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45 min

V tomto projektu se žáci naučí (nebo si procvičí) základní funkce programu Tinkercad, přípravu modelu pro tisk  
a ovládání tiskárny. Dle návodu si vytvoří vykrajovátko na vánoční cukroví ve tvaru hvězdy, šikovnější žáci  
se mohou návodem inspirovat a tvořit své vlastní tvary.

Hlavní cíle:
– Naučit se základy práce v programu Tinkercad.
– Procvičit si přípravu modelu pro tisk v programu PrusaSlicer. 
– Procvičit si ovládání tiskárny Original Prusa i3 MK3S (nebo Original Prusa MINI).

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

Vytištěná vykrajovátka na ukázku.
Vytištěný pdf soubor „Tipy a rady“ pro každého studenta.
Program Tinkercad, který budou studenti používat, není potřeba instalovat, běží ve webovém prohlíže-
či, stačí navštívit stránku www.tinkercad.com. Aplikace je dostupná pouze s přihlášením. Pro přihláše-
ní samotné si můžete vytvořit nový účet a nebo se přihlásit se stávajícím ID od společnosti Autodesk, 
která tento program poskytuje. Přihlášení není složité, přesto by si ho měl vyučující sám vyzkoušet  
s předstihem.

3D model mince k tisku naleznete v materiálech k lekci.
 

Číslování bodů níže odpovídá snímkům prezentace.

1.
Úvod do hodiny:

2.
Cíle projektu:

3.
Představení úkolu  
a plánování designu:

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

Představte studentům cíle projektu.
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–

–

Představte studentům úkol, ve kterém budou vytvářet vlastní vykrajovátko.
Rozdejte jim vytištěná vykrajovátka na ukázku.
Požádejte studenty aby před samotným 3D modelováním pomocí tužky  
a pravítka na papír nakreslili jednoduché skici vykrajovátka, ve kterých  
naznačí rozměry a šířku stěny, případně další vlastnosti, pokud jste se  
rozhodli tento projekt modifikovat (použít i jiné tvary apod.). 
Doporučujeme omezit rozměry maximálně na 50 x 50 x 15 mm.

–

– 
– 
– 

Tip: Založte ve svém Tinkercad učitelském účtu novou třídu a přidejte do ní studenty.  
(návod zde: https://blog.tinkercad.com/2019/08/05/introducing-tinkercad-classroom)

–
–

–

http://www.tinkercad.com
https://blog.tinkercad.com/2019/08/05/introducing-tinkercad-classroom
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4.
Přihlášení do Tinkercadu: Pokud jste využili tip v „Připravte si před začátkem”, v Tinkercad Classro-

om studentům nyní promítněte přihlašovací kód, a nechte je se přihlásit.
V opačném případě by si studenti měli každý vytvořit nový účet (pokud  
s Tinkercadem pracují poprvé) nebo se přihlásít pomocí existujícího.
Pokud s Tinkercadem pracují poprvé, vysvětlete jeho základní principy.

– 

5.
3D modelování: Vyzvěte studenty k samostatné práci, v případě potřeby můžete studen-

tům promítat jednotlivé kroky na obrazovce a modelovat společně.
Rozdejte studentům vytištěný list „Tipy a rady“. V průběhu modelování 
jim tyto rady připomínejte. 
Hotový model nechte studenty vyexportovat do formátu .stl.

– 

6.-7.
PrusaSlicer: Společně se studenty prodiskutujte správnou orientaci vykrajovátka  

na tiskové podložce.
Vysvětlete studentům, co by se dělo, pokud byste vykrajovátko tiskli  
obráceně, tedy stranou s kruhovým otvorem nahoru a vysvětlete jim,  
jak důležitá je správná orientace modelu, protože šetří materiál a čas.

Nastavte tyto základní parametry 3D tisku:

 – Print Settings: „0.20mm QUALITY”
 – Filament: „Prusament PLA”
 – Printer: „Original Prusa i3 MK3S” (nebo “Original Prusa MINI”)
 – Supports: „None”
 – Infill: „15%”

Uložte finální .gcode na SD kartu.

Spuštění 3D tisku: 

Připravte si hladkou tiskovou podložku, odmastěte ji. Vložte do tiskárny 
filament.
Společně se studenty vložte SD kartu to tiskárny a v jejím menu zvolte 
„Tisk z SD”, potvrďte. stisknutím tlačítka, zvolte příslušný soubor .gcode 
vaší klíčenky (bude ve výběru úplně nahoře) a znovu potvrďte.
Sledujte nahřívání podložky a trysky, poté kalibraci (proběhne auto- 
maticky).
Zopakujte se studenty principy fungování technologie FFF, které nyní  
sledují - pohyby podložky a tiskové hlavy, posouvání filamentu, chlazení 
pomocí ventilátorů.
Doporučujeme na jednu tiskovou podložku umístit víc vykrajovátek najed-
nou.
Jedno vykrajovátko o velikosti 36 × 36 mm se vytiskne při doporuče-
ném nastavení za 30 minut, celková délka 3D tisku tedy závisí na finální  
velikosti a počtu vykrajovátek na jedné podložce.

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 
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8.
Závěrečné shrnutí a diskuze: Studentům rozdejte jejich vykrajovátka v následující hodině.

Zeptejte se jich, jaké nejčastější chyby dělali při práci v Tinkercadu.
Shrňte se studenty co se dnes nového naučili, s čím měli problémy  
a naopak co jim šlo nejlépe.
Zeptejte se, co by v Tinkercadu s dosavadními znalostmi dokázali zajíma-
vého vymodelovat.

– 
– 
– 

– 

Upozornění na možná zdravotní rizika

Jednotlivé vrstvy 3D tisku vytvoří na stěnách vykrajovátka jemný reliéf, který je obtížně omyvatelný a časem  
by se v něm množily bakterie. Zároveň vzhledem k nízké teplotní odolnosti materiálu PLA nelze vykrajovátka 
umýt v horké vodě. Vykrajovátko proto doporučujeme použít pouze jednou. Zároveň upozorňujeme, že přes-
tože PLA je obecně považováno za velmi bezpečný materiál, používaný filament nemá certifikaci pro kontakt  
s potravinami.


