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Anotace 

Ve svém článku popisuji postupné ověřování učebnice Programování ve Scratch pro 

pokročilé. Zaměřuji se především na jednodušší projekty, které jsme splnili s žáky na 2. stupni. 

U projektů se pozastavuji nad komplikacemi ve výuce, ale vyzdvihuji i inovaci samotných žáků. 

Některé složitější úlohy byly řešeny v období plošného uzavření škol, což ovlivnilo i kvalitu 

ověřování. V závěru shrnuji možnosti výuky programu Scratch. 

 

Výchozí stav IKT na Základní škole Křižná 167 

V roce 2016 jsme se začali více zabývat podporou nadaných žáků v oboru informatiky. 

Pustili jsme se se žáky do programování ve Visual Basicu nad Excelem v projektu „Podpora 

nadaných žáků základních a středních škol“ ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - TU 

v Ostravě. Velký úspěch mělo právě vyzkoušení  programování ve Scratch. 

Potom jsme se připojili k projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 

klíčových kompetencí“ s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde jsme řešili změnu koncepce 

výuky vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (IKT). 

V matematice i IKT používáme robotické hračky Bee-boty, Ozoboty a Micro:bity  

na 2. i 1. stupni. Ve školním roce 2018/2019 v rámci realizace projektu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17 

_047/0008594 proběhly vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ „Robotické 

programovatelné hračky a programování ve výuce“  a kroužek pro žáky „Informatika nově  

a tvořivě“. 

Učebnici Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy jsem ověřovala ve 

školním roce 2018/2019. Žáky jsme do tohoto školního roku vyučovali Scratch formou 

zkoušení tvorby her. Většinou jsme žákům ukázali základní scénář, který se pokoušeli vylepšit, 

nebo jej jen opsali. Od tohoto roku jsem nad výukou nejen programování začala uvažovat jinak, 

nechávám více pracovat žáky. Čekám, než si většina uvědomí problém, a více diskutujeme. 

 

 



Ověřování Programování ve Scratch pro pokročilé 

Na začátku školního roku 2019/2020  mi byla nabídnuta možnost ověřovat na naší škole 

učebnici Programování ve Scratch pro pokročilé - projekty pro 2. stupeň základní školy od 

autorů: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.; PhDr. Petra 

Vaňková, Ph.D.  Nejprve jsme si s paní Černochovou prošly základní princip procesu ověřování 

učebnice, potom jsme se domluvily na spolupráci u mne ve škole při výuce. 

Všechny texty jsem postupně prostudovala a sama si vyzkoušela v programu. Někdy 

jsem si zkoušela roli žáka a tvořila jen dle pokynů pro žáky. Tím se mi i lépe žákům pomáhalo 

při řešení problémů. Příprava byla opravdu náročná. Texty jsem si před výukou musela opět 

projít, protože jsem si potřebovala uvědomit, na co si dát v hodině pozor, jak postupovat při 

opravě chyb žáků. 

Metodické texty pro učitele velmi kvituji. Bylo zde velmi podrobně popsáno, jak 

postupovat a na co si dát pozor. Určitě jsou velkým pomocníkem pro vyučující začínající 

s programováním ve Scratch. Pro zběhlé vyučující jsou možná až moc podrobné, ale v rámci 

konceptu určeného pro širokou učitelskou veřejnost, která se může s problematikou seznámit, 

bych tento rozsah nechala. Učitel na lepší úrovni znalosti Scratch je schopen nalézt pro sebe 

důležité informace. 

 

 

Projekt Souřadnice 

Prvním projektem jsme začínali s jednoduchými principy. Žáci jej zvládli rychle a bez 

komplikací. Zajímavé pro žáky bylo malování jedním tahem. Zkoušeli sami namalovat 

domeček, rybičku, kříž, … 

 

Projekt Kulička 

Pro žáky bylo velkým překvapením, když si uvědomili, že zvládli naprogramovat 

jednoduchý grafický editor. Se zájmem měnili barvy, ukázali jsme si jednoduchý editor 

(malování) a diskutovali, jaké příkazy musí být pod danými tlačítky. 



 

 

Projekt Nákupní seznam 

Žáci se velmi rychle zapojili a zkoušeli si různá prostředí a různé seznamy. Náhodný 

prvek je při rozhovorech pobavil. Motivací byla samostatná práce s využitím seznamů. 

Jedna skupina žáků ukončovala projekt v průběhu distančního vzdělávání. Rádi si s ním 

znovu pohráli a přidávali pohyb postav. 

 



Projekt Klavír 

Pro hudebně méně zdatné žáky byla velkým problémem motivace, aby se notami vůbec 

zabývali. Ale se zvukem si rádi hráli, proto jsem zvolila možnost využít i jiné zvuky než tóny 

klavíru.  I pro mne, nehudebníka, byl tento projekt složitější. 

Jednoduché projekty nám šly bez velkých problémů realizovat. 

 

Projekt Světadíly 

Světadíly bych také zařadila mezi jednodušší úkoly. Žákům se líbila možnost vlastní 

úpravy. Velmi se mi líbila iniciativa žáků, kdy hlavní postavě změnili barvu oblečení, nebo 

změnili barvu postavy na barvu daného světadílu. 

 

 

 

Projekt Interaktivní pohlednice 

Programování postav s podmínkou žáky opět motivovalo k dalším novinkám. Zařadila 

jsem ji před Vánoci, abych využila přípravu autorů. Žáci předlohu zmodernizovali. Místo 

domku použili mrakodrapy, rozchodili sněhuláka. Při sněžení už u některých docházelo 

k problémům. Největší problémem bylo přijít na to, jak ponechat spadlé vločky na zemi. 



 

 

Projekt Ohňostroj 

U ohňostroje jsem žáky nechala vytvořit rachejtli, někteří tvořili celou hodinu. Proto 

bych využila rachejtli nabízenou od autorů. Další hodinu jsme řešili největší problém, jak 

zajistit, aby se kuličky rozprskly všude kolem a klonovala se tak, jak chtějí. 

 

 

Hra bludiště 

Projekt žáky nadchl, konečně nějaká hra. Vytvořili první část. Někteří dokonce do dvou 

hodin. Ostatní ještě dodělávali jednu hodinu. K další části jsem se chtěla později vrátit, ale již 

jsme nedotvořili. 



 

 

Projekt Hodiny 

Tento projekt jsme řešili v rámci distanční výuky. Tvorba ciferníku s čísly trvala jeden 

týden (myslím, že by se dalo vytvořit během jedné hodiny), potom jsme programovali ručičky. 

Zvládli jsme jejich pohyb, ale načasování na aktuální čas již bylo s velkými obtížemi. Žáci již 

nejevili zájem o dokončení projektu. 

 

 

Projekt Piano Tiles  

Projekt již nebyl realizován. Zadání jsem žákům poslala a snažila se je motivovat, ale 

již netvořili. 

 

 

 

Závěr 

Jsme nyní na začátku změny ŠVP v předmětu Informační a komunikační technologie. 

Určitě chceme zařadit programování ve Scratch. Zvažujeme první seznámení v 5. ročníku a  

v 6. ročníku rozvineme. V 8. ročníku máme již změněno ŠVP v předmětu Informatika druhým 

rokem, kam jsme zařadili programování. Zde pracujeme nejen se Scratch, ale i s Ozoblockly a 

programujeme micro:bity. Objektové programování je pro žáky intuitivní, rádi zkouší a vytváří 

své vlastní hry a akce. 



Na základní škole nesmíme opomenout, že jsou žáci mladší a měli by vnímat vše více 

smysly. Proto zastávám názor, že robotické hračky mají být zastoupeny ve výuce také.  Nejvíce 

se mi líbí Ozoboti (jezdí, svítí, tančí, mluví, …), které žáci nejprve zkoumají bez počítače  

a vytvářejí cesty s kódy. Potom je zkouší oživit pomocí Ozoblockly. Micro:bit je propojen se 

Scratch, čehož využíváme v 8. ročníku s žáky pokročilejšími. 

Žáky lze tímto způsobem motivovat, proto budu chtít pokračovat. Je to náročné na 

přípravu a mnoho času věnuji zkoušení všech projektů. Na druhém stupni je důležité zaujmout 

„puberťáky“, ale u všech se mi to nepodařilo. U některých se po delší době objevila nechuť 

k vypracovávání projektů jen ve Scratch. Doporučuji střídat programy a využívat robotické 

hračky, které jsou zpestřením. 

 

 

 

 


