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Pracovné listy – Programujeme kresliaci editor  v App Inventor 2  

Zadanie úlohy 1 
Vytvorte aplikáciu umožňujúcu vykresľovanie bodiek (kruhov) pomocou dotykov na dotykovú obrazovku. 

Analýza a návrh riešenia úlohy 1 
Pri analýze úlohy si potrebujeme zodpovedať, jednak na otázky k vonkajšiemu vzhľadu aplikácie (TELO), a jednak na 

otázky k správaniu aplikácie (DUŠA). 

1. Ako bude vyzerať používateľské rozhranie aplikácie? Ktoré viditeľné, resp. neviditeľné komponenty použijeme? 

Ktoré multimediálne súbory budeme potrebovať do aplikácie? 

Nakreslite grafické prostredie aplikácie s vybranými viditeľnými a neviditeľnými komponentmi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveďte zoznam potrebných multimediálnych súborov a ich význam v aplikácii: 

 

 

2. Na aké udalosti bude reagovať aplikácia a akým spôsobom? Ktoré metódy a nastavenia vlastností použijeme? 

Potrebujeme na to nejaké premenné, štandardné, či vlastné procedúry? 

Stručne popíšte správanie aplikácie ako trojice Komponent – Udalosť – Odpoveď (metóda, nastavenie vlastnosti): 
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Postup riešenia úlohy 1 
Aplikácia bude obsahovať jediný komponent Canvas1 – plátno, na ktoré sa bude kresliť. V module Designer 

v základnom komponente Screen1 vypneme vlastnosť Scrollable, aby sa obrazovka nerolovala. 

Do komponentu Screen1 vložíme komponent Canvas1 z palety vľavo zo skupiny Drawing and Animation. 

Komponentu Canvas1 nastavíme vlastnosti Width a Hight na Fill parent, aby sa plátno prispôsobilo 

na maximálnu šírku a výšku obrazovky mobilného zariadenia. 

Aplikácia sa bude správať tak, že po dotknutí sa plátna bude odpoveďou vykreslenie kruhu na mieste dotyku s určitým 

polomerom, napr. 10. 

Komponent Udalosť Odpoveď 

plátno dotknutie na plátno nakreslí kruh so stredom v mieste kliknutia a polomerom 10 

Použijeme udalosť Canvas1.Touched, po zachytení ktorej sa vyvolá metóda Canvas1.DrawCircle s nastavenými 

parametrami – súradnicami zachytenými pri udalosti Canvas1.Touched. 

Výsledný kód aplikácie je veľmi stručný.  

Projekt uložíme a zostavíme inštalačný súbor s príponou APK, ktorý 

prenesieme do mobilného zariadenia zosnímaním QR kódu s URL 

inštalačného súboru. Potom tento súbor nainštalujeme a spustíme. 

Zhodnotenie úlohy 1 

Vyznačte v tabuľke, ktoré učivo ovládate, čiastočne ovládate, resp. neovládate. 

učivo ovládam čiastočne  
ovládam 

neovládam 

Jedno z programovacích prostredí na tvorbu mobilných aplikácií je App Inventor 2, 
v ktorom sa programuje skladaním blokov. 

   

Prostredníctvom Google účtu sa prihlasujeme na cloud portál App Inventora 2, kde sú 
uložené všetky naše aplikácie. 

   

Pri vytváraní aplikácie navrhujeme používateľské rozhranie – vzhľad aplikácie (TELO) 
a tiež správanie aplikácie (DUŠA). 

   

Používateľské rozhranie tvoria rôzne komponenty s nastavenými vlastnosťami.    
Komponenty môžu byť viditeľné a neviditeľné.    
Príkladom viditeľného komponentu je plátno (Canvas).    
Správanie aplikácie zabezpečíme pomocou obslužných rutín udalostí (event handlers), 
ktoré zachytia komponenty. 

   

Príkladom udalosti je dotknutie sa plátna (Canvas.Touched).    
Príkladom metódy je vykreslenie kruhu na plátne (Canvas.DrawCircle).    
Hotový program zabalíme do súboru s príponou APK a stiahneme do mobilného 
zariadenia oskenovaním QR kódu obsahujúceho adresu umiestnenia APK súboru. 

   

Pre inštalovanie aplikácie treba povoliť inštaláciu tzv. non-market applications.    

Aká bola pre vás táto úloha? Zaujímavá? Ľahká? Zafarbite/zakrúžkujte niektorú z uvedených možností: 

  
 zaujímavá  normálna nudná ľahká primeraná ťažká 

Uveďte, čo by ste ešte doplnili to tejto mobilnej aplikácie, aby bola viac zaujímavá a využiteľná v praxi: 
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Zadanie úlohy 2 
Vytvorte aplikáciu na kreslenie na dotykovom displeji.  

a. Dotykmi na obrazovku sa budú kresliť kruhy, ťahaním sa budú kresliť čiary, potrasením mobilného zariadenia 

sa zmaže plátno. 

b. Okrem kreslenia kruhov a čiar a zmazania plátna umožňuje navyše aspoň jednu z uvedených možností: 

zmeniť farbu pera, zmeniť pozadie na biele, resp. na aktuálnu fotografiu získanú vstavaným fotoaparátom, 

uložiť aktuálne pozadie do mobilu, ukončiť aplikáciu. Pre aplikáciu nakreslite vhodnú ikonu (napr. ) 

s rozmerom 32×32 bodov 

Analýza a návrh riešenia úlohy 2 
Pri analýze úlohy si potrebujeme zodpovedať, jednak na otázky k vonkajšiemu vzhľadu aplikácie (TELO), a jednak 

na otázky k správaniu aplikácie (DUŠA). 

1. Ako bude vyzerať používateľské rozhranie aplikácie? Ktoré viditeľné, resp. neviditeľné komponenty použijeme? 

Ktoré multimediálne súbory budeme potrebovať do aplikácie? 

Nakreslite grafické prostredie aplikácie s vybranými viditeľnými a neviditeľnými komponentmi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveďte zoznam potrebných multimediálnych súborov a ich význam v aplikácii: 

 

 

2. Na aké udalosti bude reagovať aplikácia a akým spôsobom? Ktoré metódy a nastavenia vlastností použijeme? 

Potrebujeme na to nejaké premenné, štandardné, či vlastné procedúry? Stručne popíšte správanie aplikácie ako 

trojice Komponent – Udalosť – Odpoveď (metóda, nastavenie vlastnosti): 
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Postup riešenia úlohy 2a 
Aplikácia bude obsahovať viditeľný komponent Canvas1 – plátno, na ktoré sa bude kresliť a neviditeľný komponent 

AccelerometerSensor1, pomocou ktorého registrujeme trasenie mobilným zariadením. 

Aplikácia sa bude správať tak, že bude reagovať na tri udalostí – dotýkanie sa plátna, ťahanie na plátne, trasenie 

mobilným zariadením – a pre každú z nich vykoná určitú akciu – nakreslí kruh, nakreslí úsečku, zmaže obrazovku. 

Komponent Udalosť Odpoveď 

plátno dotknutie na plátno nakreslí kruh so stredom v mieste dotknutia a polomerom 10 

plátno ťahanie na plátno nakreslí úsečku od predchádzajúcej do aktuálnej pozície 

akcelerometer trasenie zmazanie plátna 

Výsledný kód aplikácie bude vyzerať, napr. takto: 

 

Zhodnotenie úlohy 2a 

Vyznačte v tabuľke, ktoré učivo ovládate, čiastočne ovládate, resp. neovládate. 

Učivo ovládam čiastočne  
ovládam 

neovládam 

Komponent plátno má okrem udalosti dotknutie (Touched) aj udalosť ťahanie 
(Dragged). 

   

Udalosť ťahanie (Dragged) využijeme na kreslenie čiar pomocou metódy DrawLine    
V metóde DrawLine má počiatočný bod čiary [x1, y1] hodnoty predchádzajúceho 
miesta ťahania [prevX, prevY] a koncový bod čiary [x2, y2] hodnoty aktuálneho miesta 
ťahania [currentX, currentY]. 

   

Príkladom neviditeľného komponentu je senzor zrýchlenia (AccelerometerSensor).    
Jednou z udalostí, ktoré vie zachytiť komponent Accelerometer je zatrasenie mobilom 
(Shaking). 

   

Komponent plátno (Canvas) má okrem metód DrawCircle, DrawLine, aj ďalšie metódy, 
napr. Clear, pomocou ktorej sa dá zmazať nakreslený obsah plátna. 

   

Zopakovali sme si postup vytvárania aplikácie v Designer a Blocks, jej uloženie 
na portál, vytvorenie QR kódu s adresou inštalačného súboru, jeho stiahnutie 
a nainštalovanie do mobilného zariadenia. 

   

Aká bola pre vás táto úloha? Zaujímavá? Ľahká? Zafarbite/zakrúžkujte niektorú z uvedených možností: 

  
 zaujímavá  normálna nudná ľahká primeraná ťažká 

Uveďte, čo by ste ešte doplnili to tejto mobilnej aplikácie, aby bola viac zaujímavá a využiteľná v praxi: 

 

 

 



Bádateľsky orientovaná metodika  Programujeme kresliaci editor v App Inventor 2 5/6 

 

Postup riešenia úlohy 2b 
Aplikácia bude obsahovať:  

 viditeľný komponent plátno (Canvas1), na ktoré sa bude kresliť,  

 10 tlačidiel (Buttons) s rôznymi nastaveniami a akciami zoskupených veľa seba do riadku pomocou 

komponentu vodorovný zarovnávací kontajnér (HorizontalArrangement1),  

 neviditeľný komponent senzor zrýchlenia (AccelerometerSensor1), pomocou ktorého registrujeme trasenie 

mobilným zariadením (na zmazanie kresby na plátne), 

 neviditeľný komponent fotoaparát (Camera1), pomocou ktorého zachytíme fotografiu, ktorá bude tvoriť 

pozadie plátna. 

 

Súčasťou aplikácie sú multimediálne súbory s ikonami 4 tlačidiel 

      a ikonou tejto aplikácie , ktorá bude 

inštalovanú aplikáciu reprezentovať na ploche mobilného zariadenia. 

Tieto súbory (photo.gif, new.gif, save.gif, exit.gif, crayon.gif) sú dostupné 

na stiahnutie na webovej stránke 

http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/. 

  

Aplikácia sa bude správať tak, že bude reagovať na udalostí: 

 dotýkanie sa plátna,  

 ťahanie na plátne,  

 trasenie mobilným zariadením, 

 klikanie na tlačidlá, 

 fotografovanie obrázku.  

Pre každú z týchto udalostí sa vykoná určitá akcia, napr. nakreslí sa kruh, 

resp. úsečka, zmaže sa kresba na plátne, resp. celé pozadie, urobí sa 

fotografia a nastaví ako pozadie plátna, uloží sa do súboru obsah plátna. 

 Komponent Udalosť Odpoveď 

plátno dotknutie na plátno nakreslí kruh so stredom v mieste ťuknutia a polomerom 10 

plátno ťahanie na plátno nakreslí úsečku od predchádzajúcej do aktuálnej pozície 

akcelerometer trasenie zmazanie kresby na plátna 

obrazovka inicializácia nastavenie pozadia plátna uloženého v súbore mypicture.png (začiatok cesty 
treba uviesť ako /mnt/sdcard/) 

tlačidlo Black kliknutie nastavenie pera plátna na čiernu farbu 

tlačidlo Red kliknutie nastavenie pera plátna na červenú farbu 

tlačidlo Green kliknutie nastavenie pera plátna na zelenú farbu 

tlačidlo Blue kliknutie nastavenie pera plátna na modrú farbu 

tlačidlo Yellow kliknutie nastavenie pera plátna na žltú farbu 

tlačidlo White kliknutie nastavenie pera plátna na bielu farbu 

tlačidlo New kliknutie zmazanie celého plátna na bielu farbu (vykreslenie hrubej bielej čiary) 

tlačidlo Save kliknutie uloženie pozadia plátna do súboru mypicture.png 

tlačidlo Exit kliknutie ukončenie aplikácie 

tlačidlo Photo kliknutie vyvolanie programu Fotoaparát 

fotoaparát po sfotení  nastavenie pozadia plátna na obrázok získaný z fotoaparátu 
 

Aplikácia drawing_pad.apk je uložená na web stránke http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/drawing_pad.apk 

  

http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/
http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/drawing_pad.apk
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Zhodnotenie úlohy 2b 
Vyznačte v tabuľke, ktoré učivo ovládate, čiastočne ovládate, resp. neovládate. 

Učivo ovládam čiastočne  
ovládam 

neovládam 

Doplnením viacerých komponentov tlačidlo (Button) sme rozšírili funkcionalitu 
aplikácie. 

   

Tlačidlá môžu mať textový popis alebo ich môžu reprezentovať obrázky.    
Tlačidlá vieme usporiadať do jedného riadku pomocou komponentu vodorovný 
zarovnávací kontajnér (HorizontaArrangement1), do ktorého tlačidlá vložíme. 

   

Aplikácia môže mať svoju ikonu, ktorá ju zastupuje na ploche mobilného zariadenia.    
Obrázky tlačidiel a tiež ikonu aplikácie nahráme do časti Media v module Designer.    
Zmenu farby pera zabezpečíme pomocou 6 tlačidiel (bez textového popisu 
s nastavenou farbou pozadia, zaobleným tvarom tlačidla, s nastavením fill parent 
v oboch smeroch). Kliknutím na niektoré z týchto tlačidiel zmeníme vlastnosť 
nastavenia farby pera plátna Canvas1.PaintColor. 

   

Vykonávanie aplikácie ukončíme pomocou tlačidla, ktoré spustí metódu 
Close.Application. 

   

Nakreslenú časť plátna vieme zmazať pomocou metódy Canvas1.Clear. Pozadie plátna 
(napr. fotografia) sa nezmení metódou Canvas1.Clear, ani zmenou vlastnosti 
Canvas1.BacgroundColor. Dosiahneme to (nie až tak elegantne) vykreslením hrubej 
bielej čiary prekrývajúcej celé plátno pomocou metódy Canvas1.DrawLine. 

   

Pozadie plátna môžeme nastaviť na fotografiu (napr. selfie) získanú zo vstavaného  
fotoaparátu mobilného zariadenia pomocou metódy Camera1.TakePicture a  
nastavením vlastnosti Canvas1.BackgroundImage pri výskyte udalosti 
Camera1.AfterPicture. 

   

Obsah plátna môžeme uložiť do súboru (napr. mypicture.png) na mobilnom zariadení 
nastavením vlastnosti Canvas1.BackgroundImage a spustením metódy 
Canvas1.SaveAs. 

   

Aby sme mohli pri opätovnom spustení aplikácie pokračovať v úprave uloženého 
obrázku nastavíme pri udalosti Screen1.Initialize vlastnosť Canvas1.BackgroundImage 
na meno uloženého súboru (napr. mypicture.png). Na niektorých mobilných 
zariadeniach treba pri načítaní obrázku (nie však pri jeho uložení) uviesť začiatok cesty 
k súboru ako /mnt/sdcard/. 

   

Zopakovali sme si postup vytvárania aplikácie v moduloch Designer a Blocks, jej 
uloženie na portál, vygenerovanie QR kódu s adresou inštalačného súboru a jeho 
stiahnutie a nainštalovanie do mobilného zariadenia. 

   

Uveďte, s čím máte problémy pri programovaní v App Inventore 2: 

 

 

Uveďte, čo by ste sa radi nové naučili pri programovaní v App Inventore 2: 

 

 

Aká bola pre vás táto úloha? Zaujímavá? Ľahká? Zafarbite/zakrúžkujte niektorú z uvedených možností: 

  
 zaujímavá  normálna nudná ľahká primeraná ťažká 

Uveďte, čo by ste ešte doplnili to tejto mobilnej aplikácie, aby bola viac zaujímavá a využiteľná v praxi: 

 

 

 


