
Radkovo závodní auto 

Vzdělávací hodnoty 
• Seznámení se s různými druhy dopravy 
• Doprava a pravidla silničního provozu 
• Pochopení pohyblivých částí a funkcí 
 
 
Doporučené materiály 
 

• 9333 Vozidla 
 
 
Slovní zásoba 
 

Během aktivit se snažte využívat slova: 
 

• doprava 
• závod 
• rychlý 
• vítěz 
• nehody 
• šampion 
• servisní depo 
• křižovatka 
• semafor 
• přechod pro chodce 
• pravidla silničního provozu 
 
 
Pochopení 
 

Každoroční závod automobilů se blíží a Radek by se samozřejmě 
rád zúčastnil. Jeho zálibou jsou auta a kamarádi o něm říkají, že 
je jako řidič rychlý, ale zároveň jezdí bezpečně. 
 

Lidé očekávají, že Radek vyhraje, ale každý rok má nějaký            
problém s autem. Jedenkrát musel dokonce od závodu odstoupit. 
Spoustu času strávil v servisním depu.  
 

Radek by se v letošním ročníku chtěl stát šampionem. Nejprve 
musí našetřit peníze a věnovat spoustu času přípravě rychlého 
auta, které se bude dobře ovládat. 

LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, jsou ochranné známky společnosti LEGO. ©2011 The LEGO Group 

Překlad originálu metodického materiálu LEGO® Education ©2011 EDUXE 

K motivaci příběhu využijte námětovou kartu 



Přemýšlení 
 

• Jaké má takové auto funkce? Co je myšleno tím, že je rychlé     
  a spolehlivé? 
 

• Jak bude Radek nastupovat a vystupovat? Je to velmi důležité,  
  když je ve hře čas - zvláště při zastávkách v servisním depu. 
 

• Ať děti vyzkouší, jak se auto ovládá a prodiskutují pozici kol,  
  délku a šířku auta atd. 
 
 
Pokračování 
 

• Ve městě je jediná čerpací stanice. Proto se stává, že na benzín  
  čekají dlouhé fronty aut. Ať děti vybudují novou čerpací  
  stanici, protože je velmi potřebná, zvláště v průběhu závodu! 
 

• Radek se v novém aute chystá do města. Jaká jiná auta může  
  cestou potkat? Jaká jsou pravidla silničního provozu                           
  v souvislosti s křižovatkami, semafory a přechody pro chodce? 
  Ať děti přidají další auta a vyzkouší si pravidla dopravy hrou. 
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Konstrukce 
 

• Ať děti Radkovi navrhnou a postaví jednomístný, superrychlý a  
  spolehlivý závodní automobil 






