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Tento projekt je určen zejména k získání zkušeností se samostatnou prací v modelovacím programu Tinkercad, 
a dále k procvičení ovládání 3D tiskárny a PrusaSliceru. Studenti budou tvořit jednotlivá políčka - části města,  
s důrazem na správné rozměry základní desky a (přibližně) shodné společné měřítko pro všechny objekty.  
Zároveň si uvědomí některé limity 3D tisku, co se týče minimální tisknutelné velikosti a tzv. převisů. Každý  
student by měl vytvořit a zaplnit stavbami, stromy apod. jedno políčko v mřížkové šabloně 3×3, společně tak 
sestaví model města. Projekt lze pojmout jednoduše, kdy výsledkem má být pouze samotný 3D model jednoho 
políčka. Lze ho však koncipovat i jako skupinovou práci, kdy má celkový výsledek - zaplněná šablona odpovídat 
konkrétnímu zadání učitele (například vytvořit park, vesnici apod.).

Hlavní cíle:
– Porozumět rozměrům objektů během 3D modelování.
– Naučit se pracovat s přesnými hodnotami a zadáním.
– Naučit se vnímat proporce a měřítko.
– Porozumět limitům technologie - minimální tisknutelná velikost, převisy.
– Procvičit si práci v programu PrusaSlicer.
– Procvičit si práci s 3D tiskárnou.

Připravte si před začátkem:
Kromě vybavení společného pro všechny projekty (projektor, počítače apod. - viz Co budete potřebovat  
na webové stránce projektu) budete navíc potřebovat:

– Vytištěnou mřížkovou šablonu na ukázku studentům.
– Vytištěný vzorový model jako inspiraci pro studenty.
– Vytištěný pdf soubor „Tipy a rady“ pro každého studenta.

3D modely k tisku naleznete v materiálech k projektu.
 Číslování bodů níže odpovídá snímkům prezentace.

1.
Úvod do hodiny:

2.
Cíle projektu:

Využijte naši powerpointovou prezentaci „3D město”. V podokně 
poznámek u každého snímku prezentace naleznete bližší informace, 
komentáře a instrukce.

Představte studentům cíle projektu a rozdejte jim vytištěné vzorové  
modely na ukázku.
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–

–

Poznámka: U studentů se předpokládá základní znalost ovládání Tinkercadu (projekt je tedy vhodné zařa- 
dit až po projektech Klíčenka nebo Vykrajovátko). Stejně tak už se přepokládá základní znalost práce  
v PrusaSliceru a přípravy tiskárny před tiskem (očištění podložky apod.).
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3.
Představení úkolu  
a plánování designu:

Blíže popište studentům, jakým způsobem budou model města tvořit.
Vysvětlete, případně prodiskutujte, jaký bude konkrétní cíl (město, vesnice, 
okolí školy, apod.), pokud vytváříte větší celek, rozdělte práci jednotlivým 
studentům.
Ukažte studentům šablonu, aby se vizuálně seznámili s prostorem,  
který budou mít pro vlastní model vyhrazený, a dokázali si lépe představit 
měřítko. Zdůrazněte rozměry čtverců.

5.
3D modelování - společný 
začátek:

Základny pro jednotlivá políčka raději vytvořte spolu se studenty. 
Zdůrazněte neměnné rozměry základny a nejdůležitější tipy a rady.
Dále nechte studenty samostatně pracovat.

– 

– 

4.
Diskuze a příprava  
na samostatnou práci:

Veďte se studenty diskuzi o jednotlivých objektech, které se nachází  
ve městě, jaký mají tvar a jak je stylizovat a zjednodušit, aby je bylo možné 
jak vymodelovat, tak později vytisknout.
Dobrý příklad stylizace jsou stromy: listnatý jako válec a koule, jehličnatý 
jako kužel apod.
Rozdejte vytištěné „Tipy a rady“, proberte znovu jednotlivé body,  
soustřeďte se zejména na otázku převisů a minimálních tisknutelných  
detailů (pozor na tenké věžičky, kmeny stromků apod.).

– 

– 

– 

6.
PrusaSlicer - postup: Zkontrolujte hotové modely.

Než studentům ukážete tento snímek, vyzvěte je, ať vhodné parametry 
zkusí nastavit sami.
Diskutujte o vhodné výšce vrstvy, hustotě výplně, o potřebných podpěrách.

Tip: modely můžete slučovat do různých sestav a ty pak tisknout naráz 
v jednotlivých barvách (např. lze barevně odlišit obchody, obytné budovy 
apod.).

Doporučené parametry 3D tisku:

 – Print Settings: „0.20mm QUALITY”
 – Filament: „Prusament PLA”
 – Printer: „Original Prusa i3 MK3S” (nebo „Original Prusa MINI“)
 – Supports: „None”
 – Infill: „15%”
 Vytvořte .gcode (soubor konkrétních instrukcí pro tiskárnu).
 Exportujte .gcode, pojmenujte jej a uložte na SD kartu.

Nechte studenty, ať sami připraví tiskárny a spustí tisk.

– 

– 

– 

– 

– 

– 
– 

– 

– 

7.
Závěrečné shrnutí a diskuze: Shrňte se studenty co se dnes nového naučili, s čím měli problémy  

a naopak co jim šlo nejlépe.
Zeptejte se jich, jaké nejčastější chyby dělali při práci v Tinkercadu.

Tip: Diskutujte o využití 3D tisku ve skutečné architektuře.

Vytištěné město můžete společně zkompletovat v následující hodině.

– 

– 

– 


