaktivni-hracky.heureka.cz/tts-group-bluebot-tridni-sada/
https://interaktivni-hracky.heureka.cz/tts-group-blue-bot-beruska-interaktivni-robot-pro-deti/
https://interaktivni-hracky.heureka.cz/tts-group-bluebot-tridni-sada/galerie/




Robotí panda - MTINY

Pro první stupeň programování pomocí obrázků - 4151Kč

https://www.hwkitchen.cz/mtiny-kouzelny-robutek-pro-nejmensi-deti/


Scottie go 



Photon

Programování pomocí Scratch, ovládání BT ….   4699Kč

https://www.robotworld.cz/photon






“Co teď frčí” 

BETT SHOW 2018 - Londýn

goo.gl/94wpFv    



Zdroje:
http://www.e-mole.cz/
www.sandofky.cz

Výzkumná práce dvojice Fišer + Heteš

Zoo Hanky Šandové

http://www.e-mole.cz/
http://www.sandofky.cz


      
     OZOBOT BIT2 - www.ozoboti.cz

Pojďte si hrát s 
OZOBOTY 
práce pro nadšence ve 
věku od 4 do 99let

mapy, hraní si s ozokódy

WWW.OZOBLOCKLY.COM

  Programování, využití tabletu …..

   spousta tvořivého hraní a srandy :)

http://www.ozoboti.cz
http://www.ozoblockly.com


Někdy má i robot své dny....



Děkujeme za pozornost

Vašek Fišer
fiser@zskomtu.cz

Zdeněk Heteš
hetes@zsmltu.cz

www.offlineday.eu

mailto:fiser@zskomtu.cz
mailto:hetes@zsmltu.cz
http://www.offlineday.eu

