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Animace je způsob vytváření zdánlivě se pohybujících věcí. Je to vlastně 
několik obrázků, které se po určité době střídají. Obrázky se od sebe trochu 
liší (barvou, pozicí, umístěním apod.) a tím vzniká dojem, že se obraz 
pohybuje. Čím kratší je doba střídání obrázků, tím je animace plynulejší. 

Úkol 
Rozpohybuj písmena tvého jména, iniciály nebo oblíbené slovo. Vyzkoušej 
různé možnosti. 

Jak na to 

  
 

 
 

Vyber si pozadí. 
 

V knihovně postav 
zvol písmeno. 

 

Pokud chceš vidět jen 
písmena, klikni v menu 
na kategorii Písmena. 

Možnosti 
Změň barvu 

 

Po kliknutí na písmeno se barva 
změní o hodnotu 25. Zadaná 
hodnota představuje posun 
ve výběru barvy na barevném 
kole.  

 

Bude-li např. výchozí barva tyrkysová, 
posunutím o 25 se změní na  modrou, 
posunutím o 50 se změní na fialovou 
a posunutím o 100 na červenou. Maximální 
hodnota je 200, posunutím o 200 se tedy 
nestane nic – barva zůstane stejná. 

 

Vyzkoušej si zadat různé hodnoty a sleduj, 
jak se po kliknutí mění barva tvého 
písmene. 
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Toč se 

Po kliknutí na písmeno dojde 
k jeho otočení o 18° (stupňů) a to 
celé se 10x za sebou rychle 
zopakuje. Opakování je velice 
rychlé, uvidíme, že písmeno 
se otočilo najednou o 10 x 18° = 
180°, po prvním kliknutí by tedy 
mělo být vzhůru nohama. 
 
 

 
Otáčení nějakého objektu můžeme 
vyjádřit ve stupních. Stupnici si můžeme 
představit jako číselnou osu, která vede 
dokola - jako kružnice. Pokud se objekt 
otočí o 360°, dostane se do stejné pozice, 
jako byl na začátku. Objekty ve Scratchi 
se otáčejí ve směru hodinových ručiček. 
Pokud písmeno otočíme o 0°, zůstane 
v původní poloze, v našem příkladu zůstane stát (oranžové A). Při otočení 
o 90° se otočí o čtvrt kruhu doprava – lehne si na bok směrem doprava 
(tyrkysové A). Při otočení o 180° se převrátí vzhůru nohama (zelené A). 
Pokud písmeno otočíme o 270°, otočí se ve směru hodinových ručiček tak, 
že zůstane ležet na boku směrem doleva (fialové A). Při otočení o 360° opíše 
dokola kružnici a zastaví se v původní poloze. 
 
Vyzkoušej různé hodnoty stupňů otáčení a počtu opakování a sleduj, 
co se bude s písmenem dít. 
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Přehraj zvuk 

  

Nahoře klikni na záložku Zvuky. 

 

Vyber si zvuk. 

 
 
 
 
 
 
Po kliknutí na písmeno se přehraje 
zvolený zvuk.  

 

Tancuj 

 

 
 

Vlevo dole klikni na ikonu  

Přidej rozšíření. 

 

Z nabídky rozšíření 
vyber možnost 

Hudba. 

 

Novou kategorii 
najdeš v levém menu, 

úplně dole. 

 
Písmeno se po kliknutí na ně 
posune o 10 kroků dopředu, 
zazní zvuk bubínku,  posune 
se o 10 kroků dozadu (tedy 
na původní místo) a znovu 
zazní zvuk bubínku.  
 
Vyzkoušej různé hudební 
nástroje, počty kroků 
a taktů. 
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Zmáčkni klávesu 

Po stisku klávesy mezerník 
se písmeno otočí o 90° a barva 
se změní o hodnotu 25.  
 
Vyzkoušej různé hodnoty 
stupňů a barev a také různé 
klávesy. 

 
 

Změň velikost 

 
Po kliknutí na objekt se jeho velikost změní o 10 
a to celé se 15x zopakuje. Ve výsledku se tedy 
objekt zvětší o 15 x 10 = 150. Tímto způsobem 
je zvětšení plynulejší, než kdybychom bez 
opakování rovnou zadali příkaz „změň velikost 
o 150“. 
 
Podobným způsobem se objekt zase zmenší, 
stačí před hodnotu velikosti přidat znaménko 
mínus. 
 
Vyzkoušej různé hodnoty velikosti 
i opakování a porovnej výsledek. 
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Poletuj 

 

Po kliknutí na objekt bude 
postupně klouzat na souřadnice, 
které zadáš.  

 

Vyzkoušej různé hodnoty i blok 
„klouzej na náhodná pozice“. 
Můžeš použít libovolný počet 
bloků, vyzkoušej různé hodnoty 
nebo přidej opakování. 

 

Obměny 
Vyzkoušej různé typy událostí. Písmena se mohou proměňovat po kliknutí 
na start   , po zmáčknutí určité klávesy nebo třeba po kliknutí na ně. 
 
Bloky událostí mají žlutou barvu a najdeš je v kategorii Události. Jsou zvláštní 
tím, že jejich horní strana má tvar obloučku. Poznáš tak, že ve tvém sloupci 
bloků patří úplně nahoru. Nejprve tedy určíš, KDY se má něco stát a potom 
teprve CO. 
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Automatická animace 

Pokud chceš, aby se písmena ve tvém nápisu hýbala sama, použiješ jeden 
z bloků opakování. Tím programu řekneš, které bloky se mají opakovat 
a kolikrát. 

 

Bloky pro opakování mají oranžovou barvu a najdeš je v kategorii Ovládání.  

 

   

Opakuj tolikrát, 
kolik je číslo v bílém 

poli. 

Opakuj až do konce 
programu. 

Opakuj, dokud není splněna 
určitá podmínka. Tuto podmínku 

je potřeba vložit do tmavého 
prostoru pomocí bloku, který má 
stejný tvar (šestiúhelník) – např.: 

 

 

 

Výsledný kód pak může vypadat například takto: 

 

Při spuštění programu se každou 1 
sekundu změní barva písmene a toto 
se bude opakovat až do té doby, než 
zmáčkneš červené tlačítko stop . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Animuj jméno: karty aktivit. In: Scratch - Nápady [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: 
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/name-cards.pdf 


