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Milé kolegyně, milí kolegové, 

v rámci výuky odborných předmětů nižších ročníků na naší škole jsme řešili 

problematiku pracovních listů pro jednoduché praktické úlohy, které bychom našim 

žákům mohli při výuce nabídnout, a které nám, pedagogům, do jisté míry zároveň 

i uvolní ruce k tomu, abychom se mohli věnovat spíše vniklým nejasnostem 

a problémům při zapojení / programování jednotlivých úloh než vysvětlování pracovních 

postupů. 

Tyto pracovní listy najdou uplatnění i v kroužcích elektrotechniky a základů 

programování, vhodné pro žáky druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií, stejně tak pro nižší ročníky škol středních. 

Jsme rádi, že výsledek naší práce můžeme touto formou nabídnout i Vám.  
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1. První program 
LEKCE JE ZAMĚŘENA NA PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMOVATELNOU DESKOU ARDUINO, KTERÁ JE 

SOUČASTÍ DOPORUČENÉ SADY. VYUŽÍVÁ SE K TOMU JEDNODUCHÝCH OBVODŮ S LED DIODOU. 

 

CÍLE 
a) Co je digitální vstup a výstup; 

b) Ovládání LED diody pomocí desky Arduino; 

c) První seznámení s programovacím jazykem Wiring a jeho základní strukturou; 

d) Seznámení s programem Arduino IDE pro nahrávání kódu do desky; 

e) Zvládnutí programováni ovládání LED diody. 

 

 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
 

void setup() { 
 pinMode(13, OUTPUT); // nastavení pinu 13 jako výstup 
} 
void loop() { 
 digitalWrite(13, HIGH); // nastavení hodnoty HIGH, pro 
 // rozsvícení LED diody 
 delay(1000); // přerušení programu na 1 sekundu 
 digitalWrite(13, LOW); // nastavení hodnoty LOW, pro zhasnutí 
 // LED diody 
 delay(1000); 
} 

 

DALŠÍ ÚKOLY 
a) Připojte druhou LED diodu, třeba na pin 12. 

b) Sestavte program pro střídavé blikáni obou LED diod, vždy po 1 sekundě. 

c) Sestavte program pro střídavé blikání LED diod, ale tentokrát každá blikne dvakrát, vždy po 1 

sekundě. Mezi oběma diodami bude pauza dvě sekundy. 

d) Upravte program tak, aby diody blikaly postupně, tj. rozsvítí se první, po 0,25 s se rozsvítí 

druhá, v čase 0,5 s zhasne první a v čase 0,75 s zhasne druhá. V čase 1 s rozsvítí první a pořad 

dokola. 
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2. Ovládáme jas (nejen) LED diody 
V TÉTO LEKCI SI UKÁŽEME, JAK LZE NAPĚTÍ NA VÝSTUPECH ARDUINA SOVISLE MĚNIT. VYUŽÍVÁ SE 

K TOMU TECHNIKA, KTERÁ SE NAZÝVÁ PULZNĚ ŠÍŘKOVÁ MODULACE. Z ANGLICKÉHO PULSE WIDTH 

MODULATION SE POUŽÍVÁ VŠEOBECNĚ ZNÁMÁ ZKRATKA PWM. 

CÍLE 
a) Nalézt způsob, kterým lze ovládat jas LED diody; 

b) Seznámit se možnostmi vývodů Arduina; 

c) Pochopit ovládání nejen LED diody, ale např. i stejnosměrného motoru. 

PWM 

Při ovládání jasu diody PWM velmi rychle přepíná na výstupu pinů hodnoty s logickou nulou (0V) a 

logickou jedničkou (+5V). To se děje v určitém čase. Tyto změny jsou tak rychlé, že je lidské oko 

nedokáže díky své setrvačnosti zachytit. Z poměru času, ve kterém je na výstupu +5V ku stavu 0V se 

pak odvíjí intenzita svícení LED diody nebo rychlost otáčeni motoru. 

 

 

POUŽITÉ SOUČÁSTKY A ZAPOJENÍ 
Téměř stejné jako v předchozím příkladu s jediným rozdílem – LED diodu připojíme na vývod, který 

má u sebe symbol vlnovky – „“. Jsou vývody 3, 5, 6, 9, 10 nebo 11. 
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PROGRAM 
 

Následující příklad vytvoří náhodnou hodnotu mezi 0-255 a použije ji pro řízení úrovně PWM signálu 

pinu PWM: 

 

int randNumber;  // proměnná pro uložení náhodného čísla 
int led = 10;  // LED s rezistorem 220 ohm na pin 10 
 
void setup() { // nic se nenastavuje 
} 
 
void loop() { 
 randomSeed(millis()); // použij funkci millis() jako hodnotu 
 randNumber = random(255); // ulož náhodné číslo mezi 0-255 do proměnné 
 analogWrite(led, randNumber); // zapiš hodnotu proměnné na výstup 
 delay(500) ; // čekej 0,5 sekundy 
} 

  



 

   
7 
 

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 

3. Pokusy se zvukem 
POKRAČOVÁNÍ V SEZNAMOVÁNÍ SE S PLATFORMOU ARDUINO. TENTOKRÁT BUDETE PROGRAMOVAT 

ELEKTRONICKÝ OBVOD, VE KTERÉM JE ZAPOJEN PIEZZO BZUČÁK A NASLEDNĚ PŘIDÁTE LED DIODU. 

CÍLE 
a) Zopakujete si, jak vytvořit elektronicky obvod; 

b) Dokážete zapojit bzučák; 

c) Vytvoření programu pro ovládání bzučáku; 

d) Naprogramujete obvod s bzučákem a LED diodou. 

 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
 

const int pinBzucak=13; 
 
void setup() { 
 pinMode(pinBzucak, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
 // Ton C 
 tone(pinBzucak, 261); 
 delay(1000); 
 noTone(pinBzucak); 
 delay(1000); 
 // Ton D 
 tone(pinBzucak, 294); 
 delay(1000); 
 noTone(pinBzucak); 
 delay(1000); 
 // Ton E 
 tone(pinBzucak, 329); 
 delay(1000); 
 noTone(pinBzucak); 
 delay(1000); 
 // Ton F 
 tone(pinBzucak, 349); 
 delay(1000); 
 noTone(pinBzucak); 
 delay(1000); 
 // Další část kódu se neustále opakuje. Mění se pouze 
 // frekvence, které jsou parametrem funkce tone(). 
} 
 

DALŠÍ ÚKOLY 
a) připojte LED diodu a signalizujte, kdy bzučák vydává zvuk; 
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4. Zobrazujeme znaky na LED displeji 
V TÉTO LEKCI SI K ARDUINU PŘIPOJÍME 7-MI SEGMENTOVÝ DISPLEJ. ZNÁTE JEJ URČITĚ VŠICHNI. 

JEDNÁ SE O TEN DISPLEJ, KTERÝ ZOBRAZUJE TAKOVÁ TA HRANATÁ ČÍSLA A STAČÍ K TOMU 7 DÍLKŮ, 

TEDY SEGMENTŮ. 

CÍLE 
a) Seznámit se principem segmentových displejů; 

b) Pochopit různé způsoby připojení k Arduinu; 

c) Umět zobrazit libovolný znak. 

 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
/*   

    A 

   --- 

F |   | B 

  | G | 

   --- 

E |   | C 

  |   | 

   --- 

    D 

*/ 

  

int pinA = 2; 

int pinB = 3; 

int pinC = 4; 

int pinD = 5; 

int pinE = 6; 

int pinF = 7; 

int pinG = 8; 

int D1 = 9; 

int D2 = 10; 

int D3 = 11; 

int D4 = 12; 

 

void setup() {                 

  // nastavení pinů na výstupy 

  pinMode(pinA, OUTPUT);      

  pinMode(pinB, OUTPUT);      

  pinMode(pinC, OUTPUT);      

  pinMode(pinD, OUTPUT);      

  pinMode(pinE, OUTPUT);      

  pinMode(pinF, OUTPUT);      

  pinMode(pinG, OUTPUT);    

  pinMode(D1, OUTPUT);   

  pinMode(D2, OUTPUT);   

  pinMode(D3, OUTPUT);   

  pinMode(D4, OUTPUT);   

} 

 

void loop() { 

  digitalWrite(D1, HIGH); 

  digitalWrite(D2, LOW); 

  digitalWrite(D3, LOW); 
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  digitalWrite(D4, LOW);  

  //0 

  digitalWrite(pinA, LOW);    

  digitalWrite(pinB, HIGH);    

  digitalWrite(pinC, LOW);    

  digitalWrite(pinD, LOW);    

  digitalWrite(pinE, HIGH);    

  digitalWrite(pinF, LOW);    

  digitalWrite(pinG, LOW);    

  delay(1);               // wait for a second 

   

  digitalWrite(D1, LOW); 

  digitalWrite(D2, HIGH); 

  digitalWrite(D3, LOW); 

  digitalWrite(D4, LOW);  

  //1 

  digitalWrite(pinA, LOW);    

  digitalWrite(pinB, LOW);    

  digitalWrite(pinC, LOW);    

  digitalWrite(pinD, HIGH);    

  digitalWrite(pinE, LOW);    

  digitalWrite(pinF, LOW);    

  digitalWrite(pinG, LOW);    

  delay(1);               // wait for a second 

   

  digitalWrite(D1, LOW); 

  digitalWrite(D2, LOW); 

  digitalWrite(D3, HIGH); 

  digitalWrite(D4, LOW);  

 

  // podobně postupujte pro další čísla 

} 

 

DALŠÍ ÚKOLY 
a) Vyzkoušejte zobrazit i nějaká písmena; 

b) Zamyslete se nad možností zobrazit více znaků v jeden okamžik; 

c) Na internetu najděte hotové moduly s budičem, které umožňují sériovou komunikaci. 
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5. Světelná animace 
V TÉTO LEKCI SE ZAMĚŘÍME NA DŮLEŽITÉ PROGRAMOVÉ STRUKTURY, JAKÝMI JSOU VLASTNÍ 

FUNKCE, POLE A CYKLUS FOR. TO VŠE BUDE APLIKOVÁNO NA JEDINÝ OBVOD, KTERÝ OBSAHUJE 

NĚKOLIK LED DIOD, ZE KTERÝCH LZE VYTVOŘIT EFEKTNI SVĚTELNE ANIMACE. 

CÍLE 
a) Rozšířená práce s LED diodami; 

b) Zafixování si dovedností při sestavování obvodů; 

c) Zavedení vlastní funkce v programovém kódu; 

d) Vysvětlení a použití příkazu cyklu for; 

e) Projekt osmipixelové animace. 

 

 



 

   
13 

 
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 

ZAPOJENÍ 

 

PROGRAM 
 

void setup() { 
 pinMode(5, OUTPUT); // dioda 1 
 pinMode(6, OUTPUT); // dioda 2 
 pinMode(7, OUTPUT); // dioda 3 
 pinMode(8, OUTPUT); // dioda 4 
 pinMode(9, OUTPUT); // dioda 5 
 pinMode(10, OUTPUT); // dioda 6 
 pinMode(11, OUTPUT); // dioda 7 
 pinMode(12, OUTPUT); // dioda 8 
} 
 
void loop() { 
 changeLED (5); 
 changeLED (6); 
 changeLED (7); 
 changeLED (8); 
 changeLED (9); 
 changeLED (10); 
 changeLED (11); 
 changeLED (12); 
} 
 
void changeLED(int pin) { 
 digitalWrite(pin, HIGH); // rozsvícení diody 
 delay(50); 
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 digitalWrite(pin, LOW); // zhasnutí diod 
 delay(50); 
} 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY 
a) Vytvořte program, který bude simulovat tzv. běžící světlo. Tzn. vždy bude postupně 

rozsvěcována jediná dioda z celé řady. Po dosažení jedné strany světlo poběží zpět; 

b) Sestavte program pro běh dvou světel proti sobě (jedno běží z leva a druhé zprava). Po 

doběhnutí se celý cyklus opakuje. 
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6. Řízení servomotoru 
DŮLEŽITOU OBLASTÍ ROBOTIKY JSOU POHONY. TATO LEKCE SE BUDE ZABÝVAT ZÁKLADNÍM 

POUŽITÍM SERVOMOTORŮ. ABY BYLO MOŽNÉ SERVOMOTOR SPRÉVNĚ OVLÁDAT, MUSÍME SI 

VYSVĚTLIT POUŽITÍ PODMÍNKOVÉHO PŘIKAZU IF. 

CÍLE 
a) Základní zapojení servomotoru; 

b) Zapojení potenciometru; 

c) Použití podmínkového příkazu if; 

 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
 
#include <Servo.h> 
Servo myservo; 
int servoPin = 9; 
int leftButton = 2; 
int rightButton = 3; 
int servoPos = 90; 
int delayPeriod = 2; 
 
void setup() { 
 myservo.attach(servoPin); 
 myservo.write(servoPos); 
 pinMode(leftButton, INPUT); 
 pinMode(rightButton, INPUT); 
} 
 
void loop() { 
 if(digitalRead(leftButton) == LOW) { 
  if(servoPos > 0) { 
   servoPos--; 
  } 
 myservo.write(servoPos); 
 delay(delayPeriod); 
 } 
 if(digitalRead(rightButton) == LOW) { 
  if(servoPos < 180) { 
   servoPos++; 
  } 
 myservo.write(servoPos); 
 delay(delayPeriod); 
 } 
} 
 
 

DALŠÍ ÚKOLY 
a) Místo tlačítek použijte fotorezistory pro natáčení serva; 

b) Podobným způsobem realizujte natáčení serva pomocí potenciometru. 
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7. RGB dioda 
LEKCE JE ZAMĚŘENA NA ZAJÍMAVOU KOMPONENTU, KTEROU JE RGB DIODA. POMOCÍ RGB DIODY 

LZE VYTVÁŘET ZAJÍMAVÉ EFEKTY S VYUŽITÍM VELMI JEDNODUCHÉHO ZAPOJENÍ A PROGRAMOVÁNÍ. 

CÍLE 
a) Jak funguje RGB dioda; 

b) Vysvětlení PWM; 

c) Zapojení RGB diody; 

d) Upevnění znalostí o aplikaci podmínkových příkazů a cyklů; 

e) Zopakování práce s vlastními funkcemi. 

 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
 
void setup() { 
 pinMode(11, OUTPUT); //červená 
 pinMode(10, OUTPUT); //zelená 
 pinMode(9, OUTPUT); //modrá 
} 
 
void loop() { 
 // Kód pro zelenou barvu 
 digitalWrite(11, 255); 
 digitalWrite(10, 0); 
 digitalWrite(9, 255); 
 delay(3000); 
 // Kód pro modrou barvu 
 digitalWrite(11, 255); 
 digitalWrite(10, 255); 
 digitalWrite(9, 0); 
 delay(3000); 
 // Kód pro červenou barvu 
 digitalWrite(11, 0); 
 digitalWrite(10, 255); 
 digitalWrite(9, 255); 
 delay(3000); 
 
 // Kód pro tyrkysovou barvu 
 digitalWrite(11, 255); 
 digitalWrite(10, 0); 
 digitalWrite(9, 0); 
 // Kód pro žlutou barvu 
 digitalWrite(11, 0); 
 digitalWrite(10, 0); 
 digitalWrite(9, 255); 
 // Kód pro fialovou barvu 
 digitalWrite(11, 0); 
 digitalWrite(10, 255); 
 digitalWrite(9, 0); 
} 

ŘEŠENÍ ÚLOH 
PRINCIP SKLÁDÁNÍ BAREV 
 

RGB diody jsou skvělé, protože je lze využít k zobrazení 

pestrých barev. Červená, zelená a modrá jsou základní barvy a v 

přídavné barevné paletě je lze kombinovat a vytvářet další 

odstíny. 
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8. Stejnosměrný motor 
SERVOMOTORY JIŽ ZNÁME, ALE V ROBOTICE NEJSOU JEDINÝMI POHONNÝMI PROSTŘEDKY.  

JEDNODUŠŠÍ JSOU MOTORY STEJNOSMĚRNÉ, U KTERÝCH SE DÁ I VELICE JEDNODUŠE PRACOVAT 

I S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK. 

CÍLE 
a) Pochopení principu stejnosměrného motoru; 

b) Seznámení se s principy tranzistoru; 

c) Zapojení tranzistoru pro regulaci otáček motoru; 

d) Zapojení externího napájení motoru; 

e) Využití potenciometru pro regulaci motoru. 

 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
 

const int transistorPin = 9; 
void setup() { 
 pinMode(transistorPin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
 int sensorValue = analogRead(A0); 
 int outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); 
 analogWrite(transistorPin, outputValue); 
} 

ŘEŠENÍ ÚLO 
DALŠÍ ÚKOLY 

a) Vyměňte potenciometr za fotorezistor. Co je jiného v zapojení obvodu oproti předchozímu 

úkolu? 
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9. Snímáme a zobrazujeme teplotu 
V TÉTO LEKCI SE ZAMĚŘÍME NA PRAKTICKÉ VYUŽITÍ JIŽ ZNÁMÝCH PROGRAMOVÝCH STRUKTUR, 

JAKÝMI JSOU VLASTNÍ FUNKCE. SEZNAMÍME SE S MOŽNOSTMI SENZORŮ PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 

A VLHKOSTI. TYTO JEDNODUCHÉ SEZNORY JSOU VSTUPNÍ BRANOU DO ROZSÁHLÉ OBLASTI 

ZJIŠŤOVÁNÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH VELIČIN, KTERÉ LZE VYUŽÍT PRO OVLIVŇOVÁNÍ CHOVÁNÍ TECHNICKÝCH 

PROSTŘEDKŮ. 

CÍLE 
a) Správa a instalace externích knihoven; 

b) Senzory pro měření teploty a vlhkosti; 

c) Základy matematických operací v Arduino; 

d) Zapojení a programování čidla DHT11 pro měření teploty a vlhkosti; 

e) Zobrazování hodnot prostřednictvím sériového monitoru; 

f) Zobrazování hodnot veličin pomoci LCD displeje. 
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ZAPOJENÍ 

 

PROGRAM 
 

#include <dht11.h> 
#include <LiquidCrystal.h> 
int rsPin = 5; 
int ePin = 6; 
int d4Pin = 7; 
int d5Pin = 8; 
int d6Pin = 9; 
int d7Pin = 10; 
LiquidCrystal LCD(rsPin,ePin,d4Pin,d5Pin,d6Pin,d7Pin); 
dht11 cidlo; 
int dhtpin = 4; 
 
void setup() { 
 Serial.begin(9600); 
 LCD.begin(16,2); 
 LCD.clear(); 
 LCD.setCursor(0,0); 
 LCD.print("Teplota: "); 
 LCD.setCursor(0,1); 
 LCD.print("Vlhkost: "); 
} 

void loop() { 
 cidlo.read(dhtpin); 
 LCD.setCursor(9,0); 
 LCD.print(cidlo.temperature); 
 LCD.setCursor(13,0); 
 LCD.print((char)223); 
 LCD.print("C"); 
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 LCD.setCursor(9,1); 
 LCD.print(cidlo.humidity); 
 Serial.print("Vlhkost = "); 
 Serial.println(cidlo.humidity); 
 delay(500); 
} 

 

DALŠÍ ÚKOLY 
a) Realizujte zapojení s termistorem; 

b) Na internetu najděte vzorce pro přepočty teploty na jiné stupnice; 

c) Sestavte program, který při určité teplotě nebo vlhkosti sepne výstup Arduina; 

d) Navrhněte model automatického skleníku. 
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10. Maticový LED displej 
V TÉTO LEKCI SE ZAMĚŘÍME NA PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MATICOVÉHO LED DISPLEJE. SEZNÁMÍME SE JAK 

TENTO DISPLEJ ZAPOJIT A JEJ TAKÉ PROGRAMOVAT. TYTO ZDÁNLIVĚ JEDNODUCHÉ DISPLEJE MAJÍ I V 

DNEŠNÍ DOBĚ SVÉ VYUŽITÍ PRO SVOU ČITELNOST, TECHNICKOU NENÁROČNOST A POMĚRNĚ 

SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ. 

CÍLE 
a) Zapojení maticového displeje 8x8; 

b) Programování maticového displeje pro zobrazení jednoduchých symbolů; 

c) Zapojení a programování maticového displeje ve spojení s potenciometry; 

d) Pro zručné žáky je určen úkol pro naprogramování hry Ping-Pong. 

 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
 

const int row[8] = { 
2, 7, 19, 5, 13, 18, 12, 16 
}; 
const int col[8] = { 
6, 11, 10, 3, 17, 4, 8, 9 
}; 
 
void setup(){ 
 for(int i = 0; i < 8; i++){ 
 pinMode(col[i], OUTPUT); 
 pinMode(row[i], OUTPUT); 
 digitalWrite(col[i], HIGH); 
 digitalWrite(row[i], LOW); 
 } 
} 
 
void loop() { 
 for(int j = 0; j<8;j++) { 
 digitalWrite(col[j],LOW); 
  for(int k = 0;k<8;k++){ 
   digitalWrite(row[k],HIGH); 
   delay(200); 
  } 
  for(int i = 0;i<8;i++) { 
   digitalWrite(row[i],LOW); 
   digitalWrite(col[i],HIGH); 
  } 
 } 
} 

 

DALŠÍ ÚKOLY 
a) Upravte programový kód tak, aby se na displeji zobrazil symbol smajlíku; 

b) Změňte programový kód tak, aby se střídavě zobrazoval symbol velkého a malého srdce; 
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11. Robotická ruka  – joystick 
VĚTŠINA INDUSTRIÁLNÍCH I DOMÁCÍCH SYSTÉMŮ MÁ NĚJAKÉ VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ – OVLADAČ. V TÉTO 

KAPITOLE SE SEZNÁMÍTE S JOYSTICKEM, KTERÝ ZNÁTE Z POČÍTAČOVÝCH HER, JAKO VSTUPNÍM 

ZAŘÍZENÍM PRO OVLÁDÁNÍ ROBOTICKÉ RUKY. 

CÍLE 
a) Pochopit princip joysticku a jeho využití jako vstupní zařízení pro konstrukce na bázi Arduina; 

b) Sestrojit jednoduchou robotickou ruku za pomoci krokového motorku, servo motorku a dílů 

vytištěných na 3D tiskárně; 

c) Tuto ruku naprogramovat a nastavit tak, aby uměla vymáchat pytlík čaje v připraveném 

hrníčku s vodou o požadované teplotě. 
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ZAPOJENÍ 

 

PROGRAM 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
#include <Servo.h> 
Servo myservo; //Vytvoření objektu pro řízení krokového motoru 
int poloha; //Svislá poloha ruky 
// Piny pro krokový motor 
const int in1 = 8; 
const int in2 = 9; 
const int in3 = 10; 
const int in4 = 11; 
// Proměnná pro nastavení rychlosti, 
// se zvětšujícím se číslem se rychlost zmenšuje 
int rychlost = 8; 
int uhel1; 
int x,y,z; 
int i,j; 
//Joystick 
int JoyStick_X = 0; //Xová osa joysticku - analogový pin 0 
int JoyStick_Y = 1; //Yová osa joysticku - analogový pin 1 
int JoyStick_Z = 7; //Tlačítko joysticku - pin 7 
// Piny pro připojení displeje 
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 12, 13); 
int minut; //Počet minut pro máchání čaje 
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void setup() { 
 myservo.attach(6); //Servo motor je na pinu 6 
 myservo.write(0); //Ruka do výchozí polohy 
 poloha = 0; //Pamatuj si tuto polohu 
 // inicializace digitálních výstupů pro krokový motor 
 pinMode(in1, OUTPUT); 
 pinMode(in2, OUTPUT); 
 pinMode(in3, OUTPUT); 
 pinMode(in4, OUTPUT); 
 //incializace Joysticku 
 pinMode(JoyStick_Z, INPUT_PULLUP); //Nastavení tlačítka joysticku 
 lcd.begin(16, 2); // Počet sloupců a řádek LCD displeje 
} 
 
void loop() { 
 //main program 
 lcd.clear(); 
 lcd.print("Pouzij joystick"); 
 lcd.setCursor(0,2); 
 lcd.print("pro nastaveni"); 
 pocatecni_nastaveni(); //Nastavení polohy ruky "nad hrnek" 
 lcd.clear(); //Nastavení polohy pro připevnění pytlíku 
 myservo.write(poloha+15); 
 delay(1000); 
 rotaceProtiSmeru(90); 
 delay(1000); 
 lcd.print("Ruka pripravena"); 
 lcd.setCursor(0,2); 
 lcd.print("pripevni caj a potvrd"); //Potvrdit stiskem joysticku 
 delay(1000); 
 z=1; 
 while (z) { 
  x=analogRead(JoyStick_X); 
  y=analogRead(JoyStick_Y); 
  z=digitalRead(JoyStick_Z); 
  delay(100); 
 } 
 delay(1000); 
 minut=pocetMinut(); //Nastavení počtu minut pro máchání 
 delay(1000); 
 rotacePoSmeru(90); //Najedeme nad čaj 
 delay(1000); 
 myservo.write(poloha-5); //Máchání čaje 
 for (i=minut;i;i--) { 
  lcd.clear(); 
  lcd.print("Zbyva:"); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print(i); 
  lcd.print(" minut"); 
  for (j=1;j<10;j++) { 
   myservo.write(poloha-7); 
   delay(3000); 
   myservo.write(poloha+7); 
   delay(3000); 
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  } 
 } 
 lcd.clear(); //Konec máchání 
 lcd.print("Hotovo"); 
 myservo.write(poloha+20); 
 delay(10000); 
 rotacePoSmeru(90); //Odjezd doprava 
 myservo.write(15); 
 while(1) { } //Nekonečná smyčka 
} 
 
// zde následují funkce pro volání jednotlivých 
// kroků pro otočení po či proti směru hodinových 
// ručiček 
void rotacePoSmeru(int uhel) { 
 for(int i=0;i<(uhel*64/45);i++) { 
  krok(1,0,0,0); 
  krok(1,1,0,0); 
  krok(0,1,0,0); 
  krok(0,1,1,0); 
  krok(0,0,1,0); 
  krok(0,0,1,1);  
  krok(0,0,0,1); 
  krok(1,0,0,1); 
 } 
} 
 
void rotaceProtiSmeru(int uhel) { 
 for(int i=0;i<(uhel*64/45);i++) { 
  krok(1,0,0,1); 
  krok(0,0,0,1); 
  krok(0,0,1,1); 
  krok(0,0,1,0); 
  krok(0,1,1,0); 
  krok(0,1,0,0); 
  krok(1,1,0,0); 
  krok(1,0,0,0); 
 } 
} 
 
// každý krok obsahuje výrobcem dané pořadí 
// pro správné spínání motoru a následnou 
// pauzu, kterou určujeme rychlost otáčení 
void krok(int a, int b, int c, int d) { 
 digitalWrite(in1, a); 
 digitalWrite(in2, b); 
 digitalWrite(in3, c); 
 digitalWrite(in4, d); 
 delay(rychlost); 
} 
 
int pocetMinut() { 
 int m=2; 
 int x, y, z; 
 z=1; 
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 lcd.setCursor(0,0); 
 lcd.print("Maximum 9 minut"); 
 lcd.setCursor(0,1); 
 lcd.print("Louhovat: "); 
 lcd.print(m); 
 lcd.print(" min"); 
 while (z) { 
  x=analogRead(JoyStick_X); 
  y=analogRead(JoyStick_Y); 
  z=digitalRead(JoyStick_Z); 
  if (y>550) { //dolu 
   if (m) { 
    m=m-1; 
   } 
   lcd.setCursor(10,1); 
   lcd.print(m); 
  } 
  if (y<480) { //nahoru 
   if (m<9) { 
    m=m+1; 
   } 
   lcd.setCursor(10,1); 
   lcd.print(m); 
  } 
 delay(300); 
 } 
return m; 
} 
 
void pocatecni_nastaveni() { 
 int x,y,z; 
 z=1; 
 while (z) { 
  x=analogRead(JoyStick_X); 
  y=analogRead(JoyStick_Y); 
  z=digitalRead(JoyStick_Z); 
  if (x>550) { //doprava 
   rotacePoSmeru(5); 
  } 
 else if (x<480) { //doleva 
  rotaceProtiSmeru(5); 
 } 
 else if (y<480) { //dolu 
  if (poloha>=5) { 
   poloha=poloha-5; 
   myservo.write(poloha); 
   delay(1000); 
  } 
 } 
 else if (y>550) { //nahoru 
  if (poloha<=170) { 
   poloha=poloha+5; 
   myservo.write(poloha); 
   delay(1000); 
   } 
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  } 
 } 
delay(100); 
} 
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12. Ovládání pomocí IR 
LEKCE JE ZAMĚŘENA NA SEZNÁMENÍ S PRINCIPY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ POMOCÍ IR (INFRARED – 

INFRAČERVENÉHO) ZÁŘENÍ. JE SESTAVEN OBVOD PRO VZDÁLENÉ ŘÍZENÍ JEDNODUCHÉHO VOZÍTKA. 

CÍLE 
a) Co je to IR ovládání;  

b) Zapojení IR diody pro testování IR ovládání;  

c) Konstrukce obvodu pro vzdálené ovládání dvou motorků pomocí IR protokolu. 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
#include <IRremote.h> 
#include <Servo.h> 
int RECV_PIN = 8; // IR Dioda na pinu 8 
IRrecv irrecv(RECV_PIN); 
decode_results results; 
String Vstup; 
Servo myservo; //Vytvoření objektu pro řízení 
krokového motoru 
int poloha=90; 
const int motorIn1 = 10; //Piny pro DC motor na 10 a 11 
const int motorIn2 = 11; 
int rychlost = 255; //Rychlost DC motoru 
void setup() { 
 irrecv.enableIRIn(); 
 pinMode(motorIn1,OUTPUT); //Inicializace DC motoru 
 pinMode(motorIn2,OUTPUT); 
 myservo.attach(3); //Servo motor je na pinu 3 
 myservo.write(poloha); //Výchozí poloha 
} 
void loop() { 
 if (irrecv.decode(&results)) { 
 Vstup = String(results.value, HEX); 
 if (Vstup=="ff18e7") { 
  motor(rychlost,0); //DC motor směr vpred 
  delay(500); 
 } 
 else if (Vstup=="ff4ab5") { 
  motor(0,rychlost); //DC motor směr vzad 
  delay(500); 
 } 
 else if (Vstup=="ff10ef") { 
  if (poloha>10) { //Hodnota 0 a menší není dobrá 
   poloha=poloha-10; 
   myservo.write(poloha); //Servo o 10 stupňů vlevo 
  } 
 delay(500); 
 } 
 else if (Vstup=="ff5aa5") { 
  if (poloha<170){ //Hodnota 180 stupňů a vyšší není dobrá 
   poloha=poloha+10; 
   myservo.write(poloha); //Servo o 10 stupňů vpravo 
  } 
 delay(500); 
 } 
 else { 
  motor(0,0); //Zastav DC motor 
  delay(500); 
 } 
 irrecv.resume(); //Načti další hodnotu 
 }} 
void motor(int A, int B) { //Procedura pro obsluhu DC motoru 
 analogWrite(motorIn1,A); 
 analogWrite(motorIn2,B); 
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} 

13. Ovládání světelné křižovatky 
VĚTŠINA Z NÁS DENNĚ PŘI CESTĚ DO ŠKOLY, NA NÁKUPY ATD. POTKÁVÁ SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY. 

JISTĚ ČASTO MÁTE POCIT, ŽE INTERVALY SVITU ČERVENÉ JSOU DLOUHÉ A NAOPAK INTERVALY SVITU 

ZELENÉ ABNORMÁLNĚ KRÁTKÉ. V TÉTO KAPITOLE SI SESTROJÍTE MODEL KŘIŽOVATKY, KTEROU 

BUDETE ŘÍDIT POMOCÍ ARDUINA. 

CÍLE 
a) Sestavit složitější konstrukci z LED diod; 

b) Pochopit princip přerušení a způsob jakým se k němu v Arduinu přistupuje; 

c) Od jednoduché křižovatky postupovat ke složitější. 
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ZAPOJENÍ 

 

PROGRAM 
 

int prepinac=2; 
int tlacitko = 0; 
int cervena1=3; 
int oranzova1=4; 
int zelena1=5; 
int cervena3=9; 
int zelena3=10; 
int modra=11;  //kontrolni dioda pro chodce 
void setup() { 
 pinMode(prepinac, INPUT); 
 pinMode(cervena1, OUTPUT); 
 pinMode(oranzova1, OUTPUT); 
 pinMode(zelena1, OUTPUT); 
 pinMode(cervena3, OUTPUT); 
 pinMode(zelena3, OUTPUT); 
 pinMode(modra, OUTPUT); 
 digitalWrite(zelena1, HIGH); 
 digitalWrite(cervena3, HIGH); 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(prepinac), zmena, RISING); 
} 
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void loop() { 
 delay(2000); 
 if (tlacitko) { 
  digitalWrite(zelena1, LOW); 
  digitalWrite(oranzova1, HIGH); 
  delay(1000); 
  digitalWrite(oranzova1, LOW); 
  digitalWrite(cervena1, HIGH); 
  delay(500); 
  digitalWrite(zelena3, HIGH); 
  digitalWrite(cervena3, LOW); 
  digitalWrite(modra,LOW); 
  tlacitko=0; 
  delay(2000); 
  digitalWrite(zelena3, LOW); 
  digitalWrite(oranzova1, HIGH); 
  digitalWrite(cervena3, HIGH); 
  delay(1000); 
  digitalWrite(cervena1, LOW); 
  digitalWrite(oranzova1, LOW); 
  digitalWrite(zelena1, HIGH); 
 } 
} 

void zmena() { 
 tlacitko=1; 
 digitalWrite(modra, HIGH); 
} 
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14. Ukládáme informace na SD kartu 
OBČAS SI ŘÍKÁTE, ŽE BY SE HODILO UKLÁDAT NĚJAKÉ INFORMACE Z ARDUINA, NAPŘ. ÚDAJE ZE 

SENZORŮ, A NÁSLEDNĚ JE ZPRACOVÁVAT. UKÁŽEME SI JAK REALIZOVAT DATALOGGER, KTERÝ 

POMOCÍ MODULU ČTEČKY SD KARET, BUDE UKLÁDAT HODNOTY. 

 

CÍLE 
a) Seznámit se s použitím sběrnice SPI; 

b) Používání SD karty a její formátování. 

 

 

 

ZAPOJENÍ 
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PROGRAM 
#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
File myFile; 
int const pinSS = 10; 
int const pinCS = 4; 
 
void setup() { 
 // i když se pin nepoužívá, musí být definován jako výstup! 
   pinMode(pinSS, OUTPUT); 
 Serial.begin(9600); 
 Serial.print("inicializace SD karty..."); 
 // pokud není karta dostupná, tak: 
 if (!SD.begin(pinCS)) { 
      Serial.println(" inicializace selhala!"); 
  while (1); 
 } 
 Serial.println(" inicializace uspesna!"); 
 // soubor, který chceme otevřít a psát do něj (FILE_WRITE) 
 // se jmenuje test.txt (popřípadě vložte celou cestu k souboru) 
 myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); 
 // pokud se soubor načte a otevře, tak: 
 if (myFile) { 
  Serial.println("Zapisuji do test.txt"); 
      myFile.println("dneska sviti slunce");  // zapiš do souboru 
      myFile.close();  // zavři soubor 
  Serial.println("uspesne zapsano"); 
 }  
   // pokud se nepodaří soubor načíst a otevřít, tak: 
   else { 
     Serial.println("soubor se nepodarilo otevrit"); 
 } 
 Serial.println("\ncteni ze souboru\n");   // přečtení souboru: 

// otevři soubor test.txt pro čtení, mód je defaultně nastavený na  
// FILE_READ 

   myFile = SD.open("test.txt"); 
   // pokud se soubor načte a otevře, tak: 
   if (myFile) { 
  Serial.println("soubor obsahuje: "); 
  // čti ze souboru, dokud je co 
  while (myFile.available()) { 
   Serial.write(myFile.read()); 
  } 
 myFile.close();   // zavři soubor 
 } 
// pokud se nepodaří soubor načíst a otevřít, tak: 
 else { 
  Serial.println("soubor se nepodarilo otevrit"); 
 } 
} 
 
void loop() { 
  // jelikož chceme, aby kód proběhl jenom jednou, tak zde nic nebude 
} 



 

   
39 

 
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 

 

15. Micro:bit – Výpis na LED displej 
 

ŽÁCI SE SEZNÁMÍ S MICRO:BITEM A PROGRAMOVACÍM PROSTŘEDÍM MAKECODE.  

CÍLE:  
a) Ovládání matice 5x5 LED diod na micro:bitu  

b) Zobrazení běžícího text nebo jednoho statického znaku  

c) Zobrazení přednastaveného obrázku  

d) Vytvoření jednoduché animace  

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

PROGRAM: 
 

Ovládání matice 5x5 LED diod na micro:bitu  

  

 

 

Zobrazení běžícího text nebo jednoho statického znaku  
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Zobrazení přednastaveného obrázku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoření jednoduché animace  

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Rozsviť postupně body pomocí cyklu dle obrázku. 
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16. Micro:bit – Práce s tlačítky 
 

ŽÁCI SE SEZNÁMÍ S MICRO:BITEM A JEHO PROGRAMOVÁNÍM POMOCÍ INTEGROVANÝCH TLAČÍTEK.  

CÍLE:  
a) Ovládání obou programovatelných tlačítek 

b) Sestavení programu reagujícího na stisk tlačítka 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

PROGRAM: 
 

Základní ovládání pomocí stisknutí jednoho s tlačítek 
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Ovládání micro:bitu pomocí bloku „Při zatřesení“ 

 

 

 

 

 

 

Vyzkoušejte si použití tlačítka pro ovládání počítadla. Program zobrazuje, kolikrát bylo stisknuto 

tlačítko A. 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Naprogramujte postřehovou hru Chytání  písmenek. Na micro:bitu se bude střídavě náhodně 

zobrazovat a zhasínat písmeno A nebo B a hráč bude muset stisknout odpovídající tlačítko, 

než písmeno zmizí z displeje. Za „chycené“ písmenko se hráči přičte bod. 
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17. Micro:bit – Přehrávač hudby 
 

ŽÁCI SI PŘIPOJÍ K MICRO:BITU HARDWARE PRO PŘEHRÁNÍ ZVUKU A OZVUČÍ TAK SVÉ PROJEKTY. 

CÍLE:  
a) Připojíte k micro:bitu reproduktor, bzučák nebo sluchátka 

b) Přehrajete přednastavený zvuk 

 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

• Dva vodiče nejlépe s krokodýlky na obou koncích 

• Reproduktor nebo sluchátka s konektorem jack, popřípadě akustický bzučák (piezzo 

buzzer). 
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PROGRAM: 
 

Vyzkoušejte přehrávání na připravené melodii. 

 

 

 

Nyní zkombinujte zobrazení obrázku, práce s tlačítky a přehrání melodie. 
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18. Micro:bit – Vlastní melodie 
 

ŽÁCI SI NA MICRO:BITU PŘIPRAVÍ VLASTNÍ MELODII. 

CÍLE:  
a) Vytvoříte vlastní melodii 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

• Dva vodiče nejlépe s krokodýlky na obou koncích 

• Reproduktor nebo sluchátka s konektorem jack, popřípadě akustický bzučák (piezzo 

buzzer). 
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PROGRAM: 
 

Vyzkoušejte přehrávání melodie, kterou si sami vytvoříte. 

 

 

 

 

 



 

   
47 

 
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 

Hudba může sloužit také jako událost, podmínka pro spuštění scénáře 

 
Žáci si mohou sestavit vlastní melodii nebo naprogramovat přehrání nějaké známé  melodie. 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Zkuste složit a naprogramovat další písničky, které znáte. 

b) Vyzkoušejte si složit nějakou vlastní melodii a předveďte ji spolužákům. 
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19. Micro:bit – Použití snímačů polohy 
 

ŽÁCI SE NAUČÍ, JAKÝM ZPŮSOBEM ZJISTIT ORIENTACI MICRO:BITU V PROSTORU A JAK TUTO INFORMACI VYUŽÍT. 

CÍLE:  
a) Práce s orientací a pohybem micro:bitu v prostoru 

b) Práce s vestavěným akcelerometrem, pochopit jeho možnosti a využít jej 

 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

 

PROGRAM: 
 

Vytvořte program, který po naklonění micro:bitu vlevo nebo vpravo ukáže šipku, která bude ukazovat 

nahoru, ke stropu. 

 

 

 

K předchozímu programu přidejte událost, která na displeji zobrazí smajlíka, když leží micro:bit 

vodorovně na stole. 
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Vytvořte program, který zobrazí veselý smajlík, když se micro:bit postaví na stůl logem nahoru (tedy 

dírkami dolů), a smutný smajlík, když se převrátí vzhůru nohama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Zkuste sami vymyslet použití událostí k něčemu užitečnému. 

b) Vyzkoušejte další dostupné typy událostí, otestujte například volný pád. 
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20. Micro:bit – Řízení událostí 
 

ŽÁCI SE NAUČÍ, JAKÝM ZPŮSOBEM SE DAJÍ POUŽÍT UDÁLOSTI PŘI ŘÍZENÍ PROGRAMU MICRO:BITU. 

CÍLE:  
a) Používání události 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

 

PROGRAM: 
 

Prozkoumejte tento program a odhadněte, k čemu všemu by se dal použít.. 

 

 

Vvytvořte variaci hry Kámen, nůžky, papír. Micro:bit bude při zatřesení náhodně zobrazovat písmena K 

pro volbu kámen, N pro nůžky a P pro papír. 
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Vytvořte program, který po zmáčknutí tlačítka A napíše náhodné číslo od 0 do 9. 

 

 

 

Použitím opakování můžete generovat např. náhodné telefonní číslo, PIN nebo PSČ. 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Zkuste sami vymyslet použití generování náhodného čísla v nějakém užitečném programu. 

b) Jak byste upravili poslední program tak, aby generoval náhodné PSČ? 
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21. Micro:bit – Digitální kompas 
 

ŽÁCI NAUČÍ PRACOVAT S MICRO:BITEM JAKO S KOMPASEM A STANOVIT POMOCÍ NĚJ AZIMUT. 

CÍLE:  
a) Práce s vestavěným kompasem 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

 

PROGRAM: 
 

Žáci vyzkoumají, co dělá blok nasměrování kompasu. 

 

 

 

Jaká podmínka bude platit tehdy, když micro:bit bude ukazovat více na východ než na západ (když bude 

ukazovat do pravé poloviny růžice světových  stran – na obrázku žlutě vybarveno). 
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Vyřešte následující úlohu: Honza chce vytvořit program, který by na micro:bitu písmeny V, Z ukazoval, 

jestli jde Honza na západ nebo na východ. 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Zkuste program z předchozí úlohy upravit tak, aby micro:bit ukazoval do čtyř světových stran 

S, V, J, Z. 
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22. Micro:bit – Radiový přenos dat 
 

ŽÁCI SE SEZNÁMÍ S NĚKTERÝMI POJMY Z POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. PROPOJÍ SI MICRO:BITY A VYZKOUŠÍ SI RADIOVÝ 

PŘENOS SIGNÁLU MEZI NIMI. 

CÍLE:  
a) Bezdrátové propojení dvou micro:bitů a přenesení informace 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Dva micro:bity 

 

PROGRAM: 
 

Do obou micro:bitů ve skupině, přijímače i vysílače, je třeba nejprve zadat skupinu (vysílací kanál) 

pomocí bloku 

 

 

Na micro:bitu označeném vysílač:       Obdobně na micro:bitu přijímač: 
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Upravte program tak, aby micro:bit (vysílač) vysílal při stisknutí tlačítek A, B dvě různé zprávy. 

 

Vysílač 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímač 

 

 

Upravte kód pro přijímač tak, aby na displej vypsal, které tlačítko bylo na vysílači stisknuto. Tedy 

zobrazí „A“, pokud je stisknuto tlačítko A, a „B“ při stisku tlačítka B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
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a) Zkuste program z předchozí úlohy upravit tak, aby micro:bit místo písmen zobrazoval 

obrázky. 

23. Micro:bit – Morseova abeceda 
 

ŽÁCI POMOCÍ MICRO:BITU ZAKÓDUJÍ KRÁTKOU ZPRÁVU, POŠLOU JI SPOLUŽÁKOVI PŘES MICRO:BIT A TEN JI ZASE 

ROZKÓDUJE. 

 

CÍLE:  
a) Použití příkazů na přenos dat pomocí rádiového spojení 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou 

• Dva micro:bity 

 

PROGRAM: 
 

Sestavte programy pro vysílač a pro přijímač pro vysílání Morseovy abecedy (namísto písmen se v 

přijímači bude ukazovat tvar tečky nebo čárky). 

 

Přijímač 
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Posílání slova - budeme zkoumat, jestli lze programem bezpečně posílat celá slova, případně jak 

program vylepšit (např. posílání mezery mezi písmeny a koncem zprávy). 

 

Vysílač                Přijímač 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
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a) Zkuste program z předchozí úlohy upravit tak, aby micro:bit místo mezer používal jiné znaky 

pro rozlišení konce zprávy. 
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24. Micro:bit – Připojování periférií – RGB LED 
 

ŽÁCI PŘIPOJÍ K MICRO:BITU EXTERNÍ SOUČÁSTKU, TŘÍBAREVNOU RGB LED DIODOU. VYZKOUŠÍ SI ZÁPIS LOGICKÝCH 

A ČÍSELNÝCH HODNOT. 

CÍLE:  
a) Připojení a ovládání tříbarevné diody 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

• Čtyři vodiče nejlépe s krokodýlky na obou koncích 

• Tříbarevná dioda se společnou katodou (záporným pólem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

Připojte k micro:bitu tříbarevnou diodu podle zadání: Zapojte dva z pinů na tříbarevné diodě. Ten 

nejdelší připojte k pinu GND na micro:bitu a libovolný další k pinu 0. Ostatní nepřipojujte. 
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Sestavte program, v němž dioda několikrát zabliká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavte program pro postupné rozsvěcování diody. 

 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Zkuste program z předchozí úlohy upravit tak, aby dioda po rozsvícení opět postupně 

vyhasínala. 

b) Zkuste změnit pin, na který budete posílat číselné hodnoty. 

c) Na začátku programu rozsviťte ještě jiný pin a pozorujte barevné přechody. 
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25. Micro:bit – Magická lampa 
 

ŽÁCI SESTROJÍ POMOCÍ TŘÍBAREVNÉ DIODY TZV. MAGICKOU LAMPU, KTERÁ NÁHODNĚ STŘÍDÁ TŘI BARVY.  

CÍLE:  
a) Připojení a ovládání tříbarevné diody 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

• Čtyři vodiče nejlépe s krokodýlky na obou koncích 

• Tříbarevná dioda se společnou katodou (záporným pólem) 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

Připojte k micro:bitu tříbarevnou diodu podle obrázku níže. Vytvořte program, který náhodně střídá tři 

barvy. 

Projekt lze vylepšit tak, že si předem připravíte vhodné stínítko, např. válec z papíru nebo vyrobený na 

3D tiskárně, podle možností. Lze použít i menší lampion. 
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Zde se vybírá náhodná barva (tak 
dlouho, až se bude lišit od minulé 
barvy). Předtím je třeba minulou 
barvu nastavit. 
 
 
 

 

 
 

 
Zde se podle vybrané barvy vybírá 
pin, který se „rozsvítí“ (na který se 
pošle logická hodnota 1). 
 
 
 
 
 
 

Po náhodné chvilce čekání se 
všechny piny pro jistotu 
„zhasnou“. 
 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Zkuste program z předchozí úlohy upravit tak, že přidáte další barvy zapnutím dvou nebo více 

pinů najednou. 

b) Zkuste vytvořit stroboskopickou lampu, která bude střídat barvy rychle nebo bude rozsvěcet 

a zhasínat. 
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26. Micro:bit – Digitální teploměr 
 

ŽÁCI PŘIPOJÍ K MICRO:BITU EXTERNÍ SOUČÁSTKU - TEPLOTNÍ ČIDLO. VYZKOUŠÍ SI ZPRACOVAT ČÍSELNÝ VSTUP Z PINU. 

CÍLE:  
a) Připojení teplotního čidla a pomocí něj zjištění teploty  

b) Sestrojení jednoduchého bezdrátového teploměru se vzdálenou sondou pomocí dvou 

micro:bitů  

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

• Čtyři vodiče nejlépe s krokodýlky na obou koncích 

• Teplotní čidlo pro napětí 3V, např. TMP-36 

 

 

 

PROGRAM: 
 

Pro jednoduchost opište a zprovozněte program, který vypočte naměřenou teplotu z výstupního napětí. 

Po každém stisknutí tlačítka A se naměřená teplota zobrazí na displeji. 
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Vytvořte program, který bude teplotu měřit automaticky po 10 sekundách a trvale ji zobrazovat. 

 

 

 

Digitální teploměr se vzdálenou sondou. 

Použijeme dva micro:bity. Jeden bude teploměrem: bude mít ovládání a bude zobrazovat teplotu. 

Druhý bude sondou, bude připojen k teplotnímu čidlu a bude odesílat rádiem naměřené hodnoty do 

micro:bitu – teploměru. 

 

Micro:bit – teploměr    Micro:bit - sonda 
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66 

 
Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 

27. Micro:bit – Zabezpečovací zařízení 
 

ŽÁCI ZE DVOU MICRO:BITŮ SESTAVÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE HLÁSIT MIMOŘÁDNOU SITUACI. JEDEN 

MICRO:BIT BUDE FUNGOVAT JAKO ČIDLO A DRUHÝ JAKO ZÁKLADOVÁ STANICE. PODLE VOLBY ŽÁKA MŮŽE 

KONTROLOVAT ZMĚNU POLOHY MICRO:BITU, ZMĚNU INTENZITY SVĚTLA, TEPLOTY, MAGNETICKÉHO POLE APOD. 

CÍLE:  
a) Vytvoření zabezpečovacího zařízení ze dvou micro:bitů (vysílač – přijímač) 

b) Využití připojení periferií pro signalizaci či měření teploty 

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ: 
• PC s internetovým připojením 

• Propojovací USB kabel micro USB koncovkou 

• Micro:bit 

• Čtyři vodiče nejlépe s krokodýlky na obou koncích (volitelně) 

• Tříbarevná dioda se společnou katodou (záporným pólem) (volitelně) 

• Teplotní čidlo pro napětí 3V, např. TMP-36 (volitelně) 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
Program pro sondu - sonda v pravidelných intervalech testuje vstupu z pinu (z připojeného externího 

zařízení) a porovnává ji s nějakou prahovou hodnotou, která spouští poplach. Proměnná poplach nese 

informaci, jestli poplach je (1) nebo není (0). Tuto hodnotu sonda odesílá. 
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Levý program pro základovou stanici - reakce na hodnotu poslanou ze sondy – nejprve nastaví 

proměnnou sonda na 1 (sonda je funkční). Poté vyhodnotí, zda obdržené číslo je 1 (poplach) nebo 0 

(žádný poplach) a poplach případně spustí. 

 

 

Pravý program pro základovou stanici – stanice pravidelně testuje, jestli není sonda rozbitá a zda 

funguje spojení. Odešle rádiem číslo a čeká 10 sekund na její reakci. Pokud do té doby neobdrží od 

sondy žádné číslo, hodnota proměnné, sonda zůstane nastavena na 0 a spustí se poplach. 

 

 

 

DALŠÍ ÚKOLY: 
 

a) Upravte program pro sondu tak, aby rozhodovala podle změny polohy, jestli je, nebo není 

poplach. 
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ZDROJE: 
 

Robotika pro střední školy: programujeme Arduino. https://imysleni.cz/ucebnice/robotika-ucebnice-

pro-stredni-skoly. Viděno 29. listopad 2021. 

Robotika pro základní školy: programujeme micro:bit pomocí Makecode. 

https://imysleni.cz/ucebnice/18-robotika-pro-zakladni-skoly-programujeme-micro-bit-pomoci-

makecode. Viděno 29. listopad 2021. 


