
Metodikou podpořené úlohy propojující STEAM a programování, které dávají učitelům možnost, připravovat do života 
informaticky myslící žáky. Ucelený systém obsahuje průvodce učitele, hotové úlohy, potřebné vybavení a software. 
Vše je připraveno tak, aby projekty mohli vymýšlet, ladit i realizovat sami žáci.

• Zvyšuje didaktické možnosti učitele
• Zjednodušuje přípravu na výuku
• Pokrývá průřezová témata
• Umožňuje reálné využití 

Metodikou podpořené řešení 
jako stvořené pro realizaci 

nových RVP.

Objevte kouzlo STEAM  
a NOVÉ informatiky!

Na co je 
dobré π ?
INFORMATIKA, TECHNOLOGIE, 
MATEMATIKA

Naše řešení je jiné 
 

Naše bezdrátové moduly  
a intuitivní, jednoduše použitelný 
software tvoří jeden harmonický 
celek. Žáci mohou programem 
ovlivňovat chování fyzických mod-
ulů, a tak vytvářet funkční projekty 
simulující reálné aplikace. To vše  
během několika málo minut. 

Proč používat SAM Labs?

Metodické 
materiály

Jednoduchý 
software

Bezdrátové 
moduly

OCENĚNÝ | UČITELI NAVRŽENÝ | METODIKOU PODPOŘENÝ  
KREATIVNÍ | ZÁBAVNÝ 

• Podporuje sebedůvěru a spolupráci  
• Zvyšuje zájem a motivaci 
• Posiluje mezipředmětové vazby
• Pomáhá kreativně a kriticky myslet 

Fotografie vznikla na podporu projektu PRIM, fotograf David Oldřich 



STEAM úlohy

STEAM úlohy nabízí ...

Ucelené materiály pro učitele i žáky. Aplikace SAM Space žákům umožňuje programovat bezdrátové moduly, 
experimentovat, tvořit modelové situace a kontinuálně vylepšovat svá řešení. Dochází tak automaticky k 
upevňování jejich schopnosti informaticky myslet.

Vlastnosti STEAM úloh:

• Důraz na mezipředmětové vazby.
• Úkoly podporující sebereflexi a zpětnou vazbu.
• Vizuální, interaktivní a jasně strukturovaný obsah kažké úlohy:

Naše STEAM úlohy přináší do výuky reálný zážitek.

Kreativní: 
povzbuzují  
k inovaci

Mezipředmětové: 
zapojují kritické 
myšlení napříč 

tématy

Zaměřené na 
budoucnost: 

směřují k reálným 
aplikacím

Týmové: 
podporují 

nacházení a 
řešení problémů

Hotové úlohy SAM Space aplikace

Intuitivní, vizuální, 
aplikace pro lineární programování

Kompatibilní s iPad, Windows 10,  
Android a Chromebook

Postup výuky, pracovní listy,  
vše krok za krokem

Kompletně zpracované úlohy v českém 

jazyce v tištěné i digitální verzi!

Kontrolní 
seznam

Fáze  
aktivit

Vyhodnocení 
1

Rozšiřující 
aktivity

Vyhodnocení 
 2

Přehled

9

Čas na reflexi02
Bavily vás aktivity? Bylo pro vás něco příliš 
obtížné? Zakroužkujte emotikon vedle níže 
uvedených tvrzení, který nejlépe vystihuje
vaše pocity.

projekt náS Bavil

ROZUMĚLI JSME ZADANÝM 
ÚKOLŮM

PŘIŠLI JSME S VLASTNÍM ŘEŠENÍM 
ZADANÝCH ÚKOLŮ

NAŠE VÝSLEDKY JSME SDÍLELI  
S TŘÍDOU

1

2

3

4

SAM moduly

Ukázka hotového modeluDveřní 
„zvonek“ 
pro sluchově postižené

INFORMATIKA, PROJEKTOVÁNÍ A TECHNOLOGIE, PŘÍRODNÍ VĚDY



Programovací úlohy

 

Step 5 
From the ‘Microbit’ ‘Actions’ tab, drag on a ‘on microbit display (word)’ block. ● Set text to: system on   

The section at the end of the block allows text to be added and that will then be displayed in a scrolling effect across the microbit display. Step 6 
From the ‘DC Motor’ ‘Actions’ tab, drag on a ‘set Dc Motor motor speed to (0)’ block ● Set speed to 50    

The DC Motor will simulate the system starting and will spin and a speed of 50% of full speed. 

Step 7 
Connect the blocks and test the program. 

 

Click ‘run’ and test the system, the screen should start with the smaller to larger diamonds followed by the scrolling words ‘system on’ and the DC Motor spinning for 2 seconds. 

 

Checks for understanding:  “Which is the correct start up sequence?” 
“What is the word given to following an algorithm from start to finish?”  
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Worked Example – Let’s Build! 
Create a system that shows a smiley face. 

 

 

Instructions  Workspace  Notes 

Step 1 
From ‘Devices’, click 
‘Add Device’ and 
select from the list. 

● Microbit 
● Button 

Connect the blocks 
by turning them on, 
clicking ‘Connect’ 
and ‘Pair’. 

 

 

Step 2 
‘Button’ ‘Events’ tab, 
drag on a ‘when 
button is [pressed]’ 
block.   

The Button block will be the 
event for our program and the 
actions will be held within the 
block. 

Step 3 
From the ‘Microbit’ 
‘actions’ tab, drag on: 
● On microbit 

display - set to 
smiley face 

● Clear microbit 
LEDs   

The drop down of the ‘on 
microbit display’ block will 
allow the student to look at the 
possible preset display options 
there are. 
 
The clear microbit LEDs 
ensures the display is cleared 
before the event is activated 
again. 

Step 4 
From the ‘General’ 
tab, drag on a ‘wait 
for (2) seconds’ block   

Without the ‘wait for (2) 
seconds’ block the display 
would flash on and not stay 
enough to be seen. 

Step 5 
Connect the blocks. 
Click ‘Run’ and test 
your system. 

 

When the button is pressed the 
display on the microbit will 
show a smiley face for 2 
seconds and then clear. 
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Cyber Mission Overview 

During this lesson, students will gain understanding of what an algorithm is and how 

to apply this to a programming task. They will help S.A.M to set the scanner to show it 

is working with a series of symbols to show startup and text. 

Key Information 

  
 

 

 

Lesson Structure  Learning Objectives 

 
As a result of this lesson, students will be able to: 

Let’s Learn 
➜ Recognise and demonstrate what an algorithm is 

Worked Example – Let’s  

Build! 

Do 

➜ Create a program that will show a start up 

sequence  

Challenge – Debug It!  ➜ Describe choices made within program created  

Chilli Challenge  ➜ To extend & reflect on learning 

Reflect 
 

Lesson Topics 

Computing KS2 

Computer Science; Digital Literacy, Information Technology 

 

Materials Required 

SAM Labs Alpha, Team or 

Classroom Kit* 

 
Music 

 

 *Other SAM Labs kits for whole class instruction. See Teacher's Guide for more info. 

 

Key 

 
SAM Cyber Journal  The Cyber Journal can be used alongside each lesson 

 
Key Information  Information needed to be able to access the lesson 

 
Link Forward  How does this link to the practical challenge 

 
Checks for 

Understanding 
Questions linked with slides 
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Programovací úlohy nabízí ...

Studenti základních i středních škol se s námi mohou vydat na svou cestu kyberprostorem. Aplikace 
SAM Blockly jim umožní využít zkušeností získaných při realizaci jednodušších STEAM úloh, rozvíjjet své 
informatické myšlení, programovat složitější modely, překonávat problémy a nalézat jejich řešení. 

Vlastnosti programovacích úloh:

• Navazují na znalosti získané realizací STEAM úloh.
• Otevírají programování i méně zkušeným učitelům, kterým poskytují vše, co pro realizaci úlohy potřebují.
• Každá úloha obsahuje teoretický základ, ukázky praktického využití i konečné zhodnocení práce. Vše 

uspořádané do jasně strukturovanému postupu:

Naše programovací úlohy posilují rozvoj informatického myšlení.

Poutavé, 
založené na 
konkrétním 

obsahu

Jednoduše 
pochopitelné

Směřující 
k budoucí 

kariéře

Dostupné a  
motivující k 
neustálému 

rozvoji

Hotové úlohy

Postup výuky, pracovní listy,  
vše krok za krokem

Ukázkové úlohy (anglicky) jsou ke 

stažení na samlabs.com!

Aplikace pro blokové programování

Kompatibilní se všemi operačními 

systémy v prostředí prohlížeče Chrome
Možnost propojení s micro:bit

SAM Blockly aplikace SAM Hardware

Vytvoř
Ukázka řešení, motivující úkol, 

odladění

Nauč se
Základní dovednosti a návaznost 

úlohy na reálné aplikace 

Zhodnoť
Dosažený pokrok, porovnání řešení  

s dalšími skupinami 



Odolný 
úložný box

Ideální pro školní třídu

Aplikace SAM Space 
Pro iOS, Android,  

Windows, Chromebook 

Sady odpovídající velikosti 
třídy i rozpočtu

Metodika, úlohy a 
pracovní listy

Doplňky
SAM Labs sady mohou být 

kombinovány s LEGO®,  
3D tiskárnou apod.

Bezdrátové Bluetooth  
SAM moduly

©2019 SAM Labs

www.samlabs.cz

Alpha
Kit

Number of students 

Lesson plans

Getting Started Guide

SAM Space app

Teacher training and support

Ultra-portable

Perfect for small classes and coding clubs

Curious Cars app (learn-through-play)

Variety of unique SAM Blocks

Perfect for makerspaces

Repeating groups of blocks for students to all follow one lesson

Complete solution for a full classroom (30 students)

Curious
Cars

Team
Kit

STEAM
Kit

Classroom
Kit

2-3 2-3 9-10 4-6 30Počet žáků

Metodické materiálly

Příručka “Jak začít”

Aplikace SAM Space

Technická podpora s školení

Velmi lehce přenosné

Vhodné pro malé třídy a kluby

Aplikace Curious Cars pro výuku formou hry

Velké množství variabilních modulů

Výborné pro kreativní dílny

Opakující se moduly pro větší množství žáků

Řešení pro celou třídu (30 žáků)

Alpha
Kit

Curious 
Cars

Team
Kit

Maker
Kit

Classroom
Kit


