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Ahoj, jmenuji se Lucka a chtěla bych ti představit malý
mikropočítač. Jmenuje se Micro:bit, je to skvělý kamarád pro
kohokoliv, kdo se chce něco nového naučit, začít zlehka
programovat anebo se jen zasmát a hrát si.
V této příručce najdeš několik pracovních listů, které zahrnují
hlavní témata pro začátek Tvé cesty za programováním.
Pracovní listy obsahují krátké vysvětlení a na procvičení zde
máš úkoly na dané téma. Svoje řešení si ověříš prostřednictvím
umístěného QR kódu, stačí jej naskenovat Tvým chytrým
zařízením.
Neboj se zapojit fantazii, kreativitu, a hlavně se u toho
pořádně bavit, je to ten nejlepší způsob, jak se něco nového
naučit.

Přeji příjemnou zábavu
Lucka

ÚVOD
Na tomto listu se dozvíš základní operace a informace o prostředí, ve kterém
budeš s Micro:bitem pracovat.

Editor najdeš na webové stránce makecode.microbit.org.
Zde si vytvoříš nový projekt a vhodně si ho pojmenuješ.
Následně se ti otevře virtuální prostředí, kde budeš program
tvořit, pracovat a spouštět svoji práci.

Vpravo se nachází pracovní prostředí. Sem budeš přetahovat všechny bloky a sestavovat
program. Blokem nazýváme jednotlivé části programu.

Na levé části vidíme Micro:bit a hlavní menu. Na Micro:bitu, se ti zobrazí průběh a výsledná
práce. Funguje, až na pár funkcí stejně jako obyčejný Micro:bit.

Simulátor Micro:bitu

Hlavní menu

ZÁKLADNÍ PRÁCE S MICRO:BITEM

Tlačítko B

Tlačítko A

Zapni/Vypni

Resetuj

Zobrazí se na celou obrazovku.

STAHOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Při dokončení Tvé práce si ji nezapomeň uložit a stáhnout!

Vyber vhodný
název a ulož jej.

Když budeš mít soubor stažený, stačí připojit Micro:bita k počítači, buďto pomocí USB kabelu nebo
Bluetooth. V počítači se ti zobrazí složka.
Složku otevřeš a vložíš do ní program, s kterým chceš na Micro:bitu pracovat. Micro:bit si Tvoji práci
stáhne do své paměti a ty ho pak můžeš od PC znovu odpojit.

PROMĚNNÁ
= místo v paměti pro ukládání informací
Zvolíme vhodný název
proměnné, tak
abychom se vyznali.
Například:

V hlavním menu,
vybereme funkci
„Proměnné“.

př. pocet_bodu, pocet_a, pocet_b

pocet_bodu

K zobrazení proměnné použijeme
následující blok tak, že proměnnou do
bloku přetáhneme.

Prvním blokem nastavíš hodnotu
proměnné.
Druhý blok slouží ke změně její hodnoty
o tebou určený počet.

Vybereme ze
seznamu svých
proměnných.

1. ÚKOL :
Vytvoř program, kde použiješ proměnnou, která ti zobrazí číslo zvýšené vždy o 1.

Řešení úkolu 1 : https://makecode.microbit.org/_6pC9re3cb8We

2. ÚKOL :
Vytvoř program, kde při každém stisknutí B se číslo zvýší o 3, při stisku A se vše vynuluje
a zobrazí se 0.

Řešení úkolu 2 : https://makecode.microbit.org/_88DWUbYF0f1p

3. ÚKOL :

HRA

Použijeme Micro:bit jako počítadlo bodů pro dva hráče hrající kostky nebo jinou hru, když hráči
dohrají kolo hry, přičtou pomocí Micro:bita určitému hráči o 1 bod více.




Při startu mají oba 0 bodů.
Při stisku A se přičte bod hráči A, při stisku B se přičte bod hráči B.
Při zatřesení se zobrazí "A" počet bodů A, "B", počet bodů B.

Řešení úkolu 3 : https://makecode.microbit.org/_b6j7dpPYw9c7

PODMÍNKY
= rozhodování

V hlavním menu,
vybereme funkci
„Logika“.

Podle toho, jestli je
podmínka splněna
nebo ne, provede
program následující
příkaz.

Podmínka rozdělí program vždy na dvě větve.

Podmínky mohou být ve tvaru True
(pravda), False (nepravda).

Také mohou být porovnávací

nebo logické.

Přidá se další
podmínka.

Vše se do bloku
podmínky,
přetahuje myší.

1. ÚKOL :
Vytvoř program, kde se budou za sebou promítat obrázky (min. 3) a při stisku tlačítka A, se program
zastaví na 5 sekund. Využij blok, který najdeš v hlavním menu pod kolonkou Vstup.

Řešení úkolu 1 : https://makecode.microbit.org/_fmDXxqhArTEM

2. ÚKOL :
Vytvoř program, kde po stisknutí tlačítka A, se náhodně vybrané číslo, od 0 do 10, zobrazí na displeji
a počká 2 sekundy.
Vytvoř k programu podmínku. Když toto náhodné číslo, bude větší jak 5,
tak se zobrazí ikona
a pokud podmínka splněna nebude tak zobraz.

Zkus vytvořit i jiné podmínky, pomocí porovnávacího bloku.

Řešení úkolu 2 : https://makecode.microbit.org/_0XkeeDKrCVW6

3. ÚKOL :

KOSTKY

Vytvoř si ve dvojici hru podobnou hracím kostkám. Vytvoř program, kdy po zatřesení Micro:bitem,
se zobrazí náhodné číslo od 1 do 6.

Řešení úkolu 3 : https://makecode.microbit.org/_6whH6WVFc2db

4. ÚKOL :

GALERIE OBRÁZKŮ

Vytvoř galerii obrázků. Vytvoř 4 obrázky, které se ti budou střídat. Při stisku tlačítka A půjdeš o
obrázek zpět, při stisku tlačítka B, půjdeš o obrázek dopředu.
První obrázek nastav na proměnnou 0, druhý na 1, třetí na 2 a čtvrtý na 3.
Pokud jsi na prvním obrázku a zmáčkneš A, obrázek se ti přepne na poslední obrázek a pokud jsi na
posledním obrázku a zmáčkneš tlačítko B, dostaneš se na obrázek první.
Určitě se neboj přidat více obrázků!
Obrazek =
Ukaž obrázek

0

1

Řešení úkolu 4 : https://makecode.microbit.org/_Y9WJWiDY18T7

2

3

CYKLUS
= slouží k opakování stejné části programu

Máme 3 typy cyklů:


s přesným počtem opakování




s podmínkou na začátku
s podmínkou na konci

PROCVIČ SI PRÁCI S CYKLY

1. ÚKOL :
Nastav Micro:bita tak, aby se 4krát za sebou objevil text „Ahoj“.

Zkus zapojit fantazii a vymyslet obrázky, které se budou za sebou opakovat.
Třeba se ti povede krátká animace.

Řešení úkolu 1 : https://makecode.microbit.org/_KUmMdaA8jcFU

2. ÚKOL :
S pomocí podmínky vytvoř program, který bude v cyklu opakovat čísla od 1 do 5.
Když s Micro:bitem zatřeseš, zastaví se číslo na 5 sekund.
S kamarády se domluvte na nějakém úkolu. Například, když se ti číslo zastaví na 4, tak uděláš 4 dřepy.

Řešení úkolu 2 : https://makecode.microbit.org/_2KJF4mVd65uJ

POLE
(list, seznam, array)

= proměnná, která obsahuje více hodnot
V hlavním menu,
vybereme funkci
„Seznamy“.

Do seznamu se ukládají
hodnoty. Vyjádřit je
můžeme v číslech
i textově. Je možné nechat
hodnotu prázdnou.

Do prázdného seznamu se pak během cyklu
mohou hodnoty zapisovat samy.

1. ÚKOL :
Vytvoř seznam, kde uložíš několik hodnot.
Potom vytvoř podmínky, kde bude platit:
Při stisku tlačítka A, se přidá hodnota na konec seznamu,
ze seznamu náhodných čísel od 0 do 10.

Při stisku tlačítka B, se hodnota z tohoto seznamu ukáže na displeji.



Zkus místo seznamu, kde si přímo uložíš hodnoty, vyměnit
za prázdný seznam.
Zkus vyměnit čísla za písmena nebo změň místo, na kterou pozici
se bude hodnota ukládat.

Řešení úkolu 1 : https://makecode.microbit.org/_FWVgPifsFdzK

UKLÁDÁNÍ

2. ÚKOL :

ŠIPKY

Vytvoříme si program, kdy při pohybu na různé strany s Micro:bitem, si zapamatuje směr (šipku) a
následně po zmáčknutí tlačítka A zopakuje naše kroky.
Nejdříve nastavíme prázdný seznam při startu.
Vytvoříme podmínku – když zmáčkneme tlačítko A, pro hodnotu ze listu, přidělíme šipku
a nakonec nastavíme – čekej 500ms.
Teď nastavíme pro každý směr pohybu s Micro:bitem šipku (hodnotu).

Poslední část, kterou si nastavíme, při
stisknutí obou tlačítek A+B, se nám
seznam uložených hodnot, znovu nastaví
na prázdný seznam.

Řešení úkolu 2 : https://makecode.microbit.org/_LbYfi3A0v648

FUNKCE
= pojmenovaný kus kódu
V hlavním menu,
vybereme kolonku
„Funkce“.

Ve Funkci si vytvoříme kód. Tento
program pak můžeme vždy zavolat
pomocí bloku:

1. ÚKOL :

Vytvoříme novou
funkci a zvolíme
její vhodný název.

Díky funkcím je
program
přehlednější!

ANIMACE

Vytvoř několik funkcí obsahující animace/obrázky.
Pouštěj je při různých událostech (s podmínkou), opakovaně (s přesným počtem opakováním)
a třeba i několikrát za sebou.

Řešení úkolu 1 : https://makecode.microbit.org/_7hg37MY4WEbf

2. ÚKOL :

HOD KOSTKOU

Vytvoř funkci, kdy po náhodně vybraném čísle, se stejný počet bodů ukáže na displeji Micro:bita,
podobně jako body na kostce.
Při stisku B, vyber náhodné číslo. Při stisku A zobraz vždy číslo 6.

Řešení úkolu 2 : https://makecode.microbit.org/_F549X041rCdR

Místo pro Vaše poznámky:
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makecode.microbit.org

