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METODIKA K VÝZVĚ 

Navrhni a nakresli s radostí, se strojem to máš bez starostí. 

➢ Vytvoř návrh či model a společně ho v robotické učebně zrealizujeme.  

➢ Inspiruj se při procházce obcí a vytvoř model budovy či sedni ke stolu a navrhni 

logo/obrázek, který bude propagovat akci nebo instituci ve Tvé obci.  

➢ Tvůj výtvor Ti otiskneme/vygravírujeme na skleničku, klíčenku, tužku, výšivku 

nebo si tak navrhneš vlastní samolepku. 

➢ Výzva má dvě kola a je určena pro všechny žáky základních škol na území ORP 

Dvůr Králové n/L. 

➢ Konečný termín pro odevzdání je: 1. kolo: 31. května 2021, 2. kolo: 1. listopadu 

2021. 

➢ Všechny práce zhodnotí porota složená z učitelů informatiky. Hodnoceno bude: 

připravenost k výrobě, kvalita zpracování návrhu a jeho proveditelnost.  

➢ Vybrané modely a návrhy si žák vyrobí v robotické učebně.  

➢ Výzvu tvoří dvě kategorie, je čistě na Tobě, kterou zvolíš. Představivosti se meze 

nekladou. 

➢ Níže naleznete přesný popis zadání. 
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1. KATEGORIE 

Výzva pro všechny 3D/2D modeláře a tiskaře. 

Vydej se s mobilním telefonem nebo fotoaparátem na procházku do okolí svého bydliště. 

Pozoruj stavby, které cestou potkáš. Tu, která tě něčím zaujme, si z různých úhlů vyfotografuj 

(může to být cokoli od autobusové zastávky po kostel). Doma se pak podle fotografií pokus 

stavbu co nejvěrněji vymodelovat na počítači ve vhodné 3D/2D modelovací aplikaci.  

ZADÁNÍ: 

• Ve městě si najdi patřičnou budovu a pořiď její fotku. Na základě fotky se ji pokus 

ztvárnit ve vektorovém editoru. Výhodou jsou vlastní úpravy, které bys sám na budově 

provedl, popřípadě ze stavby odstranil.  

• Odevzdej svému učiteli soubory s 3 fotografiemi, které jsi při modelování nejvíc 

používal. 

• Dále odevzdej samostatný soubor s informacemi: jméno a příjmení žáka, název školy 

a stručný popis předlohy pro model – kde se nachází, co to je, jak se nazývá či další 

zajímavé informace. 

• Všechny odevzdané soubory musí v názvu obsahovat příjmení žáka. 

 

3D 

• Soubor s modelem ve formátu STL. 

• Celý model se musí vejít do prostoru 150 × 150 × 150 mm. Model může být složen 

z více částí, které se navzájem slepí CA lepidlem. 

• Doporučujeme použít aplikaci Tinkercad, která funguje v prostředí internetového 

prohlížeče a je zdarma. 

 

2D 

• Maximální velikost modelu: 60 × 30 cm. 

• Formát dat SVG. 
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2. KATEGORIE 

Druhá kategorie se liší pouze v tom, že se nejedná o modely, ale o loga nebo obrázky, které 

poté necháš přenést na předmět či vytvoříš samolepku nebo výšivku. Bude se využívat 2D 

strojů.  

Můžeš tak vytvořit logo nebo obrázek, který propaguje něco zajímavého na Královédvorsku, 

třeba akci, organizaci, spolek, kroužek, výročí a podobně. 

A. Gravírovací tiskárna 

Vektorová grafika – kreativní návrh za účelem propagace. 

Co je gravírovací tiskárna? 

CO2 laserová bezdotyková technologie – využití pro gravírování na hliník, elox, dřevo, nerez, 

sklo a ocel, vrtání vyřezávání z tenkých dřev a z papíru – programování CAD systémem. 

Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí, a tedy lze říci, že vytváří nápis, logo, či 

ornament odebráním materiálu. Tiskárnou se tedy na tebou vybraný předmět vyryje tvůj 

obrázek/logo.  

 

ZADÁNÍ: 

• Formát dat SVG. 
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Tvým návrhem Ti ozdobíme třeba: 

• propisku (velikost tisku max. 0,7 cm × 5 cm) 

 

 

• klíčenku (velikost tisku max. 3 cm × 3 cm)  

 

 

• skleničku (velikost tisku max. 2,5 cm × 4 cm) 
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B. Řezací plotter  

Ve vektorovém grafickém editoru navrhni logo. Výsledné logo se na plotteru vyřízne jako 

nálepka. 

Co je řezací plotter? 

S jeho pomocí lze řezat papír, samolepky, nažehlovací fólie, látku, kůži, koženku a další 

podobné materiály. Díky automatickému noži není nutné měřit hloubku řezu. Stroj si sám změří 

výšku materiálu a pak i nastaví řezací nůž do správné hloubky. K tomu všemu využívá jediný 

řezací nůž. 

• Samolepka 

 

 

ZADÁNÍ: 

• Formát dat: SVG. 

• Maximální velikost:10 × 10 cm. 

• Cílem je využít vektorového grafického editoru k tvorbě předloh pro plotter Brother. 
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C. Vyšívací stroj 

Svůj obrázek/logo si můžeš vyšít na vyšívacím stroji. V robotické učebně jsou k dispozici 

vyšívací stroje Brother Innov-is M240ED, který je vidět na obrázku. 

Co je vyšívací stroj? Tento stroj umožňuje vytvářet výšivky do rozměru 100 × 100 mm. Aby 

se obrázek vytvořený ve vektorovém grafickém editoru mohl vyšít, musí se nejprve připravit 

ve specializovaném programu PE Design, který je k dispozici v učebně.  

 

ZADÁNÍ: 

• K vytvoření obrázku využij buď některý online vektorový editor (např. Vectr: 

https://vectr.com/) nebo desktopovou aplikaci Inkscape (lze zdarma stáhnout 

z https://inkscape.org/release/inkscape-1.0.2/). 

• Ve svém obrázku použij maximálně 4 barvy, např. černá + 3 další barvy. 

• Výsledný soubor musí mít formát SVG. 

• Inspiraci a informace k vyšívání najdeš např. na https://vysivani.nej-sici-

stroje.cz/vysivky/. Video o vyšívání např. tady: 

https://www.youtube.com/watch?v=KvGmwsHLst4.  
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