
Informatika pro 5. ročník 

Milí páťáci, 

děkuji za Vaše zprávy i zaslané certifikáty o splnění úkolu. Jste moc šikovní. 

 

Úkol do pátku 22. května 2020 

Pro toto období máte 2 úkoly – programování Minecraft (Hero’s Journey a vyřešení jedné „bobří 

úlohy. 

1. úkol - řešení 12 úloh Minecraft: Hero’s Journey.  
 

 
 

Odkaz na úkol:  
 

https://studio.code.org/join/TYGRNY 

 
Postup přihlášení zůstává stejný jako v minulých obdobích – vybrat ze seznamu své jméno, napsat 

tajná slova.  

Postupujte pomalu, vlastním tempem, pokud nebudete vědět, jak na to, napište mi, poradím Vám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studio.code.org/join/TYGRNY


2.  „Bobří“ úloha – Ztracen ve městě 

Přečtěte si pozorně zadání a vyřešte úlohu. Vaše řešení mi napište do emailu. 

Co má naše úloha společného s informatikou? To se dozvíte v článku za úlohou. 

 

Co má tato úloha společného s informatikou 

V této otázce Bobřík vykonal sadu instrukcí, aby splnil svůj cíl. To je hlavní myšlenkou algoritmů, které 
jsou důležitou součástí informatiky. Algoritmus je řešení problému krok za krokem. Tyto kroky musí 
být popsány co nejpřesněji a je potřeba, aby existoval způsob, jak dosáhnout cíle. Algoritmy mohou 
pak být přeloženy do počítačových programů v nějakém programovacím jazyce. 

Jak ukazuje tato úloha, s algoritmy se setkáváme každodenně. Příkladem je kuchařský recept. Např. 
recept pro upečení koláče obsahuje seznam činností, které musíme udělat správně po sobě, abychom 
na konci dostali chutný moučník. Když čteme příkazy jako "nasypej mouku a cukr do mísy a 
zamíchej", rozumíme tomu tak, že nejprve vezmeme ze skříně a ujistíme se, že do ní vsypeme 



správné množství každé přísady. Když ovšem píšeme algoritmus srozumitelný pro počítač, všechny 
kroky musí být velice přesné a podrobné. Všechno potřebuje být přesně řečeno, aby nemohl 
vzniknout prostor pro nejasnosti - nemůžeme předpokládat, že počítač jako stroj bude mít nějaké 
znalosti a zkušenosti ze života, tak jak je máme my lidé. 

Např. příkaz "nasypej mouku a cukr do mísy a zamíchej" bychom pro počítač museli rozdělit do 
mnoha příkazů, např. 

1. jdi k levé skříňce 
2. otevři dvířka 
3. ve druhé polici uchop žlutou mísu vpravo 
4. otevři nejhořejší zásuvku 
5. vyndej z ní velkou vařečku 
6. Polož mísu a vařečku na stůl 

atd. 

 

 

 

 

Vaše odpovědi „bobří“ úlohy a certifikát (Minecraft) mi prosím zašlete emailem. Budu ráda, když mi 

napíšete, jak se Vám daří, co Vám případně dělá problémy, jestli Vás to baví/nebaví apod. 

Přeji Vám hodně programátorských úspěchů. 

Pokud ještě nevíte, jak se do školního emailu přihlásit, poproste rodiče, aby mi napsali, a společně 

školní email pro Vás zprovozníme.  

 

Řezáčová 

 

  



Co nás čeká do pátku 8. května? 

Budeme pokračovat v programování na stránkách studio.code.org. Tentokrát jsem Vám na účtu 
připravila k řešení Minecraft – Voyage Aquatic (12 úloh). 
 

Odkaz: https://studio.code.org/join/KPFYVX 

 
Postup přihlášení zůstává stejný – kliknout na jméno, napsat tajná slova (jako v minulém úkolu, máte 
ve školním emailu.) 
Milí páťáci, 

těší mě, že jsem ve spojení prostřednictvím školního emailu s většinou z Vás. Úkol z minulého týdne 

se Vám opravdu povedl. Poslali jste mi opravdu krásná přání, nebo povídání o Velikonocích. 

Zasloužíte si velkou pochvalu. Chystám se vytvořit na webových stránkách školy galerii s Vašimi 

výtvory. 

Co nás čeká do pátku 24. dubna? 

Vrátíme se k základům programování. Vytvořila jsem Vám účet na stránkách studio.code.org. Čeká 

tam na Vás „Klasické bludiště“ – 20 úloh. Postupujte pomalu, vlastním tempem, pokud nebudete 

vědět, jak na to, napište mi, poradím Vám.  

Postup přihlášení, přístupové údaje jsem Vám poslala na školní email.  

Pokud ještě nevíte, jak se do školního emailu přihlásit, poproste rodiče, aby mi napsali, a společně 

školní email pro Vás zprovozníme.  

Budu ráda, když mi napíšete, jak se Vám v programování daří, jak postupujete, jestli Vás to 

baví/nebaví, co Vám dělá problémy apod.  

Přeji Vám hodně programátorských úspěchů 

Řezáčová 

  



Milí páťáci, 

těší mě, že většina z Vás již používá školní email. Dostala jsem od Vás v příloze velké množství 

hezkých fotografií a obrázků. Úkol jste zvládli na jedničku. Také děkuji za zprávy o Vašem postupu 

v programování „RUN MARCO“ – džungle, zima. 

Co nás čeká v týdnu od 6. dubna? 

Blíží se Velikonoce. Vašim úkolem bude vytvořit přání k Velikonocům. Můžete ho tvořit v prostředí 

programu Malování, nebo nějakého textového editoru např. MS Word. Obsah je na Vašem uvážení. 

Může to být text, básnička, obrázek, Váš nakreslený obrázek. 

Název souboru by měl být I5_velikonoce_prijmeni. 

Přeji Vám všem krásné Velikonoce 

Helena Řezáčová 

 

 

  



Milí páťáci, 

děkuji všem (Vám i Vašim rodičům) za zaslání zprávy o Vašem pokroku v programování v prostředí 

RUN MARCO, aktivaci Vašeho školního emailu a zaslání kontrolního emailu. Zvládla to polovina  z Vás.  

Co nás čeká v týdnu od 30. března? 

1. Budeme pokračovat v programování v prostředí RUN MARCO - džungli vyměníme za zimní 

krajinu. Dejte vědět, jak se Vám dařilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Procvičíme si práci s emailem. Vašim úkolem bude zaslat mi z Vašeho školního emailu zprávu 

s přílohou (např. obrázek dle Vaší volby).  

Vy, kteří se neumíte ještě přihlásit do školního emailu, poproste rodiče, aby mi zaslali zprávu s 

žádostí o Vaše přihlašovací údaje.  

Děkuji za spolupráci a těším se na Vaše obrázky. 

Řezáčová 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



Milí páťáci, 

Tenhle týden (od 23. 3.) bychom mohli zkusit programovat pomocí programu Run Marco. 

Je to aplikace pro PC i tablety, pomocí které se naučíte základům programování – psaním 

jednoduchého kódu.  

Každá lidská činnost se skládá z menších dílčích kroků. Někdy je můžete dělat v libovolném pořadí, 

jindy potřebujete zcela přesný postup. A pokud se máte domlouvat se stroji, musí být vaše 

vyjadřování opravdu hodně přesné. Pokud nebude, můžete se pak divit, že si stroj dělá, co chce (= to, 

co jste mu zadali). 

Vašim úkolem bude naplánovat Marcovi cestu z místa, kde stojí, na místo kde je diamant. Nejprve mu 

budete cestu plánovat krok po kroku, pak se naučíte zjednodušovat plán tím, že mu místo „O krok 

dopředu“, prostě řeknete „Zopakuj třikrát akci O krok dopředu“ (cyklus), případně použijete 

podmínku „Opakuj krok, když je most“. 

Potrénujte své vyjadřování, plánování, logické uvažování a buďte kreativní. A nebojte se, Marco s 

vámi bude mluvit česky. 

Byla bych ráda, pokud byste mi na můj email: rezacova@zsliten.cz napsali, jak se Vám dařilo a kolik 

úloh se Vám podařilo za týden splnit. Pokud to zvládnete, použijte pro napsání emailu Vaši školní 

emailovou schránku, pokud ne, poproste rodiče, aby mi poslali email (společně s nimi pak 

aktivujeme Váš školní email. 

1. Program naleznete na webových stránkách: https://runmarco.allcancode.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vyberete si mezi postavičkami Marco/Sophia 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rezacova@zsliten.cz
https://runmarco.allcancode.com/


3. Vyberete si prostředí džungle 

 

 

 

 

 

 

 

4. Čeká na Vás 36 úloh 

 

 

 

 

 

 

 

5. A můžete začít programovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pokud se Vám to povede, získáte za odměnu hvězdičky (3 jsou úplně nejvíc) 

 

 

 

 



Učivo od 16. do 20. března 2020 

 

Informatika 
na tento týden zadávám "bobří" úlohy tzn. otevřete si webovou stránku 

www.ibobr.cz (bobřík informatiky), tlačítko PŘEJÍT NA TEST Z ARCHIVU  - kategorie MINI. 

Vyberte si kterýkoliv test z této kategorie. Test spustíte tlačítkem SPUSTIT TEST. Po vypracování 

testu podrobně prozkoumejte řešení úloh. 

 

Pokud nebudete něčemu rozumět, nebudete vědět jak na to, neváhejte a ozvěte se. Vše 
společně zvládneme.  

Připomínám svůj email: rezacova@zsliten.cz, tel. 724164136 
 

S pozdravem 

Helena Řezáčová 
 

 

http://www.ibobr.cz/
mailto:rezacova@zsliten.cz

