WORKSHOP PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÉ
ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUKELSKÁ 13 OBOR –
ELEKTROTECHNIKA
V rámci motivace o studium v oboru elektrotechnika, vyhlašuje Střední průmyslová škola
strojní a elektrotechnická České Budějovice, Dukelská 13, pro uchazeče workshop na téma
„Hra - Průchod bludištěm ve Scratchi“. Workshop je určen zejména pro všechny zájemce
o studium na této škole.
Téma:

„Hra - Průchod bludištěm ve Scratchi“.

Jak začít ve Scratchi:
Pokud Scratch neznáte, zde je několik prvních kroků, které byste měli udělat:
-

Do prohlížeče zadejte tuto adresu: scratch.mit.edu
Vytvořte si profil a můžete začít tvořit.

-

Při prvním spuštění by se vám měl automaticky spustit návod, pokud ne, najdete
návody tady. Nastavte si češtinu a můžete programovat.

Zadání:
Úkol 1 (10 bodů): Vytvořte na pozadí bludiště
podle obrázku.

Úkol 2 (20 bodů): Naprogramujte kocourův pohyb tak, aby ho mohl uživatel ovládat pomocí
šipek.

Úkol 3 (10 bodů): Nastavte počáteční pozici kocoura do spodního levého rohu. Na toto místo
se kocour vrátí vždy, když se dotkne černé stěny kdekoli v bludišti. Nastavte přiměřeně
kocourovu velikost.

Úkol 4 (10 bodů): V bludišti vytvořte
modrý kruh. Pokud se kocour dotkne
kruhu, přesune se na místo, které ukazuje
obrázek. Místo kruhu můžete nakreslit
nějaký obrázek.

Úkol 5 (10 bodů): V bludišti vytvořte zelený kruh (nebo obrázek). Pokud se kocour dotkne
kruhu, zmenší se tak, že projde zúženým místem bludiště.

Úkol 6 (10 bodů): V bludišti vytvořte fialové dveře, skrz které kocour neprojde, dokud se
nedotkne červeného klíče.

Úkol 7 (20 bodů): Naprogramujte kocoura tak, aby po zmáčknutí klávesy „S“
prošel celé bludiště sám (bez ovládání šipkami).

Úkol 8 (10 bodů): Vymyslete svůj vlastní konec hry, který se spustí, až kocour dojde do cíle,
nebo vymyslete svou vlastní překážku v bludišti, popř. jinou věc, která by váš program
vylepšila a odlišila od ostatních.

Způsob odevzdání:
Možnost 1: Vytvořte si profil na stránce Scratche (scratch.mit.edu). Po dokončení
registrace vám na zadaný email přijde odkaz na potvrzení emailu. Pokud email potvrdíte,
můžete sdílet svůj program s ostatními uživateli. Před odevzdáním kliknete na „Sdílet“ a
pošlete odkaz.

Možnost 2: Uložte program do svého počítače (Soubor – Ulož do svého počítače) a pošlete
soubor s koncovkou sb3.

Datum odevzdání: do 8. 1. 2021 poslat na email helm@spssecb.cz

