
Tento projekt je určen k získání základních dovedností v modelovacím programu Tinkercad, a dále k 
procvičení ovládání 3D tiskárny a PrusaSliceru. Šestičlenná skupinka žáků bude vytvářet dětskou 
vkládací krychličku na různé jednoduché tvary těles. Žáci se domluví, jaké tvary, kdo do své stěny 
použije tak, aby ve finálním výrobků byl každý tvar použit pouze jednou. 

1. Název	projektu

Dětská vkládací kostka

2. Autoři

ZŠ	28.	října	581	Žamberk,	RNDr.	Michal	Klátil,	9	ročník

3. Stručný	popis	projektu

Žáci se v úvodní části dozví historické milníky o 3D tisku a následně se zaregistrují do vytvořené 
třídy v programu Tinkercad. V této části se naučíme pracovat s programem. Následně žáky 
rozdělím do šesti členných skupinek a seznámím je s cílem projektu. Každá skupinka vytvoří 
vlastní krychličku na vkládání různých základních tvarů. Každý žák vytvoří jednu stěnu krychle 
s tím, že se skupinka bude muset domluvit na počtu tvarů a jejich velikosti a celkovém měřítku 
krychličky. Poté, co si děti rozkreslí postup a bude mít každý svůj úkol se pustí do práce 
s kreslením modelu. Učitel dozoruje práci žáků a pomáhá jim s dosažením cíle. Po vzájemném 
odsouhlasení modelu exportujeme soubor do programu Prusa Slicer a připravíme model pro 
tisk. U vytištěných modelů provedeme případnou úpravu pilníkem a hotové modely předáme do 
místní mateřské školky dětem na hraní. 

4. Cíle	projektu
Seznámit se s technologií 3D tisku. Naučit se základy kreslení 3D modelů v programu Tinkercad. 
Naučit se ukládat modely STL a importovat do programu PrusaSlicer. Naučit se základní obsluhu
programu PrusaSlicer a exportovat G-code na SD kartu. Seznámit se se základní obsluhou 3D 
tiskárny a o její péči. Naučit se spustit tisk. Seznámit žáky s problematikou norem u dětských 
hraček. 

Praktický cíl: Vytvořit dětskou vkládací kostku na různé základní tvary. 

5. Cílová	skupina

Žáci druhého stupně, v tomto případě jde o žáky 9. ročníku ZŠ.

6. Potřebné	znalosti

Ovládání PC, spuštění internetového prohlížeče. Ovládání s myší. Ukládání a vyhledávání 
souborů. Znalost pojmů import a export. Základy geometrie. 

7. Čas	potřebný	ke	zpracování	projektu

Čas	na	přípravu:	60	minut.	(je	dobré	mít	model	rozkreslený	na	papíře,	a	vyzkoušet	si	tisk	
zámků,	aby	šly	pěkně	do	sebe)	

Orientační	čas	tisku:,	Tisk	se	skládá	ze	6	částí,	jedna	stěna	krychle	se	tiskne	2,5	hodiny	
s	nastavením:	výplň	15	%,	perimetrů	5	a	0,2mm	výšce	vrstvy	–	tiskárna	MK3S.



8. Potřebné	vybavení

Běžné	vybavení	IT	UČEBNY,	3D	tiskárna,	pilník	na	dopilování	ostrých	hran	(většina	lze	zaoblit	již	
v	nastavení).	Čtverečkovaný	papír.	

9. Potřebné	soubory	a	dokumenty	(seznam	příloh)

Ukázková	krychle,	rozkreslený	plánek	krychle	(lze	ukázat	i	přes	projektor),	Modely	krychle	stl	(6	
částí).	Společně	na	tabuli	projít	postup	modelování,	postup	vymýšlí	žáci,	učitel	navádí	na	cestu.	

10. Postup

Žáci se v úvodní části dozví historické milníky o 3D tisku a následně se zaregistrují do vytvořené 
třídy v programu Tinkercad. V této části se naučíme pracovat s programem. Následně žáky 
rozdělím do šesti členných skupinek a seznámím je s cílem projektu. Každá skupinka vytvoří 
vlastní krychličku na vkládání různých základních tvarů. Každý žák vytvoří jednu stěnu krychle 
s tím, že se skupinka bude muset domluvit na počtu tvarů a jejich velikosti a celkovém měřítku 
krychličky. Poté, co si děti rozkreslí postup a bude mít každý svůj úkol se pustí do práce 
s kreslením modelu. Učitel dozoruje práci žáků a pomáhá jim s dosažením cíle. Po vzájemném 
odsouhlasení modelu exportujeme soubor do programu Prusa Slicer a připravíme model pro 
tisk. U vytištěných modelů provedeme případnou úpravu pilníkem a hotové modely předáme do 
místní mateřské školky dětem na hraní. 

1.		ÚVOD

Žákům povězte krátké info k historii 3D tisku a jeho využití. 

Seznamte žáky s základním ovládáním programu Tinkercad, Prusa Slicer a obsluhou 3D tiskárny.

2.		CÍL

Představte žákům cíl projektu spolu s vytištěnou kostkou a ukázkou modelů v programu 
Tinkercad. 

3.		Představení	projektu	a	plánování

Spolu s žáky se pokuste přijít na to, jak budou samotný model sestavovat a navádějte je na 
správnou cestu (důležité bude s žáky projít bod: ,,nutné´´ rezervy při zasouvání zámků 
jednotlivých stěn krychle a  rozměry vkládaných dílků). Rozdělte žáky do skupinek po 6 a nechte
žáky sepsat, kdo jaký vytvoří tvar na vkládání. 

4.	Modelování	

a) společná část – společně vytvoříme stejnou stěnu krychle (stěny krychle pak bude možné 
kombinovat i mezi skupinkami). Důležité bude znovu projít nutné rezervy u zámků krychle (ty 
mohou být 0,15-0,3mm). 

b) skupinková část – každý žák do své stěny zakomponuje dva tvary těles (vytvoří do stěny otvor
a následně těleso, které lehce zmenší). Nutné bude žáky upozornit na samotnou velikost těles, 
která nesmí být menší než 3 cm v libovolném směru, tak aby nemohlo dojít k zanesení tělesa do 



dýchacích a trávících cest uživatele.  Navíc pro lepší manipulaci ukažte žákům možnost zaoblení 
tištěných těles. Dále budou žáci samostatně pracovat a vy budete žákům k dispozici. 

5.	Převod	modelů	do	.stl	a	PrusaSlicer

Postupně v rámci skupinky zkontrolujte modely. Po schválení nechte žáky otevřít exportované 
modely v Prusa Sliceru. Nastavte s žáky parametry tisku:

tloušťka vrstvy 0,2mm (SPEED)

tiskárna: Original Prusa i3 MK3S

filament: Prusament PLA 

podpěry: žádné

výplň 15%

perimetr 5

Exportujte .gcode a podle skupinek pojmenujte. Společně s žáky připravte tiskárnu pro tisk a 
spusťte tisk. 

6.	Závěrečné	zhodnocení	

Zopakujte s žáky, co se dnes nového naučili a největší úskalí 3d tisku. 

Proberte největší problémy modelování a zároveň, co šlo dětem nejlépe. 

Tip: Diskutujte o využití 3D tisku v průmyslových oblastech a dalších. 

Společně můžete předat své dílo v nejbližší mateřské školce.  


