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Téma Cieľová skupina 

Programujeme hru Postreh v App Inventor 2 1. ročník gymnázia 

Vstupné vedomosti a spôsobilostí Trvanie 

 Orientovať sa a pracovať vo vývojom prostredí App Inventor 2 (prihlásiť a odhlásiť sa, 

vytvárať používateľské rozhranie v module Designer a programový kód v module 

Blocks). 
 Vysvetliť postup tvorby mobilnej aplikácie od jej grafického návrhu a tvorby kódu, 

až po spakovanie aplikácie s vygenerovaním QR kódu jej umiestnenia na webe, jej 

stiahnutie, inštaláciu a spustenie na mobilnom zariadení. 

 Vysvetliť význam vybraných komponentov (napr. obrazovka, plátno, tlačidlo, 

akcelerometer, fotoaparát), udalostí (napr. dotknutie, ťahanie, trasenie, inicializácia 

obrazovky, odfotografovanie) , metód a vlastností (napr. vykreslenie kruhu a úsečky, 

zmazanie plátna, nastavenie farby a hrúbky pera, zistenie výšky plátna, 

nahratie/uloženie obsahu plátna do súboru, ukončenie vykonávania aplikácie). 
 Za pomoci učiteľa a pracovného listu vytvoriť v prostredí App Inventor 2 jednoduchú 

kresliacu aplikáciu, spakovať ju, nahrať, inštalovať a spustiť na mobilnom zariadení. 
 Vytvoriť a upraviť jednoduchý obrázok (ikonku) v grafickom editore. 
 Nahrať a upraviť krátky zvukový záznam vo zvukovom editore. 

45-90 minút 

Kognitívne ciele Afektívne ciele 

 Vysvetliť význam vybraných komponentov (napr. lopta, zvuk, hodiny, textové pole), 

udalostí (napr. kliknutie, časovač, dotknutie sa lopty/plátna) , metód a vlastností (napr. 

zmena polohy lopty, prehrávanie zvuku, povolenie časovača, údaj o aktuálnom čase 

a uplynutom časovom intervale, viditeľnosť lopty, zmena obsahu textového poľa, 

zreťazenie obsahov pre textové polia). 
 Inicializovať a meniť obsah premenných, generovať náhodné čísla z daného intervalu. 
 Vytvoriť vlastnú procedúru a volať ju z iných častí programového kódu.  
 Za pomoci učiteľa a pracovného listu vytvoriť v prostredí App Inventor 2 hru Postreh 

spakovať ju, nahrať, inštalovať a spustiť na mobilnom zariadení. 

 Prežiť radosť a 

uspokojenie 

z vytvorenia 

a praktického 

použitia vlastnej 

hry pre mobilné 

zariadenie. 

Spôsobilosti vedeckej práce Didaktický problém 

 Usudzovať. 

 Bezprostredne manipulovať a experimentovať. 

 Argumentovať a vytvárať závery. 

 Pri programovaní žiaci často pristupujú 

nepremyslene pomocou metódy pokus-omyl. 

Heuristickým rozhovorom a postupným 

riešením čiastkových úloh usmerníme 

žiakov, aby sa pri tvorbe programu patrične 

venovali aj analýze problému a používali 

rôzne stratégie riešenia problémov (napr. 

nakreslenie obrázku, rozklad problému 

do podproblémov). 

Didaktické prostriedky Didaktické metódy a organizačné formy 

 Pracovných list pre naprogramovanie hry Postreh. 

 Učebný text k programovaniu v App Inventor 2. 

 Programovacie prostredie App Inventor 2. 

 Mobilné zariadenie pracujúce pod OS Android. 

 Heuristický rozhovor, 

potvrdzujúce/štruktúrované a viazané 

bádanie. 

 Individuálna forma práce pri počítačoch. 
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Príprava na výučbu 

Pre tvorbu hry Postreh v prostredí App Inventor 2 potrebujeme okrem stolných počítačov 

s prístupom na internet a mobilných zariadení s wifi pripojením na internet tiež pracovný list pre 

naprogramovanie jednoduchej verzie hry, náš učebný text a prípadne pracovné súbory s ikonou 

aplikácie a zvukom, ktorý sa bude prehrávať po každom dotyku na loptu. 

 

Priebeh výučby 

Programovanie hry Postreh nasleduje po výučbe prvej mobilnej aplikácie, napr. kresliaci editor, 

kde sa žiaci oboznámia s vývojovým prostredím App Inventor 2, postupom tvorby mobilnej 

aplikácie od jej návrhu, cez programovanie, až po inštaláciu a jej spustenie a tiež základnými 

komponentmi, udalosťami, metódami a nastaveniami komponentov prostredia App Inventor 2. 

Výučbu navrhujeme realizovať v dvoch etapách: 

 Tvorba jednoduchej verzie hry Postreh na úrovni potvrdzujúceho bádania. 

 Tvorba rozšírenej verzie hry Postreh na úrovni štruktúrovaného až viazaného bádania.  

1 Tvorba jednoduchej verzie hry Postreh s učiteľovým usmerňovaním 

Pri tvorbe jednoduchej verzie hry Postreh uvedieme žiakov do problematiky využitia 

komponentu hodiny a udalosti časovač, animovania objektov a prehrávania zvukov. Výučba môže 

prebiehať formou tutoriálu podľa pracovného listu s občasným heuristickým rozhovorom, pomocou 

ktorého učiteľ napomáha hlbšiemu porozumeniu učiva žiakmi. Udalosť časovač sa dá vysvetliť 

žiakom na príklade metronómu, kde po uplynutí určitej nastavenej doby sa môže niečo vykonať, 

napr. prehrať zvuk metronómu, či posunúť loptu na iné miesto na plátne. 

Správanie aplikácie zachycuje tabuľka Tab. 1 s trojicami hodnôt Komponent – Udalosť – 

Odpoveď a obrázok Obr. 1 s kódom aplikácie: 

Tab. 1 Správanie aplikácie hra Postreh zapísané vo forme tabuľky 

Komponent Udalosť Odpoveď 

hodiny časovač presunie loptu na náhodnú pozíciu na plátne (aby bola zobrazená celá) 

lopta dotknutie prehrá sa zvuk 

 

 

 

Obr. 1 Programový kód aplikácie hra Postreh 
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Aby sa žiaci nemuseli v tomto štádiu výučby zdržiavať s tvorbou multimediálnych súborov, 

učiteľ im poskytne grafický súbor s ikonou mobilnej aplikácie a tiež zvukový súbor na prehrávanie 

zvuku pri dotyku na loptu. Tieto multimediálne súbory sú dostupné tiež na webovej stránke 

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

Po naprogramovaní tejto jednoduchej verzie hry Postreh je dôležité urobiť zhrnutie prebraného 

učiva, ktoré sa dá realizovať, napr. individuálne pomocou samohodnotiacej tabuľky uvedenej 

v pracovnom liste, do ktorej žiak doplní k jednotlivým častiam prebraného učiva mieru ako ovláda 

dané učivo a tiež frontálne diskusiou alebo stručným učiteľovým zhrnutím problematiky. 

Informácie z vyplnených žiackych pracovných listov poskytnú učiteľovi predstavu o subjektívnej 

miere ovládania jednotlivých častí učiva žiakmi, o problematickom učive, o učive, o ktoré majú 

žiaci záujem sa naučiť, o nápadoch na doplnenie mobilnej aplikácie. Tieto informácie môže učiteľ 

využiť pri prípadnej modifikácii ďalšieho priebehu výučby.  

2 Tvorba rozšírenej verzie hry Postreh s čiastočnou podporou učiteľa 

Ďalšie rozširovanie hry Postreh môže prebiehať ako štruktúrované bádanie ak učiteľ poskytne 

žiakom rady k naprogramovaniu jednotlivých funkcionalít aplikácie alebo ako viazané bádanie, pri 

ktorom len zadá zoznam funkcionalít, ktoré majú žiaci samostatne naprogramovať.  

Námety na ďalšie rozšírenie hry Postreh môže poskytnúť učiteľ alebo sa dajú získať diskusiou 

žiakov v 2-3 členných skupinách alebo brainstormingom v rámci celej triedy. Veľmi užitočnou 

pomôckou pri hľadaní možných rozšírení hry Postreh je prehľad komponentov a príkazov dostupný 

napr. na webovej stránke http://appinventor.mit.edu/explore/library.html alebo v našom učebnom 

texte.  

Príklady námetov na ďalšie rozšírenie hry Postreh: 

1. Registrovanie úspešných dotykov – po každom úspešnom dotyku sa zaznamená a zobrazí 

počet úspešných dotykov, doplnenie tlačidla na vynulovanie počtu úspešných dotykov. 

2. Registrovanie aj neúspešných dotykov – výsledné skóre bude rozdielom úspešných 

a neúspešných pokusov. 

3. Zmena farby loptičky pri úspešnom aj neúspešnom zásahu so zvukovým efektom. 

4. Ukončenie hry po 10 úspešných dotykoch. 

5. Znemožnenie registrácie dotykov na loptičku po ukončení hry. 

6. Zobrazenie času trvania hry po jej ukončení. 

7. Hra sa ukončí po uplynutí 30 sekundového intervalu.  

8. Po určitom počte úspešných zásahov sa zrýchli zobrazovanie loptičky. 

9. Zaznamenanie ostatného skóre hry po opätovnom spustení hry, resp. 3 najlepších hodnôt 

skóre hry. 

http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/hra_postreh/
http://appinventor.mit.edu/explore/library.html
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Rady pre jednotlivé rozšírenia hry Postreh: 

1. Registrovanie úspešných dotykov – po každom úspešnom dotyku sa zaznamená a zobrazí 

počet úspešných dotykov, doplnenie tlačidla na vynulovanie počtu úspešných dotykov. 

 Rada: Použite blok na inicializáciu globálnej premennej a do ovládacej rutiny udalosti 

Ball.Touched doplňte zvýšenie hodnoty globálnej premennej o 1, komponent Label 

na zobrazenie hodnoty premennej, funkciu join na spojenie textovej konštanty 

a globálnej premennej. Na vynulovanie počtu úspešných dotykov použijeme tlačidlo 

(Button) a obslužnú rutinu udalosti Button.Click. 

2. Registrovanie aj neúspešných dotykov – výsledné skóre bude rozdielom úspešných 

a neúspešných pokusov. 

 Rada: Použite blok na inicializáciu globálnej premennej a do ovládacej rutiny udalosti 

Canvas.Touched doplňte zvýšenie hodnoty globálnej premennej o 1, komponent Label 

na zobrazenie hodnoty premennej, funkciu join na spojenie textovej konštanty 

a globálnej premennej. 

3. Zmena farby loptičky pri úspešnom aj neúspešnom zásahu so zvukovým efektom  

 Rada: Do ovládacej rutiny udalosti Ball.Touched a Canvas.Touched doplňte metódu 

Ball.PaintColor a nastavte vlastnosť Sound.Source. 

4. Ukončenie hry po 10 úspešných dotykoch. 

 Rada: V ovládacej rutine udalosti Clock.Timer doplňte podmienený príkaz – ak počet 

úspešných zásahov dosiahne hodnotu 10, vypne sa časovač, t.j. nastaví sa vlastnosť 

Clock.TimerEnabled na hodnotu false. 

5. Znemožnenie registrácie dotykov na loptičku po ukončení hry. 

 Rada: Do ovládacej rutiny udalosti Ball.Touched doplňte podmienku, aby sa vykonala 

len v prípade, ak je vlastnosť Clock.TimerEnabled nastavená na hodnotu true; iným 

riešením je, že pri ukončení hry v ovládacej rutine udalosti Clock.Timer sa schová 

loptička – nastavte vlastnosť Ball.Visible na hodnotu false. 

6. Zobrazenie času trvania hry po jej ukončení. 

 Rada: Na výpočet časového trvania medzi dvoma časovými momentmi použite 

metódu/funkciu Clock.Duration, na začiatku hry vyvolajte metódu/funkciu Clock.Now 

a uložte túto hodnoty do premennej a pri ukončení hry opätovne použite metódu/funkciu 

Clock.Now. 

7. Hra sa ukončí po uplynutí 30 sekundového intervalu.  

 Rada: V ovládacej rutine udalosti Clock.Timer doplňte podmienený príkaz – ak uplynul 

čas 30 sekúnd (zistíte to pomocou metód/funkcií Clock. Duration a Clock.Now), vypne 

sa časovač, t.j. nastaví sa vlastnosť Clock.TimerEnabled na hodnotu false). 

8. Po určitom počte úspešných zásahov sa zrýchli zobrazovanie loptičky. 

 Rada: Nastavte vlastnosť Clock.TimerInterval na nižšiu hodnotu. 

9. Zaznamenanie ostatného skóre hry po opätovnom spustení hry, resp. 3 najlepších hodnôt 

skóre hry. 

 Rada: Použite komponent TinyDB na uchovanie hodnôt premenných aj po ukončení 

hry, na prečítanie uloženej hodnoty metódu TinyDB.GetValue, na uloženie hodnoty 

metódu TinyDB.StoreValue. 

Ďalej uvádzame ukážky riešení niektorých rozšírení hry Postreh. 
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Obr. 2 Ukážka programového kódu riešenia hry Postreh s rozšírením 1 

 

 

Obr. 3 Ukážka programového kódu riešenia hry Postreh s rozšíreniami 1, 4, 5 a 6 
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Po naprogramovaní učiteľom určených rozšírení (napr. 1, 4, 5 a 6) hry Postreh aplikácie je 

dôležité urobiť zhrnutie prebraného učiva, napr. diskusiou v rámci celej triedy alebo stručným 

učiteľovým zhrnutím problematiky. Pri naprogramovaní vlastných rozšírení hry Postreh si žiaci 

môžu zaznamenať v programe využité časti učiva do tabuliek s prehľadom komponentov a príkazov 

uvedených napr. v našom učebnom texte.  

Hodnotenie výučby 

V pracovnom liste sú uvedené prvky formatívneho hodnotenia, ktoré prispievajú k lepšiemu 

porozumeniu učiva žiakmi a sú tiež spätnou väzbou pre učiteľa pre adaptáciu ďalšej jeho výučby. 

Príkladmi takýchto prvkov sú otázky zisťujúce mieru ovládania vymenovaných častí prebraného 

učiva, možné problémy žiakov pri programovaní, záujem o štúdium nového učiva, nápady 

na rozšírenie aplikácie, aby bola zaujímavejšia a viac využiteľná v praxi, postoj žiakov k náročnosti 

a zaujímavosti úloh. 

Výsledné žiacke produkty – naprogramovanú hru Postreh môžeme hodnotiť formatívne, ale 

hlavne sumatívne prostredníctvom pozorovacieho hodnotiaceho hárku uvedeného v tabuľke Tab 2. 

Tab. 2 Pozorovací hodnotiaci hárok vytvorenej mobilnej aplikácie 

Otázka Odpoveď 

Aplikácia funguje:  bezchybne  s malými chybami  s veľkými chybami 

ďalší komentár:          

Množstvo pridaných funkcionalít 

aplikácie: 

 žiadne  jedna-dve  tri a viac 

ďalší komentár:          

Programátorská náročnosť 

aplikácie: 

 nízka  priemerná  vysoká  

ďalší komentár:          

Multimediálne súbory v aplikácii:  žiadne  len cudzie  1-2 vlastné  3 a viac vlastných súborov  

ďalší komentár:          

Aplikácia je použiteľná v praxi:  okamžite  po malých úpravách  po veľkých úpravách alebo nepoužiteľná 

ďalší komentár:          

Ďalšie postrehy (originalita, 

možné vylepšenia aplikácie ...): 
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Úroveň porozumenia vybraným programovým konceptom prostredia App Inventor 2 môžeme 

zistiť pomocou didaktického testu. Pri zostavovaní testu by sme mali zohľadniť to, aby jeho 

jednotlivé položky mapovali prebrané učivo uvedené v zozname kognitívnych cieľov výučby 

a vyžadovali od žiakov zapojenie vyšších poznávacích funkcií. Odporúčame nasledovné typy 

formulácií testovacích položiek: 

 Vyberte, ktorý z uvedených programových kódov rieši problém X. 

 Vyberte, ktorý z čiastkových uvedených programových kódov po doplnení na miesto 

do uvedeného programového kódu rieši problém X. 

 Opíšte, aký problém rieši uvedený programový kód. 

 Nájdite a opravte chybu v uvedenom programovom kóde, ktorý má riešiť problém X. 

Skúsenosti z výučby 

Hra Postreh je obmenou známej akčnej hry Mole Mash, ktorú sme pôvodne programovali 

na informatickom krúžku v rokoch 2012-2013 podľa tutoriálu Davida Wolbera uvedeného 

na webovej stránke http://beta.appinventor.mit.edu/learn/tutorials/molemash/molemash.html. 

V roku 2014 sme namiesto tutoriálu začali výučbu analýzou a návrhom úlohy a postup úlohy sme 

komentovali a zdôvodňovali použitím heuristického rozhovoru. Zároveň sme prešli na verziu App 

Inventor 2 a pôvodný Mole Mash sme nahradili zmysluplnejšou hrou Postreh, ktorá okrem zábavy 

sa dá použiť na spoznávanie samého seba, napr. na meranie reakčného času pred určitou činnosťou 

(napr. vyučovanie, riadenie auta).  

V rámci informatického krúžku 2014 traja žiaci vo veku 10-12 rokov programovali hru Postreh, 

najprv s učiteľom základnú úlohu s rozšíreniami 1, 6 a 7 a potom hru žiaci dokončili samostatne. 

Vďaka ich záujmu riešiť úlohu a poskytnutie dostatočného času na riešenie prinieslo rôznorodé 

riešenia žiakov, napr. zapamätanie si 1/3/5 najlepších počtov zásahov, použitie 1/2 obrazoviek, 

(ne)použitie procedúry a parametrických hodnôt náhodných pozícii lopty na plátne, (ne)použitie 

ikony aplikácie atď. V budúcnosti pri výučbe jednoduchej databázy TinyDB je potrebné zaradiť aj 

problematiku zoznamov. 

Alternatívy metodiky 

Pred samotnou realizáciou predloženej parametrickej metodiky by mal učiteľ zohľadniť 

vedomostnú úroveň žiakov a vyhradenú časovú dotáciu a rozhodnúť sa, či výber rozšírení základnej 

úlohy urobí sám, resp. v spolupráci so žiakmi, resp. nechá výber na žiakoch. Rovnako musí zváži 

koľko, prípadne ktoré rozšírenia budú žiaci programovať.  

Pri učiteľovom výbere rozšírení základnej úlohy môže učiteľ urobiť v závere zopakovanie 

a zhrnutie prebraného učiva. Pri žiackom výbere rozšírení základnej úlohy, môžu byť projekty 

prezentované samotnými žiakmi veľmi inšpiratívne pri ďalšom (samo)štúdiu danej problematiky. 

http://beta.appinventor.mit.edu/learn/tutorials/molemash/molemash.html

