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1. Tam a zase zpátky 

• Použijte dlaždice obsažené v sadě nebo si vytvořte 
vlastní pomocí stavebního papíru. 

• Začněte na MODRÉ dlaždici. Kód Botleyho, abyste 
se dostali na ORANŽOVOU destičku, a poté se 
vraťte na MODROU destičku. Zkuste to udělat v 
nejkratší sekvenci kódu (4 kroky!). 

2.Tam a zase zpátky Část 2 

• Použijte dlaždice obsažené v sadě nebo si vytvořte 
vlastní pomocí stavebního papíru. 

• Začněte na MODRÉ dlaždici. Kód Botleyho, abyste 
se dostali na ORANŽOVOU destičku, a poté se 
vraťte na MODROU destičku. Zkuste to udělat v 
nejkratší sekvenci kódu (6 kroků!). 

3. zpáteční cesta 

• Použijte dlaždice obsažené v sadě nebo si vytvořte 
vlastní pomocí stavebního papíru. 

• Začněte na MODRÉ dlaždici. Kód Botleyho, abyste 
se dostali na ORANŽOVOU destičku, a poté se 
vraťte na MODROU destičku. Zkuste to udělat v 
nejkratší sekvenci kódu (16 kroků!). 

4. Zpět na první místo 

• Použijte dlaždice obsažené v sadě nebo si vytvořte 
vlastní pomocí stavebního papíru. 

• Začněte na MODRÉ dlaždici. Kód Botleyho, abyste 
se dostali na ZELENÝ dílek, a poté se vraťte na 
MODRÝ. Zkuste to udělat v nejkratší sekvenci kódu 
(12 kroků!). 

5. Goalllll! 

• Umístěte kruhovou branku na zem asi 10 stop před 
Botleyho. 

• Nyní nacvakněte Botleyho obličejovou masku a 
paže a dejte míč před Botleyho. 

• Kód Botleyho, aby odhodil míč do branky. 

Kolik kroků vpřed si myslíte, že bude potřeba, aby se 
Botley dostal do cíle? (Tip – Botley se při každém 
kroku vpřed posune o 8”). 

6. Další gól! 

• Nyní dejte dva góly! Umístěte kruhovou branku na 
zem asi 10 stop před Botleyho. 

• Nasaďte Botleymu obličejovou masku a paže a 
položte modrý míček před Botleyho. Kód Botleyho, 
aby odhodil míč do branky. 

• Nyní se otočte, získejte oranžovou kouli a přiveďte ji 
do cíle. Zkuste to udělat v co nejmenším počtu 
kroků! (Tip – Botley se při každém kroku vpřed 
posune o 8”). 

7. Maze Master 

• Pomocí stavebních bloků postavte bludiště. (Ujistěte 
se, že Botley projde bludištěm!) Nyní vytvořte svůj 
kód, abyste Botleyho prošli bludištěm. Střídejte se, 
abyste viděli, kdo dokáže projít bludištěm na 
nejmenší počet kroků! 

8. Nejlepší kamarádi 

• Rozjasněte někomu den! Kód Botley, aby přinesl 
květinu příteli. K nošení květiny použijte Botleyho 
masku a paže. 

9. Postavte dráhu! 

• Pomocí černé elektrické pásky vytvořte černou čáru 
pro Botleyho. Ujistěte se, že je na tvrdém hladkém 
povrchu, který páska nepoškodí. Podívejte se, kolik 
kol dokáže Botley udělat! 

10. Vezměte Botley na procházku 

• Stejně jako vy, i Botley potřebuje cvičení, aby zůstal 
zdravý. Sestavte největší kód, jaký můžete (až 80 
kroků!) a odešlete jej Botleymu. Nyní jděte za sebou 
a opakujte Botleyho pohyby. 
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11. Alfa Botley 

• Myslete na písmeno, jako je první písmeno vašeho 
jména. Nyní naplánujte kód pro Botleyho, který se 
bude pohybovat ve tvaru písmene. Zkuste to pro 
jiná písmena abecedy! 

12. Číslo Bot 

• Vymyslete číslo od 0 do 9. Nyní naplánujte kód pro 
Botleyho, který se bude pohybovat ve tvaru tohoto 
čísla. Kolik čísel dokážete „zakódovat“? 

  

13. Botley Bowling! 

• Nasaďte Botleyho masku a paže. Na hladký povrch 
položte 10 kostek nebo domino jako kuželky, asi 3 
stopy od Botleyho. 

• Kód Botleyho, aby srazil všechny „špendlíky“. Pro 
větší matematickou zábavu se střídejte a udržujte 
skóre. Sečtěte své sražené „kolíky“ v každém tahu. 

14. Break It Down 

• Botley je super silný robot! Dokážete pomocí 
stavebních kostek postavit věž dostatečně pevnou, 
aby odolala Botleymu? 

• Postav zeď nebo věž a pak nakóduj Botleyho, aby se 
ji pokusil porazit. 

15. Vejce Na Lžíci 

• Na velký list bílého papíru vytvořte klikatou stopu 
tlustým černým fixem. 

• Nyní nasaďte Botleyho obličejovou masku a paže a 
přepněte Botleyho do režimu LINE. Umístěte míč na 
Botleyho ruku. Podívejte se, jestli Botley dokáže 
zabránit tomu, aby „vejce“ spadlo, zatímco se klikatí 
podél linie. 

  

16. Botley KOUPIT HNED 500 

• Na velkém listu papíru postavte černou čáru 
Botleyho závodní dráhy. Podívejte se, jak dlouho 
dokáže Botley tlačit míč po dráze. 

17. Botley Escape Room 

• Znovu vytvořte místnost ve svém domě pomocí 
stavebních bloků a jiných předmětů. Nyní umístěte 
Botleyho do místnosti a naplánujte si kód, aby 
Botley mohl uniknout! Pro výzvu nastavte časovač a 
zjistěte, kdo může uniknout nejrychleji! 

18. YELTOB! 

• Pomocí bloků nebo jiných materiálů postavte pro 
Botleyho bludiště. Nyní otočte Botleyho a nakódujte 
Botleyho, aby prošel bludištěm ZPĚT! 

  

19. Následuj vůdce 

• Nechte jednoho hráče zakódovat sekvenci pro 
Botleyho (neukazujte ji druhému hráči!). Nyní 
stiskněte TRANSMIT a sledujte, jak Botley provádí 
kód. 

• Stiskněte CLEAR. Nyní se podívejte, zda druhý hráč 
může znovu vytvořit stejný kód! 

  

20 Robot v přestrojení! 

• K výrobě „kostýmu“ pro Botleyho použijte stavební 
papír nebo jiné materiály! Ujistěte se, že 
nezakrývejte Botleyho horní nebo přední senzory! 

21. Výzva s balančním míčem 

• Nasaďte Botleyho masku a paže a umístěte jednu z 
koulí na jeho ruce. Nyní vytvořte kód o 40 krocích 
pro Botley. Pro skutečnou výzvu přidejte hodně 
zatáček doleva a doprava. 

  

• Uchopte lžíci a položte na ni druhou kuličku. 
Požádejte někoho, aby stiskl TRANSMIT. Zatímco 
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Botley nese míč na rukou, vy sledujete Botleyho a 
opakujete jeho pohyby. Snažte se nespadnout míček 
ze lžičky! Kdo to unese nejdéle? 

22. Botley curling 

• Vystřihněte papírové „terče“ a položte je na podlahu 
asi 12 stop před Botley. Nyní se střídavě kódujte 
Botley, abyste se dostali co nejblíže k vnitřnímu 
kruhu. 
Přiřadit body: 

Modrý kroužek = 10 bodů 

Bílý kroužek = 20 bodů Červený 

kroužek = 50 bodů 

Sečtěte všechny body po 3 pokusech! 

23. Vstávej a tancuj 

• Naprogramujte pro Botleyho dlouhou kódovou 
sekvenci (60+ kroků) – čím delší sekvence, tím lépe! 
Vyzkoušejte kombinace otáčení vpřed a vzad a 
otáčení doleva a doprava. 

• Nyní si zahrajte svou oblíbenou píseň a tancujte 
spolu s Botley! 

24. dopravní zácpa 

• Vytvořte bludiště z autíček nebo kostek tak, aby 
vypadalo jako dopravní zácpa. Nyní vytvořte kód, 
abyste Botleyho dostali do provozu, aniž byste 
narazili do jakéhokoli auta! 

  

25. Botley Squared 

• Dokážete nakódovat Botleyho, abyste vytvořili co 
nejmenší čtverec? 

• Nyní naprogramujte Botleyho, aby vytvořil čtverec 
dvojnásobné velikosti. Co takhle 4x taková velikost? 

• Udělejte co největší čtverec. Zkuste k vytvoření 
programu použít funkci smyčky. 

26. Umění s Botley KOUPIT HNED 

• Do každé Botleyho dlaně vložte tenký fix s plstěným 
hrotem (pokud nesedí, můžete je přelepit). 
Odstraňte uzávěry značek. 

• Nyní položte Botley na velký list papíru. Kód 
Botleyho k vytvoření jedinečných mistrovských děl! 

27. Kartonová magie 

• Použijte lepenkové krabice k vybudování městské 
krajiny, aby mohl Botley cestovat. Zahrňte 
mrakodrapy a tunely! 

28. Řetězová reakce 

• Opatrně postavte domino nebo jiné tenké bloky 
nebo knihy, postavte je do řady nebo vzoru. Kód 
Botleyho, aby je srazil k zemi úderem domino 
„hlava“. Pokuste se udělat „řetězovou reakci“ a 
všechny je srazit! 

  

29. Rozvoz jídla 

• Položte na Botleyho ruce malý talíř nebo tác, 
naložte do něj jídlo na hraní (připravte jej z 
oblíbeného modelovacího těsta nebo hlíny) a 
nakódujte Botley, aby vám jídlo doručil bez použití 
rukou! 

  

30. Poznámka k překvapení 

• Kód Botley, abyste přinesli poznámku s 
povzbuzením nebo jen řekli „Ahoj“! Napište 
poznámku a zakódujte Botleyho, aby ji předal 
někomu, kdo mu rozjasní den! 

31. Hlídač pokoje 

• Kód Botleyho, který bude hlídat váš pokoj. 
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32. Doba čištění 

• Hračky a kostky jsou všude – nechte Botleyho 
uklidit! Použijte Botleyho masku a paže nebo novou 
stavebnici Crashin' a nakódujte Botleyho, abyste je 
odsunuli z cesty. 

33. Zatočte! 

• Použijte příkazy otáčení doleva (nebo doprava), aby 
se Botley točil jako vrchol. 

• Nyní, zatímco se Botley točí, točíte se i vy! Dokážeš 
se točit tolik jako Botley, aniž by se ti točila hlava?! 

  

34. Slovní změť 

• Napište písmena svého jména na samostatné kousky 
papíru. Smíchejte písmena a seřaďte je do řady. 

• Nyní naprogramujte Botleyho tak, aby šel na každé 
písmeno, aby vyhláskoval vaše jméno. Znovu 
zašifrujte písmena a zadejte nový program. 

 35. Tug O' War 

• Tohle vyžaduje dva lidi. Posaďte se asi 10 stop od 
sebe na hladký povrch a umístěte Botley doprostřed. 

• Kódování bude provádět jedna osoba. Hodit si mincí. 
Pokud dopadne na „hlavy“, nakódujte Botleyho, aby 
šel o 2 kroky vpřed směrem k druhé osobě. Pokud 
dopadne na „ocasy“, nakódujte Botleyho, aby šel 
dozadu směrem k vám. Mezi házením mincí 
nezapomeňte stisknout CLEAR. Vítězí hráč, který se k 
Botleymu přiblíží nejblíže! 

36. Buď jako Botley 

• Předstírejte, že jste robot jako Botley. Jediný způsob, 
jak se můžete pohybovat, je následovat příkazy a 
pohybovat se v sekvencích kroků. 

  

• Vytiskněte nebo vytvořte na papíře příkazy se 
šipkami, jako je VPŘED, ZPĚT, OTOČTE DOLEVA a 

OTOČTE KOUPIT TEĎ DOPRAVA. 

• Nyní se pohybujte po svém domě stejně jako Botley, 
ale pohybujte se krok za krokem a volejte svůj příkaz 
stejně jako vy! 

37. Botley Rodeo 

• Získejte malou akční figurku nebo panenku a položte 
ji na Botleyho. Nyní nakódujte Botleyho, aby se 
pohyboval po místnosti. Podívejte se, jak daleko 
můžete zajít, než váš „rodeo jezdec“ spadne! 

38. I Spy (3 nebo více hráčů) 

• Jeden hráč vybere předmět v místnosti. Dále tento 
hráč naprogramuje Botleyho, aby šel k objektu, 
stiskne VYSÍLAT a řekne: „Botley 
svými dvěma očima něco špehuje….(nápověda).“ 

• Nyní ostatní hráči křičí, který předmět si myslí, že 
Botley špehuje. Kdo první správně uhodne, 
vyhrává! Nyní je řada na tomto hráči, aby 
naprogramoval Botleyho! 

39. Botley Hopscotch (pokročilý) 

• Pomocí kousků papíru postavte skákadlo (nebo ho 
nakreslete na řeznický blok). 

• Kódujte Botleyho tak, aby šel od 1 do 5 a ujistěte se, 
že Botley „krokuje“ na každé očíslované pole ve 
správném pořadí. 

40. Přidejte 'Em Up 

• Na velký papír vytvořte mřížku 6 x 2 a očíslujte 
mezery 1–12. Zkuste to také s odečítáním! 

• Nyní házejte dvěma kostkami. Ať už čísla dají 
dohromady cokoliv, nakódujte Botleyho, abyste se k 
tomuto číslu dostali. 
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41. Vesmírný průzkumník 

• Na velký list papíru nebo řeznického papíru znovu 
vytvořte libovolnou mapu sluneční soustavy se 
zobrazením všech planet v řadě. 

• Vyvolejte název planety a poté nakódujte Botleyho, 
abyste se k této planetě dostali co nejblíže. Zkuste 
pojmenovat fakt o té planetě. 

42. Spin The Botley 

• Zahrajte si s malou skupinou. Položte Botleyho na 
zem a několikrát stiskněte OTOČENÍ DOPRAVA 
(alespoň 10x). 

Botleyho bludiště  

• Stiskněte TRANSMIT. Když se Botley zastaví, 

Osoba, na kterou Botley ukazuje, se musí postavit 

KOUPIT HNED a říct vtip, zazpívat píseň nebo 

zatancovat. 

  

43. Botley Distancování 

• Po podlaze postavte řadu předmětů (bloky, autíčka 
atd.). Umístěte Botleyho doprostřed nich. 

• Nyní se Code Botley hýbejte, ale použijte DETEKCI 
OBJEKTŮ, abyste se nedotkli žádného z objektů nebo 
se k nim nepřiblížili. Naprogramujte opravdu dlouhý 
kód, aby se Botley všem vyhnul! 

• Pomocí příkazů ŠIPKA „nakódujte“ Botleyho bludištěm k cíli! 

     

 44 Botleyho bludiště 1  45 Botleyho bludiště 2 
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KUP NYNÍ 

50. Botley Maze 7  KOUPIT HNED 

 
 

   


