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Abstrakt  

Příspěvek se zabývá možností využití konstrukční stavebnice Lego ve výuce obecně 
technického předmětu na základní škole. Analýza je provedena v souladu s novými 
kutikulárními dokumenty, kterými se základní školství řídí. Vycházet budeme z Rámcového 
vzdělávacího programu a konkrétně se budeme věnovat etapě základního vzdělávání. 

 

Abstract 

This paper deals with possibilities of Lego construction in the general technical teaching 
of the subject in elementary school. The analysis is carried out in accordance with the new 
curricular documents, which are governed by basic education. Framework will build on the 
educational program and, specifically, we will focus on basic education. 

 

1 Úvod  

Důležitým aspektem v procesu projektování a realizace výuky obecně technického 
předmětu na ZŠ, jsou materiální didaktické prostředky. Při jejich smysluplném a účelném 
zařazení do výuky mohou podpořit proces osvojování učební látky na straně žáka. Do 
kategorie materiálních didaktických prostředků lze zařadit mimo jiné i konstrukční 
stavebnice.  

Volba vhodných výukových metod s využitím konstrukční stavebnice LEGO Education 
(dále jen L.E.) nabízí široké uplatnění ve výuce na ZŠ. Z tohoto důvodu provádíme analýzu 
RVP a prezentujeme možnost začlenění konstrukční stavebnice L.E. do školního 
vzdělávacího programu. Pro naši analýzu je důležití znát koncepci stavebnice L.E., 
ve stručnosti ji nastíníme níže. 

  

2 Konstrukční stavebnice LEGO Education 

Společnost lego se už několik let zabývá vývojem konstrukčních stavebnic pro podporu 
výuky ve školách a školských zařízeních. Jednotlivé soupravy jsou určeny pro skupinovou 
práci 2 - 3 žáků a samozřejmostí je možnost vytvoření sestav pro školní třídu. V úvodních 
fázích práce se stavebnicí dětem poslouží námětové listy. Učitelé mají k dispozici metodické 
materiály dodávané výrobcem, které jsou velmi dobře didaktiky zpracované v anglickém 
jazyce. Vzhledem k variabilitě uplatnění konstrukční stavebnice je to pouze dílčí problém, 
protože námětové listy a další didaktický materiál pro výuku individuálně voleného tématu si 
mohou učitelé zpracovávat samostatně a dodávaný materiál jim může posloužit jako 
inspirace. Detailnější popis postupu práce s konstrukční stavebnicí L.E. uvádí M. Havelka (1). 

Jak bylo naznačeno v úvodu, budeme v tomto příspěvku provádět analýzu RVP 
s možností využití konstrukční stavebnice L.E. ve výuce obecně technického předmětu. 
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3 Analýza Rámcového vzdělávacího programu 

Východiskem je pro nás koncepce kurikulárních dokumentů zakotvená v RVP ZV, která 
přináší nové strategie ve vzdělávání, zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se 
vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. 
Současně v obecné rovině definuje očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny 
absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Podporuje pedagogickou autonomii škol 
a zdůrazňuje profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. To na jedné straně dává 
učiteli relativní volnost při realizaci výuky, ale na straně druhé klade vysoké nároky na jeho 
odbornou a pedagogickou přípravu. (2) 

RVP ZV vymezuje vzdělávací obsah ve formě očekávaných výstupů a učiva, do kterého 
jsou zařazena průřezová témata s výrazně formativními funkcemi. Dalším důležitým 
aspektem RVP ZV je takový přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, který učiteli nabízí 
volbu vhodného propojení obsahu. Předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, 
odlišných metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami žáků. (2) 

RVP ZV definuje devět vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním nebo více 
obsahově blízkými vzdělávacími obory. 

Pro učitele obecně technického předmětu jsou důležité tyto: 

· Informační a komunikační technologie; 

· Člověka jeho svět; 

· Člověk a svět práce. 

Při práci na ŠVP musí učitel mimo jiné respektovat a plánovat využití mezipředmětových 
vazeb. K realizaci výuky za podpory konstrukční stavebnice je možné využívat zvláště 
mezipředmětových vazeb s těmito vzdělávacími obory: 

· Matematika a její aplikace; 

· Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis). 

 

3.1 Možnosti využití LEGO Education v RVP ZV 

Volba obsahu vzdělávání vychází z analýzy cílů stanovených v obecné pohodě 
v RVP ZV.  

Konstrukční stavebnici L.E. lze ve výuce obecně technického předmětu zařadit do těchto 
vzdělávacích oblastí RVP ZV: Informační a komunikační technologie, nabízí se také využití 
ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, Člověk a příroda. Tyto oblasti nabízejí dle našeho 
názoru možnosti uplatnění konstrukčních stavebnic L.E., a umožňují s použitím těchto 
prostředků dosáhnout cílů vymezených v RVP ZV.  

V oblasti informační a komunikační technologie lze při uplatnění výuky s užitím 
stavebnice L.E. podpořit dosažení těchto v RVP ZV vymezených cílů (2, s. 34): 

Žák bude: 

· schopen formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem 
algoritmické myšlení; 

· využívat výpočetní techniku, aplikační i výukový software ke zvýšení efektivnosti 
své učební činnosti a racionálnější organizaci práce; 
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· tvořivě využívat softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků 
své práce; 

· schopen užít funkce výpočetní techniky, jako prostředku k simulaci a modelování 
přírodních i sociálních jevů a procesů; 

· schopen šetrné práce s výpočetní technikou. 

 

Možné uplatnění stavebnice L. E. nalezneme i v oblasti Člověk a příroda, konkrétně 
v oborech: Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Uvedená oblast má definovány tyto 
vzdělávací cíle (2, s. 51- 52): 

Žák: 

· zkoumá přírodní fakty a jejich souvislosti s využitím různých empirických metod 
poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního 
uvažování; 

· svým způsobem myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek 
o přírodních faktech více nezávislými způsoby; 

· posuzuje důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů; 

· preferuje co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího 
využívání jejich obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody 
a biomasy. 

Stěžejní oblastí pro využití stavebnic L. E. je dle nás vzdělávací oblast Člověk a svět 
práce, která je na 2. stupni rozdělena do osmi tematických okruhů. Kromě jednoho povinného 
tematického okruhu Svět práce si škola volí ještě minimálně dva další. Na výběr jsou tyto 
tematické okruhy: 

· Práce s technickými materiály; 

· Design a konstruování; 

· Pěstitelské práce a chovatelství; 

· Provoz a údržba domácnosti; 

· Příprava pokrmů; 

· Práce s laboratorní technikou; 

· Využití digitálních technologií; 

· Svět práce. 

 

RVP ZV definuje pro uvedenou oblast Člověk a svět práce tyto cíle (2, s. 81- 82): 

Žák bude: 

· podněcován k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; 

· veden k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných 
výsledků práce; 
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· motivován vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování 
tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na 
dosažení kvalitního výsledku; 

· veden k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné 
sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice 
a životnímu prostředí; 

· schopen spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; 

· poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi 
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování 
o vlastní životní a profesní orientaci. 

 

Tak to obecně formulované cíle jsou dále postupně konkretizovány jako cíle vzdělávací 
oblasti, cíle tematických celků a cíle dané vyučovací jednotky. 

Z členění RVP ZV se nabízí tyto jednotlivé vzdělávací oblasti: 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie: 

Tematický celek: 

· Zpracování a využití informací. Učivo – počítačová grafika, rastrové a vektorové 
programy. Tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché 
vzorce. (2, s. 36) 

· Vyhledávání informací a komunikace. Učivo – vývojové trendy informačních 
technologií. (2, s. 36) 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost: 

Tematický celek: 

· Mezinárodní vztahy, globální svět. Učivo – globalizace (projevy, klady a zápory; 
významné globální problémy, způsoby jejich řešení, globální problémy –
 alternativní zdroje energie, dosah na životní prostředí). (2, s. 50) 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce: 

Tematický celek: 

· Práce s technickými materiály. Učivo – organizace práce, důležité technologické 
postupy. Technické náčrty a výkresy, technické informace, návody. (2, s. 83) 

· Design a konstruování. Učivo – stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, 
elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž 
a demontáž. Návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program. (2, s. 84) 

· Využití digitálních technologií. Učivo – Digitální technika (počítač a periferní 
zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, PDA, CD a DVD přehrávače,  
e - kniha, mobilní telefony). Digitální technologie (bezdrátové technologie, 
navigační technologie, konvergence technologií). (2, s. 86) 

Při realizaci výuky mohou být mimo jiné využity tyto mezipředmětové vztahy: 

· Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. 

· Vzdělávací oblast Člověk a příroda. 

Pokud shrneme veškeré podklady, které RVP ZV nabízí. 
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4 Závěr 

Z analýzy RVP ZV vyplývá, že využití konstrukční stavebnice L.E. ve výuce obecně 
technického předmětu nalezne své uplatnění. Záleží na vyučujícím, jak výuková témata 
metodicky zpracuje, například pro využití L.E. ve výuce a v jaké formě je předloží žákům. 
Použití L.E. ve výuce umožňuje: 

· přirozenou aktivizaci žáka; 

· netradiční způsob vzdělávání formou tematického přístupu k jeho obsahu; 

· vytvoření prostoru pro herní a experimentální cestu poznání; 

· zrušení bariér mezi vzdělávacími předměty; 

· rozvoj psychomotoriky; 

· rozvoj tvůrčí fantazie; 

· zkušenosti se skupinovou prácí; 

· spojení teoretických poznatků s praxí; 

· rozvoj komunikačních dovedností. 

Díky stavebnicím L.E. lze rozvíjet mezipředmětové vztahy mj. i mezi Fyzikou, 
Informatikou, Chemií a obecně technickým předmětem na ZŠ. 

Mimo klasickou výuku lze zájemcům o tuto problematiku nabídnout aktivity pro volný 
čas formou zájmového kroužku. Jako motivace pro zájemce může sloužit celosvětová soutěže 
např.: First LEGO League (FLL), RoboCup Jr. 

Soutěž FLL přispívá k vyšší míře využití stavebnic na základních školách. 
Z provedeného průzkumu na jednom z ročníků FLL, předpokládáme s rostoucím zájmem 
o tuto soutěž a míra využití konstrukční stavebnice L.E. vzroste. 

 

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu SPP 4341 1141.  
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