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Abstrakt: 

Autorka se ve své bakalářské práci věnuje otázce zařazení a postavení výuky 

programování na ZŠ. Analyzuje možnosti využití programovacích prostředí jako 

Logo, ComeniusLogo, Imagine, Karel, Baltik a Baltazar, které se používaly a stále 

ještě používají na některých českých základních školách. Autorka seznamuje 

s principy programování a možnostmi objektového dynamického programovacího 

prostředí Scratch 1.3 a 1.4 pro tvorbu multimediálních úloh, který je volně 

dostupný na Internetu. Předností je jednoduchost v ovládání a názorná vizualizace 

struktury sestaveného programu v podobě „puzzle", díky níž práci se Scratch 

zvládnou i žáci 1.stupně ZŠ. Součástí bakalářské práce je i rozbor a hodnocení 

ukázek dostupných na Internetu a návrhy souboru úloh, projektů a námětů 

pro žáky s jejich řešením či doporučeními к řešení. 
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Title: 

Potentials and Ways How to Use Scratch at Basic School Education. 

Summary: 

The bachelor thesis deals with a question of the position of programming 

education at Czech basic schools. The author of the thesis analyses possibilities 

of using programming environments for children such as Logo, ComeniusLogo, 

Imagine, Karel, Baltik and Baltazar, that were used and are still in use at some 

of Czech basic schools. The author in her thesis presents programming concepts 

and ideas needed for multimedia project creative production based on using 

object-oriented dynamic programming environment Scratch 1.3 and 1.4, which is 

freely available on the Internet. The main merits of Scratch are its simplicity to use 

it and schematic graphic visualisation of programme structures that looks 

like a "puzzle" and that could be understandable also to Primary School Education 

children. The thesis pursues also analysis and evaluation of projects availabe 

on Scratch website. The most valuable part of the bachelor thesis is a set of tasks 

with solutions or hints how to solve them, exercises, projects, 

and recommendation for pupils'creative activities to learn programming in Scratch. 

The author has published some examples on Scratch WWW pages. 

Keywords: 

Basic School, Programming, Program Languages for Children, Scratch, Sharing, 

Interaction, Multimedia. 

2 



Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Možnosti využití 

jazyka Scratch na ZŠ vypracovala pod vedením 

doc. RNDr. Miroslavy Černochové, CSc. samostatně 

na základě vlastních zjištění a za použití pramenů 

uvedených v seznamu. 

Praha, 11. srpna 2009 

3 



Obsah: 

1 Úvod 6 

2 Cíle a použité metody 7 

3 Programování na ZŠ 8 

3.1 Proč se učit základům programování na ZŠ? 8 
3.2 V čem programovat? 9 

3.2.1 Logo 9 

3.2.2 Comenius Logo 11 

3.2.3 Imagine 12 

3.2.4 Karel 13 

3.2.5 Baltazar 16 

3.2.6 Baltik 17 

3.3 Výuka programování na ZŠ v současné době 19 

4 Programovací prostředí Scratch - charakteristika a možnosti 20 

4.1 Základní pojmy programu Scratch 23 
4.1.1 Seznam sprite 24 

4.1.2 Paleta bloků a plocha pro skripty 25 

4.1.3 Kostýmy 26 

4.1.4 Zvuky 27 

4.1.5 Informace o aktuálním sprite 27 

4.1.6 Lišta nástrojů 28 

4.1.7 Menu 28 

4.1.8 Zelená vlajka 29 

4.1.9 Editor malování 30 

4.1.10 Bloky ve Scratch 31 

4.1.11 Seznamy 33 

4.1.12 Textové řetězce 33 

4.2 Webová stránka Scratch 34 

5 Analýza dostupných ukázek vytvořených v programu Scratch 38 

6 Programovací koncepty 40 

7 Úlohy a náměty pro práci s jazykem Scratch 41 

7.1 Učíme se příkazy ze sekce Pohyb 41 
7.1.1 Ukázková úloha: Bludiště 41 

7.1.2 Úlohy к řešení ze sekce Pohyb 42 

4 



7.2 Učíme se příkazy ze sekce Vzhled 43 
7.2.1 Projekt Bobíkova show 43 

7.2.2 Ukázková úloha: Vystoupení 44 

7.2.3 Úlohy к řešení ze sekce Vzhled 45 

7.3 Učíme se příkazy ze sekce Zvuk 46 

7.3.1 Projekt Zvukohra 46 

7.3.2 Úlohy к řešení ze sekce Zvuk 47 

7.4 Učíme se příkazy ze sekce Pero 47 

7.4.1 Ukázková úloha: Kreslení 47 

7.4.2 Úlohy к řešení ze sekce Pero 49 

7.5 Učíme se příkazy ze sekce Vnímání a Operátory 50 

7.5.1 Ukázková úloha: Záchrana Pomíka 50 

7.5.2 Úlohy к řešení ze sekce Vnímání a Operátory 52 

7.6 Učíme se příkazy ze sekce Operátory a Proměnné 53 
7.6.1 Ukázková úloha: Kalkulačka 53 
7.6.2 Úlohy к řešení ze sekce Operátory a Proměnné 55 

8 Závěr 57 

5 



1 Úvod 

Téma bakalářské práce Možnosti využití jazyka Scratch na ZŠ jsem 

si vybrala, protože se domnívám, že algoritmy a základy programování by dnes 

na ZŠ neměly být vyučovány jen v mimoškolních aktivitách žáků, ale měly by 

se stát součástí výuky pro všechny žáky ZŠ. Algoritmům a základům 

programování se totiž lidé mimoděk učí již od dětství. Dovednosti dětí analyzovat 

situace a sestavovat formalizované postupy řešeného problému v běžném životě 

by se mohly využít a dále rozvíjet nejen ve výuce programování, ale i při řešení 

různých úloh v matematice i dalších vyučovacích předmětech na ZŠ. 

V současné době je výuka algoritmů a základů programování na většině ZŠ 

bohužel opomíjena. Avšak z hlediska využití dovedností algoritmického myšlení, 

které, dle mého názoru, nabývají v praktickém životě stále většího významu, 

je tato výuka potřebná. 

Většina základních škol dnes již disponuje dobře hardwarově i softwarově 

vybavenými počítačovými učebnami. Také se zvětšuje počet vystudovaných 

učitelů informatiky, kteří tak mají větší přehled v oblasti počítačů a programování 

než-li jejich předchůdci, kteří pocházejí většinou z řad matematiků nebo laických 

počítačových nadšenců. Myslím tedy, že je nejvyšší čas „přesunout" algoritmy 

a základy programování z mimoškolních aktivit do běžné výuky na ZŠ. 

Ve své bakalářské práci se zabývám otázkou, proč vlastně učit základy 

programování na ZŠ a co to žákům přinese. Nastiňuji zde současnou situaci výuky 

algoritmů a základů programování na ZŠ v ČR. Charakterizuji program Scratch 

verzi 1.3 a určuji možnosti využití tohoto programovacího jazyka na ZŠ. 

Dále se věnuji základním pojmům programu Scratch. Charakterizuji oficiální 

webovou stránku Scratch, která je důležitou součástí podpory pro práci se Scratch 

a analyzuji ukázky projektů, vytvořených v prostředí Scratch, dostupných 

na Internetu. 

Ve své práci navrhuji pro žáky ZŠ soubor úloh a aktivit s využitím jazyka 

Scratch verze 1.4. Úlohy jsou rozděleny do několika kapitol, kde každá kapitola je 

věnována určitým typům příkazů. 
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2 Cíle a použité metody 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat stávající situaci výuky algoritmizace 

a základů programování na českých ZŠ. К tomu bylo potřeba provést analýzu 

kurikulárních dokumentů a některých materiálů a článků věnovaných výuce 

informatiky na ZŠ. Při této analýze jsem si všímala především témat týkajících se 

výuky algoritmů a programování na českých školách. Výsledkem mého průzkumu 

bylo zjištění, že se v současné době na ZŠ algoritmy vyučují v rámci předmětu 

matematika a výuka programování je zařazena převážně do mimoškolních aktivit. 

Hlavním cílem mé práce bylo navrhnout soubor úloh a učebních aktivit 

s využitím programovacího jazyka Scratch pro žáky na ZŠ. Abych mohla začít 

navrhovat úlohy pro žáky, bylo nezbytné se nejprve s programovacím prostředím 

Scratch seznámit a naučit se s ním pracovat. К programu Scratch do té doby 

nebyly к dispozici žádné materiály či příručky v českém jazyce, a tak jsem se 

s tímto programem seznamovala na základě cizojazyčných materiálů, článků 

a ukázek dostupných na Internetu a samozřejmě také přímou konfrontací 

s programem samotným. Výsledkem mého poznávání je popis tohoto prostředí 

a jeho funkcí v kapitole 4.1. 

То, к čemu mohou děti Scratch využít, co by je eventuálně zajímalo nebo 

co by si přály ve Scratch dělat, jsem zjistila pomocí analýzy projektů umístěných 

na Webu. Jelikož tyto projekty byly vloženy na Web převážně dětmi, kteří tvoří 

velké procento uživatelů Scratch. Pro vyhodnocení těchto projektů jsem sestavila 

soubor kritérií. 

Jak jsem již uvedla, hlavním cílem mé práce bylo navrhnout úlohy a učební 

aktivity pro žáky ZŠ s využitím programovacího jazyka Scratch. Řešením těchto 

úloh se mají žáci seznámit s funkcí jednotlivých příkazů jazyka Scratch a naučit se 

je správně používat v programech Scratch. Výsledkem je soubor ukázkových úloh, 

projektů a úloh к řešení v kapitole 7. Úlohy jsou rozděleny do několika podkapitol, 

kde každá je věnována určitým typům příkazů, které jsou v prostředí Scratch 

rozděleny do různých sekcí. 
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3 Programování na ZŠ 

3.1 Proč se učit základům programování na ZŠ? 

„Málokdo z nás si uvědomuje, že zrovna programování je činnost, kterou 

provozujeme od nejútlejšího dětství. Program1 totiž není obecně nic jiného, než 

specifikovaný postup vedoucí ke splnění zadaného úkolu. Jenže takový postup již 

navrhuje i batole, které se chce dostat ke hračce, na niž bez pomůcky nedosáhne. 

S postupujícím věkem jsou naše programy stále složitější a „rafinovanější". 

Postupně se do nich dostávají procedury (poprosím staršího bráchu, aby mi 

sundal balón ze skříně, kam nedosáhnu), funkce (zeptám se kolemjdoucího, kolik 

je hodin), proměnné (musím si zapamatovat, kudy jsem šel, abych příště trefil), 

podmínky (když mne Lojza pozve na chatu, strávím víkend s ním, jinak zavolám 

Frantovi), cykly (dokud nenajdu peněženku, nemohu odejít do hospody) a další. 

Když se začneme učit programovat, to nejdůležitější již většinou známe. 

Potřebujeme si pouze uvědomit své dosavadní znalosti a dovednosti a naučit se 

zapsat naši představu o řešení úlohy pomocí nějakého formalizmu a především 

s respektem к omezeným možnostem používaného počítače a programovacího 

jazyka" (12). 

Pomocí algoritmizace a základů programování se žáci zároveň učí základní 

principy matematiky a informatiky a rozvíjejí své kreativní a analytické myšlení. 

„Domnívám se proto, že otázkou není zda učit programování, ale jak jej učit 

a kdy s jeho výukou začít. 

Neměli bychom si ale plést výuku programování s výukou konkrétního 

programovacího jazyka. Při výuce programování by nemělo být důležité, jak se to 

či ono naprogramuje např. v Pascalu. Měli bychom se soustředit především 

na vysvětlení základních principů, postupů, obratů a pak ukázat jejich realizaci 

v použitém programovacím jazyce. To však neznamená, že na použitém 

programovacím jazyce nezáleží. 

Při výběru programovacího jazyka, jehož prostřednictvím budeme žáky 

uvádět do světa programování, se nemusíme omezovat na jazyky, které budou 

používat ve své další praxi, ale můžeme jazyk vybrat tak, aby se s jeho pomocí 

1 Počítačový program - postup operací, kterým popisujeme realizaci konkrétní úlohy. 
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žáci co nejsnadněji a co nejlépe naučili potřebné základy. Z něj pak můžeme přejít 

na jazyk, s nímž se budou setkávat ve své praxi. U vstupního programovacího 

jazyka bychom měli dávat pozor na to, aby přechod z tohoto vstupního jazyka 

na jazyky běžně používané byl co nejjednodušší a nejpřirozenější. 

Z hlediska výuky základů programování jsou nejvýhodnější programovací 

jazyky specializované právě na maximální usnadnění výuky základů 

programování. Takových jazyků a na ně navazujících vývojových prostředí je 

ve světě celá řada. Mnohé přicházejí s řadou vynikajících nápadů a většina z nich 

zavádí jednoduchý virtuální svět, v němž pak žáci řeší nejrůznější úlohy" (13). 

3.2 V čem programovat? 

V České republice se к výuce základů programování na základní škole 

nejčastěji používají jazyky Imagine, Baltazar a Baltik a někde se můžeme setkat 

i s Karlem, dříve také Logo a ComeniusLogo. Každý z těchto jazyků má své 

výhody a nevýhody. Čeští učitelé se však ani dnes neshodnou, zda a v jakém 

programovacím jazyce vyučovat programování na ZŠ. 

3.2.1 Logo 

Obrázek 1: Grafické prostředí programovacího jazyka Logo. (Převzato 

z http://home. messiah. edu/~deroos/CSC 171/LogoLab/LogoHelp/Logolntro. htm.) 

Programovací jazyk Logo vznikl na Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) v roce 1967 jako jazyk pro výuku myšlení s cílem „dát к dispozici 

začátečníkům v programování komunikační prostředí mezi počítačem a člověkem. 

Ve skutečnosti to není jen jazyk pro děti" (26). 

Logo má podobné rysy jako jazyka LISP, což je jazyk pro programování 

např. umělé inteligence nebo konstrukčního programu AutoCad. „Na rozdíl 
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od jazyka LISP však Logo používá snáze čitelnou syntaxi bez mnoha závorek 

a také zápis matematických výrazů je stejný, jaký se používá na školách, kde se 

základní aritmetické operace zapisují infixovou notací a ne notací prefixovou jako 

v LISP" (18). 

Hlavní postavou jazyka Logo je želva. Když želva spustí ocásek, zanechává 

za sebou stopu v písku. Ve spojitosti s Logem se proto často hovoří o želví 

grafice. A právě želví grafika velkou měrou přispěla к poměrně značné oblíbenosti 

a také rozšíření Loga, především na školách v zahraniční. 

Želva rozumí od počátku široké nabídce příkazů, a to nejen pro tvorbu 

grafických obrazců, ale i pro práci s textem a pro provádění matematických 

výpočtů. V Logu můžeme řešit řadu úloh i z oblasti umělé inteligence. 

Způsob uvažování při tvorbě programů v Logu byl trochu jiný než způsob 

uvažování při tvorbě programů v ostatních programovacích jazycích té doby. Jeho 

autorům proto bylo často vytýkáno, že je tento jazyk pro výuku programování 

nevhodný. Autoři se však bránili tím, že nevymýšleli jazyk pro výuku 

programování, ale jazyk pro rozvoj myšlení dětí, přičemž se opírali o východiska 

Piagetovy genetické epistomologie (14). Zejména Seymour Papert, jeden 

ze spolutvůrců jazyka Logo, si přál, aby s jazykem Logo děti prožívaly radost 

při svém učení a aby si mohly samy naprogramovat, co bude počítač dělat (17). 

„Logo není z dnešního pohledu „pouze" programovací jazyk, ale také celé 

interaktivní vývojové prostředí nabízející uživatelům vlastní programové knihovny, 

podporu pro tvorbu vektorové a mnohdy i bitmapové grafiky, zvuků, multimedií 

apod." (18). 

to ctverec 
repeat 4 [ 

forward 100 
l e f t 90 

] 
end 

Obrázek 2: Ukázka zápisu příkazu v příkazovém řádku v jazyce Logo (zdroj 18). 
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3.2.2 Comenius Logo 
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Obrázek 3: Grafické prostředí programovacího jayzka Comenius Logo (zdroj 19). 

„Comenius Logo je objektově orientovaná implementace jazyka Logo 

vyvíjená na Slovensku ale rozšířená takřka po celém světě. Jeho autoři Andrej 

Blaho, Ivan Kalaš a Petr Tomcsányi z Univerzity Komenského v Bratislavě vytvořili 

programovací nástroj s grafickým uživatelským rozhraním pracujícím v prostředí 

Microsoft Windows. Konkrétně se jedná o šestnáctibitovou aplikaci kompatibilní 

s Windows 3.1 (vytvořenou v Borland C++), kterou je však možné provozovat 

i v novějších verzích Windows. 

Základní okno prostředí Comenius Logo je stejně jako v prostředí Logo 

rozděleno na dvě části, přičemž v horní části se nachází grafická plocha, po které 

se pohybuje želva a v části spodní se nachází příkazový řádek. Delší procedury 

se mohou zapisovat v textovém editoru, což je výhodnější než použití příkazového 

řádku. 

V jazyku Comenius Logo je možné současně naprogramovat pohyb 

několika želv, což lze využít například při tvorbě simulací, interaktivních aplikací, 

jednoduchých her atp." (19). 

? ctuerec 
? dopredu 150 
? uleuo 100 
? pn do 40 pd 
? nastaupb 13 nastauptl 3 dopredu 56 
? I 

Obrázek 4: Ukázka zápisu příkazu v příkazovém řádku v jazyce Comenius Logo (zdroj 19). 
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3.2.3 Imagine 
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Obrázek 5: Ukázka projektu v prostředí Imagine (zdroj 19). 

Imagine je objektový jazyk pracující ve 32bitovém prostředí, který vznikl 

v roce 2001 a navazuje na principy jazyka Comenius Logo (16bitové prostředí). 

Autoři si dali za cíl vytvořit moderní programovací prostředí, s nímž může pracovat 

nejen profesionální programátor, ale i začátečník. 

Svým propracovaným grafickým uživatelským prostředím se jedná 

o programovací jazyk směrovaný především na základní a střední školy. Kromě 

klasických programů se želví grafikou kombinovanou s bitmapovými obrázky je 

v této implementaci možné vytvářet multimediální aplikace, prezentace, programy 

s grafickým uživatelským rozhraním (jednoduché dialogy, formuláře) atp. 

„V prostředí Imagine společně s modulem Logo Motion si žáci nebo studenti 

mohou velmi příjemnou a nenáročnou formou vyzkoušet základy procedurálního 

programování i programování řízeného událostmi, práci v rastrovém grafickém 

editoru včetně vytváření animovaných obrázků a přitom se navíc i dobře 

pobavit" (20). 
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Obrázek 6: Editace obrázku želvy v grafickém editoru LogoMotion (zdroj 19). 
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Programovací jazyk Imagine je oproti jazyku Comenius Logo rozšířen 

o možnosti psát kód s využitím objektově orientovaného programování. Není to 

však vyžadováno a je možno se držet i zaběhaného „funkcionálního" přístupu. 

Stejně jako v jazyku Comenius Logo jsou dostupné prostředky pro tvorbu 

paralelních procesů. 

Do češtiny je přeloženo celé grafické uživatelské prostředí i rozsáhlá, 

přehledná nápověda i základní příkazy Loga" (19). 

Programování v Imagine je řízeno událostmi. To znamená, že 

nesestavujeme nějaký rozsáhlý souvislý program, který se soustřeďuje na řešení 

všech možných situací, ale navrhujeme mnoho malých, někdy pouze 

jednopříkazových podprogramů, které se automaticky vyvolávají při vzniku 

různých událostí např. táhnutí nebo klepnutím myši, kolizí s jiným objektem apod. 

Pro různé objekty a jejich události definujeme různé podprogramy (11). 

Imagine umožňuje vytvářet síťové projekty (programy, které běží současně 

na více počítačích v síti a spolupracují, jako např. chat, síťové hry ap.) Imagine 

dává na původní aplikaci nezávislý výstup v podobě spustitelných .exe souborů 

nebo v podobě tzv. webových projektů (aplety běžící na webové stránce) (21). 

přikaž čtverec 
perodolů 
opakuj 4 [dopředu 100 vpravo &0] 
peronahoru 
konec| 

Obrázek 7: Ukázka zápisu příkazu v jazyce Imagine (zdroj 19]. 

3.2.4 Karel 

Obrázek 8: Grafické prostředí programovacího jazyka Karel. (Převzato 

z http://www. flatulent, szm. sk/kareí/kareí3d. html.) 
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„Na přelomu 70. a 80. let 20. století se Richard Pattis na Stanfordské 

universitě začal ve svých kurzech programování setkávat se studenty, kteří již 

před příchodem na školu vytvořili na svých domácích počítačích řadu programů 

v Basicu. Přitom se však naučili řadě zlozvyků, kterých se jen velice těžko 

zbavovali. Richard Pettis pro ně proto vymyslel robota (pojmenoval jej po Karlu 

Čapkovi2 - „Karel") a jeho jednoduchý svět. 

Úlohy pro robota „Karla" studenti řešili zpočátku v omezené verzi Pascalu 

bez proměnných a datových typů. Tím byla do jisté míry srovnána obtížnost 

začínajících studentů programování s těmi zkušenějšími, kteří zde mohli uplatnit 

jen málo ze svých zlozvyků z dřívějška a postupně se je tak odnaučovali. 

Tento námět inspiroval několik nadšenců ze Stanice mladých techniků 

v Praze к tvorbě interaktivních programů, které byly v průběhu osmdesátých let 

implementovány na většinu u nás dostupných mikropočítačů a pomocí nichž 

v té době vstupovala do světa programování většina budoucích 

programátorů" (14). 

Původní Pattisův „Karel" žije ve městě tvořeném pravoúhlou sítí ulic -

vodorovných „streets" a svislých „avenues". Není-li „streets" před „Karlem" 

zatarasena zdí, může se Karel pohybovat z křižovatky na křižovatku. „Karel" umí 

zjistit, je-li na dané křižovatce zvukový maják (beeper), a v případě potřeby jej 

dokáže sebrat nebo jej naopak na křižovatku umístit" (14). "Svět robota „Karla" byl 

navržen tak, aby jej bylo možno jednoduše implementovat i na počítačích 

s alfanumerickým výstupem. Je zřejmé, že využitím grafiky by se práce v prostředí 

„Karel" stala efektnější a pro uživatele i přitažlivější" (15). 

„Tomáši Bartovskému, který vytvořil první českou verzi robota „Karla", 

se nelíbila síť linek představujících ulice a rozhodl se modelovat město jako 

šachovnici (dvorek). Český „Karel" proto nežije ve městě, ale na dvorku, kolem 

něhož je postavena zeď. Zdi mohou být postaveny i na jednotlivých polích této 

šachovnice. „Karel" se dokáže po dvorku pohybovat, umí na jeho jednotlivá 

políčka pokládat značky a zase je z nich sbírat. Na počátku „Karel" rozumí pouze 

čtyřem základním povelům (primitivům): Krok (udělá krok vpřed), Polož (položí 

pod sebe značku), Zvedni (zvedne jednu ze značek, které jsou pod ním) 

2 Český spisovatel Karel Čapek poprvé použil slovo robot ve významu stroj v divadelní hře R.U.R. 
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a VlevoVbok. Kromě toho „Karel" dokáže otestovat sedm základních podmínek: 

Zeď (zjistí, zda je před ním zeď), Značka (zjistí, zda je pod ním značka), 

Stisknuto (zjistí, zda od posledního testování někdo stisknul nějakou klávesu), 

Východ (zjistí, zda je otočen na východ)" (14). 

„Český „Karel" a jeho svět byl navržen tak, aby při řešení úloh programátoři 

nepotřebovali proměnné. Takto jednoduše koncipovaný „Karel" byl sice velice 

užitečný při počáteční výuce základů algoritmizace, avšak ve své původní verzi 

nenabízel žádný větší prostor pro stejně elegantní využití i při následném výkladu 

práce s daty. 

Cestu, jak řešit výše uvedené nevýhody, naznačil B. Soukup ve svém 

systému Baltazar. Robot „Karel" je v něm nahrazen čarodějem Baltazarem, který 

se sice také pohybuje v šachovnicově uspořádaném světě, ale jeho možnosti jsou 

mnohem bohatší" (15). 

BE G INN ING- OF - P ROGRAM 
DEFINE turnright AS 
BEGIN 

turnleft 
turnleft 
turnleft 

END 

BEGINNING-OF-EXECUTION 
ITERATE 3 TIMES 

turnright 
turnoff 

END-OF-EXECUTION| 

END-OF-PROGRAH 

Obrázek 9: Ukázka zápisu příkazu v jazyce Karel. (Převzato 

z http://sk.wikipedia.org/wiki/Karel_%28programovac%C3%ADJazyk%29.) 
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3.2.5 Baltazar 

S ř RAY N E 
0000004 
Zadej odpověď: У fy.ýJ 

> S ? A T H E 
0 0 0 0 0 0 1 

í (Li) K (konec zkoušení) 

tchran su. Uyta 

Zkoušení vyjMenovaných slov 2.0 (c) Tonáš B o ř i l 

Zvuk - zapnutý 

Obrázek 10: Grafické prostředí programovacího jazyka Baltazar. (Převzato 

z http://www.tomasboril.cz/hobbies_programs.html.) 

Prostředí Baltazar bylo vyvinuto českou společností SGP Systems (Soukup 

Graphic Programming Systems) v roce 1993. 

Baltazar je systém s vlastním programovacím jazykem (na bázi jazyka C) 

a strukturálními diagramy, určený pro výuku a pochopení základních principů 

programování. Obsahuje knihovnu funkcí (převážně pro práci s 2D grafikou), která 

se jmenuje Baltazar (22). 

„Program Baltazar nahradil abstraktní značky konkrétními předměty 

označenými číslem (místo pěti značek je na poli předmět č. 5). Tyto předměty 

však Baltazar nepokládá, ale čaruje. Další rozdíl je v tom, že program Baltazar 

zcela akceptuje ideu dvorku a kouzelník předměty nepřičarovává na políčko, 

na němž stojí, ale na políčko před sebe. Tím se činnost programu stala 

přehlednější. 

Předměty jsou právě tak veliké jako jedno políčko dvorku. Baltazar přichází 

přibližně se třemi stovkami hotových předmětů. Uživatel si však může nakreslit 

i vlastní předměty. 

Problém však spočívá ve způsobu zápisu programu. Ten se totiž 

nezapisuje lineárně, jak tomu bývá v běžných programovacích jazycích zvykem, 

ale zakresluje se prostřednictvím dvojrozměrných struktur, které v roce 1975 

zavedl Michael Anthony Jackson (tzv. strukturované programování). Na tyto 

struktury je pak aplikován preprocesor, který vytváří výsledný program v jazyce C. 
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Jacksonovy struktury sice umožňují mnohem přehlednější zápis algoritmů 

a díky nim se některé typy chyb hledají snáz, ale v běžné programátorské praxi 

se již nepoužívají. 

Další nevýhodou programování v Baltazarovi je výrazné upřednostnění 

tvorby algoritmů před tvorbou potřebných datových struktur. Jacksonovy diagramy 

totiž ukazují pouze strukturu algoritmu. O datech, nad nimiž tento algoritmus běží, 

neříkají vůbec nic. Přitom současné programátorské trendy intenzivně směřují 

k tomu, že větší část řešeného problému spočívá ve správném návrhu datových 

struktur, s nimiž pak pracují tak jednoduché algoritmy, že к jejich návrhu žádné 

složité grafické znázornění nepotřebujeme" (15). 

Obrázek 11: Ukázka zápisu příkazu v jazyce Baltazar pomocí diagramů. (Převzato 

z http://www. flatulent, szm. sk/karel/minijazyky. html.) 

3.2.6 Baltik 

éf ô • 1 ray ?? *Ô j r Ô* ш т м ? - с 

i 
L-J' 

Obrázek 12: Grafické prostředí programovacího jazyka Baltik. (Převzato z http://www.p-

mat. sk/index. php ? fetch=182&fuíl= 1&lang=1 &ident= 1.) 

„Baltik je programovací jazyk a vývojové prostředí určené především 

к výuce programování na základních a středních školách, tedy hlavně pro děti 

a mládež. Na rozdíl od jiných programovacích jazyků se v nástrojích rodiny Baltik 
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neprogramuje pomocí textových příkazů, ale textové příkazy jsou nahrazeny 

ikonkami. 

Ikonové jazyky Baltik 2 a Baltik 3 vyvinula česká společnost SGP Systems 

a první verze byla uvolněna roku 1996. Tyto jazyky vznikly z jazyka Baltazar a jsou 

založeny na bázi jazyka C. 

Baltik 3 je pokračovatelem verze Baltik 2. Baltik 3 neobsahuje kompilátor, 

což znamená, že nemůže vytvářet soubory s příponou .exe. Absence kompilátoru 

také způsobuje pomaleji běžící programy a oznamování chyb až za běhu, protože 

příkazy jsou interpretovány za běhu programu. Obrazovka, ve které spuštěný 

program běží, je omezena na rozměry 585 x 290 pixelů a nejde ani roztáhnout 

ani zmenšit (23). 

„Díky ikonám mají žáci neustále před očima kompletní sadu všech 

použitelných příkazů, a nemusejí proto přemýšlet nad tím, jak přesně se ten který 

příkaz jmenuje. Pokud si žáci nemohou vzpomenout, který příkaz použít, stačí 

na jednotlivé prvky postupně ukazovat myší a přečíst si na stavovém řádku jejich 

význam. Programy jsou tak pro žáky mnohem přehlednější, než tomu bývá 

u jiných programovacích jazyků. Kopírováním či přesouváním pomocí myši 

se výrazně zvýší efektivita práce. 

Vzhled Baltíkových programů je sice velmi osobitý a nestandardní, ale 

na druhou stranu je jeho syntaxe relativně blízká syntaxi ostatních 

programovacích jazyků. 

Mezi výhodné vlastnosti Baltíka patří i to, že nabízí řadu elegantních 

nástrojů na vytváření animací a doplňování programů o různé multimediální 

efekty. 

Avšak ani Baltik není dokonalý a dala by se mu řada věcí vytknout. 

V režimu určeném pro začínající programátory Baltik neumožňuje používat 

procedury. Chceme-li začít vštěpovat dětem od začátku základy moderního 

programování, mezi něž bezesporu patří dekompozice složitých problémů 

na posloupnost problémů jednodušších, musíme zbytečně brzo přepínat Baltíka 

do režimu určeného pro zkušenější programátory. 
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Jeho ladicí prostředky jsou naprosto minimální, ba téměř nulové. Nejenže 

Baltik neumožňuje krokování programu, ale dokonce neumožňuje ani prohlížení 

běžícího programu. Ladění složitějších programů je proto velmi obtížné. 

Umožňuje pracovat pouze s jednoduchými proměnnými a poli a nedovoluje 

definovat žádné vlastní datové typy. Před výukou pokročilejší práce s daty je proto 

třeba Baltíka opustit a přejít к některému z klasických programovacích 

jazyků" (15). 

Obrázek 13: Ukázka zápisu příkazu v jazyce Baltik, (převzato z http://www.p-

mat. sk/index. p hp ?fetch=182&full= 1 &lang= 1 &ident= 1.) 

3.3 Výuka programování na ZŠ v současné době 

„Vzhledem к narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce 

s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační 

technologie zařazena do RVP ZV jako povinná součást základního vzdělávání 

na 1. a 2. stupni ZŠ. Získané dovednosti jsou v dnešní informační společnosti 

nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou к efektivnímu 

rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem 

žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti, získat elementární 

dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, 

orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je 

při dalším vzdělávání i v praktickém životě" (1). 

Učivo této vzdělávací oblasti se podle RVP ZV zaměřuje na 1. a 2. stupni 

ZŠ hlavně na základní znalosti počítačového hardwaru, základní práci v editorech, 

textových, tabulkových či grafických, a na základy práce s internetem. O výuce 
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algoritmů či základů programování ve výuce informatiky se RVP ZV přímo 

nezmiňuje. 

Jedinou zmínku o algoritmech můžeme v této vzdělávací oblasti nalézt 

v cílových zaměřeních vzdělávací oblasti ICT. Tato věta však přímo nehovoří 

o algoritmech, ale pouze připomíná, že „Vzdělávání v oblasti informační 

a komunikační technologie směřuje к utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka ke schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci 

s počítačem algoritmické myšlení" (1). 

Z dotazníků zadávaných každoročně od roku 2002 studentům 

magisterského studia oboru Informační a technická výchova po návratu z povinné 

pedagogické praxe na ZŠ a SŠ zjišťujeme, že se na ZŠ programování v povinných 

předmětech zaměřených na počítače (Práce s počítačem, Informatika, Informační 

a komunikační technologie nebo Výpočetní technika) vyučuje jen vzácně (25). 

S algoritmy se však na ZŠ můžeme setkat ve výuce matematiky. Žáci si 

postupně osvojují některé předem připravené matematické algoritmy a způsoby 

jejich užití. Osvojováním si nezbytných matematických algoritmů si žáci sice 

rozvíjejí paměť ale nikoliv myšlení. 

4 Programovací prostředí Scratch - charakteristika a možnosti 

V roce 2006 přišla skupina pracovníků MIT pod vedením Mitchela Resnicka 

s novým objektovým programovacím jazykem Scratch, který je určen primárně 

dětem, ale osobně se domnívám, že jej mohou dobře využít i dospělí, například 

učitelé, kteří tak mají možnost multimediálně obohatit svou výuku. 

„Viděli jsme velkou mezeru pro dnešní děti", říká Mitchel Resnick3, 

americký vědec a ředitel společnosti Lifelong Kindergarten group v Media Lab MIT 

v Bostonu (7). Upozorňuje na to, že děti tráví ohromné množství času hraním 

počítačových her, ale samy mají jen málo možností vytvořit vlastní interaktivní 

média, která by mohly používat každý den. „Bojím se, abychom se neocitli 

ve světě, kde má každý přístup к počítači, ale jedinou činností, kterou na něm 

provádí, je prohlížení webových stránek a chatování" (7). 

3 Mitchel Resnick se podílel i na vývoji další generace programovatelných Kostiček a na projektu 
„Stodolarového laptopu" ($100 laptop). 
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Scratch je objektový interpretovaný dynamický vizuálni programovací jazyk. 

Právě dynamičnost tohoto jazyka umožňuje měnit kód i v momentě, kdy program 

běží. 

Hlavním cílem tohoto jazyka je naučit děti základní pojmy z oblasti 

programování pro lepší komunikaci s počítačem a díky tomu vytvořit vlastní hry, 

videa nebo hudbu. 

„Naším cílem je, aby se Scratch stal standardním způsobem, jak přivést lidi 

к tvorbě a ovládání dynamických interaktivních médií, jímž ovládají animovaný 

příběh na monitoru, robotické stroje ve fyzickém světě, nebo postavu ve sdíleném 

online světě jako například Second Life," vysvětluje M. Resnick. „Byli bychom rádi, 

kdyby se Scratch stal standardem, pomocí kterého by se lidé učili vyjadřovat se 

technologií" (7). 

Název Scratch je odvozen z techniky „poškrábání" vynilových desek 

(scratching), kterou používají diskžokejové při mixování skladeb. Název je celkem 

výstižný, neboť v současné době je asi 15% projektů tvořeno „remixy" projektů 

jiných. V jazyku Scratch totiž může být všechno z jednoho programu, včetně 

interaktivních objektů, grafiky, zvuku ap., snadno importováno do programu jiného 

a různě kombinováno. Tímto způsobem mohou i začátečníci rychle dosáhnout 

požadovaného výsledku, a tím budou motivováni k tomu, aby to zkoušeli dále. 

„Začít s projektem někoho jiného a přidat к němu další část je dobrý 

způsob, jak se začít učit něco nového. Zpětná vazba, připomínky od jiných 

uživatelů a možnost spolupráce jsou důležité prvky programu Scratch" (7). 

Při vytváření a sdílení projektů se žáci učí základní principy matematiky 

a informatiky a přitom rozvíjejí své dovednosti kreativně přemýšlet, systematicky 

analyzovat, jasněji komunikovat, využívat technologie, interaktivně projektovat, 

průběžně se učit a efektivně spolupracovat. 

S programovacím jazykem Scratch se dnes můžeme setkat již na celém 

světě v různých typech škol a vzdělávacích institucí. К jeho rychlému rozšíření 

přispělo i to, že si jej lze stáhnout zdarma přímo na oficiálních stránkách 

http://scratch.mit.edu/. Pro svou jednoduchost je hojně využíván v různých 

školních i mimoškolních aktivitách (6). 
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Jednoduchostí zde rozumím jednoduché ovládání jazyka Scratch, snadné 

porozumění a jednoduché vytváření skriptů. Každý, kdo jednou zápasil 

s komplexitou jazyka C++ nebo Javy, ví, že napsat software není hračka. Aby 

vývojáři vytvořili uživatelsky příjemné prostředí jazyka Scratch, sledovali děti 

při hře s kostičkami Lega. Uživatel ve Scratch nemusí psát komplikovaný kód, 

namísto toho jen přetahuje a spojuje barevné obrázkové bloky jako puzzle 

(viz obrázek 14 v příloze na straně 62). Každý blok reprezentuje jeden jednoduchý 

příkaz jako např. „posuň se o 10 kroků" nebo „hraj zvuk" nebo „opakuj dokola". 

Tímto spojováním různých bloků dohromady děti tvoří sekvenci, jejímž 

výsledkem může být animace, nebo dokonce hra. Některé bloky například 

umožňují hráči ovládat postavičky pomocí kláves. Uživatel si může také vytvořit 

svou vlastní postavičku, nechat ji promluvit. Stejně tak je možné i přidávat vlastní 

fotky. Příkazy se dají měnit, přidávat či odebírat i za běhu programu, což 

znamená, že můžeme příkazové změny sledovat okamžitě. 

Naplňuje se tak idea M. Resnicka, že „děti vytvářejí nové žánry projektů, 

které jsme si my ani nedovedli představit". 

Například děti ze Singapuru vytvořily projekt ve stylu televizní reality show 

„Umíte tančit?", kde vyzvaly ostatní uživatele, aby vytvořili tančící postavičku. 

Diváci pak volili svého favorita a vybrali vítěze za pomoci vyřazovacího systému. 

Další skupina vytvořila online televizní zpravodajský pořad nazvaný „Scratch News 

Network", kde animovaná kočička jménem Scratch, která je logem celého 

projektu, uváděla novinky z dílny vývojářské komunity. Toto spustilo celou řadu 

zpravodajsky orientovaných projektů. Autorka oceněné postavičky ve stylu anime, 

začala radit ostatním uživatelům, jak udělat podobné ilustrace. Pak uspořádala 

soutěž a vítězné postavičky si zahrály roli v jejím sitcomu" (7). 

Hlavním heslem jazyka Scratch je „Vymysli, programuj, poděl se". Sdílení je 

důležitou součástí pedagogiky tohoto jazyka. Programy nebo části programu 

vytvořené v tomto jazyce nevnímáme jako něco, do čeho nevidíme a nemůžeme 

zasáhnout, ale jako objekty, které celé nebo jejich části můžeme dále použít 

v nových projektech. Toho dosáhneme zpřístupněním zdrojových kódů. 

Scratch, který je dostupný pro Windows, není zdaleka prvním pokusem 

udělat programování přístupnější pro děti od 8 let. Nejúspěšnější předchozí pokus, 
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jak jsem již zmínila výše, se jmenoval Logo, které má své kořeny rovněž v MIT. 

Program Scratch přináší možnost interaktivního a otevřeného přístupu 

ke zdrojovému kódu jednotlivých projektů (6). 

4.1 Základní pojmy programu Scratch 

PLOCHA REŽIM SEZNAM NOVÝ AKTUÁLNÍ 
PRO PREZENTACE SPRITE A SPRITE POZICE MYŠI 
SKRIPTY POZADÍ 

Obrázek 15: Popis prostřed! Scratch. 

SEKCE PŘÍKAZŮ 
Nabídka příkazů. 

PALETA BLOKŮ 
S PŘÍKAZY 

DETAIL 
. .CM. AKTUÁLNÍHO 
M b N U CDDITC 

LIŠTA 
NÁSTROJŮ 

SCÉNA VYPNOUT/ZAPNOUT 
PROGRAM 

Projekty ve Scratch jsou sestaveny z objektů tzv. sprite4. Změnou kostýmu 

měníme vzhled sprite. Je vícero možností, jak sprite vytvořit. Jednou z možností je 

použít obrázek z přiložené knihovny programu Scratch. Jako sprite můžeme také 

použít vlastní obrázek uložený na našem harddisku nebo obrázek z Internetu, 

který stačí umístit na scénu pouhým přetažením myší. A nebo si můžeme vytvořit 

vlastní sprite pomocí Editoru malování, který je součástí programu Scratch. 

Přednastaveným sprite u nových projektů je Scratch kočka (viz obrázek 16 

v příloze na straně 62). Pokud chceme přednastavit jiný sprite, nahrajeme svůj 

sprite, přejmenujeme jej na default.sprite a uložíme do složky Costumes. Pokud 

4 Sprite znamená česky přízrak, pohyblivý symbol (překlad z angličtiny). 
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chceme změnit pouze přednastavený kostým sprite, umístíme obrázkový soubor 

default.jpg (nebo .png, .bmp, .gif) do složky Costumes. 

Svému sprite můžeme dávat různé instrukce, můžeme mu sdělit, aby se 

hýbal, aby vydával zvuky nebo reagoval na jiný sprite. Jak sdělit našemu sprite, co 

má dělat? Pomocí příkazu. Příkazy jsou předepsané na blocích, které připomínají 

kousky puzzle. Stačí skládat bloky dohromady a složit tzv. skripty. Dvojklikem 

na skript spustí Scratch příkazy na blocích od shora dolu. 

Scéna (v programu napravo) je místo, kde skripty ožívají. Je 480 x 360 

jednotek velká, určena souřadnicovým systémem o souřadnicích x a y. Ve středu 

scény jsou souřadnice x i y rovny 0 (viz obrázek 17 v příloze na straně 62). 

Pro zjištění pozice x a y pohneme myší kolem a podíváme se na displej napravo 
mys xi -4 

pod scénou. rmysy:-2 

Po kliknutí na ikonku „Vyvolat režim prezentace" — si prohlédneme 

projekty přes celou obrazovku. Pro zrušení prezentace stiskneme Esc. 

Po kliknutí na ikonku „Malovat nový sprite" E můžeme namalovat vlastní 

sprite v Editoru malování. 

Po kliknutí na ikonku „Vyber nový sprite ze souboru" L5Ü můžeme vybrat 

nový sprite z přiložené knihovny programu Scratch nebo z našeho harddisku. 

Po kliknutí na ikonku „Vyber náhodný sprite" IšL se na scéně objeví sprite 

náhodně vybraný z přiložené knihovny programu Scratch. 

Jestliže chceme sprite vymazat, klikneme na ikonku „Smazat" L i l 

na nástrojové liště a označíme sprite, který chceme smazat. Nebo klikneme 

pravým tlačítkem myši na sprite a z menu vybereme „Smazat". 

Jestliže chceme vytvořit sprite, který vypadá jako část aktuální scény, 

klikneme pravým tlačítkem myši na scénu a zvolíme „Označením oblasti vytvořit 

nový sprite". Rámečkem pak vybereme oblast, kterou chceme použít jako nový 

sprite. 

4.1.1 Seznam sprite 
Seznam sprite zobrazuje náhledy všech sprite v projektu. U každého sprite 

je název a počet skriptů (viz obrázek 18 v příloze na straně 62). 
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Pro úpravu skriptů, kostýmů a zvuků sprite, klikneme na náhled sprite 

v seznamu nebo na sprite dvakrát klikneme přímo na scéně. Vybraný sprite je 

označen modrým rámečkem v seznamu sprite. Když klikneme pravým tlačítkem 

na náhled sprite, můžeme sprite zobrazit, exportovat, kopírovat nebo smazat 

(viz obrázek 18 v příloze na straně 62). Pokud bychom chtěli zobrazit sprite, který 

není na scéně nebo je skrytý, podržíme Shift a klikneme na náhled sprite 

v seznamu. Sprite se zobrazí uprostřed scény a zároveň se otevře jeho editace. 

V seznamu sprite můžeme sprite libovolně přemisťovat přetažením jejich 

náhledu. 

Tak jako může sprite měnit svůj vzhled změnou kostýmu, může se měnit 

vzhled scény změnou pozadí. К zobrazení a editaci skriptů pozadí a zvuku scény 

klikneme na náhled scény v levé části seznamu sprite. 

4.1.2 Paleta bloků a plocha pro skripty 
К naprogramování sprite přetáhneme blok s příkazem z „Palety bloků" 

na „Plochu pro skripty". Ke spuštění příkazu z bloku na něj dvakrát klikneme. 

Skripty (programy) vytvoříme spojením bloků dohromady. Pokud dvakrát 

klikneme na skript, poběží celý program od shora dolů. Chceme-li zjistit, co 

jednotlivý příkaz dělá, klikneme pravým tlačítkem na blok s příkazem a v menu 

zvolíme „Nápověda". 

Když přetahujeme blok na „Plochu pro skripty", bílou čárou se zvýrazní 

místo, kam můžeme blok umístit a vytvořit funkční propojení s jiným blokem. Blok 

můžeme umístit na začátek, doprostřed nebo nakonec skriptu. 

Chceme-li přemístit celý skript, uchopíme jej myší za horní blok. 

Přemístíme-li blok uvnitř skriptu, všechny bloky pod ním se přemístí s ním. 

Chceme-li zkopírovat skript z jednoho sprite do druhého, přetáhneme skript 

na náhled druhého sprite v „Seznamu sprite". 

Některé bloky mají uvnitř příkazu bílé políčko (vstupní oblast), které lze dále 

editovat jako např. blok Щ В Ш Ж ^ И Ш Hodnotu měníme přepsáním čísla 

po kliknutí do políčka. Do tohoto políčka také můžeme vložit „zaoblený" blok jako 

např. fTiwnrairSP, 
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Některé bloky mají rozbalovací menu jako např. ^ i í 1 1 ™ " ' ™ . Po kliknutí 

na ^ se rozbalí nabídka hodnot, z nichž opět volíme kliknutím. 

К uspořádání „Plochy pro skripty" klikneme pravým tlačítkem na plochu 

a z menu vybereme „Přehledně uspořádat". Pokud z menu vybereme „Ulož 

obrázek ze všech skriptů", uloží se obrázek (ve formátu .gif) všech skriptů 

z „Plochy pro skripty". Kliknutím na nabídku „Přidat komentář' se na ploše objeví 

žlutá tabulka (viz obrázek 19), kam můžeme napsat svou poznámku ke skriptu. 

add c o m m e n t here. 

Obrázek 19: Komentář ke skriptu. 

Oblast pro psaní poznámek se dá zúžit nebo rozšířit popotažením pravého 

okraje. Šipkou vlevo nahoře poznámku zminimalizujeme nebo rozbalíme. 

Poznámky můžeme přidávat kdekoliv v „Ploše pro skripty" a můžeme je libovolně 

přesouvat potažením myši. 

4.1.3 Kostýmy 
Kliknutí na záložku Kostýmy (viz obrázek 20 v příloze na straně 63) 

umožňuje prohlížení a editaci kostýmů. 

Sprite na obrázku 20 v příloze má tři kostýmy. Aktuální kostým (kostyml) 

tohoto sprite je vyznačený modrým rámečkem. Změna kostýmu se provede 

kliknutím na náhled kostýmu. Nový kostým lze vytvořit třemi různými způsoby. 

Kliknutím na ikonku [Malovat j se otevře okno „Editor malování", kde je možné 

namalovat vlastní kostým. Kliknutím na ikonku l""p o r t o v a t l vybereme jako kostým 

libovolný obrázek z našeho harddisku. Nebo kostým můžeme vytvořit přesunutím 

obrázku z internetové stránky, plochy, či jiného adresáře pouhým tažením myši. 

Scratch podporuje řadu formátů obrázků jako JPG, BMP, PNG, GIF (včetně 

animovaných GIFů). 

Každý kostým má své vlastní číslo, které se zobrazuje vlevo nahoře 

od náhledu. Pořadí kostýmů lze měnit přesouváním jednotlivých náhledů. Čísla 

kostýmů se aktualizují automaticky. Kostýmy také lze dle našeho uvážení 

přejmenovat. 
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Kliknutí pravým tlačítkem myši na náhled kostýmu umožňuje vytvořit 

z tohoto kostýmu nový sprite (tento kostým bude odebrán ze současného sprite), 

nebo exportovat kopii kostýmu do nového souboru (export nezachová 

průhlednost). 

4.1.4 Zvuky 
Kliknutí na záložku Zvuky umožňuje nahrávání, importování a přehrávání 

zvuků (viz obrázek 21 v příloze na straně 63). 

Zde je možné nahrávat nové zvuky nebo importovat zvukové soubory. 

Scratch podporuje formát MP3 a nekomprimované WAV soubory, soubory AIF 

a AU, nepodporuje 24 bitové kódování. 

4.1.5 Informace o aktuálním sprite 
Informace o aktuálním sprite (viz obrázek 22 v příloze na straně 63) 

obsahuje jméno sprite (v rámečku), pozici x a y, směr, kterým sprite míří, 

a informaci, zda je sprite přemístitelný myší při prezentaci na webu. V rámečku je 

možné aktuální sprite přejmenovat. 

Orientace modré úsečky udává směr, kterým se bude sprite pohybovat 

při provedení příkazu "posuň se o .. kroků" (0 = směrem nahoru, 90 = směrem 

vpravo, 180 = směrem dolů, -90 = směrem vlevo). Otáčením této úsečky pomocí 

myši lze měnit směr sprite. Dvojklikem na sprite se vrátí směr do své původní 

polohy (směr: 90 = směr vpravo). 

Kliknutím na ß "Přemístitelné myší na webu" vypneme nebo zapneme 

možnost přemístění aktuálního sprite při prezentaci projektu na webu. 

Chceme-li exportovat sprite, klikneme pravým tlačítkem myši na sprite, 

který je na scéně, nebo na náhled sprite, který se nachází v Seznamu sprite. 

Exportováním vytvoříme nový soubor s příponou .sprite, který je pak možné 

importovat do dalších projektů. 

Kliknutím na jedno z tlačítek Stylu rotace rozhodujeme, jak se bude chovat 

sprite při změně směru. 

© Lze otáčet: Sprite se může volně otáčet kolem své osy, míří podle toho, 

jaký má zadaný "směr". 
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fei Jen vlevo-vpravo: Sprite se neotáčí, pouze se zrcadlově převrací podél 

svislé osy- míří jen vlevo nebo vpravo. 

Ul1 Neotáčet: Sprite se vůbec neotáčí, ani když se mění jeho směr. 

4.1.6 Lišta nástrojů С V ! â > "Lïi) 
Nejprve klikneme na lištu nástrojů a pak na objekt v projektu, na kterém se 

vykoná požadovaná akce. 

• * Přesun: normální režim umožňující přesun objektu tažením pomocí myši. 

• & Kopírovat: kopíruje sprite, kostým, zvuk, blok a nebo skript. 

Pro vícenásobné kopírování přidržíme při kliknutí Shift. 

• V Smazat: smaže sprite, kostým, zvuk, blok a nebo skript. Pro vícenásobné 

kopírování přidržíme při kliknutí Shift. 

• ^ Zvětšit sprite: zvětší velikost sprite. Přidržením Shift při kliknutí se sprite 

zvětšuje více. 

• ^ Zmenšit sprite: zmenší velikost sprite. Přidržením Shift při kliknutí se sprite 

zmenšuje více. 

4.1.7 Menu 
: Novy ! Otevrit , Ulož i*: I Uložit, i a ko ' Zveřejnit! j . Zpet j i » Jazyk • j ! Ruzne j j Chceš pomoci? 

Vybereme-li z menu nabídku „Nový", otevře se nový soubor 

s přednastavenými vlastnostmi. Zvolíme-li „Otevřít", vybereme si projekt z disku 

našeho počítače. Pomocí nabídky „Uložit jako" uložíme nový projekt na disk 

a nabídkou „Uložit" přepíšeme již uložený projekt. 

Nabídka „Zveřejnit!" nahraje náš projekt na webovou stránku Scratch, 

pokud jsme zaregistrováni. 

Nabídka „Zpět" vrátí zpět pouze poslední blok, skript nebo sprite, který jsme 

smazali, ale neumožňuje vrátit zpět většinu ostatních akcí! 

Pomocí nabídky „Jazyk" můžeme zvolit jazyk programu. Kdokoliv může 

přidat nebo editovat jazykový překlad Scratch. Informace o přidání nebo změně 

překladu najdeme na stránkách Scratch v sekci Podpora. Jazykový balík je 

pravidelně upravován a je ke stažení na stránkách. 
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Nabídka „Různé" zobrazí další nabídku se speciálními funkcemi: 

„Informace..." zobrazí okno s informacemi o programu Scratch, jeho verzi 

a rok zveřejnění programu, autorská práva a vývojáře. 

„Import projektu..." vloží do aktuálně otevřeného projektu všechny sprite 

a pozadí z jiného projektu. Tato funkce je užitečná při kombinování sprite 

z různých projektů. 

„Zahájit krokování" zapne mód, ve kterém program po spuštění běží krok 

po kroku, aktuálně prováděný blok je zvýrazněn změněnou barvou. Tato funkce je 

užitečná především při odlaďování programu a hledání chyb. Nováčkům pomáhá 

v porozumění běhu tohoto programu. 

„Ukončit krokování" je zobrazeno pouze, když je zapnut mód krokování, 

a tento mód ukončí. 

„Komprimovat zvuky" nastavuje kvalitu při komprimaci zvuků. Komprimace 

sníží celkovou velikost projektu. 

„Komprimovat obrázky" nastavuje kvalitu při komprimace obrázků (10-100). 

Komprimace sníží celkovou velikost projektu. 

„Chceš pomoci?" zobrazí stránku (uloženou na disku) s odkazy na soubory 

nápovědy, referenční materiály, tutoriály a často kladené otázky. Dále je zde 

odkaz na webovou stránku programu Scratch. Pro získání nápovědy 

ke konkrétnímu bloku, klikněme pravým tlačítkem na dotazovaný blok a zvolíme 

„Nápověda". 

4.1.8 Zelená vlajka 
Zelená vlajka představuje způsob, jak začít vícero skriptů najednou. 

Po kliknutí na zelenou vlajku se spustí najednou všechny skripty, které mají 

na začátku tento blok . 

V režimu prezentace se zelená vlajka objeví jako malá ikona f * v pravém 

horním rohu obrazovky. Stisknutí klávesy Enter má stejný efekt jako kliknutí 

na zelenou vlajku. 
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4.1.9 Editor malování 
Editor malování (viz obrázek 23 v příloze na straně 64) slouží к vytváření 

nebo editaci kostýmů a pozadí. V Editoru malování je nástrojová lišta 

s následujícími funkcemi: 

• „Štětec" je možné použít к malování odruky, použita bude barva popředí. Když 

klikneme na nástroj štětec, objeví se v části pod lištou nástrojů možnost volby 

velikosti štětce. Kliknutím na v zvolíme velikost štětce. 

• „Guma" slouží к mazání. Části obrázku, které smažeme, se stávají průhledné. 

Stejně jako u štětce je možné kliknutím na v zvolit velikost gumy. 

• „Vyplňování" vyplní souvislou oblast barvou nebo vzorkem. Pod lištou nástrojů 

se zobrazí výběr různých stylů výplní, jako je jednotná barva, vodorovný 

přechod, svislý přechod nebo přechod ze středu. Poslední tři styly vyplní 

souvislou plochu postupným barevným přechodem z barvy popředí do barvy 

pozadí. 

• „Obdélník" nakreslí barvou popředí obdélník (čtverec při stisknutí Shift) 

s barevnou výplní nebo jen hrany bez výplně. Možnost výplně nebo bez výplně 

se volí v oblasti pod nástrojovou lištou. 

• „Elipsa" nakreslí barvou popředí elipsu (kružnici při stisknutím Shift) s barevnou 

výplní nebo jen obrys bez výplně. Možnost výplně nebo bez výplně se volí 

v oblasti pod nástrojovou lištou. 

• „Čára" nakreslí barvou popředí úsečku (při stisknutí Shift kreslí jen vodorovně 

nebo svisle). Kliknutím na v zvolíme jinou tloušťku čáry. 

• „Text" přidá nebo umožní editaci textové vrstvy v obrázku. V možnostech je 

možné měnit font a velikost písma. Každý kostým může mít jen jednu vrstvu 

textu. 

• „Výběr" umožňuje přesouvat vybranou oblast tažením myši, smazat klávesou 

Delete, nebo ořezat klávesami Shift a Delete nebo Shift a Backspace. 

• „Razítko" umožňuje vybranou oblast zkopírovat (při stisknutém Shift 

vícenásobně). 
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• Pomocí „Kapátka" nabereme barvu popředí z části plátna, kterého se kapátko 

dotýká špičkou (kliknutím kapátka na plátno a tažením kapátka mimo plátno je 

možné nabrat barvu i mimo plátno). 

Aktuální barvy (popředí a pozadí) jsou nad paletou barev. Kliknutím 

na aktuální barvy se provede záměna barvy pozadí za barvu popředí. Kliknutím 

na paletu barev se nabere nová barva popředí (kliknutím se Shift barva pozadí). 

Kliknutím na tlačítko „Nastav střed otáčení" se volí střed otáčení kostýmu, 

okolo kterého se bude kostým otáčet na scéně. 

Kliknutím na tlačítko „Přiblížit" nebo „Oddálit" se zvětší nebo zmenší 

přiblížení plátna. Pokud je přiblížení větší než 100%, objeví se posuvné boční lišty, 

pomocí kterých se lze posunovat uvnitř plátna. Přiblížení nemění výslednou 

velikost obrázku na scéně. 

Kliknutím na tlačítko „Importovat" je možné importovat ze souboru obrázek, 

který se přidá na plátno. Tlačítkem „Vymaž" smažeme celé plátno. Tlačítky 

„Zvětšit" nebo „Zmenšit" se obrázek (nebo pouze výběr obrázku) zvětší nebo 

zmenší. Pokud při kliknutí na tlačítko podržíme Shift, objeví se okno, kde lze zadat 

přesnou číselnou hodnotu zvětšení nebo zmenšení. Zmenšování snižuje velikost, 

ale i rozlišení obrázku. 

Kliknutím na tlačítka „Otáčet ve/proti směru hodinových ručiček" otočí celé 

plátno (nebo jen výběr) o 30 stupňů. Pokud při kliknutí na tlačítko podržíme Shift, 

objeví se okno, kde lze zadat přesnou číselnou hodnotu otočení. Tlačítkem 

„Překlopit vodorovně/svisle" můžeme zrcadlově překlopit celé plátno nebo výběr 

z plátna. Tlačítko „Zpět" zruší poslední akci. Takto je možné zrušit až devět akcí 

po sobě. Pokud je zapotřebí právě zrušenou akci opět obnovit, klikneme 

na tlačítko „Znovu". 

4.1.10 Bloky ve Scratch 

Existují tři hlavní typy bloků, které jsou к dispozici v Paletě bloků. 

• Základní bloky (Stack Blocks). 

Tyto bloky mají vespod výstupek a/nebo mají drážku na horní straně, jako 

např. ^ Í S B . Tyto bloky můžeme vzájemně spojit a vrstvit na sebe. Některé 

základní bloky mají uvnitř sebe vstupní oblast, kde je možné vložit číselnou 
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hodnotu (jako např. zde hodnota 10 Q ^ B E O S B ^ n e b o je m ožné vložit 

proměnnou či početní operaci, nebo u některých existuje možnost vybrat hodnotu 

z rozbalovací nabídky (jako např. zde pop ' - И В ^ Některé bloky jako např. 

mají otvor ve tvaru C, do kterého je možně vkládat další základní 

bloky. 

Startovní bloky (Hats). 

Tyto bloky mají zaoblenou horní hranu a nemají drážku. Tyto 

bloky se umisťují na začátek skriptu. Čekají na nějakou konkrétní událost, jako je 

například stisknutí zelené vlajky, pak dojde ke spuštění skriptu, který se nachází 

pod tímto blokem. 

• Doplňkové bloky (Reporters). 

Tyto bloky, jako např. С в В ^ Ш В а j s o u určené ke vložení 

do vstupních oblastí jiných bloků. Doplňkové bloky, které mají zaoblené boční 

strany (jako např. чпп'ннипти nebo ШШШЭ) reprezentují číslo nebo textový 

řetězec. Tyto bloky lze vložit do bloků, které mají uvnitř sebe hranatou nebo 

zaoblenou vstupní oblast (jako n a p ř JfoflI'l-iliiiWik 3 s B n ebo ВДВО). 

Doplňkové bloky se špičatými stranami (jako např. ч т ш п и г а Р ) reprezentují 

booleanovské výrazy (pravda/nepravda - true/false) a zapadají do vstupní oblasti 

se špičatými bočními stranami nebo s hranatými vstupními oblastmi (jako např. 

î iwMiH.H.M.Mii n e b o ГЦГ-fll }) 

Některé doplňkové bloky mají vedle sebe zaškrtávací rámeček jako 

např. r C E 2 H D . Pokud zaškrtneme rámeček, objeví se na scéně displej 

zobrazující zvolenou hodnotu. Když se mění hodnota doplňkového bloku, mění se 

automaticky i zobrazovaná hodnota na displeji. Displej může hodnotu zobrazovat 

vícero způsoby: 

skóre o normální zobrazení, zobrazuje i jméno doplňkového bloku. 

• И И zvětšené zobrazení, větší zobrazení, bez jména doplňkového bloku. 
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skóre K B I 

"1 posuvník, pomocí kterého je možné měnit hodnotu doplňkového 

bloku (to je možné pouze u proměnných). 

Dvojklikem, nebo kliknutím pravým tlačítkem se mění vzhled displeje z jednoho 

způsobu zobrazení do druhého. 

4.1.11 Seznamy 
Ve Scratch je možné vytvořit a používat takzvané seznamy. Seznamy 

mohou obsahovat řadu čísel, textových řetězců nebo jiných znaků (viz obrázek 24 

v příloze na straně 64). 

Seznam se vytvoří kliknutím na tlačítko 'VY,vor s""a"'J v sekci „Proměnné". 

Jakmile je první seznam vytvořen, objeví se několik nových bloků. Tyto 

seznamové bloky jsou popsány v sekci Popis bloků tohoto návodu. 

Když vytvoříme seznam, na scéně se objeví displej zobrazující tento 

seznam. V displeji seznamu jsou všechny položky daného seznamu. Je možné 

vkládat položky přímo v tomto displeji. 

Z počátku bude seznam prázdný s délkou seznamu 0. Pro přidání položky 

do seznamu klikneme na tlačítko + ve spodní časti vlevo na displeji seznamu. 

Délka seznamu se zvětší o 1. Další možnost, jak přidat položku do seznamu je 

použitím bloku nebo stisknutím klávesy Enter v řádku 

položky. 

Displej seznamu se zvětšuje tažením za pravý spodní roh displeje. 

Poznámka: Kliknutím pravým tlačítkem myši na displej můžeme seznam 

exportovat do souboru .txt. Stejně tak je možné soubor .txt importovat. Každý 

řádek v .txt souboru odpovídá jedné položce v seznamu. 

4.1.12 Textové řetězce 
Textové řetězce jsou složeny z písmen, slov nebo jiných znaků 

(např.: třešeň, červen 2009, Jsi vítěz I). 

Řetězce mohou být uloženy v proměnných nebo v seznamech (jako 

n a p ř Ц Д — Щ n e b 0 Ц В — ) t 
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Řetězce je možné vzájemně porovnávat za použití následujících bloků: 

г н г > C E L > C E O 

Řetězce jsou vyhodnocovány jako 0 v blocích matematických operací (jako 

např. C D D ) a v blocích, kde je očekáváno číslo (např. ВДШШЗЯЭ 

а етИЯВНО) (8). 

4.2 Webová stránka Scratch 

Oficiální webová stránka scratch.mit.edu umožňuje uživatelům nahrávání 

a publikování projektů vytvořených v programu Scratch. Stránka sdružuje 

uživatele jazyka Scratch z celého světa. Uživatelé mohou na WWW stránkách 

projekty hodnotit, komentovat a účastnit se diskusí týkajících se Scratch. Stránku 

vyvíjí společnost začínajících programátorů, žáků a učitelů z celého světa, kteří se 

navzájem motivují a rozvíjejí svou kreativitu a dovednosti v programování. 

Webová stránka byla spuštěna v roce 2007, a to pouze v anglickém jazyce. 

Dnes na stránce můžeme najít i češtinu, ale přeložené není zdaleka vše, o kvalitě 

překladu nemluvě. Ale překlad celého programu do češtiny, stejně tak i stránek 

a manuálů je dostupný všem registrovaným uživatelům, na stránkách 

www.translate.scratch.mit.edu/cs/ a na stránkách http://info.scratch.mit.edu/ 

Translation/Translating_ Scratch_Materials, kde jsou uloženy zdrojové soubory. 

Stav jednotlivých překladů je možné sledovat na adrese: 

http://info.scratch.mit.edu/Languages. 

Webové stránky provozuje The Lifelong Kindergarten Group, MIT Media 

Laboratory v čele s autorem Scratch Mitchelem Resnickem. 

Na stránkách si můžeme vyzkoušet projekty bez registrace nebo 

poskytování jakýchkoliv informací o vás. Ale pokud tam budeme chtít nahrát své 

projekty nebo přidat komentáře, tágy, budeme se muset zaregistrovat (založit 

účet). 

Při registraci musíme vyplnit uživatelské jméno, heslo, pohlaví, zemi 

a měsíc a rok narození, ostatní záleží na naší sdílnosti. 

Pokud je to nutné, je možné kdykoliv změnit heslo účtu nebo rovnou celý 

účet smazat. Pokud si přejeme změnit heslo nebo smazat náš účet nebo účet 
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našeho dítěte, musíme napsat e-mail na adresu help@scratch.mit.edu, do něhož 

napíšeme uživatelské jméno, e-mailovou adresu a datum narození, které bylo 

zadáno při registraci. 

Budeme-li si chtít stáhnout software Scratch, objeví se dotazník, kde 

můžeme vyplnit nějaké informace o vás, ale pokud nechceme, nemusíme. 

Tyto stránky stejně jako celý projekt Scratch jsou primárně určené dětem 

v rozmezí 8 - 1 6 let. Jsou přehledné a barevné. 

V úvodní nabídce (home/hlavní) jsou uvedeny nasdílené projekty 

registrovaných uživatelů. Jsou zobrazeny v jednom řádku po třech, kde každý 

řádek znamená jinou sekci projektů. Sekce se dělí na Nejnovější projekty, 

Vybrané projekty, Nejnovější projekty mých přátel, Projekty byly vybrány 

„kurátorem" (což je tam teď do češtiny přeloženo jako Projekty byly zrušeny, což 

vypovídá o kvalitě překladu), Nově napodobované, Aktuálně nejoblíbenější a Nyní 

nejvíc prohlížené. 

Do sekce Vybrané projekty se řadí projekty náhodně vybrané ze všech 

vložených projektů. 

V sekci Projekty byly vybrány „kurátorem" jsou projekty, které kurátor 

označil, že by měly být v hlavní nabídce. Kurátorem se může stát každý 

registrovaný uživatel, který má zájem. Scratch tým pak pravidelně vybírá jednoho, 

který se stane na pár týdnů kurátorem a má tak možnost rozhodovat o této sekci. 

Sekce Nově napodobované je plná projektů, které lidi stáhnou, upraví podle 

svého a znovu umístí na web jako svůj projekt. Všechny sekce se mění 

v závislosti na uživatelích. Celé stránky jsou interaktivní. Mění se s každým 

nahraným projektem. 

V hlavní nabídce najdeme také odkaz na přihlášení nebo založení účtu. 

Vpravo je pak sloupec, kde je nabídka Stáhnout Scratch, Scratch Design Studio, 

Vybrané galerie, Oblíbená označení, Scratch Day, Blog and more, Nedávní 

návštěvníci, Nejnovější členové a Statistiky. 

V nabídce Scratch Design Studio jsou projekty, které jsou uloženy v galerii 

Scratch Design Studio. V nabídce Oblíbená označení najdeme tágy, kterými si 
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uživatelé označují své projekty, aby vystihli jejich podstatu. Čím více se tag 

na označení používá, tím je v této nabídce zobrazen tučnějším a větším písmem. 

Scratch Day je akce pro fanoušky Scratch, kteří spolu sdílejí zkušenosti, 

poznatky a projekty se snahou naučit se o Scratch víc. Scratch day se pořádá 

na celém světě a akce jsou organizovány buď pro všechny nebo jen pro nové 

programátory, zkušené programátory, učitele, rodiče, děti. Informace o tom, kde 

se koná nejbližší akce, je umístěna na mapě v odkazu Scratch Day, kde jsou 

к dispozici podrobnější informace o místě, termínu a cílové skupině, pro koho je 

akce určena. Další způsob jak kontaktovat ostatní fanoušky Scratch je přes 

Facebook. Tvůrci programu Scratch založili 15. května 2007 stránku 

na Facebooku věnovanou tomuto tématu. 

V nabídce Projekty najdeme všechny projekty, které uživatelé sdílejí 

s ostatními. Dělí se do sekcí, které jsme si už zmínili. Můžeme si vybrat příslušnou 

sekci a pak si zvolit projekt, na který stačí jednou kliknout. 

Aby projekty správně fungovaly i na webových stránkách, je třeba mít 

výkonnější počítač a v něm nainstalovaný software Java (TM) Platform, Standard 

Edition. Pro správnou funkci programu Scratch jsou minimální požadavky 

na operační systému Windows XP a novější, včetně Vista a rozlišení displeje 

alespoň 1024 x 768 pixelů, abychom viděli celou obrazovku Scratch. Na disku je 

třeba alespoň 120Mb volného místa na instalaci Scratch. Na starších počítačích 

mohou kvůli malé kapacitě disku projekty Scratch běžet pomaleji. 

Další nabídka je Galerie. Jsou na ní všechny galerie, které si uživatelé 

založili ze svého účtu. Tyto galerie mohou zpřístupnit buď všem, nebo jen svým 

přátelům, nebo ji mohou mít jen pro sebe. Pokud uživatel galerii zpřístupní, mohou 

do ní vkládat své projekty ti, co mají právo do galerie vstoupit. 

V nabídce Podpora (Support), která ještě není přeložená do češtiny, 

můžeme najít odpovědi na některé naše otázky jako např. Jak pracovat se 

softwarem Scratch?, Jak pracovat na webových stránkách Scratch?, Máte zdroje 

pro učitele a školitele?, Je Scratch dostupný v jiných jazycích?, Co je Sensor 

Board 5a jak se používá? 

5 Sensor Board ovládá tvé projekty pomocí skutečných senzorů. 
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Pod otázkou Jak pracovat se softwarem Scratch? najdeme návody na to, 

jak vůbec se Scratch začít, co pro to musíme udělat. Dále zde najdeme Scratch 

kartičky, kde jsou stručně popsány a vysvětleny příkazy používané ve Scratch, 

směrnici, kde jsou přesně popsány jednotlivé části programu Scratch, nápovědu 

к jazyku Scratch (Help Screens) a často pokládané dotazy na software Scratch 

(Scratch Software FAQ). 

U otázky Jak pracovat na webových stránkách Scratch? je postup, jak začít 

s webovou stránkou Scratch. Jak si založit účet, jak se přihlásit, jak si stáhnout 

projekt jiného uživatele a jak nahrát svůj projekt a často pokládané dotazy týkající 

se webové stránky Scratch (Scratch Website FAQ). 

Pod otázkou Máte zdroje pro učitele a školitele? najdeme odkazy na videa, 

soubory o Scratch a odkaz na překlady materiálů. 

Co se týče odpovědi na otázku Je Scratch dostupný v jiných jazycích?, tak 

Scratch sice je dostupný i v jiných jazycích, ale do češtiny je toho přeloženo zatím 

minimum. Ti, kteří mají větší problém s angličtinou, si tu mohou najít například 

německý nebo francouzský překlad materiálů. 

Otázka Co je Sensor Board a jak se používá? je podrobně zpracována 

na stránkách určených právě tomuto přístroji www.picocricket.com/picoboard.html. 

Jedná se o přístroj (viz obrázek 25 v příloze na straně 64), který po připojení 

komunikuje s naším počítačem. Tak například ke kontrole postavičky ve videohře 

můžeme použít šoupátko a tlačítko tohoto přístroje. Nebo použitím údajů 

ze světelného senzoru Board ovládáme postavičku ve Scratch, aby skákala 

nahoru a dolu, kdykoliv světelný senzor zachytí pohyblivý stín v místnosti. 

Některé odpovědi na naše otázky týkající se Scratch, které nezodpovídají 

FAQ nebo směrnice a jiné podpůrné materiály, můžete najít na diskuzních fórech. 

Nabídka O aplikaci vysvětluje, co je Scratch, pro koho je určený а к čemu je 

dobrý. Dále tam najdeme další odkazy na nabídky, o kterých jsme si již povídali. 

Pokud se zaregistrujeme, objeví se v menu další nabídka nazvaná Moje 

skupina, kde se objeví náš účet s naším nastavením. Tam můžeme vložit fotku 

nebo obrázek, změnit heslo nebo upravit naše údaje. 
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V této nabídce se zobrazí naše oblíbené projekty od jiných uživatelů, které 

si zvolíme v nabídce Projekty nebo Galerie. Můžeme si také založit svoji vlastní 

galerii, kam mohou ostatní přispívat svými projekty, pokud jim povolíme přístup. 

Ke dni 31.7.2009 bylo na webových stránkách Scratch nahráno 

495 514 projektů, s celkem 12 397 393 skripty a 3 868 649 sprite, vytvořených 

74 932 přispěvateli z celkem 331 030 registrovaných členů. 

5 Analýza dostupných ukázek vytvořených v programu Scratch 

Ukázky Scratch projektů jsou к dispozici na oficiálních webových stránkách 

Scratch (http://scratch.mit.edu/channel/recent), ale také na stránkách Youtube 

(http://www.youtube.com/view_playJist?p=8F524C7B4C81B3EA). 

Na Youtube najdeme hlavně tutoriály týkající se práce se Scratch. Jsou tam 

nahraná videa, která zachycují zkušenější uživatele při programování 

jednodušších úloh, na kterých se snaží vysvětlit principy a postupy programování 

ve Scratch. Dále tam jsou zajímavé prezentace v Powerpointu a videozáznamy 

z celosvětové akce Scratch Day (prezentace účastníků, videa ze zákulisí apod.). 

Některá videa jsou zdařilá a člověk se z nich leccos nového dozví, zejména 

začátečník. Prezentace jsou většinou přehledné a srozumitelné. Můžeme tam také 

najít videa z alfa verze Scratch for Second Life, která je již 3D. Většina příspěvků 

je v angličtině, což může pro některé zájemce představovat velkou jazykovou 

bariéru . 

Projekty na stránkách Scratch jsou nasdílené od registrovaných uživatelů. 

Většina nasdílených projektů jsou jen první (nepříliš zdařilé) pokusy začínajících 

uživatelů (převážně dětí). Ale najdou se mezi nimi také originální a náročnější 

projekty, které mohou inspirovat к další tvůrčí práci ve Scratch. A protože si tyto 

projekty můžeme stáhnout i se zdrojovým kódem, máme možnost tvořit 

na základě práce někoho jiného a měnit a dolaďovat program projektu dle naší 

vůle. 

Projekty, které jsem hodnotila jsem vybírala náhodně v sekci „Projekty", 

„Překvapení!" a rozdělila jsem šije do několika kategorií: 

38 

http://scratch.mit.edu/channel/recent
http://www.youtube.com/view_playJist?p=8F524C7B4C81B3EA


a) naučné projekty: do této skupiny projektů patří tutoriály, prezentace 

a některé hry, pomocí nichž se můžeme naučit něčemu novému nebo zopakovat 

si některé poznatky. 

b) zábavné projekty: do této skupiny projektů patří hry, komiksy a animace, 

různé simulace, a znázornění hudby nebo tance. 

c) ostatní projekty: do této skupiny projektů bych zařadila obrázky 

a projekty, které se nedají zařadit do předchozích dvou. 

Pro hodnocení projektů jsem si vymezila tato kritéria: 

• Použitelnost projektu ve výuce programování na ZŠ (včetně dalšího 

zpracování zdrojového kódu). 

• Použitelnost projektu v jiné výuce na ZŠ. 

• Náročnost projektu (využití proměnných nebo operátorů). 

• Nápaditost projektu (originalita, fantazie). 

• Přehlednost programu. 

• Funkčnost programu. 

• Použité efekty v projektu (hudba, grafika). 

Každé kritérium jsem hodnotila zvlášť známkami od jedné do pěti, kde 

jedna znamená výborné a pět nedostačující. 

Podle těchto kritérií by bohužel uspělo jen velmi malé procento z vybraných 

projektů. V kritériu použitelnost projektu ve výuce programování na ZŠ jsem 

nakonec ustoupila projektům, které v hodnocení neměly zrovna jedničku, ale měly 

alespoň delší skript, ze kterého by žáci mohli něco použít, protože jsem usoudila, 

že z více skriptů by se žáci na výuce programování mohli více naučit nebo poučit. 

V jednom projektu „word processor (multipage) 1.0" jsou dokonce použity 

několikavrstvé (napočítala jsem až 28) podmínkové příkazy, což považuji 

za krásnou ukázku využití podmínkových příkazů v praxi. 

O přehlednosti jednoduchých skriptů se nelze bavit. Pokud má projekt jen 

jeden skript je celkem přehledný. Potom jsou projekty z tohoto pohledu 

nesrovnatelné. Ale přece jen bych chtěla poukázat na to, že i když tvůrci projektu 

vědí, že jejich projekt budou sdílet s ostatními uživateli, přesto se nikdo z nich 
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bohužel neobtěžuje připsat komentáře ke skriptům к lepšímu pochopení 

funkčnosti programu. 

Osobně se domnívám, že pro výuku na základních školách mají význam 

hlavně projekty na stránce http://scratch.mit.edu/tags/view/education, kde se žáci 

mají možnost seznámit s výukovými projekty od jiných žáků z celého světa. 

6 Programovací koncepty 

Žáci mají příležitost se při práci na projektu ve Scratch učit důležité 

výpočetní koncepty jako smyčky (opakování), podmínky, proměnné, datové typy, 

výsledky a procesy. Prostřednictvím Scratch se s těmito koncepty mohou 

seznámit žáci různých věkových skupin od základní školy až po střední. Někteří 

žáci přejdou na tradiční textové programovací jazyky po té, co se naučí základy 

programování ve Scratch. Protože Scratch v současné době ještě nenabízí 

všechny dostupné programovací koncepty, mezi něž patří procedury a funkce, 

předávání parametrů a vracení hodnot, rekurze, definování tříd objektů, dědičnost, 

ošetření výjimek a vstup/výstup do/ze souboru, bez kterých se již zkušení 

programátoři neobejdou. 

Počítačový program říká počítači, co má dělat přesně krok za krokem. 

Psaní počítačového programu nevyžaduje zvláštní kvalifikaci, stačí pouze myslet 

jasně a důkladně. 

Pro vytvoření programu ve Scratch je nutné uvažovat systematicky o pořadí 

jednotlivých kroků. Spuštění dvou skriptů najednou vytvoří dva nezávislé pochody, 

které jsou vykonány paralelně. Ve Scratch můžeme navrhnout interaktivní 

uživatelské rozhraní. Například ze sprite můžeme vytvořit interaktivní tlačítko, 

na které je možno kliknout myší pro otevření další části programu. 

Pro iteraci6 se používají příkazy „Opakuj dokola" : шиза „Opakuj n krát" 

омЦ O kí-et 
Podmínkové příkazy „Pokud" a „Pokud-jinak" 

kontrolují splnění podmínky. Bloky „Proměnné" umožňují vytváření a používání 

proměnných v programu. Proměnné mohou obsahovat číselné hodnoty nebo 

textové řetězce (viz obrázek 26 v příloze na straně 65). Scratch podporuje jak 

6 Iterace = opakování série příkazů. 
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globální, tak objektové proměnné. Bloky „Seznam" umožňují ukládání a přístup 

к seznamu čísel a textových řetězců. Tento druh datové struktury by se dal nazvat 

„dynamické pole". „Po stisku klávesy" a „Po kliknutí na Sprite" jsou příkladem 

zpracování události reakcí na událost vyvolanou uživatelem nebo částí programu. 

„Rozešli všem" a „Po obdržení zprávy" slouží ke koordinaci běhu skriptů více 

různých sprite. Pomocí „Rozešli všem a čekej" je možné zajistit synchronizaci 

sprite. „Souřadnice myši x/y" a „Hlasitost" mohou být využity jako dynamický vstup 

pro interakci v reálném čase (6). 

7 Úlohy a náměty pro práci s jazykem Scratch 

Do této kapitoly bakalářské práce jsou zařazeny úlohy a náměty pro práci 

s jazykem Scratch, které jsou určeny žákům základní školy. 

Úlohami žáky provázejí dva nerozluční kamarádi: Bobík a a Pomík U . 

Bobík je starší, zkušenější a chytřejší a bude žákům předvádět ukázkové příklady 

a činnosti se Scratch. Pomík je mladší, velmi zvídavý a odvážný, ničeho se nebojí, 

žáci si s ním mohou řadu věcí ve Scratch, které už Bobík umí, vyzkoušet. Tyto 

ukázkové úlohy a náměty jsou к dispozici na přiloženém médiu a na internetové 

adrese http://scratch.mit.edu/galleries/view/ 53976. 

7.1 Učíme se příkazy ze sekce Pohyb 

7.1.1 Ukázková úloha: Bludiště 
Naprogramujte Bobíka tak, aby prošel spodní částí připraveného bludiště 

ze startu do cíle, aniž by narazil do stěn. Použijte příkazy ze sekce „Pohyb". 

Schéma bludiště najdete na přiloženém médiu (soubor Bludiste.sb) nebo si jej 

stáhnete na adrese http://scratch.mit.edu/galleries/ view/53976 (projekt Bludiště). 

Obrázek 27: Scéna z projektu Bludiště. 
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Řešení: 

Nejdříve umístíme sprite, v tomto případě Bobíka, na start příkazem 

Pak Bobíka otočíme směrem, kterým se bude dále 

pohybovat, příkazem 

Posuneme Bobíka vpřed, aby se dostal na konec chodby, příkazem 

W1I1I""I,T.-1ÍI| a příkazem h o natočíme směrem dalšího 

postupu. 

Vložíme příkaz HjtffiTTTT^bBaJ a Bobík se posune na konec další chodby. 

Opět ho otočíme příkazem ВДНННЕЗЕ) a posuneme příkazem 
[120 

Nyní se Bobík potřebuje otočit jen o 45 stupňů a posunout se na konec 

chodby. To provedeme příkazy iwii i i i i inni-3 J a plachti Q vt**rtn na pozici *: СИ y: fĵ frj 

Příkazem 4P* i i i in i i i r l w '> se Bobík natočí směrem к cíli a posledním 

příkazem Ч Р В 1 ffiniiímITТИШИ^SIA-KSJ s e p dostane do cíle. 

Na začátek programu vložíme ještě příkaz ze sekce Ovládání 

aby program pracoval správně i na webu. 

Nyní program sice pracuje správně, ale je příliš rychlý, takže Bobíka 

můžeme sledovat až teprve zprostředka bludiště. Pro zpomalení postupu vložíme 

mezi všechny příkazy ještě příkaz ze sekce Ovládání: — —Д Výsledný 

program ukázkové úlohy Bludiště najdeme v příloze obrázek 28 na straně 65. 

Metodické poznámky к ukázkové úloze Bludiště: 

V této ukázkové úloze využíváme příkazy ze sekce Pohybu a Ovládání. Je 

zaměřena na procvičení příkazů „jdi na pozici", „zamiř směrem", „posuň se", „otoč 

se" a „plachti" ze sekce Pohyb a příkazů „čekej" a „po kliknutí" ze sekce Ovládání. 

7.1.2 Úlohy к řešení ze sekce Pohyb: 
1. Naprogramujte Pomíka tak, aby prošel spodní částí připraveného 

bludiště ze startu do cíle, aniž by narazil do stěn. Použijte příkazy ze sekce 

„Pohyb". Schéma bludiště najdete na přiloženém médiu (soubor Bludiste.sb) nebo 
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si jej stáhnete na adrese http://scratch.mit.edu/galleries/ view/53976 (projekt 

Bludiště). Nápověda: Tato úloha se řeší obdobně jako úloha v kapitole 7.1.1. 

2. Otevřete si nový soubor (zvolte z nabídky Soubor Nový). Na bílé pozadí 

scény nakreslete černou čtvercovou spirálu pomocí Editoru malování. 

Naprogramujte Pomíka tak, aby se prošel po této spirále od středu ven a nespadl 

z ní. Nápověda: Viz obrázek 29. 

U P 

3 

Obrázek 29: Čtvercová spirála s Pomíkem. 

7.2 Učíme se příkazy ze sekce Vzhled 

7.2.1 Projekt Bobíkova show 
Stáhněte si projekt „Bobikova show" z přiloženého média (soubor Bobikova 

show.sb) nebo na adrese http://scratch.mit.edu/galleries/view/53976 (projekt 

Bobikova show) a podívejte se na Bobíka a jeho velkou show. V šatně si Bobík 

převlékne kostýmy a na pódiu předvede pár kouzel pomocí příkazů ze sekce 

Vzhled. 

Bob ikova show fâ Q 

3 4 , ? l r l r l r i 

J S f c ffHftrt 
H H f l H 

Obrázek 30: Scéna z projektu Bobikova show. 
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Metodické poznámky k projektu Bobikova show: 

Abychom mohli Bobíkovi změnit kostýmy, musíme mu nejprve nějaké 

vytvořit. V tomto projektu je pár kostýmů již vytvořeno, čímž se práce relativně 

zjednodušila. Postup, jak se ve Scratch vytvářejí nové kostýmy, je popsán 

v kapitole 4.1.3 na straně 26. 

Kostýmy měníme příkazem (ЩШиааинШВЯ pokud chceme nějaký 

konkrétní kostým, nebo příkazem ftelfflnïffll pokud chceme kostým v pořadí 

následující. 

Efekty, které Bobík ukazuje na pódiu, se dají lehce vyvolat příkazy fEtffHTTl 

a Ц — a l а ВДШШНВШЕ). Všechny efekty se dají vrátit, 

aby Bobík vypadal zase jako na začátku příkazem ВДШВШШЭ příkazem 

ПДПТППДПгЕВ se dá zmenšovat nebo zvětšovat velikost sprite. Původní velikost 

vyvoláme příkazem ГУТШШТШ1UU l'A Výsledný program projektu Bobikova show 

najdeme v příloze obrázek 31 na straně 66. 

7.2.2 Ukázková úloha: Vystoupení 
Naprogramujte následující příběh. Bobík vystoupí na jeviště a pozdraví 

diváky, ale jelikož je zpočátku stydlivý, uteče se schovat za sloup. Nakonec se ale 

Bobík osmělí a přijde zpět na jeviště. Ukáže, jak mění barvy, převléká kostýmy 

a pomocí efektu „rybí oko" si pohraje s jeho kloboukem. Projekt si stáhnete 

z přiloženého média (soubor Vystoupení.sb) nebo na adrese 

http://scratch.mit.edu/galleries/view/53976 (projekt Vystoupení). 

£ 
Obrázek 32: Scéna z projektu Vystoupení. 
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Řešení: 

Bobíka pošleme na jeviště pomocí příkazu „plachti" a pozdravíme příkazem 

Příkazem г^ш 'ГЬ« »^-riTft l í l1 ilïïiH dáme najevo, že se Bobík stydí 

a příkazem „plachti" jej pošleme před sloup, kde ho příkazem СцТПГД necháme 

zmizet. Po chvíli <№• Bobíka odkryjeme příkazem a p ř í k a Zem 

„plachti" pošleme zpět na jeviště. Poté Bobík bude povídat, co všechno nám 

předvede příkazem „povídej příštích x vteřin" jako např. 

^ a í ď t t A ) ' " * n é c ° »"""»• П П Г П Я г f i l i i l i l . A mezitím příkazy ВДДЕДШИЩ ВД1ЖД 

а J t f U f l U M I H M L a i Bobík mění barvy a své kostýmy a předvádí efekt rybího 

oka s kloboukem (to vše umocníme přidáním příkazu ze sekce Ovládání - „opakuj 

x krát"). Příkazem ГЙГТШЛПДтТ uvedeme vše do původního stavu. Během 

procesu měníme Bobíkovi jeho kostýmy, aby jeho pohyb nevypadal strnule. Příkaz 

ЩЩШШШШШШ použijeme, pokud Bobík mluví к publiku. Příkaz 

použijeme, pokud jde Bobík doleva. Příkaz 

použijeme, pokud jde doprava. Na začátek skriptu vložíme 

aby mohl být program spustitelný i na webu. 

Metodické poznámky к ukázkové úloze Vystoupení: 

V této ukázkové úloze využíváme příkazy ze sekce Vzhled, Pohyb 

a Ovládání. Úloha je zaměřena na procvičení příkazů „oblékni kostým", „povídej", 

„pomysli si", „schovej se", „ukaž se", „změň efekt" a „vrať grafické efekty" ze sekce 

Vzhled, příkazů „plachti" a „jdi na pozici" ze sekce Pohyb a příkazů „čekej", 

„po kliknutí" a „opakuj x krát" ze sekce Ovládání. Výsledný program ukázkové 

úlohy Vystoupení najdeme v příloze obrázek 33 na straně 67. 

7.2.3 Úlohy к řešení ze sekce Vzhled: 
1. Použijte projekt „Bobikova show" a naučte i Pomíka , který zatím sedí 

jen v hledišti, kouzla, která předvedl Bobík. Nejprve Pomíka pošlete do šatny, aby 

se mohl převléknout. Pomík si tam vyzkouší všechny své kostýmy. Nakonec se 

převlékne do toho správného s kouzelnickým kloboukem. Po příchodu na podium 

Pomík předvede, jak umí mizet a zase se objevit, vířit, zprůhlednit, měnit své 

barvy a svou velikost. 
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2. Stáhněte si projekt „Tajná mise" z přiloženého média (soubor Tajna 

mise.sb) nebo na adrese http://scratch.mit.edu/galleries/view/53976 (projekt Tajná 

mise). Jedná se o tajnou misi, při které musí Pomík nepozorovaně projít lesem 

plném duchů. Cesta začíná vlevo dole pod stromem a dostat by se měl vpravo 

dolů, kde je umístěn vstup do podzemí. Duchové hlídají cestu. Aby se jim Pomík 

vyhnul, bude muset nejprve vyšplhat vzhůru na stromy. Aby ho přitom duchové 

nezpozorovali, musí Pomík měnit svoji barvu podle barvy pozadí. Pomík může 

také skákat ze stromu na strom, ale maximálně 90 kroků. Pomík musí být velmi 

opatrný, a jakmile se na scéně objeví duchové, musí se okamžitě schovat, aby ho 

duchové neviděli. Když duchové zmizí, může se Pomík opět objevit a pokračovat 

v cestě. Při programování neměňte příkazy ostatních sprite ani scény, programujte 

jen sprite Pomíka. 

7.3 Učíme se příkazy ze sekce Zvuk 

7.3.1 Projekt Zvukohra 
Projekt si stáhnete z přiloženého média (soubor Zvukohra.sb) nebo 

na internetové stránce http://scratch.mit.edu/ galleries/view/53976 (projekt 

Zvukohra). V tomto projektu nám Bobík ukáže použití většiny příkazů ze sekce 

Zvuk. Předvede nám, jak umí hrát na klávesy, jak umí bubnovat azjukeboxu 

přehrávat všelijaké zvláštní zvuky. 

Obrázek 34: Scéna z projektu Zvukohra. 

Metodické poznámky к projektu Zvukohra: 

К procvičení příkazů ze sekce Zvuk je potřeba připojit к počítači zařízení 

pro zvukovou reprodukci (sluchátka nebo reproduktory). 
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Kromě jednotlivých zvuků a melodií se díky sekci „Zvuk" dají přehrávat 

i celé písničky, které stejně jako ostatní zvuky nejdříve stáhneme v záložce Zvuky 

do svého projektu a poté je můžeme použít ve skriptu pomocí příkazu „hraj zvuk". 

Při tvorbě vlastní melodie je třeba použit příkazu „zpívej notu" a vkládat 

melodii tón po tónu do programu (stejně jako v projektu Zvukohra). Předvoleným 

nástrojem je klavír, což můžeme změnit příkazem „nastav nástroj" a vybrat si 

z nabídky 128 nástrojů, mezi něž patří i zvonkohra použitá v projektu Zvukohra. 

Příkaz „bubnuj" má 47 různých nástrojů, které lze к bubnování použít. Patří 

mezi ně velké bubny, malé bubínky, okraje bubínku, činely, triangl, tamburína, 

bonga, conga a mnoho dalších. 

Dále máme možnost měnit tempo a hlasitost melodie příkazy „změň tempo" 

a „nastav hlasitost", a tak si melodii přizpůsobit našim představám, lépe řečeno 

potřebám našeho programu. Výsledný program projektu Zvukohra najdeme 

v příloze obrázek 35 na straně 68 až 70. 

7.3.2 Úlohy к řešení ze sekce Zvuk: 
1. Stáhněte si projekt „Diskžokej" z přiloženého média (soubor 

Diskžokej.sb) nebo na internetové stránce http://scratch.mit.edu/galleries/view/ 

53976 (projekt Diskžokej). V tomto projektu je již vytvořena melodie písně 

„Pod našima okny". Tato melodie je příliš pomalá a hraná na piano. Vyberte 

pomocí Pomíka jiný hudební nástroj pro tuto melodii, melodii zrychlete, zvyšte 

hlasitost a přidejte bicí. 

2. Pomík je dobrý hudebník, umí hrát na cokoliv, na co si vzpomenete. Ale 

nejraději má bicí a klávesy. Stáhněte si projekt „Studio" z přiloženého média 

(soubor Studio.sb) nebo na internetové stránce http://scratch.mit.edu/ 

galleries/view/53976 (projekt Studio). Naprogramujte Pomíka, aby na klávesy 

zahrál melodii písně Běží liška к Táboru. Potřebné tóny této melodie jsou uvedeny 

v poznámce v projektu. Pak si s Pomíkem půl minuty zahrajte na bicí. 

7.4 Učíme se příkazy ze sekce Pero 

7.4.1 Ukázková úloha: Kreslení 
Naprogramujte Bobíka, aby nakreslil na tabuli svou podobiznu. К tomu 

použijte příkazy ze sekce Pero a také ze sekce Pohyb a Ovládání. Bobík by měl 
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měnit kostýmy, podle toho, kterým směrem se zrovna pohybuje a také podle toho, 

jakou činnost zrovna vykonává. Nakonec vedle portrétu otiskněte na tabuli 

Bobíkovu reálnou podobu. K Bobíkovu autoportrétu ještě přidejte melodii. 

Ukázkovou úlohu si stáhnete z přiloženého média (soubor Podobizna.sb) nebo 

na internetové stránce http://scratch.mit.edu/ galleries/view/53976 (projekt 

Podobizna). 

Obrázek 36: Scéna z projektu Podobizna. 

Řešení: 

Jelikož je obraz Bobíka z větší míry složen z kruhů (kromě úst a ocásku), 

kreslení nebude tolik obtížné, protože můžeme využít pouze příkazu na tloušťku 

pera a nemusíme vše vykreslovat zvlášť. Bobíka přemístíme na malovací plochu 

(tabuly). Pozice (x, y) = (0, 0) vám ušetří práci s přepočítáváním souřadnic kvůli 

souměrnosti Bobíka. Pomocí příkazu ГщТЮТ Bobík kreslí a pomocí příkazu 

flflffllffl) přestane. 

Když Bobík dojde na startovní pozici (0,0), příkazem „změň kostým" ho 

otočíme zády к nám. Příkazy ВДИЯНЯШ a P S S f f l ü ) nakreslí 

Bobík své tělo. Posuneme jej na souřadnice, kde chceme nakreslit uši, a stejnými 

příkazy ale s jinými parametry (jiná barva a jiná tloušťka pera) nakreslíme Bobíkovi 

uši a pak stejným způsobem i oči. 

Pusu nakreslíme podobným způsobem. Nejdříve se s Bobíkem posuneme 

na místo, odkud chceme začít kreslit pusu. Nastavíme barvu a tloušťku pera 

a spolu příkazem ф ^ Н Э s e postupně posunujeme na souřadnice, kde pusa končí. 

Posuneme se celkem čtyřikrát, aby pusa nebyla jen úsečka, přičemž pero zůstává 

dole, takže kreslíme celou dobu, co se posouváme. Ocásek uděláme podobně 
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a příkazem т р п т п - п т и г Д Э nastavíme uprostřed kreslení ocásku menší tloušťku 

pera, a tím docílíme toho, že ocásek vypadá špičatěji. Nakonec příkazem 

Bobíka otiskneme vedle jeho podobizny. 

Na začátek skriptu vložíme příkaz , který zaručí chod programu 

i na webových stránkách, a příkaz (ЫЦ který smaže vše, co Bobík nakreslil. Jinak 

by po opětovném spuštění kreslil na to, co nakreslil před tím. 

Melodii vložíme zvlášť jako nový skript příkazy 

Metodické poznámky к ukázkové úloze Kreslení: 

V této ukázkové úloze využíváme příkazy ze sekce Pero, Vzhled, Pohyb 

a Ovládání. Úloha je zaměřena hlavně na procvičení příkazů „pero dolu", „pero 

nahoru", „nastav barvu pera", „nastav tloušťku pera", „změň tloušťku pera", „otiskni 

se" a „smaž" ze sekce Pero. Výsledný program ukázkové úlohy Kreslení najdeme 

v příloze obrázek 37 na straně 71. 

7.4.2 Úlohy к řešení ze sekce Pero: 
1. V projektu Podobizna, který stáhnete z přiloženého média (soubor 

Podobizna.sb) nebo na internetové stránce http://scratch.mit.edu/ 

galleries/view/53976 (projekt Podobizna), nakreslete podobiznu Pomíka. 

Nápověda: Tato úloha se řeší obdobně jako úloha v kapitole 7.4.1. 

2. Vytvořte nový projekt, ve kterém naprogramujete Pomíka, aby nakreslil 

květ sestavený z kružnic (viz obrázek 38). Nápovědu naleznete v příloze 

obrázek 39 na straně 72. Tato úloha je řešena v projektu Smyčka, který si můžete 

stáhnout z přiloženého média (soubor Smyčka.sb) nebo na internetové adrese 

http://scratch.mit.edu/ galleries/view/53976 (projekt Smyčka). 
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и д 

Obrázek 38: Scéna z projektu Smyčka. 

7.5 Učíme se příkazy ze sekce Vnímání a Operátory 

7.5.1 Ukázková úloha: Záchrana Pomíka 
Vytvořte bludiště se čtyřmi barevnými překážkami: zelenou, červenou, 

žlutou a modrou. Když se Bobík pokusí překonat zelenou překážku, začne měnit 

své barvy. Při pokusu překonat červenou překážku se Bobík zeptá na své jméno, 

a pokud odpovíte dobře, posunete Bobíka dopředu, pokud ne, vrátí se začátek 

bludiště. Při překonávání žluté překážky se Bobík zvětší na 120% své velikosti 

a při překonávání poslední modré překážky se Bobík vrátí do normálního stavu. 

Naprogramujte Bobíka, aby se při stisku šipek na klávesnici pohyboval 

požadovaným směrem. Pomíka umístěte doprostřed bludiště a naprogramujte jej 

tak, aby při setkání s Bobíkem zvolal: „Bobíku, tys mě zachránil!". Schéma bludiště 

najdete na přiloženém médiu (soubor ZachranaPomika.sb) nebo si jej stáhnete 

na adrese http://scratch.mit.edu/galleries/view/53976 (projekt Záchrana Pomíka). 

Obrázek 40: Scéna z projektu Záchrana Pomlka. 

Řešení: 

Nejprve je třeba namalovat bludiště na pozadí scény a vyznačit v bludišti 

čtyři barevné čtverce jako překážky. Aby překážky fungovaly jak mají, vložíme 
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do skriptu Bobíka vložit podmínkové příkazy ze sekce Ovládání 

a do těch pak vložit podmínku ze sekce Vnímání 

U zelené barvy stačí dále příkaz „změň efekt barva". U červené barvy 

použijeme další příkaz ze sekce Vnímání '4™"4»>ппяд. Bobík položí 

otázku a čeká na odpověď. S odpovědí pak budeme dále pracovat, to znamená, 

že musíme vyhodnotit, jestli je správná nebo špatná. To zajistíme pomocí dalšího 

vnořeného podmínkového příkazu „pokud, jinak". Tedy pokud zní odpověď 

„Bobík", posune se Bobík dál, jinak se vrátí na začátek. Zde si pomůžeme 

operátorem ze sekce Operátory CED, kde do první prázdné kolonky vložíme 

ze sekce Vnímání a do druhé napíšeme „Bobík" 4 S S E E E X U žluté 

barvy změníme velikost příkazem „nastav velikost na 120%". U barvy modré 

vrátíme Bobíka do původního stavu příkazy „vrať grafické efekty" a „nastav 

velikost na 89%". Překážky máme tímto nastavené a zbývá naprogramovat 

Bobíka, aby chodil tím směrem, jakou na klávesnici stiskneme šipku. 

Do skriptu vložíme další podmínkový příkaz „pokud" a použijeme podmínku 

ze sekce Vnímání 43В&0ШВВВ9ВШШ^, kde můžeme volit z kláves, které jsou 

na klávesnici a vybereme šipka nahoru, dolu, vlevo a vpravo. Do tohoto 

podmínkového příkazu vložíme příkaz ze sekce Vzhled „oblékni kostým" a Pohyb 

„zamiř směrem", kde vybíráme opět hodnoty nahoru, dolu, vlevo a vpravo, 

a „posuň se". Tyto 4 podmínkové příkazy vložíme ještě do jednoho podmínkového 

příkazu, aby Bobík mohl chodit je po vyznačené cestě. Vložíme je 

do podmínkového příkazu „pokud, jinak", do části „jinak". Do části „pokud" vložíme 

podmínku „dotýká se barvy" a barvu zvolíme černou jako jsou cesty. Dovnitř 

vložíme příkaz ze sekce Pohyb ВДГИЧТ'Ш. 

Nyní program funguje, ale jen na krátký okamžik. Program proběhne, aniž 

bychom stihli cokoliv udělat. Proto je třeba všechny skripty vložit do příkazu 

ze sekce Ovládání н в . Na začátek programu vložíme příkaz „po kliknutí 

na" a pod něj dáme příkazy, které zaručí, že se Bobík po kliknutí na vlaječku vždy 

objeví na začátku bludiště, správným směrem a ve správné velikosti. 
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Hudební doprovod zajistíme příkazem „hraj zvuk a čekej", který vložíme 

do příkazu „opakuj dokola". 

K Pomíkovi poté připíšeme podmínkový příkaz „pokud", do něhož vložíme 

podmínku ze sekce Vnímání a dovnitř podmínkového příkazu 

vložíme příkaz „povídej". Pokud do podmínkového příkazu vložíme ještě příkaz 

ze sekce Ovládání „rozešli všem a čekej" a k Bobíkovi pak vložíme příkaz také 

ze sekce Ovládání „po obdržení zprávy" a pod něj příkaz „zastav vše", scénář se 

zastaví v okamžiku, kdy Bobík najde Pomíka. 

Metodické poznámky к ukázkové úloze Záchrana Pomíka: 

V této ukázkové úloze využíváme příkazy ze sekce Operátory, Vnímání, 

Vzhled, Pohyb a Ovládání. Úloha je zaměřena hlavně na procvičení příkazů 

„dotýká se barvy", „ptej se a čekej", „klávesa stisknuta", „dotýká se Bobík" a < Ж > 

ze sekce Operátory. Výsledný program ukázkové úlohy Záchrana Pomíka 

najdeme v příloze obrázek 41 na straně 73. 

7.5.2 Úlohy к řešení ze sekce Vnímání a Operátory: 
1. V novém projektu naprogramujte Pomíka, aby se pohyboval podle 

stisknutých šipek na klávesnici a aby přitom kreslil. Pak naprogramujte Bobíka, 

aby zrcadlově kopíroval Pomíkovo pohyby. To znamená, aby měli stejnou 

souřadnici y a opačnou souřadnici x (viz obrázek 42). Bobík bude při pohybu také 

kreslit. Při stisknutí mezerníku Bobík i Pomík přeruší kreslení. Nápovědu 

naleznete v příloze obrázek 43 strana 74. 

Obrázek 42: Scéna z projektu Zrcadlové kresleni. 

2. Vytvořte projekt, ve kterém bude Pomík hledat poklad. Na pozadí scény 

nakreslete křižovatku (viz obrázek 44). Když dojde Pomík na křižovatku, zeptá se 
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nás, kterou cestou má jít. Když se dostane na konec odbočky, změní se pozadí 

scény a Pomík se objeví na začátku jiné křižovatky. Nakreslete alespoň dvě 

křižovatky. Pokud se Pomík dostane do slepé uličky, změní se pozadí scény, 

do kterého nakreslíte slepou uličku. Pokud Pomík objeví poklad, nakreslete slepou 

uličku s pokladem a Pomík radostně zvolá. Jako nápovědu můžete použít projekt 

Poklad, který si můžete stáhnout z přiloženého média (soubor Poklad.sb) nebo 

na internetové adrese http://scratch.mit.edu/ galleries/view/53976 (projekt Poklad). 

Obrázek 44: Scéna z projektu Poklad. 

7.6 Učíme se příkazy ze sekce Operátory a Proměnné 

7.6.1 Ukázková úloha: Kalkulačka 
Naprogramujte kalkulačku, která umí sčítat a násobit dvě čísla. Bobík se 

bude ptát na vstupní proměnné, tj.na znaménko (operátor reprezentující operaci 

sčítání nebo násobení) a dvě čísla (dva sčítance, nebo dva činitele) a provede 

výpočet. Pomík pak prozradí výsledek (součet, nebo součin). Ukázkovou úlohu si 

stáhnete z přiloženého média (soubor Kalkulačka.sb) nebo na internetové stránce 

http://scratch.mit.edu/ galleries/view/53976 (projekt Kalkulačka). 
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Obrázek 45: Scéna z ukázkové úlohy Kalkulačka. 
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Řešení: 

Ze zadání vyplývá, že budeme potřebovat nejméně 3 proměnné, znaménko 

a dvě čísla. Proto si v sekci Proměnné pomocí ikonky WytvořproměnnQU vytvoříme 

proměnnou El, C i a E232253, u kterých zaškrtneme políčko „zobrazit na scéně". 

Proměnné se zobrazí ve tvaru název a hodnota. Pokud chceme zobrazit jen 

hodnotu, poklepeme na proměnnou na scéně dvakrát myší nebo jednou pravým 

tlačítkem a z nabídky vybereme „zvětšené zobrazení" (viz kapitola 4.1.10 

na straně 32). Zpočátku nastavíme hodnotu proměnných jako nedefinovanou 

pomocí příkazu „nastav a na ?". 

Nyní se Bobík bude ptát na hodnotu proměnné (+ nebo *). Pomocí příkazu 

ze sekce Vnímání „ptej se a čekej" Bobík položí otázku, abychom zadali 

znaménko + nebo *. To je dále ošetřeno podmínkovým příkazem s operátory. 

Použijeme zde podmínkový příkaz „opakuj dokud nenastane" s podmínkou pokud 

se odpověď nerovná + nebo *. Tady si pomůžeme operátory ШШЯЁЬ a OED, 
které sloučíme. Pak do prvních okének vložíme ze sekce Vnímání 

a do druhých okének hodnoty „+" a „*". Pokud je podmínka splněna, pomocí 

příkazu ze sekce Proměnné С Щ Я Ш Ш Ш Ш ) Se znaménko objeví v okénku 

proměnné na scéně. 

Potom se Bobík zeptá na první číslo a odpověď vloží místo proměnné El, 

u druhého čísla místo proměnné D opět příkazem ( З ^ И Е В Ш Ш s e hodnota 

čísla objeví v okénku proměnné na scéně. 

Nyní se zadaná čísla sečtou nebo vynásobí v závislosti na uživatelem 

zadaném znaku operace. Nejprve potřebujeme vytvořit další proměnnou CMIIIW, 

tu nebudeme vkládat na scénu (tzn. nezatrhneme políčko „zobrazit na scéně"). 

Do podmínkového příkazu „pokud, jinak", který postačí, jelikož máme ošetřeno, že 

uživatel může zadat pouze dvě znaménka, vložíme podmínku <J3L>, kde 

do prvního okénka vložíme ЕШШ9 a do druhého napíšeme znaménko „*". .Dovnitř 

podmínkového příkazu vložíme příkaz И Ш И И Ж Н В pomocí operátoru 

С Ю , a „rozešli všem výsledek", aby mohl Pomík říci výsledek. Do druhé části 

podmínkového příkazu vložíme příkaz ВДШЯШШ, p0 mocí operátoru 

CED, a opět příkaz „rozešli všem výsledek". 
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Pomík díky príkazu „po obdržení zprávy" nyní přijímá zprávu o výsledku 

a pomocí příkazu гдгпшшп» sdělí výsledek. 

Metodické poznámky к ukázkové úloze Kreslení: 

V této ukázkové úloze využíváme příkazy ze sekce Proměnné, Operátory, 

Vzhled a Ovládání. Úloha je zaměřena hlavně na procvičení práce s proměnnými 

a příkazů v této sekci jako „nastav proměnnou na" a na procvičení výpočtů 

s využitím operátorů jako např. ИЯШЯЪ, <Ж>, OED nebo C I O . Výsledný 

program ukázkové úlohy Kalkulačka najdeme v příloze obrázek 46 na straně 75. 

7.6.2 Úlohy к řešení ze sekce Operátory a Proměnné: 
1. Naprogramujte kalkulačku, která umí sčítat, násobit, odčítat a dělit dvě 

čísla. Ošetřete dělení nulou. Bobík se bude ptát na vstupní proměnné, 

tj. na znaménko (operátor reprezentující operaci sčítání, odčítání, násobení nebo 

dělení) a dvě čísla (v případě sčítání dva sčítance, v případě násobení dva 

činitele, u odčítání menšence a menšitele, u dělení dělence a dělitele) a provede 

výpočet. Pomík pak prozradí výsledek. Nápověda: Tato úloha se řeší obdobně 

jako úloha v kapitole 7.6.1. 

2. Z přiloženého média (soubor Kviz.sb) nebo na internetové stránce 

http://scratch.mit.edu/ galleries/view/53976 (projekt Kviz) si stáhněte projekt Kviz. 

V tomto projektu naprogramujte Bobíka, aby položil dvě otázky. První „Jaké je Tvé 

jméno? a druhá „Jaké je Tvé příjmení?". Z odpovědí na tyto otázky Bobík nejprve 

sestaví celé zadané jméno, pak iniciály toho jména a počet písmen, které jméno 

obsahuje. 
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3. Vytvořte projekt, v němž Pomík nakreslí čtvercovou spirálu (viz 

obrázek 47). Spirálu začne kreslit zprostředka scény a pokud se dotkne okraje 

scény, přestane kreslit. Nápovědu к této úloze naleznete v příloze obrázek 48 

na straně 76. 

Ŕ O Čtve rcová spirá la 

Obrázek 47: Scéna z projektu Čtvercová spirála. 
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8 Závěr 

Osobně se domnívám, že programovací jazyk Scratch by mohl najít 

na českých základních školách velké uplatnění. Jeho ovládání je velmi 

jednoduché a přehledné. Programování se tak stává přístupnější i pro začátečníky 

programování žáků 1. stupně ZŠ počínaje. K tomu také dále přispívá i intuitivní 

princip sestavování programů, který spočívá ve skládání tzv. příkazových bloků, 

které do sebe zapadají jako dílky skládanky puzzle. Dynamičnost Scratch dovoluje 

měnit kód přímo za běhu programu a okamžitě sledovat následky této změny. 

Výhodou programu Scratch je i je snadná dostupnost. Školy nemusejí 

za tento program platit jako je tomu u jiných dětských programovacích jazyků. 

К rozšiřování programu a zkušeností s ním přispívá to, že jeho plná verze a různé 

ukázky jsou volně dostupné na Internetu. 

Uživatelé programu Scratch mohou své projekty včetně zdrojového kódu 

sdílet s ostatními na webové stránce. Díky možnosti použít ve svém projektu 

zdrojový kód nebo jeho část z jiného projektu jiných autorů jsou uživatelé Scratch 

více motivováni к další tvůrčí práci. Tento nový přístup pomáhá rozvíjet nejen 

kreativitu jednotlivců, ale i vzájemnou spolupráci v komunitě uživatelů. Modifikace 

sdílených aplikací jiných autorů podporuje proces učení se od druhých: aby 

uživatel mohl využít a upravit nějaký hotový projekt, musí pochopit, jak tento 

projekt funguje a jak je sestaven jeho program. 

Jazyk Scratch lze využít jak к výuce algoritmů а к utváření a rozvoji 

dovednosti algoritmizace úloh, tak к výuce základů programování na ZŠ. 

V rámcově vzdělávacím programu základního vzdělávání ve vzdělávací oblasti 

„Informační a komunikační technologie" sice výuku algoritmizace a základů 

programování zahrnuta není, nicméně řada učitelů ZŠ je do školních vzdělávacích 

programů na svých školách zařazuje, protože si tito učitelé uvědomují význam 

a úlohu dovedností sestavovat algoritmy a jednoduché programy pro rozvoj 

myšlení žáků. 

Díky svým interaktivním vlastnostem je Scratch vhodný i pro vytváření 

zajímavých multimediálních prezentací, simulací, testů a her. 

К zařazení výuky základů programování ve Scratch na ZŠ by mohl přispět 

nejen popis nástrojů programu Scratch, ale především soubor úloh (často 
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i s řešením) zařazený do kapitoly 7, které jsem navrhovala na základě vlastních 

poznatků získaných v průběhu seznamování se s prostředím Scratch. Tyto úlohy 

jsou určené především pro žáky ZŠ. Úlohy jsou rozděleny do několika kapitol 

podle typu procvičovaných příkazů. V každé kapitole vždy nalezneme jednu 

ukázkovou úlohu s jejím řešením a s metodickými poznámkami a zadání dalších 

dvou úloh к řešení. 

V budoucnu by bylo dobré zadat tyto a další úlohy к řešení žákům 

na základní škole a vyhodnotit získané zkušenosti. Podle těchto zkušeností by 

bylo možno sestavit další úlohy odpovídající věkovým kategoriím žáků, jejich 

potřebám a možnostem v souladu s kurikulárními požadavky pro vzdělávání 

na ZŠ. 
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Príloha: 

1. Obrázek 14: Spojení barevných obrázkových bloků. 
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2. Obrázek 16: Scratch kočka. 

3. Obrázek 17: Rozložení scény. 
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4. Obrázek 18: Seznam sprite s názvem a počtem skriptů. 
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5. Obrázek 20: Kostýmy sprite. 
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6. Obrázek 21: Zvuky sprite. 
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7. Obrázek 22: Aktuální sprite. 
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8. Obrázek 23: Editor malování. 
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9. Obrázek 24: Seznam proměnných. 
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10.Obrázek 25: Sensor Board. 

Zvukový 

Šoupátko 

64 



11.Obrázek 26: Vkládání proměnné. 
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12.Obrázek 28: Výsledný program ukázkové úlohy Bludiště. 
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21. Obrázek 48: Výsledný program projektu Čtvercová spirála. 
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18. Obrázek 41: Výsledný program ukázkové úlohy Záchrana Pomíka. 
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21. Obrázek 48: Výsledný program projektu Čtvercová spirála. 
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16. Obrázek 37: Výsledný program ukázkové úlohy Kreslení. 



21. Obrázek 48: Výsledný program projektu Čtvercová spirála. 

72 



18. Obrázek 41: Výsledný program ukázkové úlohy Záchrana Pomíka. 
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19.Obrázek 43: Výsledný program projektu Zrcadlové kreslení. 
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18. Obrázek 41: Výsledný program ukázkové úlohy Záchrana P o m í k a . 
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21. Obrázek 48: Výsledný program projektu Čtvercová spirála. 
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