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Scratch spustíš 
v kterémkoli 

internetovém 
prohlížeči na adrese 

scratch.mit.edu 
 

Co je to Scratch? 
Scratch [skreč] je vizuální programovací jazyk. 
To znamená, že nepíšeš kód, ale používáš 
přednastavené barevné bloky, které přetahuješ 
na pracovní plochu. Ve Scratchi si můžeš vytvořit 
vlastní hry, příběhy nebo animace.  

Přihlášení 
Pokud si budeš chtít svůj výtvor uložit, je lepší se přihlásit. Tak se k němu 
dostaneš i příště a můžeš si ho dokončit nebo se s ním někomu pochlubit. 
 
Jestli se Scratchem pracuješ poprvé, je potřeba se zaregistrovat. Vpravo 
nahoře klikni na možnost Připojit se ke Scratchi a vyplň požadované údaje. 
Příště už se jen přihlásíš uživatelským jménem a heslem. 

Začínáme 
Po přihlášení klikni vlevo nahoře na možnost Tvořit a můžeš začít. Pokud 
potřebuješ inspiraci, můžeš se podívat i na Prozkoumat nebo Nápady. 
 
Scratch si můžeš přepnout do mnoha různých jazyků včetně češtiny, výběr 
jazyků najdeš v levém horním rohu (ikona zeměkoule).  
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Před sebou uvidíš pracovní plochu, která se skládá z několika částí. Úplně 
vlevo jsou bloky, kterými můžeš programovat, co se bude v tvém projektu dít. 
Jsou rozděleny do devíti základních kategorií. 
 
Pohyb Slouží k pohybu postav po scéně (přesuny, otáčení atd.) 

Vzhled Mění vzhled postav jako je jejich velikost, kostýmy nebo barva, 
můžeš také postavám přidávat komiksové bubliny 

Zvuk  Slouží k přidání hudby nebo zvukových efektů 

Události Říkají postavě, jak má reagovat na určité události (kliknutí myší, 
stisknutí určité klávesy apod.). Většinou mají zakulacenou horní 
část, což znamená, že patří úplně nahoru a další bloky se skládají 
pod ně. 

Ovládání Určují, kdy mají některé věci nastat, jestli se mají opakovat, jak 
dlouho nebo kolikrát. 

Vnímání Testují, jestli se např. postavy dotýkají jedna druhé, určité barvy 
atd. 

Operátory Používají se pro matematické operace, náhodná čísla a práci 
s textem.  

Proměnné Slouží k ukládání informací do paměti, např. počet bodů ve hře, 
čas nebo jména hráčů. 

 
Uprostřed se nachází pracovní plocha, na kterou skládáš bloky, které chceš 
použít. 
 
Vpravo nahoře vidíš náhled vytvořené scény. Vpravo dole pak přehled 
použitých postav s možností upravovat jejich vlastnosti. Také se zde přidávají 
nové postavy nebo pozadí. 
 

Pozadí 
Různá pozadí můžeš měnit kliknutím na modrou ikonu úplně 
vpravo dole. Pokud na ni jen najedeš myší, rozbalí se nabídka a 
můžeš si jako pozadí nahrát i jakýkoli obrázek z počítače nebo si 
nějaké nakreslit přímo ve Scratchi v jednoduchém editoru. 
 
Poměr stran scény ve Scratchi je 4:3, nejmenší rozlišení obrázku pro pozadí 
by mělo být 480 x 360 px, ale samozřejmě čím větší obrázek bude, tím bude 
kvalitnější a hezčí. 
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Postavy 
Objektům, které si můžeš naprogramovat, se ve Scratchi říká 
Postavy. Postavy, se kterými pracuješ v aktuálním projektu můžeš 
vidět v pravé části obrazovky dole. Kliknutím na modrou ikonu 
můžeš i přidávat nebo nahrávat vlastní podobně jako u pozadí. 
 
Každá Postava má určité vlastnosti: 
 název 
 pozici, kde se na obrázku nachází – souřadnice x / y 
 viditelnost / neviditelnost 
 velikost vyjádřenou v procentech (%) 
 směr, kterým je otočená 
 
 

V každém novém projektu je vždy jako výchozí postava kocoura 
Scratche na bílém pozadí. 

Kostýmy 
Každá postava může a nemusí mít přiřazeny kostýmy. Jsou to vlastně různé 
změny obrázku, díky kterým může postava např. měnit barvu nebo pozici 
různých částí těla, když jí to v programu řekneš. Postava se tak může 
převlékat, přebarvovat nebo vypadá, že se hýbe. 
 
Záložku kostýmů najdeš vlevo nahoře mezí záložkami Scénáře a Zvuky. 

Zvuky 
Postavám nebo celé scéně můžeš přidat zvuky nebo i hudbu. 
Záložku Zvuky najdeš vlevo nahoře vedle záložky Kostýmy. V dolní 
části pak uvidíš modrou ikonu. Když na ni klikneš, můžeš přidat 
zvuky, které nabízí Scratch, pokud na ikonu najedeš myší, rozbalí 
se nabídka a můžeš si buď nahrát jakýkoli zvuk z počítače nebo 
dokonce přes mikrofon. 


