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• Elektromobil je automobil využívajúci na svoj pohon elektrickú 
energiu (elektromotor namiesto klasického motora na pevné 
palivo) → Ako zdroj energie používa akumulátor, ktorý musí byť 
pred jazdou nabitý z externého zdroja.

• Výhody:

Veľká účinnosť. → Prevod el. energie na mechanickú je možné 
dosiahnuť s účinnosťou až 90 % oproti 25–34% účinnosti 
spaľovacieho motora. 

Elektromobily neprodukujú výfukové plyny. 

• Nevýhody:

 samotný akumulátor v automobile- veľmi objemný, príliš ťažký, 
má dlhé doby nabíjania.

vyššia obstarávacia cena automobilu a tiež obmedzený dojazd.



• Ako prvý zostrojil elektromobil Thomas 

Edison a v roku 1903 si ho dal aj 

patentovať.



• Našou úlohou bolo zo 

súčiastok, kt. sme 

dostali vyrobiť pre 

Nikolu Tesla 

elektromobil, ktorý 

mal byť čo 

najrýchlejší, a musel 

byť poháňaný iba 

slnečnou energiou!



• 4 kolesá

• 1 ozubené koliesko

• Šróbiky a matice

• 1 šrobováčik

• 4 tesnenia

• 4 držiaky

• 2 tyčky

• Zelená platnička- podvozok

• Motorček

• Solárny panel



1. Najprv sme 

si vybalili 

všetky 

pomôcky.

2. Začali sme tým, 

že sme na zelenú 

platničku 

namontovali 

držiaky.

3. Do kolesa sme zatĺkli 

tyčku, aby pevne 

držala a pridali sme 

tesnenie.

4. Tyčku s 

kolieskom sme 

prevliekli cez 

držiak a na 

druhý koniec sme 

tiež dali tesnenie 

a koliesko.

5. Aj na druhú 

stranu platničky 

sme namontovali 

držiaky.



6. Keď sme mali 

základ hotový, 

zistili sme, že 

sme zabudli na 

ozubené 

koliesko.

7. Tak sme odpojili 

jedno koleso, pridali 

ozubené koliesko a 

koleso naspäť 

zatlačili.

8. Teraz prišla 

najdôležitejšia časť. 

Pripravili sme si kábliky od 

solárneho zariadenia 

(odstránili sme izoláciu) a 

zapojili sme ich do 

motorčeka.

9. Motorček sme 

nalepili na autíčkový 

základ, tak aby sa 

ozubená časť dotýkala 

ozubeného kolieska.

10. Dolepili sme 

solárny panel a 

dúfali, že bude 

fungovať.





• Pri pokusoch, či nás výtvor funguje sme sa veľmi potešili. Naše 

solárne autíčko funguje na umelé svetlo z lampy a aj na 

viditeľné svetlo zo Slnka.

video-30419c965faa0c59f0f9e131d441746bbd6bd2d9d6c2e3a70f5ce4d6dd75eba2-V.mp4
video-aa18600e6b8e5a4556aacae0f587462eeb85ffdada119aa2c9b83300f12ff56d-V.mp4


1. Keďže sme chceli, aby naše 

autíčko vyzeralo, čo najlepšie 

začali sme tým, že sme si 4x 

vytlačili logo nášho týmu, 

vystrihli do kruhového tvaru a 

nalepili ako “puklice”. 

2. Potom sme ešte 

utesnili šróbiky, aby 

pevne držali.

3. Pokračovali sme 

tým, že sme motorček 

presunuli na spodnú 

stranu- tým sme hore

získali miesto a mohli 

sme “ozdobovať”.

4. Nachystali 

sme si lego a 

vyskladali 

kabínu pre 

vodiča.



5. Kabínu sme 

nalepili na 

platničku a začali 

sme skladať zadnú 

časť vozidla

Po dokončení:

Dá sa nám vyklápať kufor, máme 

vodiča s volantom aj riadiacou 

pákou a otváracie dvierka.
Solárne zariadenie 

je rafinovane 

umiestnené na 

streche a motorček 

na spodu platničky. 

Máme ešpézetku 

spredu aj zo zadu





• Naša Dodávka na solárny pohon je v podstate zmenšenina 

skutočného elektromobilu, kt. by sa mohol vyrábať.

Vyklápací kufor, kt. sa dá vyklopiť, tak aby bol solárny  panel 

nasmerovaný priamo na zdroj svetla.

Tmavé lego v okolí solárneho panelu- priťahuje viacej 

slnečného svetla

Cez priestor v kufri sa tiahnu kábliky od motorčeka k 

solárnemu panelu- takže nekazia celkový estetický vzhľad. 
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