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AKTIVITA 3: TANEČKY SE SCRATCH 
Poznej zvíře

Popis aktivity
Během této aktivity se žáci naučí vytvořit jednoduchou hru v technologii Scratch. Hra vychází 

z principu populárních her pro mobilní telefony, kde uživatel na základě zvuku poznává předmět 
spojený se zvukem. Toho se využívá například při výuce slovíček v cizím jazyce, nebo (jako v této hře)
pro rozpoznávání zvuků zvířat.

Aby byla hra nebyla zcela závislá na jazyce, používá se pro komunikaci s uživateli jen slovo 
„START“ a emotikony.

 

Ilustrace 1: Tvorba hry.
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Vstupní předpoklady
Výhodou této hry je fakt, že použitá on-line aplikace pro vytváření programu v technologii 

Scratch již obsahuje veškeré potřebné obrázky a zvuky.

Ideálním stavem pro zahájení této aktivity je, aby žáci měli již základní představu o zadávání 
příkazů. Toho lze docílit například prostřednictvím hraní her na portálu https://code.org/.

Přínos
Aktivitu lze využít dvěma různými způsoby – buď jako domácí úkol (což by bylo bezesporu 

přínosnější, ale v praxi by mohlo narazit na problémy), nebo jako samostatnou práci v hodině.  Pro 
žáky méně zběhlé v principu algoritmizace je možné kostru kódu připravit – například poskytnout kód 
v startovacím tlačítku. 

Vytvoření vlastní funkční hry by mohlo výrazně motivovat žáky pro oblast algoritmizace 
a programování. Poměrně jednoduše totiž vytvoří hru, kterou možná sami znají ze svého mobilního 
telefonu. Naučí se tak „informatickému myšlení“ a proniknou do principu fungování programu.

Hra navíc nabízí nepřeberné možnosti rozšiřování – přidávaní dalších zvířat, animace při 
kliknutí na konkrétní zvíře, počítání bodů úspěšnosti – to vše nabízí zajímavou práci pro nadanější 
žáky.

Motivace žáků
Pevně věříme, že daná aktivita velmi nenásilnou formou přiblíží žákům svět programování.  

Výhodou je velmi jednoduché a intuitivní prostředí programu, ve kterém je možné hru vytvořit. Tím se 
v žácích vzbudí přirozená zvědavost a vlastní vytváření programu se stane také hrou. Navíc tím, že 
koncept hry mnozí jistě znají, není potřeba složitě zadávat všechny detaily. Naopak se tím nabízí 
prostor pro samostatnou tvořivost. Ukázka milionových počtů stažení v obchodech s aplikacemi pro 
mobilní zařízení, je určitě také dobrou motivací. Vždyť vzbuzení pocitu „to dokážu také“ i aktivace 
k zamyšlení „co by šlo vylepšit“  by mohlo nastartovat v žácích proces touhy po hlubším poznání 
problematiky.

Stejně jako v podobných hodinách není naším cílem vytvářet ze všech programátory, ale 
umožnit jim, aby se zamysleli nad principem, jak jejich počítače, mobilní telefony a další moderní 
zařízení fungují.

https://code.org/
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