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robo rally

1. hOdina – „ÚVOd“

Orientační časový plán setkání:
Čas Aktivita

10 min Představení hlavní myšlenky hry – hra o plánování robotů a závodění s nimi

25 min Příprava hry podle návodu, vysvětlení pravidel

40 min Hraní Robo Rally

15 min Reflexe hry

Když krabici rozbalíte, vypadá hra poměrně složitě, nicméně její základní princip je 
v podstatě jednoduchý. Hráči programují své roboty a snaží se s nimi dorazit na určené 
místo jako první. Kdo zvolí vhodnou trasu a správně robota naprogramuje, ten vyhraje. 
Na YouTube jsou dostupná videa v angličtině, kde se můžete vy či žáci podívat, jak hra 
probíhá. Vyhledejte text „Robo Rally How To Play“.  

Pokud má někdo problémy s angličtinou, tak česká pravidla starší verze, která se liší  
v pouze pár detaily a grafickým zpracováním, jsou k dispozici zde: http://www.deskove-
hry.cz/index.php/RoboRally_2005

V případě, že máte na škole možnost propojit setkání klubu s výukou AJ či zapojit rodilého 
mluvčího, je možné koncipovat některé setkání klubu jako bilingvní nebo dokonce čistě  
v angličtině, což může zvýraznit atraktivitu klubu (pokud jsou znalosti AJ žáků dostatečné).

První hodinu je vhodné pojmout jako seznamovací a hráčům zdůraznit, že se spíš učí prin-
cipy a pravidla a nejde tolik o to, kdo tentokrát vyhraje. Hráči by si měli schválně vyzkoušet, 
jak pravidla fungují. Pokud někdo udělá chybu, je to v pořádku a je vhodné ho podpořit  
a všem ostatním vysvětlit, v čem tato chyba spočívá, aby se jí napříště vyvarovali i ostatní.

Doporučujeme začít jenom pohybem robotů – hráči dostanou programovací karty a ro-
bota pouze rozpohybují. Úplně stačí závod k jedné vlajce, aby si hráči vyzkoušeli princip 
hry a to, jak fungují prvky na herním plánu.

Další pravidla jsou v podstatě doplňková a v první hře je nemusíte používat. Nejsložitější 
jsou pravidla pro poškození a vzájemnou interakci robotů. Nenechte se jimi odradit, dě-
lají hru mnohem zábavnější a není na nich nic těžkého. 

Učitel by měl hrát první hru společně s žáky a schválně zkoušet různé strategie a vyjasnit 
pravidla, která mohou být nejasná. 

Důležitá je fáze reflexe po skončení hry. Každý hráč by se měl vyjádřit k tomu, proč skon-
čil tak, jak skončil a jaké má plány pro příští hru. 
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2. hOdina – „Snažíme Se VyhráT“

Orientační časový plán setkání:
Čas Aktivita

15 min Základy teorie programování využitelné při hře

55 min Hraní Robo Rally

20 min Reflexe hry, příprava na „Turnaj“

Na začátku druhé hodiny je vhodné na úvod říci alespoň základy teorie programování 
a ukázat je na jednom či dvou modelových příkladech ze hry (volba správné trasy). Hráči 
si mohou vyzkoušet vyřešit obtížnější modelovou situaci. 

Opět je zde možnost propojení setkání klubu s  konkrétním vyučovacím předmětem, 
v tomto případě s výukou informatiky. Můžete např. přizvat jejího vyučujícího a na setká-
ní klubu navázat v další hodině (či alternativně matematiky). 

Ve fázi reflexe je dobré do ještě větší hloubky probrat, kdo vyhrál a proč, protože tím se 
hráči připravují na klíčovou třetí hodinu, ve které půjde o reálnou odměnu. 

Druhou hru by již měli žáci zvládnout sami, učitel pouze kontroluje dodržování pravidel. 

3. hOdina – „Turnaj“

Orientační časový plán setkání:
Čas Aktivita

15 min Strategické tipy pro vítězství, rekapitulace nejobtížnějších pravidel

65 min Hraní Robo Rally

10 min Reflexe hry

V této fázi by hráči měli výborně ovládat pravidla hry a měli by být schopni uvažovat 
o důsledcích svých tahů ve hře. 

Na třetí hodinu je vhodné přinést symbolickou odměnu pro vítěze (ideálně zlatou me-
daili) a ceny útěchy pro ostatní (sušenky, bonbony, nálepky apod.). 

Hráče je třeba upozornit, že tentokrát se hraje tzv. „ostře“, tedy že všichni hlídají, zda 
nejsou žádným způsobem porušována pravidla hry. 

Pokud je to nutné, je možné nechat žáky formulovat zásady fair play a vyvěsit je na vidi-
telné místo.
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Učitel si může vzít třeba oblečení připomínající sportovního rozhodčího a píšťalku, pří-
padně jiné rekvizity. Dále je vhodné se s hráči dohodnout, že proti rozhodnutí rozhodčí-
ho nejsou přípustné žádné námitky. Rozhodčí dokonce může hráče za nevhodné chování 
diskvalifikovat. 

Po skončení hry a odměnění vítěze je vhodné zdůraznit, že ve hře hraje velkou roli prav-
děpodobnost, a  že i  vítěz mohl klidně prohrát, pokud by dostával jiné programovací 
karty. Učitel by měl pochválit i ostatní za dobré výkony a snahu. Méně úspěšní hráči by 
rozhodně neměli odcházet s pocitem, že pokud tentokrát nevyhráli, nemají šanci uspět. 

4. hOdina – „KOmenTáTOr“

Orientační časový plán setkání:
Čas Aktivita

10 min Volba komentátora, zadání pro komentátora

50 min Hraní Robo Rally

30 min Reflexe hry jako celku, co je na ní dobré, co špatné, jak by se dala upravit, 
vylepšit

Závěrečná hodina by se měla nést spíše v odlehčeném a zábavném duchu. Proto je třeba 
určit jednoho oficiálního komentátora. Může jím být přímo učitel nebo vítěz ze 3. hodiny 
nebo poražený ze 3. hodiny nebo kdokoliv, kdo má o tuto roli zájem.

Pokud se na tom skupina dohodne, je možné opět hrát o odměnu, vhodnější je tentokrát 
spíše něco vtipného či symbolického než medaile. Kdo hru prohraje, tak může provést 
nějaký neškodný úkon (5 dřepů, oběhnout třikrát třídu, říct vtip či jazykolam). V někte-
rých skupinách je však tento postup vůči poraženému nevhodný a není rozhodně nutný – 
odlehčená atmosféra ve hře by se rozhodně neměla ani v náznaku změnit na symbolické 
ponížení poraženého. Velmi přitom záleží na klimatu ve skupině. 

Komentátor má za úkol komentovat dění ve hře tak, jako by dění na herní ploše komen-
toval do sportovního rádiového pořadu. Důležité je, který robot zrovna vede, komu zbývá 
málo času, kdo hru zdržuje, kdo má nejvíc životů, kolik zbývá do cíle, apod. 

Někdy komentátor může sklouznout k tomu, že si dělá legraci z pomalých hráčů, aby hru 
zrychloval, nicméně by je nikdy neměl nijak osobně urážet či ponižovat. Naopak je dobré, 
aby chválil ty hráče, kterým se podařil dobrý tah či sázka, nebo aby povzbuzoval ty slabší. 
Tento moment lze využít dále v rámci reflexe. 

Učitel může v poslední hře zaznamenávat jednotlivá kola a na závěr pak hráčům pustit 
zrychlenou verzi hry tak, jak byla zachycena. 
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Pokud je ve skupině dost žáků, může učitel kromě komentátora určit i zapisovatele. Jeho 
úkolem je zapisovat si, co se ve hře stalo, jak se vyvíjela, kdo nakonec vyhrál a proč. 
Ze zápisků pak napíše krátkou zprávu do fiktivních sportovních novin, kterou následně 
ostatním rozešle. Je možné využít ji jako informaci o dění v klubu třeba do školního ča-
sopisu či na blog. 

Závěrečná fáze setkání se hodí pro reflexi, a to jak reflexi samotného průběhu hry, tak 
doprovodných aktivit (komentáře, zapisování). Jak se hráči cítili? Bylo to vždy povzbuzu-
jící? Byla dodržována pravidla fair play? A další otázky podle aktuální situace. 

BOnuSOVá aKTiViTa PrO hru rOBO rally – KreaTiViTa

Hráči si doma připraví svoji vlastní herní desku, kde mohou vymyslet i další herní prvky 
(smrtící laser, teleport, …). Na této desce představí i scénář závodu (sami umístí vlaječky). 
Hráči si doma připraví svoji vlastní figurku robota. 


