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Úvod
 Určite každý z nás má svoju obľúbenú hračku. Ja mám lego. Preto je aj témou

mojej ročníkovej práce.
Doma mám niekoľko stavebníc a skladačiek.

 Stavebnica SEVA Stavebnica MERKUR

 Stavebnica ALFA



Úvod
 Stavebnica  GEOMAG                                               Skladačka  PUZZLE

 Stavebnica  VARIANT



Úvod
 Drevené  skladačky                                                Staré  lego  skladačky

Ale moja najobľúbenejšia je aj tak stavebnica LEGO, lebo je jednoduchá a má
veľa rôznych kombinácií.



História lega
A  teraz  by  som  Vám  niečo porozprával  
o  histórii  Lega.
 Je  to dávno, čo žil  jeden  dánsky  

tesár  Ole Kirk Christiansen. 
Bol  šikovný, mal  malú  firmu.  
Časy  boli  však  zlé, musel prepúšťať.  
Aby   uživil   seba  a  4  synov,  musel 
niečo  vymyslieť.  Napadlo  ho  
vyrábať  hračky.  
V  roku  1932 založil  firmu  na výrobu 
drevených  hračiek. 
Bolo  to  v  malom  meste  Billund na  
Jutskom poloostrove v  Dánsku. 

 V roku  1934, nazval  svoju  firmu  
LEGO.  Názov ,,lego“ vytvoril  z  
dánskeho    výrazu ,,LEg GOdt“

(slovensky „Dobre  sa  zahraj“). 





História lega
 Rok  1942 :  vypukol požiar. Dielňa, na  drevené hračky  zhorela , 

ale  Ole  sa  nevzdal  a  postavil  novú  továreň.  
 V roku 1947 ako prvý v Dánsku kúpil stroj na spracovanie plastov.

Začal vyrábať hračky z umelej hmoty.
 Medzi nimi aj "Automatic Binding Bricks“ (automaticky viazané kocky).

Mali výstupky a tak sa postavená hračka nerozpadala.



História lega
 V roku 1958 bol tvar tehličky patentovaný, ktorý je známy až dodnes.
 A  zase  požiar !  Bol  zničený  sklad  drevených  hračiek. 
 Výroba drevených hračiek sa zrušila.
 Od   roku   1964   sa   používa   na   výrobu   Lego   kociek

nový   materiál   ABS   (acrylinitrile  butadiene  styrene). 
Má  vysokú  tvrdosť  a  farebnú  stálosť. 

 Lego  sa  postupne dostalo  do  celého  sveta  a  vyrába  sa  nielen v Dánsku, ale  
aj  vo  Švajčiarsku, USA, Južnej  Kórei, Maďarsku  
a  od  roku  2000  aj  v  Česku. 



História lega
 V roku 2000 Britská asociácia hračiek menovala Lego kocku „HRAČKOU

STOROČIA.“



História lega
Ako sa lego vyrába dnes: 
Kocky  LEGA  sa  vyrábajú  z ABS.
Plastové  granulky  sa  lisujú  pri teplote  230 stupňov  Celzia  a  pod  tlakom  až 

150 ton.
Na záver sa  zabalia.



Druhy lega
 Z lega sa dajú postaviť rôzne modely ‐ autá, lietadlá, vlaky, domy, hrady,

vesmírne plavidlá, dokonca roboti.
Teraz vám porozprávam o jednotlivých druhoch, s ktorými som sa zatiaľ
stretol , no je ich aj oveľa viac:

DUPLO
 Je vhodné pre deti už od 1 roka. Sú tu rôzne postavičky a zvieratká.
CREATOR
 Je to celá súprava stavebníc, z ktorých sa dá poskladať až osem rôznych

modelov.



Druhy lega
CITY
 Tu poskladáte mestá, hasičské stanice, letiská, vlakové a vesmírne stanice.
HERO FACTORY
 Robotohrdinovia bojujú so zločincami a obnovujú mier v celej galaxii.



Druhy lega
TECHNIC
 Tu nájdeme motorové súpravy.
ATLANTIS
 Je pre milovníkov podmorského sveta.
STARWARS
 Pre milovníkov hviezdnych vojen a vesmíru.



Druhy lega
NINJAGO
 Má rôzne bojové figúrky, bojové karty a spinery.
BIONICLE
• Dajú sa poskladať bojovníci, ktorí medzi sebou bojujú.
LEGO SOCCER MANIA
• Je to počítačová hra‐ futbal, ktorú vytvorila firma Lego.
Lego  je  nielen  pre  chlapcov,  ale  aj  pre  dievčatá 

(napríklad Lego Friends)



Moje lego
 Už  v  úvode  som  hovoril, že  doma  mám  rôzne  skladačky , ale  najviac  som 

si  obľúbil  lego. Vo  voľnom  čase  si  často  sadnem  k  legu  a  začnem  skladať. 
Zvyknem  skladať  podľa  návodov  i  vlastnej  fantázie.
Tu  je  ukážka   mojich  výtvorov.



Moje lego



Lego  v  budúcnosti
 Počas písania mojej ročníkovej 

práce som sa dozvedel aj o 
počítačovom programe na skladanie 
lega. 

 Ak si nechcete kupovať drahú 
stavebnicu Lega, stačí, ak si 
stiahnete program Lego Digital
Designer. 
Nájdete tu všetky kocky, ktoré  
firma Lego  vyrobila. 
Pracovnú plochu môžete ľubovoľne 
otáčať, približovať či označovať 
jednotlivé kocky. 
Je to veľmi zaujímavé a myslím si, že 
sa týmto smerom bude uberať aj 
lego budúcnosti . 



Lego  v budúcnosti
 Ako  si  ja  predstavujem 
budúcnosť  mojej 
obľúbenej  hračky? 
Stavebnica  bude  taká 
dokonalá, že  si  budeme 
môcť  z  nej  vyrobiť  
napríklad   jednoduchého 
kamaráta  robota , ktorý 
nám  uprace  izbu, urobí 
domáce  úlohy, alebo 
nejaké  domáce  práce. 



Legoland
 Rodinný Lego podnik stále sídli v dánskom Billunde.  Tu je postavený 

prvý a najoriginálnejší zábavný park LEGOLAND, ktorý rozvíja 
možnosti stavebnice Lego do nekonečna. Bolo to v roku 1968.

 Vo  svete  sú  štyri  takéto  parky ‐ LEGOLAND Billund v Dánsku, 
LEGOLAND  Windsor  v  Londýne, LEGOLAND  Kalifornia  v USA a  
LEGOLAND Deutschland v Nemecku.

 Každý park má viac ako 50 jázd, výstavy a atrakcie.



Záver
 Na záver Vám chcem poďakovať za pozornosť a dúfam, že sa Vám táto

téma páčila a niečo ste sa aj dozvedeli.

Ďakujem za pozornosť !
Stretneme sa v  Legolande !
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