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1.ÚVOD 

O TUTORIÁLI 

Tento tutoriál sa skladá zo série aktivít, ktoré so svojím micro:bitom môžeš spraviť. 

Každá lekcia sa venuje inej téme – v niektorých sa ocitneš v roli grafika a budeš 

tvoriť na displeji micro:bitu animácie, v iných zas prevezmeš rolu bezpečnostného 

analytika a budeš navrhovať domáci alarm. Je to ideálne odpichnutie sa vo svete 

programovania hardvéru. 

 

Okrem BBC micro:bitu využívame najmä v neskorších kapitolách aj ďalšie 

pomôcky. Sú to hlavne: 

• batérie k micro:bitu a micro USB kábel 

• individuálne adresovateľný LED pásik 

• LED diódy s rezistormi 

• klasický reproduktor 

• krokosvorkové kábliky. 
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Viac o používanej sade nájdeš na stránke edutronik.sk. 

Ďalej pri aktivitách budeš potrebovať bežné vybavenie, ktoré nájdeš v domácich 

potrebách alebo v papiernictve, ako napríklad: 

• kartón 

• alobal 

• nožnice, lepidlo, lepiaca páska 

• papierové poháre/tanieriky/slamky 

• vodivý drôt. 

Dôležitým aspektom nasledujúcich aktivít je programovanie, avšak možno ešte 

dôležitejším je prepájanie programovateľného hardvéru s každodennými 

problémami a ich riešením. Podobné zariadenia ako micro:bit sa používajú v 

takmer každom elektrickom zariadení – či už je to hriankovač, chladnička, práčka 

alebo vesmírny satelit. 

Po prejdení tohto tutoriálu budeš mať veľmi dobrý prehľad o tom, ako využiť 

micro:bit v bežnom živote. 

BBC MICRO:BIT NA VYUČOVANÍ 

Pre každú aktivitu sme pripravili aj materiály pre učiteľa (metodiku, prípadne 

prezentáciu a pracovné listy). Na zobrazenie stačí na začiatku každej aktivity 

kliknúť na "Metodika pre učiteľa". Ak ale postupuješ podľa návodu doma bez 

učiteľa, tak môžeš túto sekciu úplne odignorovať. 

AUTOR 

Autorom tohto materiálu je Marek Mansell, ktorý spolu s kolegami zo združenia 

SPy pripravuje otvorene licencované materiály. Na recenzovaní sa 

podieľajú PaedDr. Eva Klimeková, PhD., Nika Klimová a Bibiána Kleinová. 

Prosím, posielajte nám spätnú väzbu na marek.mansell@pycon.sk. 

Otázky sa nás môžete pýtať aj na micro:bit fóre – forum.python.sk. 

Tento tutoriál je zverejnený pod licenciou CC BY-SA 4.0 

Táto licencia ti umožňuje používať, upravovať a zdieľať tento materiál akokoľvek 

uznáš za vhodné, pod podmienkou uvedenia autora a zachovania rovnakej 

licencie. Celé znenie licencie. 

  

https://edutronik.sk/
mailto:marek.mansell@pycon.sk
https://forum.python.sk/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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I. PRVÁ KAPITOLA 

 

V prvej kapitole budeme pracovať iba s micro:bitom, USB káblom a baterkou. 

Prejdeme si, aké súčiastky micro:bit obsahuje a ako ho programovať v 

prostredí Microsoft Makecode. 

  

https://makecode.microbit.org/
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2.ZOZNAMOVACÍ PROGRAM 

SKÚMANIE MICRO:BITU 

 
 

Táto lekcia slúži na zoznámenie sa s BBC micro:bit – čo to vlastne je, aké 

zabudované senzory obsahuje a čo s ním vieme spraviť. 

Potrebné pomôcky: 

BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu 

Na micro:bit budeme nahrávať zoznamovací program. 

  

https://support.microbit.org/helpdesk/attachments/19033089764


 

 

 
8 

Materiál Micro:BIT pre informatiku ZŠ I.Bukovčana 

ÚVOD K MIKROPROCESOROM 

Klasický procesor poznáš z počítačov – je "mozgom" každého počítača, keďže 

všetky výpočty sa dejú práve v ňom. K nemu je potom pripojená pamäť, displej, 

klávesnica atď. 

Mikroprocesor je veľmi podobný klasickému procesoru, až na jeden rozdiel – je 

oveľa menší. Tým pádom nie je ani taký výkonný, čo nám ale väčšinou nevadí. 

Využíva sa napríklad: 

• v práčke mikroprocesor ovláda čerpanie vody a motor práčky; 

• vo výťahu mikroprocesor "počúva", aké tlačidlá stlačíme, a podľa toho 

posiela výťah na jednotlivé poschodia, kde vždy otvorí a zatvorí dvere; 

• v inteligentných (smart) hodinkách mikroprocesor zobrazuje na displeji 

jednotlivé aplikácie; 

• v zabezpečovacom systéme mikroprocesor pomocou senzorov pohybu 

zisťuje, či je v dome nejaký pohyb, a následne spustí alarm a zašle SMS 

správu. 

Mikroprocesory väčšinou interagujú s okolím. Táto interakcia by sa dala 

zjednodušene rozdeliť na vstupy a výstupy z mikroprocesora. 

Príklad vstupov do mikroprocesora: 

• vypínače 

• senzory svetla 

• senzory pohybu 

• teplomer 

• senzory vlhkosti. 

Príklad výstupov z mikroprocesora: 

• ovládanie svetiel 

• ovládanie motorov 

• spustenie alarmu 

• ovládanie čerpadla 

• vypisovanie na displeji. 

Takéto rôzne vstupy a výstupy budeme používať na tvorbu hardvérových 

projektov. 

ZOZNAMOVACÍ PROGRAM 
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Ak držíš v ruke úplne nový micro:bit, pravdepodobne má na sebe nahratý 

špeciálny zoznamovací program, vďaka ktorému si môžeš vyskúšať, čo všetko 

micro:bit dokáže. Zistíš to tak, že po zapojení micro:bitu k počítaču pomocou 

klasického USB micro kábla sa ti na obrazovke micro:bitu začne zobrazovať 

písmeno A spolu so šípkou vľavo. 

Ak ale na micro:bite tento program nemáš, nezúfaj, veľmi jednoducho ho vieme 

stiahnuť. Z tohto odkazu si stiahni súbor, ktorý sa nazýva OutOfBoxExperience-

v2.hex. Potom pripoj svoj micro:bit k počítaču – ak si pozorne všimneš, počítač ti 

oznámi, že sa k nemu pripojilo USB úložisko s názom MICROBIT. Teraz už len stačí 

stiahnutý program OutOfBoxExperience-v2.hex prekopírovať do 

úložiska MICROBIT.Počas nahrávania by sa mala na chvíľu rozbliklikať malá žltá 

LED dióda na zadnej strane micro:bitu a po jej doblikaní sa na micro:bit displeji 

zobrazí písmeno A spolu so šípkou vľavo. 

Ak už máš program na micro:bite spustený, vyskúšaj si ho prejsť bez pomoci z 

tohto návodu (jednotlivé mini úlohy sú celkom intuitívne). Ak by si potreboval(a) 

pomôcť, tu máš návod: 

• Najprv treba na micro:bite stlačiť tlačidlo A (tlačidlo treba stlačiť poriadne). 

• Následne treba stlačiť tlačidlo B. 

• Poriadne zatrasenie micro:bitom (čím viac ním potrasieš, tým viac sa rozžiari 

LED displej). 

• Spustí sa hra, v ktorej pomocou nakláňania micro:bitu "naháňaš" blikajúcu 

bodku. 

• Keď úspešne prejdeš hrou, micro:bit ti bude zobrazovať animáciu srdiečka. 

Ak ale teraz stlačíš obe tlačidlá naraz, spustíš skrytú hru – hadíka. 

Ak chceš spustiť hru od začiatku, stlač tlačidlo RESET na zadnej strane dosky. 

  

https://support.microbit.org/helpdesk/attachments/19033089764
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SKÚMANIE MICRO:BITU 

Zopár senzorov, ako napríklad tlačidlá a senzor naklonenia/zatrasenia, sme si 

vďaka zoznamovaciemu programu vyskúšali, ale aké ďalšie súčiastky micro:bit 

obsahuje? Čiastočne nám napovie aj samotný micro:bit – skús nájsť čo najviac 

názvov senzorov, ktoré sú na doske vypísané. 

 
Predná strana 

• 2 tlačidlá – micro:bit má 2 tlačidlá na prednej strane, ktoré môžeš 

naprogramovať tak, aby spúšťali nejakú časť kódu :-) Tlačidlá sú označené 

tlačidlami A a B. 

• 5x5 LED displej – 25 červených LED diód vieš využiť na zobrazovanie 

obrázkov, textu a čísel. Zároveň ale slúžia ako senzor – môžeš nimi merať 

intenzitu svetla, ktoré dopadá na micro:bit. 

Zadná strana 

• Anténa – micro:bit vie komunikovať 2 spôsobmi – buď s ďalšími micro:bitmi 

pomocou rádiovej komunikácie, alebo s inými zariadeniami pomocou 

Bluetooth. Klasické rádio si na ňom ale nenaladíš :-( 
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• Procesor – mozgom celého micro:bitu je mikroprocesor, ktorý vykonáva 

kód, ktorý naň nahráme. Obsahuje aj zabudovaný teplomer, ktorý však 

nemeria teplotu prostredia, ale teplotu procesoru. 

• RESET tlačidlo – toto tlačidlo reštartuje micro:bit a spustí nahratý program 

od začiatku. 

• Micro USB konektor – slúži na nahrávanie programov do micro:bitu a aj na 

napájanie, aby sme nemuseli míňať batérie. 

• Jedna žltá LED dióda – indikuje, že micro:bit je pripojený k počítaču cez USB 

kábel a pri nahrávaní programu bliká. 

• Konektor batérie – namiesto USB kábla môžeme na napájanie micro:bitu 

použiť aj dve AAA batérie, ktoré pripojíme k micro:bitu pomocou 

špeciálneho konektoru – tým pádom môžeš svoj micro:bit zobrať von z 

domu. 

• Kompas – magnetický senzor meria silu magnetického poľa a okrem 

svetových strán ním dokážete určiť, či je v blízkosti magnet. 

• Akcelerometer - sníma naklonenie a pohyby micro:bitu. 

VSTUPNO/VÝSTUPNÉ PINY (KOLÍKY) 

Na spodnej strane sú malé kovové plôšky, niektoré označené, iné nie. Slúžia na 

prepojenie micro:bitu s ďalšíme senzormi a aktormi – napríklad motorčekmi či 

senzormi vlhkosti pôdy. Pripojiť sa k nim dá takmer čokoľvek. Po anglicky sa 

nazývajú pin, čo sa do slovenčiny väčšinou prekladá ako kolík. Napriek tomu sa aj 

v slovenčine výraz "piny" často používa. 

Niektoré z pinov (kolíkov) sú označené: 

• 0, 1 a 2 – tieto piný sú programovateľné a vieš vďaka nim čítať údaje z 

pripojených senzorov alebo ovládať pripojené aktory. 

• GND – skratka od GROUND, čiže po slovensky ZEM – externé senzory k nemu 

pripájame, aby sme ich uzemnili. 

• 3V – tento pin má privedené 3 volty a slúži na napájanie externých senzorov. 

ZHRNUTIE LEKCIE 

V tejto lekcii sme sa zoznámili s micro:bitom pomocou zoznamovacieho programu 

a prešli sme si všetky jeho súčiastky. V ďalšej lekcii si vytvoríme v prostredí 

MakeCode prvý micro:bit program – digitálnu menovku, ktorá bude zobrazovať 

naše meno. 
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3.DIGITÁLNA MENOVKA 

PROGRAMOVANIE DISPLEJA 

 

V tejto lekcii sa naučíme tvoriť program v prostredí MakeCode a nahrávať ho na 

micro:bit – naším prvým programom bude tvorba digitálnej menovky, ktorá bude 

zobrazovať naše meno. Následne do programu ešte pridáme obrázky. 

Potrebné pomôcky: 

BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

VYPÍSANIE TEXTU NA DISPLEJI 

Náš prvý program vyskúšame spraviť v online prostredí makecode.microbit.org. V 

ňom si vytvoríme digitálnu "menovku", ktorá bude zobrazovať naše meno a aj 

nejaké obrázky. Bude nám k tomu stačiť iba BBC micro:bit a micro USB kábel. 

Micro:bit pripoj obyčajným micro USB káblom k počítaču (rovnaký kábel sa 

používa aj na napájanie telefónov). 

https://makecode.microbit.org/
https://makecode.microbit.org/
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Postup programovania v MakeCode: 

• vytvorenie nového projektu 

• naprogramovanie programu 

• overenie správnosti v simulátore (v ľavej časti prostredia MakeCode) 

• stiahnutie programu na BBC micro:bit. 

V prostredí MakeCode klikni na Nový projekt. V prípade, že sa prostredie otvorí v 

anglickom jazyku, prepnúť ho vieš kliknutím na ozubené koliesko hore vpravo a v 

sekcii Language vyber Slovenčinu. 

V našom prostredí máme 3 časti: 

• vpravo je miesto na tvorbu nášho programu; 

• v strede je knižnica príkazov, ktoré môžeme použiť; 

• na ľavej strane je simulátor. 

Keďže chceme vytvoriť menovku, musíme na displej vypísať naše meno. To spravíš 

príkazom zobraziť reťazec z kategórie Základné, ktorý vložíš do príkazu vždy. 

Následne doň vpíš svoje krstné meno, ktoré by sa malo na simulátore začať 

zobrazovať. 

https://makecode.microbit.org/
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REŤAZEC 

Textový reťazec (anglicky "string") je postupnosť znakov (písmen, medzier, čísiel 

atď.) V programovaní ho používame, keď chceme pracovať s textom (v tejto aktivite 

je tým textom naše meno). 

Simulátor je veľmi praktická pomôcka, ktorá ušetrí množstvo času – vždy si v ňom 

svoj program skontroluj ešte pred nahraním na samotný micro:bit. 

Keď sme s naším programom spokojní, môžeme kliknúť na tlačidlo Stiahnuť, ktoré 

stiahne program s príponou .hex na počítač. 

Posledný krok, ktorý nám zostáva, je nahrať novo vytvorený program na samotný 

micro:bit. Ten si pripoj k počítaču pomocou klasického micro USB kábla, aký sa 

bežne používa na mobilné telefóny. V počítači potom uvidíš, že micro:bit sa pripojil 

ako USB zariadenie, ako keby to bolo klasické USB úložisko. Naň stačí už len 

stiahnutý program s príponou .hex skopírovať. Stiahnutý súbor neotváraj ani 

nespúšťaj na počítači. Indikačná LEDka na micro:bite by sa mala na chvíľu 

rozblikať a po chvíľke začne micro:bit vypisovať tvoje meno. Ak sa ale pozrieš 

naspäť do USB úložiska MICROBIT, súbor s príponou .hex tam neuvidíš, aj keď sa 

na micro:bit už nahral. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_X85Cks9pj4Ra 

PREČO MI NEFUNGUJE MENOVKA NEFUNGUJE? 

• V prvom rade je potrebné skontrolovať USB kábel, prípadne vypojiť a znovu zapojiť 

USB kábel a znovu vyskúšať nahrávanie. 

http://makecode.microbit.org/_X85Cks9pj4Ra
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• Má užívateľ na počítači právo pristupovať k USB portom? Toto býva problémom 

najmä na firemných počítačoch – vtedy treba kontaktovať firemného 

administrátora. 

• Vygenerovaný .hex súbor sa zväčša (podľa nastavenia webového prehliadača) 

stiahne do adresára “Downloads” (“Prevzaté súbory”). V prípade, že je tento 

adresár zaplnený inými nepotrebnými súbormi, odporúčame nepotrebné súbory 

vymazať, aby si nemusel/a pracne hľadať stiahnuté programy. 
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ZOBRAZOVANIE OBRÁZKOV 

Do nášho programu chceme pridať obrázok pomocou príkazu zobraziť LED z 

kategórie Základné. Tento príkaz umožňuje vyklikať si akýkoľvek obrázok. Skús 

vyklikať na micro:bite obrázok srdiečka. Tento príkaz vložíme za príkaz zobraziť 

reťazec. 

Či sa nám obrázok zobrazuje správne, si overíme v simulátore. Až následne 

sťahujeme program do micro:bitu. 

 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_f7jFu1UruaHK 

Druhým spôsobom, ako môžeme pridávať obrázky na micro:bit, je príkaz zobraziť 

ikonu (kategória Základné). Tento príkaz už má preddefinované základné obrázky 

na displeji. 

DOPLŇUJÚCE ÚLOHY 

• Pridaj do programu ďalšie obrázky, prípadne striedaj vypisovanie textu a obrázkov. 

• V programe použi aj vlastné, aj predprogramované obrázky. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_JwgbcRT8P0aD 

  

http://makecode.microbit.org/_f7jFu1UruaHK
http://makecode.microbit.org/_JwgbcRT8P0aD
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PAUZY MEDZI PRÍKAZMI 

Naša digitálna menovka momentálne zobrazuje meno a nejaký obrázok. Čo by 

sme mali spraviť, ak by sme chceli, aby obrázok zostal na micro:bite zobrazený 

dlhšie – napríklad 15 sekúnd? To sa dá spraviť celkom jednoducho pomocou 

príkazu pozastaviť (ms) (z kategórie Základné). Tento príkaz pozastaví vykonávanie 

programu na nastavený počet milisekúnd. 

MILISEKUNDY 

Milisekunda (skratka ms) je jednotkou času – jedna milisekunda je tisícinou 

sekundy, čiže jedna sekunda má tisíc milisekúnd. Niekoľko príkladov: 

• 500 ms = pol sekundy 

• 2000 ms = dve sekundy 

• 10 000 ms = desať sekúnd 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_gHx19V3wU6RT 

ZÁVEREČNÉ OTÁZKY 

• Je jedno, či umiestniš príkaz pozastaviť pred alebo po príkaze zobraziť LED? 

(Vyskúšaj.) 

• Čo robí micro:bit počas vykonávania príkazu pozastaviť (ms)? (Nič, iba čaká.) 

ZHRNUTIE LEKCIE 

V tejto lekcii sme si naprogramovali našu "digitálnu menovku". Ak ju chceš teraz 

použiť, môžeš micro:bit odpojiť od USB kábla a pripojiť k micro:bitu batériu. Aj po 

pripojení k batérii tvoj program zostane uložený na micro:bite a začne sa 

automaticky vykonávať. 

  

http://makecode.microbit.org/_gHx19V3wU6RT
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4.TLAČIDLÁ NA MICRO:BITE 

PROGRAMOVANIE ANIMÁCIÍ 

 

V tejto lekcii sa zoznámiš s tlačidlami na BBC micro:bite – ako ich využiť pri tvorení 

vlastného programu a ako zistiť, či boli stlačené. Prepojíme ich potom s 

animáciami na displeji. 

Potrebné pomôcky: 

BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

TLAČIDLÁ VŠADE OKOLO NÁS 

Tlačidlá sú jedným z najrozšírenejších elektronických komponentov vôbec – 

nachádzajú sa na ovládačoch, práčkach, hracích konzolách, platobných 

termináloch... Používame ich na ovládanie elektroniky – vždy, keď chceme, aby 

nejaký mikroprocesor niečo vykonal (napríklad poslal na naše poschodie výťah), 

oznámime mu to pomocou tlačidla. 

Micro:bit má 2 tlačidlá, ktoré vieme využiť v našom programe (sú označené 

ako tlačidlá A a B). 

Stlačenie jedného tlačidla 

Snímanie stlačenia tlačidla je na micro:bite veľmi jednoduché – stačí použiť 

príkaz keď sa tlačidlo A stlačí z kategórie Vstup. Skús naprogramovať 

jednoduchý program, ktorý pri stlačení tlačidla A zobrazí šťastného smajlíka a pri 

https://makecode.microbit.org/
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stlačení tlačidla B smutného smajlíka. Program si najprv vyskúšaj v simulátore a až 

potom ho nahraj na micro:bit. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_WotWzfe3edtk 

Stlačenie dvoch tlačidiel 

Skúsme teraz náš jednoduchý program doplniť aj o tretieho smajlíka – tentokrát 

zmäteného. Toho zobrazíme pri stlačení oboch tlačidiel naraz. Ako si ale program 

odskúšaš v simulátore? Ak si pozorne všimneš, po pridaní príkazu keď sa tlačidlo 

A + B stlačí sa ti v simulátore na pravej spodnej strane micro:bitu zobrazí nové 

biele tlačidlo A+B. To samozrejme na skutočnom micro:bite nenájdeš, nachádza 

sa iba v simulátore, aby bolo možné odskúšať stlačenie oboch tlačidiel naraz. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_YYbcCri139yV 

ANIMÁCIA – SMAJLÍK PRICHÁDZA A ODCHÁDZA 

Doteraz sme jednoducho zobrazovali obrázky bez nejakej animácie. To teraz ale 

zmeníme – vytvoríme animáciu smajlíka, ktorý k nám postupne prichádza a potom 

naopak odchádza. 

 

Chceme docieliť, aby sa nám pri stlačení tlačidla A z pravej strany postupne 

posúval smajlík, až kým ho neuvidíme celého. Keď následne stlačíme tlačidlo B, 

smajlík sa bude posúvať ďalej do ľavej strany a postupne odíde. Využijeme na to 

príkaz zobraziť LED a pre každú jednu snímku animácie použijeme osobitný 

príkaz zobraziť LED. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_6g4iuUideezy 

  

http://makecode.microbit.org/_WotWzfe3edtk
http://makecode.microbit.org/_YYbcCri139yV
http://makecode.microbit.org/_6g4iuUideezy
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ANIMÁCIA NAPRIEČ MICRO:BITMI 

Na túto aktivitu budeš potrebovať 2 micro:bity. Ak máš iba jeden, spoj sa s 

kamarátom alebo kamarátkou, ktorý(á) má tiež micro:bit a skúste si 

naprogramovať animáciu spoločne. 

Smajlíka máme pekne animovaného, na displej nám prichádza aj odchádza, 

ďalším krokom je animovať ho naprieč viacerými micro:bitmi. Postupne sa bude 

zobrazovať na jednom micro:bite a potom prejde na druhý. Vytvoríme teda dve 

animácie, na jednom micro:bite sa začne ihneď po stlačení oboch tlačidiel naraz a 

na druhom micro:bite až po niekoľkých sekundách. Ako ale určiť po koľkých 

sekundách sa má smajlík zobraziť na druhom micro:bite? Najjednoduchšie je 

odmerať čas stopkami a potom na začiatku animácie pre druhý micro:bit použiť 

príkaz pozastaviť (ms). 

 

Do jedného micro:bitu nahraj animáciu bez pauzy a do druhého s pauzou pred 

animáciou. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_bECDj52XxUzo 

  

http://makecode.microbit.org/_bECDj52XxUzo
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BLIKNUTIE SRDIEČKOM 

Poslednou úlohou je vytvoriť "bliknutie" srdiečkom – po stlačení tlačidla sa na 5 

sekúnd zobrazí srdiečko a následne zmizne. 

To, ako zobraziť obrázok na 5 sekúnd, už vieme, ale ako vymazať obrazovku? 

Môžeme to spraviť dvoma spôsobmi – buď príkazom zobraziť LED, ktorý necháme 

prázdny, alebo príkazom Vymazať obrazovku z kategórie Základné. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_0vjfTmdeMfCf 

ZHRNUTIE LEKCIE 

V tejto lekcii sme sa naučili používať tlačidlá micro:bitu v našich programoch. 

Budeme ich používať často, keďže tlačidlá sú jedným z najčastejšie používaných 

elektronických komponenetov. Nie je to však jediný spôsob, akým vieme 

micro:bitu povedať, aby niečo spravil – už v ďalšej lekcii sa pozrieme, ako ovládať 

micro:bit pomocou pohybu. 

  

http://makecode.microbit.org/_0vjfTmdeMfCf
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5.SENZOR POHYBU 

AKCELEROMETER 

 

V tejto lekcii sa zoznámiš s akcelerometrom – senzorom, ktorý ti povie, ako hýbeš 

s micro:bitom a ktorým smerom. 

Potrebné pomôcky: 

BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

ČO JE TO AKCELEROMETER? 

Akcelerometer je senzor, ktorý meria akceleráciu (slovensky zrýchlenie). Je celkom 

rozšírený – nájdeš ho v autách, mobiloch aj krokomeroch. Častokrát býva 

skombinovaný aj s ďalším senzorom – gyroskopom – senzorom naklonenia. Ten 

meria, ktorým smerom a ako veľmi je micro:bit naklonený. Keďže tieto dva senzory 

(akcelerometer a gyroskop) sú väčšinou skombinované do jednej súčiastky (nájdeš 

ju na zadnej strane micro:bitu), tak ich pre zjednodušenie budeme obe nazývať 

spoločne "akcelerometer". 

KDE SA VYUŽÍVA AKCELEROMETER? 

• Mobilný telefón/tablet využíva senzor naklonenia na otáčanie obrazovky. 

• Airbagy v autách využívajú merač zrýchlenia na zistenie nárazu, kedy auto prudko 

spomalí (čiže opak zrýchlenia – spomalenie). 

• Krokomer využíva akcelerometer na rozpoznanie počtu krokov. 

https://makecode.microbit.org/
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Snímanie potrasenia 

Snímanie potrasenia micro:bitu je podobné snímaniu stlačenia tlačidiel. Stačí 

použiť príkaz keď potrasenie z kategórie Vstup. Skús naprogramovať jednoduchý 

program, ktorý pri spustení zobrazí smutného smajlíka a pri potrasení zobrazí 

šťastného smajlíka. 

Program si najprv vyskúšaj v simulátore a až potom ho nahraj na micro:bit. Ako 

ale odsimulovať potrasenie v simulátore? Vieme to spraviť dvoma spôsobmi. Pri 

prvom spôsobe klikneme na biely kruh označený SHAKE, ktorý sa nám 

automaticky pridal na hornú pravú stranu micro:bitu v simulárore. Druhým 

spôsobom je párkrát rýchlo prejsť myšou ponad micro:bit. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_dri3y6FvAc28 

Naklonenie vľavo a vpravo 

Okrem potrasenia vie micro:bit snímať akcelerometrom aj plno ďalších polôh, ako 

napríklad naklonenie vpravo a naklonenie vľavo. Opäť na to využijeme príkaz keď 

potrasenie z kategórie Vstup, no tentokrát klikneme na potrasenie a príkaz 

pozmeníme. Skús naprogramovať micro:bit tak, aby pri naklonení vľavo zobrazoval 

šípku smerujúcu vľavo a pri naklonení vpravo zobrazoval šípku smerujúcu vpravo. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_8pz3t7dDvAgk 

Otáčanie smajlíka – ako na mobile 

Senzory naklonenia majú v sebe vbudované aj mobilné telefóny a využívajú ich 

napríklad na to, aby vedeli, do ktorej strany otočiť obrazovku, keď otočíme 

mobilom. My teraz na micro:bite naprogramujeme to isté – na displeji zobrazíme 

smajlíka, ktorý sa pri otáčaní micro:bitom bude otáčať tak, aby nikdy nebol dolu 

hlavou (analogické s otáčaním obrazovky na smartfónoch). 

Najprv naprogramujeme prvú časť programu – naklonenie smajlíka vpravo a 

naklonenie vľavo. Na to nám stačí pozmeniť iba program z predchádzajúceho 

kroku. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_4iCEzJa90P26 

Program nahráme do micro:bitu a odskúšame. 

Celý program 

Ak ti zobrazovanie prvých dvoch smajlíkov funguje správne, doplníme ho o 

zostávajúce 2 obrázky – keď máme micro:bit kolmo postavený k stolíku a keď ho 

máme dolu hlavou. To spravíme príkazmi logo hore a logo dole. Logom sa v tomto 

prípade myslí malá "tvárička" s dvomi očami nad displejom micro:bitu. 

http://makecode.microbit.org/_dri3y6FvAc28
http://makecode.microbit.org/_8pz3t7dDvAgk
http://makecode.microbit.org/_4iCEzJa90P26
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Tu je výsledný program: 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_3XuPAaH80F3K 

Náhodné čísla – Hod mincou 

Niekedy je rozhodovanie sa ťažké a vtedy si hádžeme mincou. Čo ak ale 

nemáme mincu pri sebe? Môžeme využiť micro:bit. Ten dokáže náhodne 

generovať čísla, ktoré môžeme následne zobraziť na obrazovke. 

Náhodné čísla v micro:bite získame príkazom vybrať náhodne od 0 do 10 z 

kategórie Matematika. Keďže chceme vytvoriť digitálnu mincu, tak namiesto čísel 

od 0 do 10 budeme generovať čísla iba od 0 do 1. Nula bude znamenať nie a 

jednotka bude znamenať áno. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_DT8aFT6u4VUF 

Číslo potom už stačí iba pri potrasení zobraziť. Na zobrazenie použijeme 

príkaz zobraziť číslo z kategórie Vstup. Dôležité je použiť príkaz zobraziť číslo a 

nie zobraziť reťazec, nakoľko sú to dva rôzne príkazy. 

Aby sa nám hodnota zobrazila iba na jednu sekundu, použijeme príkazy pozastaviť 

(ms) a Vymazať obrazovku. 

Náhodné čísla - Digitálna kocka 

Čo robiť v situácii, ak chceme hrať hru Človeče, nehnevaj sa, ale po otvorení krabice 

zistíme, že v balení chýba kocka? Netreba zúfať, vytiahneme z vrecka micro:bit s 

cieľom premeniť ho na digitálnu kocku a po chvíli môžeme hrať. 

Skús naprogramovať micro:bit tak, aby pri zatrasení vypísal náhodné číslo od 1 do 

6 (tak ako kocka). Číslo sa po 1 sekunde zmaže. Program bude veľmi podobný ako 

v predchádzajúcej úlohe. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_KrUf6EUjrH2k 

Náhodné čísla - Generátor čísel 

Posledný program, ktorý si v tejto lekcii spravíme, je náhodný generátor čísel. Ten 

sa nám môže hodiť napríklad pri lotérii. Pravidlá našej lotérie sú ale také, že sa 

žrebujú iba čísla od 23 do 55 (vrátane). Skús naprogramovať micro:bit tak, aby ti 

vždy pri potrasení zobrazil náhodné číslo od 23 do 55 (vrátane) a zobrazoval ho iba 

jednu sekundu. Následne sa obrazovka vymaže a môžeš micro:bitom potriasť 

opäť. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_FYv9j6U4J9km 

http://makecode.microbit.org/_3XuPAaH80F3K
http://makecode.microbit.org/_DT8aFT6u4VUF
http://makecode.microbit.org/_KrUf6EUjrH2k
http://makecode.microbit.org/_FYv9j6U4J9km
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ZHRNUTIE LEKCIE 

V tejto lekcii sme sa naučili používať vnútorný senzor zrýchlenia (akcelerometer) aj 

naklonenia (gyroskop). Zároveň sme si vyskúšali generovať náhodné čísla a využiť 

ich pri tvorbe digitálnej mince, kocky či generátora náhodných čísel. 

ZÁVEREČNÉ OTÁZKY 

• Aký je rozdiel medzi akcelerometrom a gyroskopom? 

• Kde sa na micro:bite nachádza akcelerometer a gyroskop? 

• Akým príkazom v prostredí MakeCode generujeme náhodné čísla? 

• Kde všade v každodennom živote sa využívajú senzory zrýchlenia a naklonenia? 
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6.POČÍTADLO ĽUDÍ 

OBJAVUJEME PREMENNÉ 

 

V tejto lekcii si vytvoríš užitočnú pomôcku – počítadlo ľudí. Tie využívajú napríklad 

na festivaloch, podujatiach či diskotékach, aby organizátori vedeli, koľko ľudí pustili 

dnu. 

Potrebné pomôcky: 

BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

RUČNÉ POČÍTADLO ĽUDÍ 

Ručné počítadlo sa často využíva na festivaloch, podujatiach a diskotékach, aby 

organizátori presne vedeli, koľko ľudí majú vo vnútri a aby tam nevpustili príliš veľa 

ľudí naraz. V praxi to vyzerá tak, že vždy, keď ochrankár pri vstupe vpustí jedného 

človeka, zvýši si číslo na počítadle a keď niekto vyjde, číslo si zníži. Vždy tak presne 

vie, koľko ľudí má vo vnútri. Takéto počítadlo by sa dalo použiť napríklad aj v škole 

počas školskej akadémie. 

PREMENNÁ 

Počas podujatia sa počet ľudí mení, niekedy ľudia prichádzajú (číslo sa zväčšuje) a 

potom zas odchádzajú (číslo sa zmenšuje). Toto číslo si nejako na micro:bite 

musíme zapamätať. To vieme spraviť pomocou premenných. Premenná sa dá 

predstaviť ako krabička, do ktorej si uložíme akúkoľvek informáciu – v našom 

prípade počet ľudí. Počet ľudí uložený v premennej môžeme kedykoľvek zväčšovať 

alebo zmenšovať, podľa toho, ako ľudia vchádajú a vychádzajú. 

https://makecode.microbit.org/
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Túto premennú na začiatku nášho programu nastavíme na nulu, keďže 

predpokladáme, že začíname počítať ešte v okamihu, keď žiaden účastník nie je vo 

vnútri. 

 

Premenné majú v prostredí MakeCode vlastnú kategóriu Premenná. 

Prostredníctvom tejto kategórie je možné vytvoriť si jednu alebo aj viac 

premennych a ľubovoľne si ich pomenovávať. Pre naše počítadlo klikneme na 

tlačidlo Vytvoriť premennú a následne zadáme názov novej premennej, 

napríklad "pocet_ludi". Po jej vytvorení sa nám zobrazia 3 bloky: 

• Okrúhly blok "pocet_ludi", ktorý reprezentuje samotnú premennú. Využívať ho 

budeme napríklad vtedy, keď budeme chcieť vypísať číslo v premennej na 

obrazovku. 

• Príkaz na nastavenie premennej na nejaké dané číslo. 

• Príkaz na zmenu čísla – hodnoty premennej, – vďaka ktorému vieme pripočítavať a 

odpočítavať z premennej. 
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NASTAVENIE POČÍTADLA NA NULA A ZOBRAZENIE POČTU ĽUDÍ 

V predchádzajúcom kroku sme si premennú vytvorili, no ešte v nej nič nie je. My 

chceme, aby naše počítadlo začalo na čísle 0, a preto pri spustení micro:bitu 

zavoláme príkaz nastaviť pocet_ludi na 0. Príkaz vložíme do príkazu počas 

spustenia, keďže nastaviť na nulu chceme počítadlo iba raz. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_7MpJjyDX0Kv4 

Následne ešte pridáme micro:bitu možnosť zobrazovať aktuálny počet ľudí 

(momentálne je to nula ľudí). Spraviť to môžeme rôznymi spôsobmi, ale povedzme 

si, že chceme zobraziť počet ľudí potrasením. Použijeme teda príkaz keď 

potrasenie, do ktorého vložíme príkaz zobraziť číslo (pozor, dôležité je použiť 

príkaz zobraziť číslo a nie zobraziť reťazec). Doň stačí už len vložiť našu 

premennú (červený oválny blok pocet_ludi nájdeš v sekcii Premenná, ale iba ak sme 

takúto premennú najprv vytvorili). 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_Jq58qmUKzPPq 

Program si odskúšaj na micro:bite alebo v simulátore – vždy na potrasenie by ti 

mal zobraziť číslo nula. 

PRICHÁDZAJÚCI A ODCHÁDZAJÚCI ĽUDIA 

http://makecode.microbit.org/_7MpJjyDX0Kv4
http://makecode.microbit.org/_Jq58qmUKzPPq
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K počítadlu nám chýba už len málo – potrebujeme naprogramovať micro:bit tak, 

aby pri stlačení tlačidla A pripočítal jedného človeka a pri stlačení tlačidla B 

odpočítal jedného človeka. To spravíme pomocou príkazu zmeniť pocet_ludi o 1. 

Ak máme vytvorených viacero premenných, je treba zvoliť správnu premennú na 

pripočítanie/odpočítanie kliknutím na malú bielu šípku. Odpočítavanie robíme 

analogicky, avšak meníme nie o 1, ale o -1. 

Teraz by naše počítadlo malo fungovať naplno. Začíname na nule, tlačidlami 

pripočítavame a odpočítavame ľudí a keď chceme aktuálny počet ľudí zobraziť, 

jednoducho potrasieme micro:bitom. Najprv si funkcionalitu odskúšaj v 

simulátore a až následne nahraj kód do svojho BBC micro:bitu. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_bWD7MDg3AeXU 

Ak ti micro:bit nezobrazuje aktuálny počet ľudí správne, skús ním potriasť. 

VYNULOVANIE POČÍTADLA 

Ako vynulujeme počítadlo? Stačí stlačiť tlačidlo RESET. Keďže micro:bit pri 

stlačení RESET spustí kód odznovu, spustí sa aj príkaz pri spustení nastav 

pocet_ludi na 0. 

EŠTE LEPŠIE POČÍTADLO 

Počítadlo môžeš ešte rôznymi spôsobmi zlepšiť, napríkad: 

• Po zatrasení zobrazuje počet osôb iba 1 sekundu, následne sa obrazovka vyčistí. 

• Pri každom jednom pripočítaní/odpočítaní sa zobrazí nový počet ľudí aj na 

obrazovke. 

Pamätá si micro:bit hodnotu premennej? 

To, že pri stlačení tlačidla RESET sa premenná vynuluje, už vieme. Zapamätá si ale 

micro:bit premennú, keď ho odpojíme a znovu pripojíme k batérii/USB káblu? 

Odpoveď je nie, a nie je to kvôli príkazu počas spustenia. BBC micro:bit si žiadne 

premenné pri vypnutí a zapnutí nezapamätá. Je to kvôli tomu, kam si micro:bit 

ukladá premenné – do RAM pamäte. To je špeciálna pamäť, ktorá sa vždy pri 

vypnutí vymaže. Takže keď znovu zapneme micro:bit, premenné sú prázdne a 

micro:bit im musí nastaviť nové hodnoty. Prečo sa potom ale samotný kód, ktorý 

do micro:bitu nahrávame, tiež nevymaže? Pretože ten sa ukladá do FLASH pamäte, 

ktorá zostane nezmenená aj pri vypnutí a zapnutí. Vďaka tomu si micro:bit dokáže 

zapamätať, čo sme doň naprogramovali. 

http://makecode.microbit.org/_bWD7MDg3AeXU
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Klasické počítače pracujú na podobnom princípe – tiež majú RAM pamäť, do ktorej 

si ukladajú údaje, ktoré sa pri vypnutí počítača vymažú. Namiesto FLASH pamäte 

ale využívajú pevné disky (anglicky hard drive disk, skratka HDD). 

Nekonečné počítadlo 

Pomocou premenných sa dá na micro:bite vytvoriť aj nekonečné počítadlo – 

program, ktorý na micro:bite bude postupne zobrazovať čísla od jedna po 

nekonečno. Skús taký program napísať a odskúšať na micro:bite. Medzi 

zobrazeniami čísel daj vždy pauzu 1000ms. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_ajW7rhai62q4 

ZHRNUTIE KAPITOLY 

V tejto kapitole sme sa naučili používať premenné a vytvoriť pomocou nich z 

micro:bitu počítadlo ľudí. Premenné majú ale oveľa väčšie využitie ako len 

počítadlá ľudí – premenné sú jedným z najzákladnejších konceptov v 

programovaní a určite ich budeš ešte využívať. Okrem počtu ľudí doň môžeš uložiť 

takmer čokoľvek – text, číslo, viac čísel, obrázky atď. 

ZÁVEREČNÉ OTÁZKY 

• Aký je rozdiel medzi RAM a FLASH pamäťou? 

• Ukladajú sa premenné do RAM pamäte alebo do FLASH pamäte? 

• Ako vytvorím novú premennú v prostredí MakeCode? 

  

http://makecode.microbit.org/_ajW7rhai62q4
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7.KROKOMER 

KOĽKO KROKOV DENNE SPRAVÍŠ? 

 

Krokomer (anglicky pedometer) je zariadenie na meranie počtu krokov. Dnes sa 

často nachádza vbudovaný aj v mobilných telefónoch, ktoré ukazujú, koľko krokov 

človek za deň spravil. Krokomer sa dá na micro:bite spraviť pomocou 

vbudovaného senzoru pohybu. 

Potrebné pomôcky: BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač 

pripojený k internetu, papierová lepiaca páska (ľahšie sa dá dať dolu z oblečenia 

ako klasická páska), nožnice, topánky 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

KROKOMER 

Krokomer (anglicky pedometer) je zariadenie na meranie počtu krokov. Dnes sa 

často nachádza vbudovaný aj v mobilných telefónoch, ktoré ukazujú, koľko krokov 

človek za deň spravil. Krokomer sa dá na micro:bite spraviť pomocou 

vbudovaného senzoru pohybu. Ak pripevníme micro:bit na nohu, stačí merať, 

koľkokrát zariadením zatrasieme, a tým získame počet krokov. Na takomto 

princípe funguje aj väčšina moderných krokomerov. Upozorňujeme však, že 

takéto meranie nemusí byť úplne presné – malé kroky sa merajú len veľmi ťažko, 

naopak veľmi aktívny pohyb nohou môže spôsobiť, že krokomer ukáže viac krokov, 

ako v skutočnosti človek spravil. 

PROGRAM PRE KROKOMER 

Ako na micro:bite vytvoriť krokomer? Najprv si navrhneme požiadavky (aký má byť 

výsledok), potom vytvoríme program a následne micro:bit pripevníme na topánku 

a otestujeme. 

https://makecode.microbit.org/
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Požiadavky na micro:bit krokomer: 

• Pri potrasení micro:bit zväčší premennú kroky o 1. 

• Zobraziť počet krokov na displeji, keď sa tlačidlo A stlačí. 

• Vynulovať kroky pri stlačení tlačidiel A a B naraz. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_JDkLUCh2i5gH 

Na počítanie krokov použijeme premennú s názvom kroky, ktorú pri každom 

potrasení (kroku) zvýšime o 1. Krok meriame potrasením micro:bitu, keďže bude 

fyzicky pripevnený na topánke. 

Počet krokov nebude krokomer zobrazovať vždy, ale iba pri stlačení tlačidla A. 

Najprv sa zobrazí počet krokov (príkazom zobraziť číslo, do ktorého vložíme 

premennú kroky). Číslo po jednej sekunde vymažeme z obrazovky, aby sa nestalo, 

že nám bude celý čas svietiť neaktuálne číslo krokov. 

Niekedy možno budeme chcieť premazať počet krokov a začať počítať znovu od 0. 

To spravíme vždy pri stlačení oboch tlačidiel – aj A, aj B. 

OVERENIE V SIMULÁTORE 

Pri vývoji hardvéru sa bežne na overenie funkčnosti využívajú simulátory. Takéto 

testovanie je oveľa rýchlejšie a lacnejšie, ako vždy program nahrať do hardvéru a 

testovať ho tam. 

KOĽKO KROKOV MÁM DENNE SPRAVIŤ? 

Koľko krokov je vhodných pre človeka denne? Presná odpoveď neexistuje, no 

štúdie dokazujú, že približne 7000 krokov je dostatočne veľa (článok). Vedci taktiež 

http://makecode.microbit.org/_JDkLUCh2i5gH
https://www.noviny.sk/zaujimavosti/367839-malo-sa-hybeme-tvrdia-odbornici-kolko-krokov-by-sme-teda-mali-spravit
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tvrdia, že ak človek pravidelne prejde "menej ako 5000 krokov denne, zvyšuje sa u 

neho riziko priberania, rednutia kostí a ďalších problémov... Vedci sa zaujímajú aj 

o hornú hranicu. Avšak podľa doteraz zistených štúdií je čím viac, tým lepšie a 

najmä podľa toho, koľko človek vládze." 

HARDVÉR PRE KROKOMER 

Ak máme program odskúšaný v simulátore aj fyzicky na micro:bite, môžeme ho 

odpojiť od počítača a pripojiť k batérii. Takýto krokomer je potrebné umiestniť na 

topánku – odporúčame pripevniť micro:bit na prednú stranu topánky navrch (viď 

nižšie na foto). Pri takomto umiestnení má najlepšiu presnosť. Dá sa samozrejme 

pripevniť aj zboku topánky, ale z našich skúseností bývajú merania na tomto 

mieste nepresnejšie. Krokomer sme prilepili papierovou lepiacou páskou, ktorá 

ide dolu z topánky ľahšie ako klasická páska a nemala by zanechávať žiadne stopy. 

 

Pomôcky pre tvorbu krokomeru 
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Výsledok – krokomer pripevnený papierovou lepiacou páskou 

ZÁVEREČNÉ OTÁZKY 

• Na čo slúži krokomer? 

• Aký senzor používa na snímanie krokov? 

• Koľko krokov by mal človek denne spraviť? 

• Čo hrozí človeku, ktorý sa dostatočne nehýbe? 
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8.KAMEŇ, PAPIER, NOŽNICE 

SPRAV SI S KAMARÁTMI TURNAJ 

 

V tejto lekcii si z micro:bitu spravíme pomôcku na hru Kameň, papier, nožnice. 

Potrebné pomôcky: 

BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

Náhodné čísla na micro:bite 

Základom elektronickej pomôcky pre hru Kameň, papier nožnice je náhoda – 

konkrétne náhodné vyberanie spomedzi kameňa, papiera a nožníc. V jednej z 

predchádzajúcich lekcií sme už s generovaním náhodných čísel pracovali 

(konkrétne v lekcii Senzor pohybu). 

GENEROVANIE NÁHODNÝCH ČÍSEL 

Náhodné čísla na micro:bite získame príkazom vybrať náhodne od 0 do 10 z 

kategórie Matematika. Rozsah, z ktorého micro:bit vyberá náhodné čísla, vieme 

ľubovoľne upraviť (napr. aby vyberal náhodné čísla od 1 do 3). 

Keďže v hre Kameň, papier, nožnice máme 3 rôzne symboly, náš kód bude pri 

potrasení náhodne generovať číslo od 1 do 3 a podľa toho zobrazovať adekvátny 

symbol. Najprv si skúsime náhodné číslo vygenerovať, uložiť ho do 

premennej ruka a vypísať na displej micro:bitu (kód nižšie). Nezabudnite si najprv 

premennú ruka vytvoriť v kategórii "Premenné". 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_CbUcyz5osWEF 

https://makecode.microbit.org/
http://makecode.microbit.org/_CbUcyz5osWEF
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Symboly namiesto čísel 

Predcházajúci kód síce náhodne generuje čísla, ale my by sme namiesto nich chceli 

na micro:bite zobrazovať symboly. Na to použijeme príkaz ak pravda potom z 

kategórie "Logika", ktorý čísla premení na obrázky, konkrétne: 

• Pri čísle 1 zobrazí papier. 

• Pri čísle 2 zobrazí kameň. 

• Pri čísle 3 zobrazí nožnice. 

Výsledný program: 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_bWMKT2TKR1Tz 

PRIDANIE POČÍTADLA VÝHIER 

Micro:bit síce už máme naprogramovaný, ale existuje možnosť, ako program ešte 

vylepšiť – pridaním počítadla výhier. Využiť by sme ho mohli v turnaji so 

spolužiakmi alebo kamarátmi. Ako také počítadlo funguje? Počas spustenia 

micro:bitu nastaví premennú vyhry na nula. Vždy, keď vyhráme v hre Kameň, 

papier, nožnice, stlačíme tlačidlo A, čím sa nám pripočíta bod. Ak by sme chceli 

zobraziť aktuálny počet bodov, stlačíme tlačidlo B. Vedľa nájdete doplnený 

program. 

Ako počítadlo vynulovať? Stlačí stlačiť tlačidlo RESET na zadnej strane zariadenia. 

TURNAJ SI MÔŽETE ZAHRAŤ 

VIACERÝMI SPÔSOBMI 

• Hráči si nájdu dvojicu a zahrajú si hru. Hráč, ktorý prehrá, vypadne a prestane hrať. 

Hráč, ktorý vyhrá, si pripočíta výhru na micro:bite stlačením tlačidla A a nájde si 

ďalšieho spoluhráča, ktorý ešte nevypadol, na ďalšiu hru. Hra sa končí, keď zostane 

už iba posledný hráč, avšak vyhráva ten, kto má najvyšší počet výhier. 

• Hráči v danom časovom intervale (napr. za 1 minútu) majú za úlohu vyhrať čo 

najviac hier s čo najviac spoluhráčmi. V tejto hre sa nevypadáva, avšak nie je možné 

hrať s tým istým spoluhráčom 2-krát za sebou. Vyhráva hráč, ktorý má po skončení 

turnaja najviac víťazstiev. 

Keďže v turnaji sme všetci féroví, body si pripočítavame, iba ak naozaj vyhráme. 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_h5AXtUieqWwg 

  

http://makecode.microbit.org/_bWMKT2TKR1Tz
http://makecode.microbit.org/_h5AXtUieqWwg
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9.HRA POSLUŠNE HLÁSIM! 

MATEMATICKÁ HRA 

 

Poslušne hlásim! je matematická hra pre 3 hráčov/hráčky, pričom sú potrebné 

2 micro:bity. 

Potrebné pomôcky: 

2x BBC micro:bit, 2 x USB kábel, 2 x batéria k micro:bitu, počítač pripojený k 

internetu, čelenka, papierové kartičky s číslami od 1 do 10, lepiaca páska 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

POSLUŠNE HLÁSIM! 

Poslušne hlásim! je jednoduchá matematická hra, ktorá sa bežne hráva s číselnými 

kartami a je určená pre dvoch hráčov a jedného rozhodcu. Dvaja hráči si na pokyn 

rozhodcu, ktorý znie “Poslušne hlásim!”, vyberú číselnú kartu z balíčka (bez toho, 

aby sa na ňu pozreli) a držia si ju na čele. Rozhodca, ktorý ako jediný vidí obe karty, 

sa rozhodne, či vytvorí súčet alebo súčin tých dvoch kariet a potom hráčom oznámi 

výsledok (ale neoznámi im, či karty sčítal alebo znásobil). Hráči nevidia svoju kartu, 

ale vidia kartu protihráča, ktorý si ju tiež drží na čele. Na základe karty protihráča 

a výsledku súčtu alebo súčinu čísel ohláseného rozhodcom sa hráči snažia zistiť, 

akú kartu držia. Bod získava hráč, ktorý ako prvý správne uhádne, aké číslo má 

karta, ktorú drží. Po zapísaní získaného bodu na papier hráči čakajú, kým rozhodca 

nedá pokyn na vytiahnutie ďalšej číselnej karty. Pokyn znie “Poslušne hlásim!” 

ZAHRAJ SI POSLUŠNE HLÁSIM! 

https://makecode.microbit.org/
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Ešte pred tým, ako budeš pokračovať v programovaní micro:bitu, si spolu so 

spoluhráčmi priprav papierové kartičky a zahraj si hru Poslušne hlásim! 

ELEKTRONICKÉ "ČÍSELNÉ KARTIČKY" 

Prvou úlohou hráčov je kartičky s číslami nahradiť dvoma micro:bitmi. Tie budú 

naprogramované veľmi jednoduchým kódom. Ako vstup si môžeš zvoliť ľubovoľný 

príkaz – či už stlačenie tlačidla, zatrasenie, naklonenie… Zvyšné pravidlá hry 

zostávajú nezmenené, stále platí, že hráč nesmie vidieť číslo na svojom micro:bite, 

ale musí ho uhádnuť. Hráči vždy čakajú na povel rozhodcu. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_UvdVFhUJmErT 

Rozhodcovské počítadlo 

Aby rozhodca nemusel pracne zapisovať body hráčom, vytvoríme mu digitálne 

počítadlo. Každý hráč začína s nula bodmi, ak získa hráč číslo 1 bod, tak rozhodca 

stlačí tlačidlo A a pripočíta sa mu jeden bod. Ak získa bod hráč číslo 2, tak rozhodca 

stlačí tlačidlo B. Ako vypíšeme aktuálny stav bodov? Napríklad keď micro:bitom 

zatrasieme – pri potrasení micro:bit najprv vypíše počet bodov hráča číslo 1 a 

následne hráča číslo 2. 

Keď hru skončíme a budeš chcieť počítať bodu odznova, stačí stlačiť 

tlačidlo RESET na zadnej strane zariadenia. 

Aktuálny stav si micro:bit bude pamätať v premenných “hrac1” a “hrac2”. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_8PgLC7dbbd1X 

Čelenka pre micro:bit 

Aby hráči hry micro:bit nemuseli držať, môžme si z ľubovoľného materiálu vytvoriť 

čelenku, ktorá bude micro:bit držať pevne na hlave. Nové náhodné číslo zobrazí 

vždy pri naklonení hlavy (použijeme preto príkaz keď naklonenie vľavo). 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_5VE92gaUUd6q 

OBMENY HRY 

Hru môžeš so spoluhráčmi ľubovoľne obmieňať: 

http://makecode.microbit.org/_UvdVFhUJmErT
http://makecode.microbit.org/_8PgLC7dbbd1X
http://makecode.microbit.org/_5VE92gaUUd6q
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• Namiesto súčinu a súčtu použi súčet a rozdiel alebo ľubovoľné iné matematické 

operácie (ak si trúfaš, môžeš skúsiť aj mocniny či modulo). 

• Hru je možné hrať aj s 3 hráčmi (plus jeden rozhodca). Postup je presne taký istý 

ako pri 2 hráčoch, každý z troch hráčov má micro:bit, ktorý mu vygeneruje náhodné 

číslo, rozhodca spraví súčin týchto troch čísel a povie ho hráčom. Každý hráč vidí 

zvyšné dve čísla (okrem svojho). Napr.: Hráči si vytiahnu čísla 2, 3 a 5. Rozhodca 

oznámi číslo 30. Keďže hráč číslo 1 vidí čísla svojich spoluhráčov (3 a 5), správne 

odpovie číslo 2, keďže 2x3x5=30. 
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II. DRUHÁ KAPITOLA 

 

10. KROKOSVORKOVÉ KÁBLE 

 

V druhej kapitole budeme okrem samotného micro:bitu využívať aj ďalšie 

komponenety, ako napríklad reproduktor, alobal či drôt. S kolíkmi na micro:bite 

ich budeme prepájať pomocou krokosvorkových káblikov. 
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11. PROGRAMOVANIE HUDBY 

ZAHRAJ KOHÚTIKA JARABÉHO 

 

K micro:bitu je možné pripojiť akýkoľvek reproduktor s klasickým "Jack" vstupom 

a prehrávať na ňom hudbu. 

Potrebné pomôcky: 

BBC micro:bit, USB kábel, batéria k micro:bitu, počítač pripojený k internetu, 

krokosvorkové káble, reproduktor 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

PROPOJENIE REPRODUKTORA 

Ako je možné, že reproduktor vie, akú hudbu má prehrávať? Väčšina 

reproduktorov (vrátane slúchadiel) ako vstup používa špeciálny konektor, ktorý sa 

nazýva tri-a-pol milimetrový JACK (3,5 mm JACK). Jeho fotku nájdeš nižšie. Tri a pol 

milimetra kvôli tomu, že presne taký priemer konektor má (pokojne si to môžeš 

skontrolovať pravítkom). 

Na to, aby sme z micro:bitu dokázali prehrávať hudbu, nám stačí vziať akýkoľvek 

reproduktor, ktorý má ako vstup 3,5 mm JACK a prepojiť ho pomocou elektrických 

káblov s micro:bitom. 

AKO 3,5 MM JACK VYZERÁ? 

Konektor má zväčša 2 plastové prúžky, ktoré oddeľujú 3 kovové časti (kontakty) 

konektora. Väčšinou sa takýto konektor používa na ovládanie 2 reproduktorov 

https://makecode.microbit.org/
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(pravého a ľavého) a každý má svoj vlastný vstupný signál (a teda aj vlastný kontakt 

na 3,5 mm JACK). Tretí kovový kontakt (najbližšie k plastovej časti) je spoločné 

uzemnenie oboch reproduktorov (anglicky "ground", skratka GND). 

Niektoré slúchadlá majú namiesto 3 kovových kontaktov až 4 – to vtedy, ak majú 

slúchadlá v sebe zabudovaný aj mikrofón, ktorý používaš pri telefonovaní. 

Keď už vieme, na čo jednotlivé časti konektora slúžia, pripojíme ich k micro:bitu 

pomocou krokosvorkových káblov. Krokosvorkové káble sú obyčajné elektrické 

kábliky, ktoré majú na konci "krokodílku" – kovový konektor. Síce majú rôzne farby, 

ale tie slúžia iba na to, aby sme ľahšie vedeli rozlíšiť, ktorý káblik ide kam. Inak 

fungujú všetky rovnako. 

Na micro:bite budeme kábliky pripájať ku kolíkom. Kolíky sú malé kovové plôšky 

na spodnej strane micro:bitu (anglický názov je “pin”). Na micro:bite sa nachádza 

5 väčších kolíkov s označením 0, 1, 2, 3V a GND. 

Nakoľko budeme používať iba jeden reproduktor, postačí nám iba jeden vstup na 

3,5 mm JACKu (pre ľavý reproduktor) a uzemnenie (GND). Reproduktor k 

micro:bitu pripojíme takto: 

• kontakt pre ľavý reproduktor na 3,5 mm JACKu -> kolík 0 na micro:bite 

• kontakt GND na 3,5 mm JACKu -> kolík GND na micro:bite 
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PREHRANIE PREDPROGRAMOVANEJ MELÓDIE 

Na programovanie reproduktora budeme využívať príkazy z kategórie Hudba. Ako 

prvé si vyskúšame prehrať už predprogramovanú melódiu pri stlačení tlačidla A. 

Použijeme na to príkaz spustiť melódiu dadadum opakovanie raz. 

Či program funguje, si vieš odskúšať aj v simulátore (bude ale prehrávať hudbu na 

reproduktoroch počítača a nie na tom, ktorý máš pripojený k micro:bitu). 

Ak ti program zafungoval v simulátore, nahraj ho na micro:bit a odskúšaj. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_8cr70Vgcp1pX 

REPRODUKTOR MI NEFUNGUJE... 

Možné chyby: 

• Nesprávne zapojenie reproduktora, ako napríklad zámena koncov krokosvoriek 

(skontroluj si zapojenie). 

• Krokosvorka je pripojená na viac ako jednu kovovú časť JACK konektora (skontroluj, 

či sa náhodou jedna korkosvorka nedotýka až dvoch kovových konektorov na 

JACKu). 

• Hudbu nikdy neprehrávame v bloku vždy, ale iba pri stlačení tlačidiel. 

KOHÚTIK JARABÝ 

Micro:bit má niekoľko predprogramovaných melódií, čo však v prípade, ak chceme 

prehrať nejakú pieseň? Aj to sa dá na micro:bite naprogramovať, a to tvorbou 

melódie skladaním jednotlivých tónov piesne. 

http://makecode.microbit.org/_8cr70Vgcp1pX
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Vyskúšaj si najprv pri stlačení tlačidla A prehrať tón “stredné C” – ten na klavíri 

nájdeš približne v strede. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_hWVPaAXzih6X 

Z tónov je možné tvoriť aj náročnejšie melódie, napríklad pieseň Kohútik jarabý. 

Na to použijeme hudobné noty, no najprv budeme potrebovať vedieť, ako čítať 

notový zápis. 

Pozri sa na nasledujúce noty: 

 

Veľa čiar a nôt, ale čo znamenajú? 

Keď sa pozrieš na príkaz, akým sme prehrávali jeden tón, nastavujeme v ňom dve 

informácie – aký tón chceme prehrať a ako dlho má trvať (koľko úderov). Oboje sa 

dá z hudobných nôt ľahko zistiť. 

AKO ZISTIŤ TÓN NOTY 

Umiestnenie noty “na čiare” určuje tón noty (napríklad C, D atď.) – aby sme to ale 

nemuseli pracne počítať, nad každou notou je napísaný jej tón. Skús sa napríklad 

pozrieť, kde sa nachádza tretia nota (má nad sebou napísané E). Každá ďalšia 

nota E v piesni je vždy na tej istej čiare. 

AKO ZISTIŤ TRVANIE NOTY 

To, ako nota vyzerá, určuje trvanie noty (udáva sa v úderoch) – pomôž si "ťahákom" 

nižšie. V piesni Kohútik jarabý sa nachádzajú iba 2 druhy nôt – štvrťové (s trvaním 

jedného úderu) a osminové (s trvaním pol úderu). Štvrťové a osminové noty veľmi 

ľahko rozlíšiš – kým štvrťová sa skladá iba z jednej guličky a jednej paličky, 

osminové sú spojené ďalšou čiarkou. 

http://makecode.microbit.org/_hWVPaAXzih6X
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Nasledujúci program prehrá prvých šesť nôt piesne Kohútik jarabý: 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_WA99o6bu4AyJ 

Skús teraz tón po tóne naprogramovať celú pieseň Kohútik jarabý. Keď si budeš 

chcieť svoj program skontrolovať alebo nebudeš vedieť, ako pokračovať, tu nájdeš 

celú pesničku: https://makecode.microbit.org/_YA7KHghHed0z 

NASTAVENIE TEMPA 

Rôzne piesne majú rôzne rýchle tempo. To vieš nastaviť aj na micro:bite 

príkazom nastaviť tempo na (bpm) ... (príkaz z kategórie “Hudba”). BPM je skratka 

pre beats per minute (anglicky počet „úderov“). 

Ak nenastavíme tempo my, micro:bit túto hodnotu nastaví za nás na 120. Skúsme 

ho ale zmeniť napríklad na 240. Bude sa pieseň Kohútik jarabý prehrávať inak? 

Príkaz na zmenu tempa vlož ešte pred prehrávanie hudby, tak ako je na obrázku 

nižšie: 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_T7TCfECsLWi4 

  

http://makecode.microbit.org/_WA99o6bu4AyJ
https://makecode.microbit.org/_YA7KHghHed0z
http://makecode.microbit.org/_T7TCfECsLWi4


 

 

 
46 

Materiál Micro:BIT pre informatiku ZŠ I.Bukovčana 

12. VODIVOSŤ MATERIÁLOV 

III. ELEKTRICKÉ OBVODY 

 

Elektrická vodivosť materiálov určuje, či a ako dobre nimi prechádza elektrický 

prúd. 



 

 

 
47 

Materiál Micro:BIT pre informatiku ZŠ I.Bukovčana 

Potrebné pomôcky: 

BBC micro:bit, USB kábel, batérie k micro:bitu, počítač pripojený k internetu, 

alobal, krokosvorkové káble, rôzne vodivé a nevodivé predmety (napr. kovový 

príbor, kovové nožnice, neizolovaný drôt, izolovaný drôt atď.) 

Pracovať budeme v online prostredí makecode.microbit.org 

VODIVOSŤ MATERIÁLOV 

Elektrická vodivosť materiálov určuje, či a ako dobre nimi prechádza elektrický 

prúd. To, či je niečo vodivé, vieme zistiť relatívne jednoducho – skúsime cez to 

pustiť prúd a potom meriame, či prešiel. Na to, aby sme vedeli micro:bitom 

zisťovať vodivosť napríklad alobalu, musíme najprv nejako z micro:bitu pustiť prúd 

do kúska alobalu. To vieme spraviť pomocou kolíkov. Kolíky sú malé kovové plôšky 

na spodnej strane micro:bitu (anglický názov je “pin”). Na micro:bite sa nachádza 

5 väčších kolíkov s označením 0, 1, 2, 3V a GND. 

• GND – zem (z anglického “ground”), dá sa predstaviť ako “mínusová/záporná časť 

batérie”. Na tomto pine je vždy zem. 

• 3V – napájanie na 3 volty, dá sa predstaviť ako “plusová/kladná časť batérie”. Na 

tomto pine sú vždy 3 volty. 

• 0, 1 a 2 – toto sú programovateľné vstupy/výstupy a vďaka nim vie micro:bit 

komunikovať s okolitým svetom, ovládať ho a snímať ho. Tieto kolíky budeme 

programovať. 

https://makecode.microbit.org/
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Zdroj: https://makecode.microbit.org/device/pins 

Medzi týmito 5 veľkými kolíkmi sa nachádza množstvo malých. Každý z nich má 

svoj účel – niektoré slúžia ako napájanie (GND / 3V) a niektoré sú programovateľné 

vstupy/výstupy. Sú malé preto, aby sa zmestili na micro:bit. Ak by sme ich chceli 

použiť, musíme použiť špeciálne zariadenia, do ktorých micro:bit zasunieme. To 

ale teraz nebudeme potrebovať. 

SNÍMANIE ZATVORENÉHO OBVODU NA MICRO:BITE 

Obvody sa na micro:bite dajú zapájať rôznymi spôsobmi, ale my budeme púšťať 

prúd z kolíka GND a snímať ho kolíkom 0. Na snímanie použijeme príkaz keď sa 

kolík P0 stlačí z kategórie Vstup. Vždy, keď privedieme prúd ku kolíku 0, 

zobrazíme na chvíľu na obrazovke srdiečko. 

 

Edituj a stiahni: http://makecode.microbit.org/_Pmi8TjDPPfPg 

https://makecode.microbit.org/device/pins
http://makecode.microbit.org/_Pmi8TjDPPfPg
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Fyzické zapojenie spravíme krokosvorkovými káblikmi. To sú obyčajné elektrické 

kábliky, ktoré majú na konci "krokodílku" – kovový konektor. Síce majú rôzne farby, 

ale tie slúžia iba na to, aby sme ľahšie vedeli rozlíšiť, ktorý káblik ide kam. Inak 

fungujú všetky rovnako. 

Po naprogramovaní micro:bitu pripoj jeden koniec krokosvorkového kábla na 

kolík GND. Druhý koniec drž v ruke a iba nakrátko sa ním dotkni kolíka 0. Vždy, keď 

sa obvod uzatvorí a otvorí, tak by sa na micro:bite malo zobraziť srdiečko (tak ako 

je na obrázku nižšie.) 

 

SNÍMANIE VODIVOSTI MI NEFUNGUJE SPRÁVNE 

• Je možné, že snímanie nebude fungovať vždy správne a spoľahlivo v prípade, že je 

micro:bit pripojený k počítaču. Skús preto radšej odpojiť micro:bit z USB kábla a 

napájať ho batériami. 

• Je dôležité, aby sa krokosvorka nedotýkala žiadneho iného kolíka okrem tých, ku 

ktorým má byť pripojená. Pre istotu si skontroluj, či máš všetko zapojené dobre (a 

trošku pohýb krokosvorkami). 
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ALOBALOVÉ ELEKTRÓDY A ČLOVEK AKO SÚČASŤ OBVODU 

 

V ďalšom kroku použijeme na uzatvorenie obvodu 2 káble. Jeden pripojíme ku 

kolíku 0 a druhý ku kolíku GND. Program z predchádzajúceho kroku nemeníme. 

Dotykom ich voľných koncov by sme mali na micro:bite zobrazovať srdiečko. 

 

Na voľné konce pripojených dvoch krokosvorkových káblov pripevníme dva kúsky 

alobalu tak, aby sa nedotýkali (podľa obrázku). Program nemeníme. 
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Vyskúšaj: 

• Skús k sebe priblížiť oba kúsky alobalov tak, aby sa dotkli. Potom ich znovu daj od 

seba. 

• Zober tretí káblik a prepoj ním 2 kúsky alobalu. Potom ho daj preč. 

• Jednou rukou drž prvý kúskok alobalu, pripojený ku kolíku GND, a druhou rukou sa 

iba krátko dotkni druhého kúska alobalu (ktorý je pripojený ku kolíku 0). 

Pri všetkých troch spôsoboch prepojenia obvodu by sa malo rozsvietiť na displeji 

srdiečko. 

Prečo sa srdiečko zobrazilo, aj keď sme sa alobalov dotýkali prstami? Je to 

spôsobené tým, že naše telo je tiež vodivé. Práve kvôli vodivosti ľudského tela je 

nebezpečné dotýkať sa elektrických káblov v zásuvke. Nie je potom ale 

nebezpečné dotýkať sa aj micro:bitu? Odpoveď je nie, pretože napätie a najmä 

prúd prechádzajúci telom pri tejto aktivite je taký malý, že nehrozí žiadne 

nebezpečenstvo. Ak by sme ale takto uzatvorili obvod v klasickej zásuvke, napätie 

aj prúd by boli väčšie a to by znamenalo smrteľné nebezpečenstvo. 

Rôzne vodivé a nevodivé materiály 

Skús alobal nahradiť inými predmetmi a zisti, ktoré z nich sú vodivé. 

Sprav si tabuľku, do ktorej budeš zapisovať, ktoré predmety sú vodivé a ktoré nie. 

Vyskúšaj čo najviac predmetov, ktoré nájdeš v domácnosti. 

Napríklad mince, nožnice, platový príbor, kovový príbor, papier atď. 
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ŽIVÁ REŤAZ 

Keď sa dá uzatvoriť elektrický obvod jedným človekom, vieme obvod uzatvoriť aj 

cez viacero ľudí? Vyskúšaj – zavolaj si niekoho, kto ti pomôže, následne chyť jednou 

rukou kúsok alobalu a tvoj pomocník chytí jednou rukou druhý kúsok alobalu. Keď 

sa na chvíľu voľnými rukami dotknete, malo by sa zobraziť srdiečko. 

Skús zistiť, cez aký najväčší počet ľudí dokážeš uzatvoriť obvod. 

 

 


