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Úkol 
Vytvoř jednoduchou hru, ve které se brouk odráží od trampolíny, kterou 
můžeš pohybovat šipkami doprava a doleva. Pokud brouk trampolínu mine, 
hra se ukončí a brouk řekne „Au, to bolelo!“. 

Jak na to 
Příprava scény 

1. Zbav se kocoura 
Pro tenhle projekt není potřeba, proto klikni na obrázek popelnice u ikony 
postavy a vymaž ho. 

 
2. Přidej pozadí 

Klikni na ikonu Pozadí a v kategorii Vnější najdi 
obrázek hřiště s názvem Playground. Kliknutím na něj 
ho nastavíš jako pozadí. 
 

3. Přidej trampolínu 

Klikni na ikonu Postavy a v kategorii Sporty najdi 
obrázek trampolíny. 
 

4. Přidej brouka 

Klikni na ikonu Postavy a v kategorii Zvířata najdi 
obrázek brouka (Ladybug2). 

 

Ovládání trampolíny  

1. V přehledu postav klikni na trampolínu. Tím řekneš, že příkazy, které 
budeš přetahovat na scénu, se budou týkat právě trampolíny. Na žádné 
další objekty nebudou mít vliv. 

 
2. Nastav trampolínu po spuštění. 

Trampolínu si trochu zmenšíme, aby byla 
hra těžší a nastavíme její pozici do spodní 
části scény. 



2 / 3 

Brouk na trampolíně - HRA 

  

I 

3. Naprogramuj ovládání trampolíny.  
Po stisknutí šipky doleva se trampolína 
posune o 10 px vlevo. Musíme tedy hodnotu 
na ose X změnit o -10 (na číselné ose se 
pohybujeme od středu doleva, tedy 
v záporných číslech). 

 
Podobně nastavíme pohyb pro šipku vpravo. 
Po stisku této klávesy se trampolína posune 
o hodnotu 10, tedy doprava. 

 

Nastavení brouka 

1. V přehledu postav klikni na brouka. Tím řekneš, že příkazy, které budeš 
přetahovat na scénu, se budou týkat právě brouka. Na žádné další objekty 
nebudou mít vliv. 

 
2. Nastav brouka po spuštění. Také brouka trochu 

zmenšíme, lehce ho nakloníme směrem dolů 
(nastav směr 120) a umístíme ho do levého 
horního rohu (skoč na X: -200 y: 150). Nakonec 
mu řekneme, aby 1 sekundu počkal (čekej 
1 sekund), aby měl hráč možnost se připravit 
na hru. 

 
 
3. Přidej opakování. Protože 

budeme chtít, aby náš brouk 
poletoval po hřišti dokud 
nespadne, musíme použít blok 
opakování. Konkrétně to bude 
blok opakuj dokud nenastane, 
na  kterém je tmavé 
šestiúhelníkové pole. Do tohoto 
pole umístíme zelený blok 
stejného tvaru se dvěma bílými 
poli a znaménkem „menší 
než“ (<). Najdeme ho v kategorii 
Operátory. Do levého bílého 

pole pak ještě umístíme oválný blok s písmenem y (kategorie Pohyb) 
a hodnotu v pravém poli změníme na -120. To je místo na ose Y, na které 
jsme umístili naši trampolínu. Říkáme tedy, aby brouk opakoval určitou 
činnost tak dlouho, než bude mít jeho souřadnice Y hodnotu -120. 
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4. Rozhýbej brouka. Do bloku opakování, 
který jsme přidali v předchozím kroku 
vlož bloky Pohybu podle obrázku. Náš 
brouk se tedy posune vždy o 6 kroků 
dopředu, zkontroluje, jestli se dotýká 
okraje scény (pokud ano, odrazí se) 
a bude to dělat tak dlouho, než jeho 
souřadnice Y bude -120. 

 
Protože jsme brouka na začátku 
naklonili mírně směrem dolů, začne 
se pohybovat tímto směrem a ve hře 
to bude vypadat, jako když padá. 

 

 
5. Rozskákej trampolínu. V naší hře 

budeme chtít, aby se brouk při nárazu 
do trampolíny odrazil směrem vzhůru. 
Přidáme proto broukovi podmínku (blok 
když … tak se šedým polem), kterou 
vložíme do našeho bloku opakování. 
Kromě toho, že bude brouk zjišťovat, 
jestli se dotýká okraje nebo jeho 
souřadnice Y = -120, bude také zjišťovat, 
jestli se dotýká trampolíny. Pokud zjistí, 
že ano, nastaví svůj směr z původní 
hodnoty (např. po startu je to hodnota 
120) na náhodné číslo mezi čísly -45 a 45. 
Tím se otočí směrem vzhůru a bude 
postupně po 6 krocích pokračovat, 
dokud nenarazí na okraj. Když narazí 
na okraj, odrazí se a bude pokračovat 
v pohybu, dokud nedojde ke splnění 

některé z podmínek – buď narazí na okraj nebo na trampolínu nebo nastane, 
že jeho souřadnice Y bude mít hodnotu -120. 

 
6. Přidej bublinu. Pokud dojde k tomu, že broukova souřadnice Y bude -120, 

znamená to, že spadl na zem a natloukl si. V tom případě už není splněna 
podmínka, za které se má pohybovat. Brouk se tedy zastaví, objeví se u něj 
bublina s nápisem „Au, to bolelo!“ a hra tímto končí. 
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