
 
 

Výstup EDUgrantu 

Příprava pedagoga  
Cíle vyučovací hodiny:       Žák rozvíjí logické myšlení. 
                                               Žák dokáže analyzovat a vyřešit problém. 
                                               Žák využívá znalosti z elektrotechniky při programování. 
Výukový záměr:   Shrnutí získaných znalostí při programování vzorových úloh 

se stavebnicí Micro:bit Experiment box. Procvičení 
zapojování elektrických schémat a algoritmizace.  

Metody výuky:  Názorně – demonstrační, praktické  

Organizace výuky:  Žáci se rozdělí do skupin po 2-3 žácích. Práce s přiloženým 
manuálem nebo s jeho online verzí. 

Celkový čas:  90 min  

Harmonogram:  5 min seznámení se zadáním na pracovním listu  
10 min zapojení RGB diody na piny micro:bitu 

  30 min programování tlačítek, displeje a výstupních pinů pro 
RGB diodu 

  15 min zapojení a programování tlačítka „Button“ 
10 min zapojení a případné programování tlačítka „Lock 
button“ 
5 min ověření funkčnosti programu dle zadání 
10 min zakreslení schémat do připraveného vzoru na 
pracovním listu 
5 min shrnutí úlohy a diskuze o problémových částech 
programu  
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S využitím stavebnice zapojte a naprogramujte obvod, který bude dělat následující: 

1. Po stisku tlačítka „A“ se na desce rozsvítí nápis „R“ a zároveň se rozsvítí červená 

barva na RGB diodě. 

2. Po stisku tlačítka „B“ se na desce rozsvítí nápis „G“ a zároveň se rozsvítí zelená barva 

na RGB diodě. 

3. Po stisku tlačítek „A+B“ se na desce rozsvítí nápis „B“ a zároveň se rozsvítí modrá 

barva na RGB diodě. 

4. Po stisku tlačítka „Button“ se na desce rozsvítí nápis „W“ a zároveň se rozsvítí bílá 

barva na RGB diodě (všechny barvy diody najednou). 

5. Po stisku tlačítka „Lock button“ přestane RGB dioda svítit, ale písmena na desce 

budou svítit a měnit se podle stisknutého tlačítka. Po opětovném stisknutí tlačítka 

„Lock button“, bude dioda opět svítit a zároveň se budou zobrazovat i nápisy na 

desce.  

Při vypracování úkolu můžete využít návod se vzorovými úlohami, který je dodáván se 

stavebnicí.  

Po dokončení programování a ověření funkčnosti obvodu, zakreslete obvodové a elektrické 

schéma do připraveného vzoru na druhé straně pracovního listu. Při spojování komponent 

využijte barevné odlišení vstupů RGB diody a nebo označte jednotlivé vývody pomocí 

písmen. 

 

Online manuál k použité stavebnici: https://www.elecfreaks.com/ 

Programovací prostředí online: https://makecode.microbit.org/ 
 

https://www.elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/experiment_box/index.html
https://makecode.microbit.org/
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1. Obvodové schéma 

 

2. Elektrické schéma 



 

Záznam z hodiny  

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

Zhodnocení výukové jednotky (plánované 90 min, realizované  

90 min)  

  Při vytváření pracovního listu jsem věděl, že žáci již mají základní znalosti 

programování v prostředí Makecode, z dřívějších hodin, a orientují se v možnostech 

připojení součástek k Micro:bitu pomocí rozšiřujícího modulu. 

  Stavebnici jsme pořizovali za účelem propojení znalostí z elektrotechniky a získání 

nových možností při výuce programování. Na úvod jsme se se žáky podívali na jednotlivé 

komponenty stavebnice a po jejich rozdělení jsme probrali jejich vstupy a výstupy. 

Rozdal jsem pracovní listy a se žáky jsme prošli jednotlivé body zadání. Prvním 

krokem bylo zapojování RGB diody na výstupní piny Micro:bitu. Někteří studenti zapomínali 

do série zapojit rezistory, a proto bylo důležité je kontrolovat. Dalším krokem bylo 

naprogramování akce po stisku tlačítka, k čemuž žáci využili online prostředí Makecode. Po 

vytvoření programu jsme provedli propojení s počítačem a následné nahrání programu do 

vnitřní paměti. Žáci vyzkoušeli funkčnost programu a přesunuli se na další část zadání. 

Při zapojování tlačítka “Button” žáci využili přiložené vzorové úlohy, aby zjistili, které 

bloky programu budou potřebovat. Po vložení logické funkce provedli nahrání programu a 

test tlačítka. Poslední zapojovanou součástkou bylo tlačítko „Lock Button“. V této části 

úkolu byli žáci nejvíce zmatení. Nakonec jednoho z nich napadlo využít tlačítko jako 

přerušovač záporného pólu diody. Takže se jednalo pouze o fyzické zapojení a nemuselo se 

nic programovat.  

Jako shrnutí celého programu, měli žáci za úkol nakreslit schémata, fyzického 

zapojení obvodu, do připraveného obrázku. Tato část byla nejsnazší a všichni ji zvládli bez 

větších problémů. Na konci dvou hodinového bloku proběhla diskuze o zadaných úkolech a 

vytknutí nejnáročnějších částí.  

Časová dotace byla, pro zvolený obsah, dostačující. Rychlejší žáci aktivně pomáhali 

spolužákům s řešením jednotlivých úkolů. Na další hodinu jsme naplánovali programování 

zbylých součástek, které stavebnice nabízí a společně s tím i vyzkoušení ostatních vzorových 

úloh. Během práce se stavebnicí nenastaly žádné problémy a vše fungovalo hned při prvním 

zapojení.  


