
Modelování vánočních ozdob pomocí opakování v BlocksCAD

1. Název projektu

Vánoční ozdoby s použitím opakování

2. Autoři

Ondřej Vošta (ondrej@makeittoday.cz ), makeITtoday s.r.o. https://makeittoday.cz 

3. Stručný popis projektu

Studenti se naučí pracovat s programem BlocksCAD a vyzkouší si generování 
modelů s pomocí opakování a případně dalších algoritmických nástrojů jako 
proměnné. Vše na příkladu vánočních ozdob, ale lze realizovat i na jiné “ozdobné” 
účely.

4. Cíle projektu

● Studenti se seznámí s 3D tiskem, k čemu jim může být užitečný, jaké jsou jeho
nástrahy

● Studenti zvládnou základní bloky programu BlocksCAD
● Studenti si vyzkouší a objeví potenciál využití opakování a dalších programátorských

konceptů ve 3D modelování
● Studenti si vytvoří vánoční, nebo jinou, ozdobu

5. Cílová skupina

● Doporučený věk od 10 let
● Mohou být vhodné základy programování např. ve Scratch, ale není nezbytné.

Studenti zvládnou projekt rychleji a více využijí své kreativity
● Projekt byl realizován jako víkendový dopolední workshop s dětmi v rozmezí 10-13

let

6. Potřebné znalosti

Projekt je určen pro začátečníky. Program BlocksCAD je v angličtině, ale studenti i při 
neznalosti významu anglických slov se je naučí používat jako “obrázky”. 

7. Čas potřebný ke zpracování projektu

● Žádná speciální příprava není potřebná. Pouze případné účty na BlocksCAD
● Projekt byl realizován v dotaci 2x75minut s tím že samotný tisk následoval až po

workshopu bez přítomnosti studentů.
● Doba tisku je velmi různá. Vločka cca 10 minut, jiné ozdoby třeba 1 hodinu. Déle

jsme netiskli, kdyžtak jsme upravovali (zmenošovali).



8. Potřebné vybavení

● Předpokládáme, že je hotová instalace PrusaSlicer a sestavená a připravená
tiskárna

● Program BlocksCAD je online a postačí běžný internetový prohlížeč (my jsme
využívali Chrome a vše běželo bez problémů). BlocksCAD je možné využít bez účtu,
ale účet je zdarma a budou se v něm ukládat studentské projekty, takže jej vřele
doporučujeme.

9. Potřebné soubory a dokumenty (seznam příloh)

● prezentace 3D tisk - Obrázky a Videa
● *.xml - soubory s příklady programů v BlocksCAD
● Obecně o 3D tisku - poznámky k povídání o 3D tisku na začátku
● Příprava pro tisk - poznámky k povídání o Sliceru
● *.3mf - soubory PrusaSlicer s priklady vysledku a parametry tisku

10. Postup

Jako průvodce je možné využít přiloženou prezentaci

1. Povídání o 3D tisku obecně 5-10 minut (soubor Obecně o 3D tisku)
2. Velmi krátké povídání o modelování - jak získám 3D model

a. Existují skenery
b. Můžeme stáhnout z internetu
c. Vlastní tvorba

c.i. sochání - mám základní tvar, který upravuju jako sochař hlínu - např.
Blender - víc kreativní, méně přesné

c.ii. skládání tvarů - z nabídky beru základní tvary, které skládám a
upravuji - přesné, vizuální

c.iii. skládání tvarů pomocí jednoduchého programování - abstraktnější,
ale umožňuje vytvořit věci, které by ručně daly příliš práce - tímto se 
budeme zabývat my

3. Představení prostředí BlocksCAD - studenti se pod vedením lektora přihlásí, vytvoří
si nový projekt, vloží si společně jeden základní tvar (například kouly) a vyrenderují.
Vyzkouší si otáčení, posouvání a přibližování náhledu. Studenti si samostatně zkouší
další základní tvary a měnit jejich parametry. Je možné rozdělit do skupina a nechat
každou skupinu prozkoumat něco a ukázat ostatním.

a. Poznámka: všechny tvary se budou dávat na souřadnice 0,0,0 a budou se
překrývat, takže v této chvíli budeme předchozí blok vždy mazat, aby byl při
zkoušení v programu stále jenom 1

b. Poznámka 2: všechny rozměry v BlocksCAD jsou v mm, i když to není nikde
napsané - můžeme se studentů zeptat jak myslí, že jejich model bude ve



skutečnosti velký a pak toto doplnit
4. Transformace

a. nyní vložíme 2 objekty a zjistíme že se překrývají - ukážeme posun pomocí 
bloku translate. Pokud je třeba, zopakujeme souřadnice.

b. přidáme otočení např. o 45 stupňů (ideálně u krychle, kde je to dobře vidět)
c. kombinace posunu a otočení - záleží na pořadí - ukážeme si obě varianty 

výsledku a necháme studenty, aby vysvětlili rozdíl
d. studenti si zkusí postavit krychli na špičku a posunout ze středu tak, aby 

špička zůstala na podložce
e. studenti si vymodelují jednoduchou ozdobu - koule s očkem na zavěšení - pro

očko použijeme torus - pokud budou studenti chtít něco jiného než kouli, je to 
jedno

5. Operace - jak vytvořit jiné než základní tvary, třeba něco s dírou
a. difference - vyzkoušíme kvádr s kruhovou dírou uprostřed
b. union - BlocksCAD vyrenderuje vše, ale pokud chceme manipulovat s více 

objekty najednou, využijeme union - vyzkoušíme osmicípou hvězdu (2 kvádry 
s x=y otočené o 45 stupňů) s dírou uprostřed posunuté mimo střed

c. hull - na vysvětlení hul se hodí libovolné 2 předměty a gumička a pak jen 
vysvětlit, že to je totéž, ale ve 3D - určitě se hodí příklady (hlava - 2 koule, 
jedna menší a lehce posunutá tvořící bradu) - u hull nevzniknou žádné 
“zářezy”

d. intersection - většinou vynecháváme, ale pokud je zájem a chápaví studenti, 
je možné ukázat

6. Opakování - zde se určitě hodí motivační příklady a ptát se studentů, jak asi vznikly 
(řetízek z kuliček, vločka nebo různé rotační vázy)

a. ukážeme opakování
b. dáme příklady projektů
c. necháme studenty experimentovat
d. Poznámka: pokud studenti nejsou silně napřed, nepouštěl bych se do 

vnořených cyklů
7. Samostatná práce studentů a pravidelné prezentace, sdílení a inspirace
8. Příprava pro tisk (představení PrusaSliceru) - není stěžejní pro tento projekt, tak není

třeba zabíhat do detailů - dokument Příprava pro tisk
9. Závěrečná reflexe - studenti ukáží výsledek své práce, proč si dělali právě toto, 

poděkují za inspiraci, rozvedou co bylo nejsložitější, co bylo zásadní a podobně.

11. Závěrečné poznámky
● Pokud je opakování příliš, webový program BlocksCAD výpočet nemusí zvládnout. 

Nicméně umí vygenerovat textový kód pro program OpenSCAD, který renderování 
zvládne. Může mít nainstalováno lektor jako zálohu.

● BlocksCAD umí vytvářet vlastní Moduly - podobně jako v každém programovacím 
jazyce funkce/procedury - může výrazně zpřehlednit kód modelu, ale je mimo rozsah 
tohoto kurzu. BlocksCAD umí pracovat i s rekurzí, ale to je většinou příliš složitý 
koncept.


