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1. Projekt FUN@SCIENCE
Projekt FUN@SCIENCE je zaměřen na vývoj a testování modelu pro odborné vzdělávání, který je
založen na využívání 3D tiskových technologií ve výuce, na všech úrovních školního vzdělání.
Mnoho škol využívá 3D tisk za účelem vytvoření interaktivnějších a víc technicky zaměřených
vyučovacích hodin. Využívání 3D tisku v průběhu vyučovacích hodin žáky inspiruje, vede je k
profesní kariéře v oblasti vědy, techniky, inženýrství, matematiky a medicíny a dělá studium
zábavnějším.
Projekt má v úmyslu:


podporovat profesní kariéru v oblasti vědy, techniky, inženýrství, matematiky a medicíny
včetně rozvoje logických a matematických dovedností, a to prostřednictvím modelu, který je
založený na podpoře vzdělávání pomocí 3D tisku, které mohou doplnit vyučovací hodinu
nebo uspět tam, kde klasické vyučování selhalo



Zařadit do osnov lekce věnující se 3D tisku, jeho použití jako vzdělávacího nástroje,
zdůraznění výhod, které poskytuje nad rámec standardních vzdělávacích osnov, a to na
základě předpokladu, že 3D tisk není jen technologie, ale může také představovat způsob,
jak vyučovat různé předměty;



používat 3D tisk jako nástroj pro podporu a zlepšování rozvoje globálních občanských
kompetencí studentů prostřednictvím inovativního formálního a neformálního učení se a
vyučování odborných předmětů;



rozvíjet aktivity na všech úrovních školního vzdělávání, začlenit do školních osnov neformální
vzdělávání založené na použití 3D tisku, umožnit jeho akreditaci a hodnocení v referovaném
vzdělávacím obsahu;



spojit několik klíčových zúčastněných stran v oblasti školního vzdělávání, vzdělávacích politik
a IKT- školy, poskytovatelé školení a sdružení, poskytovatelé vzdělávání, organizace úzce
propojené s tvůrci politik, organizace s příslušnými technickými znalostmi v oblasti IKT a 3D
tisku.

Za tímto účelem se partneři zavázali poskytovat školám, rodinám, odborníkům, kteří pracuji v oblasti
vzdělávání, inovativní nástroje, mezi nimiž jsou:
-

Shromáždění a analýza zajímavých postupů v nejméně 5 evropských členských státech,
co se týče vědeckého vzdělávání ve spojitosti s 3D tiskem ve školních vzdělávacích
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programech, za účelem představení vlivu neformálního vědeckého vzdělávání s použitím 3D
tisku na zájem studentů o vědeckou kariéru a rozvoj logických a matematických dovedností;
-

Aktivity nad rámec školních osnov, které jsou založené na užití 3D tisku pro navrhování a
realizaci her (na 1. stupni základní školy), pro navrhování a realizaci složitějších výrobků (na
2. stupni základní školy) a pro skenování, navrhování a vytváření různých předmětů,
vztahujících se k vědecké laboratoři podle jasně vymezeného vzdělávacího projektu (na
střední škole).

-

Otevřené vzdělávací zdroje, včetně všech didaktických materiálů (e-learningové moduly,
interaktivní didaktické nástroje, videa atd.) pro implementaci modelu Fun @ Science
nahraného na webových stránkách projektu. Nástroje poskytované platformou OER umožní
učitelům, školitelům a rodičům vytvářet a rozvíjet inovativní vzdělávací cesty pro studenty,
prostřednictvím vytváření dobře metodik a nástrojů učení.

-

Politické instrukce k navrhování implementace globálních vzdělávacích modelů
zahrnujících neformální vzdělávání založené na aktivitách 3D tisku ve školních osnovách.

-

Formáty a nástroje testování a hodnocení k sdílení fází experimentu a porovnání výsledků
a účinků s cílem zdůraznit silné a slabé stránky testovaného modelu.

Projekt začal v říjnu 2017 a bude končit v září 2019.

2. Proč příručka o využití 3D tisku pro vědecké vzdělávání a vědeckou kariéru?
Nutnost vypracovat příručku obsahující soubor činností založených na 3D tisku pro růst zájmu
studentů o vědeckou kariéru a rozvoj logických a matematických dovedností, vyplývá zejména z
provedeného nadnárodního výzkumu a výsledků studijních kroužků v každé partnerské zemi.
První aktivitou v rámci projektu Fun@Science bylo shromáždění a analýza zajímavých postupů
v 5 evropských členských státech (Portugalsko, Itálie, Řecko, Polsko, Česká republika), co se týče
vědeckého vzdělávání ve spojitosti s 3D tiskem ve školních vzdělávacích programech za účelem
monitorování účinků neformálního vědeckého vzdělávání na studentech.
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Výzkum poskytl přehled potenciálních vzdělávacích metodik a strategií představených v
partnerských zemích, které lze realizovat s cílem umožnit nejmladší generaci objevit možnosti dané
průmyslovým vývojem, včetně 3D tisku. Počínaje mateřskou školkou a základní školou, děti mohou
využít metodiku „učení praxí“ na základě představivosti a následné realizace hraček, které vyrobí v
posledním kroku této činnosti. Tento způsob vzdělávání je určený také pro druhý stupeň základní
školy a střední školy, kde již starší student může získat povědomí a dovednosti, které ho dovedou k
jeho budoucí práci a / nebo k vysokoškolskému studiu.
Z analýzy osvědčených postupů, která byla vypracována za účelem poskytnutí návrhu činností
založených na 3D tisku, které by mohly být předloženy v rámci projektu Fun@science, vyplývají
následující závěry:


Základní škola: Osvojení práce s technologiemi (tablet, iPad a LIM); rozvoj dílčích kompetencí
v oblasti geometrie; navrhování a vytváření předmětů, jako jsou želva, stůl, či talíř s jejich
jménem; rozvoj sociálních a osobních kompetencí.



Druhý stupeň základní školy: Hlavním cílem je zlepšit profesionální dovednosti studentů a
rozvíjet jejich schopnost spolupráce pomocí 3D tisku



Střední škola: Seznámení studentů s využitím obsahu Open Source v průběhu učení; získání
matematických kompetencí pro 3D návrh; naučit studenty řešit dílčí problémy s cílem
stimulovat rozvoj klíčových kompetencí jako nezbytného nástroje pro individuální a sociální růst

Druhou aktivitou uskutečněnou v rámci projektu byla realizace studijních kroužků – metoda
vzájemného učení určená pro učitele a školitele. Cílem bylo sdílení kompetencí a praktik, týkající
se využití 3D tisku na školách v průběhu vyučování, což může vést ke zvýšení zájmu studentů o
vědeckou kariéru a rozvoj logických a matematických dovedností.

Zúčastnění učitelé vytvořili v rámci vzájemného učení několik mini projektů s nápady, jak začlenit 3D
tisk do matematiky, fyziky, zeměpisu, chemie, atd. Učitelé rovněž poukázali na to, že je 3D tisk vedl
k myšlence interdisciplinarity, když začali přemýšlet nad tím, jak propojit svůj předmět s technologií
3D tisku. Objevily se některé problematické aspekty, a to především co se týče dlouhodobé
technické podpory a údržby technologií na školách. Druhým aspektem byl časový rámec, ve kterém
3D tisk funguje. Po diskuzi, která se týkala těchto kritických bodů, došlo k ujasnění, že samotný tisk
je

pouze

závěrečnou

fází

práce

a

může

být

provozován

autonomně
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večer nebo po vyučovací hodině.
Celkově vzato byla zkušenost s účastníky velmi pozitivní a jsou přesvědčeni, že ovládání 3D tisku s
kvalitní tiskárnou je mnohem jednodušší, než mnozí myslí, a je to vynikající metodika, kterou lze
použít ke zlepšení logických, matematických a komunikačních dovedností.
Na základě získaných výsledků bylo třeba podpořit přípravu učitelů a školitelů v určitých
kompetencích a postupech a to v souvislosti se zakomponováním 3D tisku do učení, přípravou
vhodné příručky.
Příručka bude zastávat následující funkce:
-

Informativní: bude pomáhat uživateli orientoval se v různých cvičeních a přiblížit jejich účel,
poskytne materiál přehledným, transparentním a přesným způsobem, obeznámí s
pracovními metodami.

-

Vzdělávací: navrhovaná cvičení přispějí k rozvoji logických a matematických dovedností
studentů a zájmu o vědeckou kariéru.

-

Naučnou: díky cvičením obsaženým v této příručce se budou na základě metodických
návrhů učitelů rozvíjet další kompetence, které budou stimulovat kreativitu studentů.

-

Interaktivní: vyučovací hodiny budou zahrnovat zapojení studentů prostřednictvím
skupinových diskusí, řešení problémů, implementace projektové práce pomocí IT zařízení.

-

Kladoucí

důraz

na

individuální

sebevzdělávání:

příručka

se

stane

součástí

profesionálního zlepšování a sebevzdělávání usnadňujícího pedagogickou práci učitelů /
školitelů.

3. Cíle příručky
Příručka představuje prototyp, který definuje nový model učení, jak pro první a druhý stupeň
základních škol, tak i pro střední školy. Příručka je založena na interaktivních a inovativních
metodikách a didaktických materiálech. Jejím hlavním cílem je zlepšit logické a matematické
dovednosti studentů a rozvíjet jejich zájem o vědeckou kariéru.
Učitelé a školitelé si s pomocí příručky zdokonalí své schopnosti a praktiky na základě učitelské
praxe podpořené aktivitami 3D tisku ve škole, cílící na zlepšení matematických a logických
dovedností studentů zapojených do vzdělávacích aktivit. Kromě toho metodika vzájemného učení
testovaná během studijních kroužků umožní učitelům / školitelům rozvíjet dovednosti, které se týkají
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organizace a plánování vzdělávacích aktivit, spolupráce s ostatními, poskytování a přijímání zpětné
vazby a hodnocení vlastního učení.
Studenti se podělí se svým okruhem přátel o své zkušenosti a názory týkající se nových postupů,
které byly vyzkoušeny ve škole a o zlepšením, které jim tyto nové přístupy a nástroje přinesly na poli
osobním i vzdělávacím. Budou se tedy šířit pozitivní názory na školu, učení a učitelé a vytvoří se či
znásobí zájem studentů o vědeckou kariéru. Rovněž studenti se speciálními potřebami a / nebo
znevýhodněním na sociální či kulturní úrovni budou mít z použití metodik uplatňovaných učiteli
prospěch, neboť budou využívány přístupy vhodné pro studenty s těmito překážkami a obtížemi.
Takové přístupy tak umožní předávat znalosti a rozvíjet dovednosti založené na individuálních
potřebách a realizovat výukový program zaměřený na inkluzivní vzdělávání.
Příručka poskytne rodičům pohled na školu z jiné perspektivy: vytvoří se odlišný - pozitivní a širší
pohled na příležitosti pro rozvoj vlastního dítěte, a to prostřednictvím stimulace zájmu dítěte o oblast
vědy a zlepšením jeho logického myšlení a matematických dovedností. Spokojenost s pozitivními
změnami v dané škole sdílená s ostatními rodiči se projeví v definování konkrétních požadavků
rodičů na školy navštěvované jejich dětmi, což bude stimulovat ostatní školy k implementaci modelu
Fun @ science.
Zapojení tvůrců politik do projektu podpoří systematizaci didaktického modelu a provádění
referenčních operativních nástrojů pro vědecké vzdělávání a propagaci vědy, techniky, inženýrství,
matematiky a medicíny - specifikovaných na vnitrostátní úrovni - v širším měřítku v regionech, jež
jsou součástí partnerství.

4. Jak používat příručku
Za účelem dosažení hlavních cílů projektu, model Fun@science byl navržen na základě
následujících náležitostí:


vzdělávací přístup zaměřený na různou věkovou skupinu studentů;



metody výuky / učení s odkazem na různé úrovně vzdělávání;



kompetence, které mají být rozvíjeny;



očekávané výsledky vzdělávacích přístupů v souvislosti s použitím 3D tisku nejen jako
technologie, ale jako nástroje pro učení;



nástroje pro rozvoj přístupu a metodik;



předváděcí prototyp související s implementací vzdělávacího modelu.
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Na následujících stránkách bude uvedeno několik aktivit a podkladů pro přednášky určené pro
konkrétní věkovou skupinu žáků, úrovně škol a kompetence / dovednosti, které mají být rozvíjeny.
Všechny tyto aktivity mohou učitelé a školitelé jednoduše testovat. Na každém podkladu, který se
věnuje určitému cvičení, mají učitelé či školitelé k dispozici informace o oblasti činnosti, metodikách,
věkové skupině, době trvání, cílech, potřeby a zdroje, které mají být použity, a nápovědu pro
přípravu, realizaci a následné sledování samotné činnosti. Podle harmonogramu projektu budou
partnerské země provádět pilotní aktivity a podílet se na tvorbě podkladů pro přednášky
vysvětlených v této příručce, a to od ledna do září 2019, prostřednictvím zapojení 120 žáků a 20
učitelů / školitelů na prvním i druhém stupni základních škol a na středních školách. Každá
zúčastněna země zapojí nejméně 4 třídy. Pilotování umožní studentům „hrát si“ s jejich technickými,
vědeckými, sociálními a osobními dovednostmi posílením jejich schopnosti vytvářet mentální mapy
podporou růstu kritických občanů aktivně zapojených do budoucnosti společnosti.
Metodiky a obsah této příručky budou revidovány na základě zpětné vazby shromážděné národními
workshopy uskutečněnými v každé zemi a adresované učitelům / školitelům, kteří budou analyzovat
jejich zdůvodnění, účel, kompetence a otevřené vzdělávací zdroje.
Výsledky pilotního testování budou následně oznámeny a sdíleny mezi partnery a budou
shromážděny v závěrečné nadnárodní zprávě o implementaci modelu pro povzbuzení zájmu o
kariéru v oblasti vědy, techniky, inženýrství, matematiky a medicíny a globálního učení. Zpráva bude
obsahovat hlavní kvantitativní a kvalitativní údaje a výsledky pilotních aktivit spolu s hlavními návrhy
na implementaci globálních vzdělávacích modelů zahrnujících neformální vzdělávání založené na
aktivitách 3D tisku ve školních osnovách. Shromážděné údaje budou shrnuty v politických
instrukcích vypracovaných partnery na konci projektu.
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5.

Aktivity a podklady pro přednášky
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1. ALGEBRAICKÉ FRAKCE PRO 3D TISKÁRNU
Matematika, geometrie a technologie

Cíle
Na konci této aktivity bude student schopen:
 používat základní funkce softwaru SugarCad (kreslení, ukládání a tisk);
 prostřednictvím obrázků a videí v Učebně Google získá student představu o algebře,
zejména pokud jde o zlomky a jednotky;
 rozvíjet dovednost řešit problémy a to tím způsobem, že budou ve skupině a s pomocí
učitele řešeny problémy, které se vyskytnou při navrhování a tisku geometrických
obrazců;
 rozvíjet kreativní dovednosti a kritické myšlení díky zapojení studenta do koncepce
předmětu jejich vynálezu (krabice skládající se z 5 čtverců);
 osvojit si komunikační dovednosti, aktivní poslechové dovednosti.

Doba trvání
5 hodin:
 Příprava: tato fáze je rozdělena na „úvod“ - 20 minut - a „instrukce“ - 10 minut;
 Implementace: tato fáze je rozdělena na „koncepce“ - 20 minut - a „testování“ - asi 3
hodiny;
 Navázání: fáze “return”– 60 minut

Základní škola: 9 - 10 let

Metodika
Metodika je založena na interakci mezi technologií a pedagogikou, která přesahuje „analogové“
vzdělávací modely, a zaměřuje se na experimentování s digitální výukou s cílem rozvíjet schopnost
dětí vytvářet mentální mapy a získávat matematicko-vědecké znalosti. Výuka bude probíhat
frontálně a pořádají ji ze 2/3 učitelé / školitelé. Očekává se aktivní zapojení studentů do všech fází
školení, aby se u žáků dosáhlo vysokého zájmu a motivace. Kroky jsou následující:
• Představení a vysvětlení hlavních funkcí 3D tiskárny a funkcí softwaru pro design a tisk;
• pojmy algebra, zlomky a jednotky;
• vysvětlení fází provádění praktických činností;
• experimentování s digitálním designem;
• uloženísouborů, tisk a diskuse.

Potřeby a zdroje






IT:notebook (jeden do dvojice), projektor/LIM, internetové připojení, 3D tiskárna
Software: SugarCad, Cura 3D
Online zdroje: Učebna Google
Ukázka již realizovaného prototypu
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Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
V této fázi bude věnována zvláštní pozornost plánování lekce: příprava materiálů, určení správného
prostředí a určení nejúčinnějších způsobů práce k dosažení výsledků. V této fázi bude nutné mít
připojení k serveru In3Dire na základě karet SBC (Single Board Computer). Tento přístup
prostřednictvím routeru zajistí použití 3D modelovacího softwaru SugarCad z notebooků, které
budou studenti používat ve fázi testování v off-line režimu. Kromě toho bude potřeba stáhnout
software Cura, který umožňuje provádět změny na navrženém objektu, a poté jej ze stejného
počítače odeslat k tisku. Cura transformuje 3D soubory do souborů vrstev, díky kterým bude
možné změnit velikost 3D modelů a nastavit hlavní tiskové funkce. Aby se usnadnila fáze návrhu
3D, budou muset být vyrobeny prototypy ve větším měřítku a předloženy studentům. Bude také
nutné připojit se k online zdroji Učebna Google, kde je možné nahrávat videa a obrázky související
s pojmy, které budou vysvětleny ve třídě. Měly by být uspořádány tak, aby usnadňovaly studentům
učení. V tomto smyslu by pojmy - a zvolený digitální formát - měly být jednoduché, intuitivní,
cílené a jasné, aby se zjednodušila fáze vztahující se k ověřování porozumění. Nakonec by měla být
lekce naplánována tak, aby bylo možné projekt od začátku sdílet se skupinou účastníků, aby byla
zajištěna vysoká motivace a zájem.
Úvod
Po rozdělení studentů do dvojic a přiřazení počítače bude lekce zaměřena na představení hlavních
digitálních nástrojů, provozování 3D modelovacího programu a proces trojrozměrného tisku. Díky
představení prototypu budou představeny 3D projekty, které mají být realizovány, a následně
bude uveden pojem algebra.
Instrukce
Vysvětlení fází, ve kterých bude vysvětlena aktivita zahrnující praktické uplatnění dříve získaných
poznatků. Všichni žáci budou zapojeni do kreslení otevřené krabice skládající se z 5 čtverců na
základě zlomků.

Implementace
Koncepce
Kreslení otevřené krabice obsahující 5 čtverců na základě zlomků.
Testování
Konstrukce jednotky (otevřená krabice) a rozdělení do pěti částí (čtverců).
Studenti sestrojí otevřenou krabici simulací dělení zlomku na základě čísla 5.
Následně studenti projekt uloží a vytisknou jej pomocí SugarCad.
Return
Studenti vytisknou projekt (otevřená krabice).

Navázání
Diskuze a hodnocení prováděných činností budou probíhat ve všech fázích realizace. Tím, že jsou
studenti rozděleni do dvojic, jim mohou učitelé kdykoliv poradit a zhodnotit, nakolik dané látce
porozuměli. Učitelé pomohou studentům převážně při ukládání projektu a v následné fázi
nastavení charakteristik tisku, jako je tloušťka vrstvy, teplota, rychlost tisku. Individuální hodnocení
bude zajištěno vytvořením kooperativního a kolaborativního prostředí, které pomůže studentům
udělat a ohodnotit rozhodnutí o plánování a návrhu.
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2. GEOMETRIE A MĚŘENÍ: MĚŘENÍ OBJEMU A KAPACITY
Matematika

Cíle
Na konci této aktivity bude student schopen:
 identifikovat měření, vytvořit kostku z daného vedlejšího měření, porozumět měřením,
jako je délka, plocha a objem, peněžní hodnoty a čas;
 naučit se měřit všechny tyto veličiny;
 naučit se používat 3D tisk v kontextu základní školy.

Doba trvání
5 hodin:
 Příprava – 60 minut
 Implementace– 180 minut
 Navázání – 60 minut
Základní škola: 9 let

Metodika
1 vedoucí
Třída
Skupinová práce
3/4 předměty v každé skupině

Potřeby a zdroje












Pero a několik různě barevných papírů
Pravítka a kompasy
Nůžky
Lepidlo nebo lepící páska
Notebooky, mobilní telefony a / nebo fotoaparáty
Projektory
Internetové připojení
Microsoft Office software
Kompatibilní software s 3D tiskárnou
3D tiskárna

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Podnět ke kreativitě
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Před zahájením projektování 3D objektů budou studenti vyzváni, aby si vytvořili vlastní projekty, od
koncepce až po finální produkt. Tyto znalosti se mohou stát velkou výhodou pro život, a to jak
osobní, tak i profesionální.
Kreativita spolu s technikami tisku umožňují vývoj jedinečných, exkluzivních a neuvěřitelných
projektů!

Implementace
Popis činností
Stanovení jednotky délky;
Určení objemu krychle z bočního měření, krychlová jednotka;
Měření objemu dílčích částí modelu v krychlových jednotkách;
Výpočet krychle a objemu pravoúhlého rovnoběžníku;
Určení vztahu mezi krychlovým decimetrem a litrem;
Vytvoření vztahu mezi měrnými jednotkami a měřením objemu.
Aktivity:
Student musí sestavit krychle s různou délkou stran;
Model bude promítnut v odpovídajícím softwaru.
3D tisk kostek různých velikostí.
Tím, že se kostka naplní kapalinou se prokáže, že například sestavením krychle o velikosti strany
10cm (stejné jako 1 dm) je objem této krychle jeden litr (1 dm3 = 1 litr);

Navázání
Síla nazorné ukázky
Účast studentů ve třídě, zvyšuje jejich výkon, zlepšuje jejich myšlení a kromě toho také zlepšuje mnoho
osobních dovedností, jako je například schopnost komunikace. Díky 3D tisku získá student příležitost
vytvořit si vlastní předměty, hračky, součásti a další věci, jen co představivost dovolí. Studenti vytvoří
Power Point / Prezi prezentaci ohledně skupinových projektů, ve kterých budou muset vysvětlit celý
proces vytváření 3D objektů, co se díky této činnosti naučili, a zda-li to považují za užitečné a zábavné.
Každý student vyhodnotí svůj vlastní výkon ve skupině a také výkony druhého studenta s přihlédnutím
ke kritériím, jako jsou inovace, kreativita, organizace a korekce. Vedoucí nakonec na základě stejných
kritérií ohodnotí individuálně každou skupinu a každého studenta.
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3. ORIENTACE
Geografie

Cíle
Na konci této aktivity bude student schopen:
 Vytvořit hru;
 Vytvořit kontrolní body a otázky o nich;
 Definovat strategii přechodu z bodu A do bodu B;
 Vytvořit dvě hrací kostky, jednu s čísly, druhou s písmeny;
 Vytvořit 3D šipky které povedou hráče k cíli;
 Naučit se používat 3D tiskárnu v kontextu základní školy.

Doba trvání
4 hodiny:
 Příprava – 60 minut
 Implementace– 120 minut
 Navázání – 60 minut

Základní škola: 8 let

Metodika
1 vedoucí
Třída
Skupinová práce
3/4 předmětů v každé třídě

Potřeby a zdroje









Čtvercový podklad (například mapa města) označený mřížkou, očíslovanou ve
vodorovných řádcích a označenou písmeny ve svislých řádcích
Notebooky, mobilní telefony a /nebo fotoaparáty
Projektory
Internetové připojení
Microsoft Office software
Kompatibilní software s 3D tiskárnou
3D tiskárna

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Podnět ke kreativitě
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Před zahájením plánování 3D předmětů bude žákům vysvětleno, jak je důležité se při návštěvě
jakéhokoliv místa na světě orientovat.
Poté budou žáci vyzváni, aby vytvořili vlastní projekty, od koncepce až po finální produkt. Tyto
znalosti se mohou stát velkou výhodou pro život, a to jak osobní, tak i profesionální.
Kreativita spolu s technikami tisku umožňují vývoj jedinečných, exkluzivních a neuvěřitelných
projektů!

Implementace
Popis činností
Vytvoření základny, hracích kostek a šipek pro hru.
Hození kostek na označeném místě a nalezení způsobu, jak se dostat ke souřadnicím.
Kladení / zodpovídání otázek ohledně památek / názvů uliv/ architektonických prvků/ atd.
Aktivity:
Studenti musí naplánovat a poté vytisknout do hry s pomocí 3D tiskárny dvě hrací kostky a několik
šipek. Hozením kostek se zobrazí souřadnice a šipky povedou hráče k cíli.
Model bude promítnut v odpovídajícím softwaru.
3D tisk kostek a šipek.

Navázání
Síla názorné ukázky
Účast studentů ve třídě, zvyšuje jejich výkon, zlepšuje jejich myšlení a kromě toho také zlepšuje
mnoho osobních dovedností, jako je například schopnost komunikace. Díky 3D tisku získá student
příležitost vytvořit si vlastní předměty, hračky, součásti a další věci, jen co představivost dovolí.
Studenti vytvoří Power Point / Prezi prezentaci ohledně skupinových projektů, ve kterých budou
muset vysvětlit celý proces vytváření 3D objektů, co se díky této činnosti naučili, a zda-li to považují
za užitečné a zábavné. Každý student vyhodnotí svůj vlastní výkon ve skupině a také výkony druhého
studenta s přihlédnutím ke kritériím, jako jsou inovace, kreativita, organizace a korekce. Vedoucí
nakonec na základě stejných kritérií ohodnotí individuálně každou skupinu a každého studenta.

.
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4. MATEMATIKA A GEOMETRIE V 3D
Matematika, geometrie a technologie

Cíle
Student bude schopen:
 Nakreslit a navrhnout deskovou hru s hracími kameny (pro dámu) a kostkami
nakreslenými v 3D, uložit soubor a vytisknout jej;
 Prostřednictvím obrázků a videí v Učebně Google student získá:
o Povědomí o pojmech geometrie, úseč, tupý a ostrý úhel, mnohoúhelníky, rovinné
útvary, tělesa – krychle, hranol, kužel, koule;
o Představu o algebře, matematických operacích, jako je sčítání a odčítání,
násobení a dělení;
 rozvíjet dovednost řešit problémy a to tím způsobem, že budou ve skupině a s pomocí
učitele řešeny problémy, které se vyskytnou při navrhování a tisku geometrických
obrazců;
 Rozvíjet dovednost kritického a tvůrčího myšlení díky zapojení se do zpracování jejich
vynálezu (žeton);
 Osvojit si komunikační dovednosti, aktivní poslechové schopnosti, empatii a zlepšit si
schopnosti pracovat v týmu díky skupinové práci.

Doba trvání
5 hodin:
 Příprava: tato fáze je rozdělena na "úvod" - 45 minut - a "instrukce" - 20 minut
 Implementace: tato fáze je rozdělena na "koncepce" - 10 minut – a "testování" - asi 180
minut
 Navázání: “return" fáze- 45 minut

Základní škola: 7-10 let

Metodika
Metodika je založena na interakci mezi technologií a pedagogikou, která přesahuje „analogové“
vzdělávací modely, a zaměřuje se na experimentování s digitální výukou s cílem rozvíjet schopnost
dětí vytvářet mentální mapy a získávat matematicko-vědecké znalosti. Výuka bude probíhat
frontálně a pořádají ji ze 2/3 učitelé / školitelé a očekává se aktivní zapojení studentů do všech fází
školení, aby se dosáhlo vysokého zájmu a motivace.
Kroky jsou následující:
• Představení a vysvětlení hlavních funkcí 3D tiskárny a funkcí softwaru pro návrh a tisk;
• pojmy konkrétních vědeckých předmětů;
• vysvětlení fází praktických činností;
• koncepce navrhovaného modelu;
• experimentování s digitálním designem;
• uložení souborů, tisk a diskuse.
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Potřeby a zdroje







Pravítka, tužky, pastelky, nůžky, papíry ve velikost A4 (jeden do dvojice – různé barvy),
lepenka(1);
IT: notebooky (jeden do dvojice), projektor/LIM, internetové připojení, 3D tiskárna;
Software: SugarCad, Cura 3D;
Online zdroje: Učebna Google;
Ukázkový prototyp.

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Úvod
Po rozdělení studentů do dvojic a přiřazení počítače bude lekce zaměřena na představení hlavních
digitálních nástrojů, provozování 3D modelovacího programu a proces trojrozměrného tisku. V
této fázi bude nutné mít přístup k serveru In3Dire na základě karet SBC (Single Board Computer).
Tento přístup prostřednictvím routeru zajistí použití 3D modelovacího softwaru SugarCad z
notebooků, které budou studenti používat ve fázi testování v off-line režimu. Kromě toho bude
potřeba stáhnout software Cura, který umožňuje provádět změny na navrženém objektu, a poté jej
odeslat k tisku ze stejného počítače. Cura transformuje 3D soubory do souborů vrstev, díky kterým
bude možné změnit velikost 3D modelů a nastavit hlavní tiskové funkce. Aby se usnadnila fáze
návrhu 3D, budou muset být vyrobeny prototypy ve větším měřítku a předloženy studentům. Bude
také zapotřebí mít přístup k online zdroji Učebna Google, kde je možné nahrávat videa a obrázky
související s pojmy, které budou vysvětleny ve třídě.
Díky představení prototypu budou uvedeny 3D projekty, které mají být realizovány, a následně se
studenti seznámí s pojmy algebra a geometrie.
Instrukce
Vysvětlení fází, které se týkají aktivit zahrnující praktické uplatňování dříve získaných informací.
Děti budou zapojeny do navrhování „stolní hry s matematickými operacemi“, žetonu a kostek v
prototypovém formátu pomocí dostupné šablony.

Implementace
Koncepe
Vytvoření skórovací tabulky s kolonkami obsahujícími matematické operace.
Testování
Počínaje rovinnými geometrickými útvary, simulujícími činnost 3D tiskárny, žáci vytvoří těleso
složené z několika navrstvených rovinných geometrických tvarů použitím konceptu vrstev. Poté
budou pokračovat nakreslením žetonu pomocí SugarCad a bude jim vysvětlen postup pro uložení
souboru.
Return
Žáci vytisknou hrací žetony.

Navázání
Diskuze a hodnocení prováděných činností budou probíhat ve všech fázích realizace. Tím, že jsou
studenti rozděleni do dvojic, jim mohou učitelé kdykoliv poradit a zhodnotit, nakolik dané látce
porozuměli. Učitelé pomohou studentům převážně při ukládání projektu a v následné fázi
nastavení charakteristik tisku, jako je tloušťka vrstvy, teplota, rychlost tisku. Individuální hodnocení
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bude zajištěno vytvořením kooperativního a kolaborativního prostředí, které pomůže studentům
udělat a ohodnotit rozhodnutí o plánování a návrhu.
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5. 3D TISKOVÁ LABORATOŘ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Matematika, informatika, technologie a umění

Cíle
Student bude schopen:
 naučit se, že sestavení zařízení vyžaduje hodně technologií, úsilí a tvrdé práce,
 být v kontaktu s nejmodernější technologií,
 přenosu poznatků,
 naučit se, jak důležité je Open Source pro inovace,
 pochopit koncepty,
 naučit se používat matematiku pro vytvoření návrhů ve 3D
 rozvíjet kreativitu
 naučit se, jak efektivně spolupracovat
 být schopen řešit problémy

Doba trvání
14 hodin:
 Příprava: 1 hodina
 Implementace: 3 lekce (po 4 hodinách), záleží na tom, kolik 3D tiskáren bude použito. Na
první lekci sestavení částí 3D tiskárny dohromady. Na druhé lekci se naučit, jak navrhovat.
Na třetí lekci tisk výtvorů.
 Navázání: 1 hodina

Základní škola: 6-10 let

Metodika
Metodika: Konstruktivistické učení je založeno na víře, že učení probíhá, když se studenti aktivně
podílejí na procesu budování smyslu a znalostí na rozdíl od pasivního přijímání informací. Žáci jsou
tvůrci významu a znalostí. Studenti se učí, jak se absolvováním školení učit, aby převzali iniciativu
pro své vlastní studijní zkušenosti. Studenti pracují především ve skupinách, učení a nabývání
znalosti jsou interaktivní a dynamické. Velký důraz je kladen na sociální a komunikační dovednosti
a na spolupráci a výměnu názorů.
Vedoucí: Dva facilitátoři. Jeden vede a druhý pomáhá dětem. Učitelé by měli mít základní znalosti
o 3D tisku. Úlohou učitelů je podnítit a usnadnit diskusi. Proto by se měl učitel zaměřit především
na vedení a povzbuzení studentů kladením otázek, které je povedou k vypracování vlastních závěrů
k danému tématu.
Aktivita se bude konat v laboratoři / učebně a vyžaduje skupinovou práci.
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Potřeby a zdroje
 3D tiskárna Ultimaker
 Cura software
 Zdarma ke stažení software pro krájení, který připraví 3D modely snadno a rychle
 Plastová vlákna

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Učitel by měl pro děti vytvořit tiskovou laboratoř.
Přineste rozloženou 3D tiskárnu v krabici, což studentům umožní, aby se zapojili do práce s
tiskárnou již od samotného začátku. Díky této praktické zkušenosti se sestavením tiskárny snadněji
pochopí, jak tiskárna funguje. Jejich účast na sestrojení tiskárny je rovněž důležitá z emocionálního
hlediska, neboť ji nebudou vnímat pouze jako školní tiskárnu, nýbrž jejich, protože ji sestavili
kousek po kousku.

Implementace
1.
2.
3.
4.

Představte 3D tiskárnu dětem
Požádejte je, aby si přečetli příručky a sestavili ji kousek po kousku
Představte jim 3D navrhování.
Požádejte je, aby začali s jednoduchými návrhy a konstrukcemi, jako jsou památky, jejich
jména, atd. Nejdříve na kus papíru, později v počítači.
5. Povzbuzujte je, aby získali znalosti a dovednosti v tisku modelů.
6. Představte jim 3D tisk.

Navázání
1. Předvedení dětských výtvorů
2. Diskuze ve třídě: Jak se jim tato zkušenost líbila?
3. Požádejte studenty, aby přemýšleli o svém individuálním učení. Navrhované otázky jsou:
co je třeba zlepšit? Jaké jsou moje silné stránky? Co se mi líbí na 3D tisku a co naopak
nelíbí? Jak by se mohl stát 3D tisk nedílnou součástí v rámci vyučování v několika
předmětech? Jaké předměty by to měly být?
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6. VYTVOŘ SI SVOU VLASTÍ PUZZLE KOSTKU
Matematika

Cíle
Student by se měl naučit prostorovou představivost a jak vytvářet jednoduché bloky v „Fusion
360“ (nebo jiném typu softwaru).
Na konci této lekce (po ukončení projektu) by studenti měli být schopni manipulovat s kostkami,
vytvářet je a přesouvat ve 3D prostoru.

Duration
5 hodin:
 Příprava – 60 minut
 Implementace – 180 minut
 Navázání – 60 minut

Druhý stupeň základní školy: 12-14 let

Metodika
Realizace tohoto projektu vyžaduje týmovou práci, proto jsou studenti rozděleni do různých skupin.
Pedagogický dohled nad žáky je nezbytný kvůli pomoci, vedení a kontrole postupu práce.
V prvním kroku je potřeba důkladně vysvětlit, co to je soma / puzzle kostka. Učitelé by měli nechat
kolovat již takovou sestrojenou kostku, aby studenti pochopili, jak má konečný výstup vypadat.
Druhým krokem je úvod do 3D designu (navrhovaný software: „Fusion 360“, ale může to být i jiný).
Třetím krokem je technický výkres. Každá skupina by měla vytvořit její vlastní řešení pomocí 3D
návrhového softwaru, který je k dispozici v učebně.
Čtvrtým krokem je tisk prototypu, který byl vyvinut ve třetím kroku a po kterém ověří, jak se různé
části na konci sestavují do krychle.

Potřeby a zdroje






Videoprojektor (hlavně pro krok č. 2);
Počítač;
Software pro navrhování (“Fusion 360” nebo tomu podobný);
3D tiskárna.

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Po KROKU 1 a KROKU 2 musí být studenti rozdělení do různých skupin.
Každá skupina studentů je přiřazena k počítači, ve kterém budou projekt rozvíjet, a to
prostřednictvím navrhování řešení daného problému.
Musí být zkontrolován provoz sítě, aby bylo možné hledat a využívat zdroje dostupné na internetu.
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Je kontrolován provoz 3D tiskárny a její správné připojení k počítači: kritický úkol, který mají zajistit
učitelé.

Implementace
Puzzle kostka musí být vytvořena v ”360 Fusion” nebo v podobném softwaru.
 Kostka obsahuje 27 kostek (3x3x3);
 Každá kostka měří 10cm3;
 Puzzle musí mít 5 kusů;
 Každý kus musí obsahovat 4 až 6 kostek;
 Žádný kus by neměl mít stejný tvar;
 Pět kusů musí být možné sestavit do kostky;
 Části kostky by měly do sebe zapadat;
 Alespoň 4 kusy by měly vést ve směru X, Y a Z. Povolen pouze jeden rovinný kus;
 Každá kostka by měla být vybarvena jinou barvou.
Řešení uveďte ve WORD dokumentu.
Každá skupina by měla vytvořit průvodce řešením k navržené skládačce. Mělo by být provedeno 5
kroků; v každém kroku se přidá kousek, dokud není puzzle kompletní. Je nutné pořizovat snímky
obrazovky a vložit je do dokumentu WORD. Do příručky by měl být přidán nějaký text, v případě, že
některé kroky bude třeba objasnit.

Navázání
Učitelé by měli pečlivě sledovat různé pracovní fáze všech skupin a klást náhodné otázky, aby
ověřili, zda jsou studenti o prováděných činnostech informováni (zdůvodnění).
Na konci každé fáze je vytvořené dílo (návrh, programovací linky, finální produkt) zkontrolováno a
v případě, že má nějaké problémy, dojde k jejich opravení
Co se týká hodnocení, navrhujeme následující typy otázek: Co se naučili? Hlavní potíže? Zapadají
jednotlivé části do sebe a tvoří kostku?
Poslední otázka zmíněna výše se týká důležitého problému v rámci 3D tisku: částečná tolerance.
The later is critical for the assemblage at the end, whenever forming the cube.
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7. ÚVOD DO 3D TISKU
Informatika / Fyzika

Cíle
Cílem lekce bude seznámit studenty s konceptem 3D tisku. Studenti se seznámí s aktuálními
informacemi o 3D tisku, možnostmi 3D tisku a technickým procesem zpracování surovin na hotový
produkt.
Po absolvování kurzu by studenti měli mít obecnou představu o prezentovaných problémech.
Po absolvování kurzu by studenti měli znát historii, účel a možnosti využití technologie 3D tisku.
Kromě toho by studenti po vyučovacích hodinách měli vědět, jak vytvořit jednoduchý 3D model.

Doba trvání
3 hodiny:
 Příprava – 30 minut. Učitel musí připravit videa z YT, kde je zobrazeno použití 3D tiskáren
a kromě toho si musí doplnit své znalosti podle nejnovějších dostupných informací
ohledně používání 3D tisku v Polsku a na celém světě.
 Implementace – 120 minut
 Navázání – 30 minut

Druhý stupeň základních škol: 10-14 let

Metodika
Jeden učitel, který ví, jak vytvářet 3D modely a jak ovládat 3D tiskárnu.
Hodiny se budou konat v učebně informatiky nebo v laboratoři, která je vybavena počítači.
Hodiny budou založeny na práci ve dvojici a v diskuzi ve třídě.

Potřeby a zdroje






Videoprojektor
Notebook
Projektor, film o 3D tisku, notebook, přístup k internetu
Přístup k internetu.

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Lekce začíná prezentací plánu vyučovacích hodin. Vyučovací hodiny začínají obecným úvodem do
3D tisku.
1. Učitel zahájí diskusi se studenty o možnosti využití 3D tisku
2. Diskuse má formu brainstormingu. Všechny odpovědi jsou zaznamenány na tabuli. Odpovědi
zatím nejsou vyhodnoceny.
3. Studenti hodnotí s pomocí učitele odpovědi.

Implementace
1.

Učitel představí koncept 3D tisku
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-

Historie
Cíl
Příklady současného využití 3D tisku
Výhody a nevýhody 3D tisku

2. Studenti sledují na videu příklad 3D tiskárny, která je právě v provozu.
Příklad videa: https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
Učitel může sdílet jakýkoliv film, který zobrazuje fungování 3D tiskárny nebo může 3D tiskárnu
puštěnou během vyučovacích hodinách. V tomto případě je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi studenty.
3.

Po diskuzi o videu a možnostech 3D tiskáren se učitel zeptá studentů, kde je možné použití
konceptu 3D tisku.

4. Shrnutí obdržených odpovědí.
Úvod do 3D modelování.
5.
6.
7.
8.

Studenti se rozdělí do dvojic a zapnou počítače.
Studenti otevřou program pro vytváření 3D modelů.
Učitel prezentuje (například zobrazením své obrazovky na projektoru) jak vytvořit 3D model.
Studenti následují učitele a opakují krok za krokem. Počínaje otevřením softwaru, konkrétními
činnostmi až po vytvoření 3D modelu.
9. Studenti mohou volně využívat programové funkce ve zbytku hodin.
Učitel pomáhá studentům v průběhu celého cyklu lekcí.

Navázání
Učitel ukončí výuku shrnutím informací.
Po absolvování cvičení ve třídě by studenti měli sami hledat více informací o 3D tisku.
Učitel by měl připravit seznam dostupných online materiálu, které považuje za důležité, aby mohl
studentům pomoct.
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8. FYZIKÁLNÍ POJMY VE 3D
Fyzika a technologie

Cíle
Student bude schopen:
 používat základní funkce softwaru SugarCad (kreslení, ukládání a tisk);
 prostřednictvím obrázku a videí v Učebně Google získá student představu o páce, síle,
nakloněné rovině a kinetické energii;
 rozvíjet schopnost řešit problémy díky tomu, že se ve skupině a s pomocí učitele řeší
problémy, které se vyskytly při navrhování a tisku geometrických obrazců;
 umět používat kreativitu, fantazii, vynalézavost představivost;
 osvojit si komunikační dovednosti, aktivní poslechové schopnosti a empatii a zlepšit si
dovednost pracovat v týmu, díky skupinové práci.

Doba trvání
5 hodin:
 Příprava: tato fáze je rozdělena na "úvod" - 20 minut – a "instrukce" - 10 minut;
 Implementace: tato fáze je rozdělena na "koncepce" - 30 minut- a "testování" – asi 3
hodiny;
 Navázání: “return" fáze – 1 hodina.

Druhý stupeň základní školy: 11-14 let

Metodika
Metodika je založena na interakci mezi technologií a pedagogikou, která přesahuje „analogové“
vzdělávací modely, a zaměřuje se na experimentování s digitální výukou s cílem rozvíjet schopnost
dětí vytvářet mentální mapy a získávat matematicko-vědecké znalosti. Výuka bude probíhat
frontálně a pořádají ji ze 2/3 učitelé / školitelé a očekává se aktivní zapojení studentů do všech fází
školení, aby se dosáhlo vysokého zájmu a motivace.
Kroky jsou následující:
 Představení a vysvětlení hlavních funkcí 3D tiskárny a funkcí softwaru pro design a tisk;
 Představa o páce, síle, nakloněné rovině a kinetické energii;
 Vysvětlení fází praktických činností;
 Testování digitálního designu;
 Ukládání souboru, tisk a diskuze

Potřeby a zdroje





IT: notebook (jeden do dvojice), projektor/LIM, internetové připojení, 3D tisk
Software: SugarCad, Cura 3D
Online zdroje: Učebna Google
Ukázka již realizovaného prototypu.

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
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Úvod
Po rozdělení studentů do dvojic a přiřazení počítače bude lekce zaměřena na představení hlavních
digitálních nástrojů, provozování 3D modelovacího programu a proces trojrozměrného tisku. V
této fázi bude nutné mít přístup k serveru In3Dire na základě karet SBC (Single Board Computer).
Tento přístup prostřednictvím routeru zajistí použití 3D modelovacího softwaru SugarCad z
notebooků, které budou studenti používat ve fázi testování v off-line režimu. Kromě toho bude
potřeba stáhnout software Cura, který umožňuje provádět změny na navrženém objektu, a poté jej
odeslat k tisku ze stejného počítače. Cura transformuje 3D soubory do souborů vrstev, díky kterým
bude možné změnit velikost 3D modelů a nastavit hlavní tiskové funkce. Aby se usnadnila fáze
návrhu 3D, budou muset být vyrobeny prototypy ve větším měřítku a předloženy studentům. Bude
také zapotřebí mít přístup k online zdroji Učebna Google, kde je možné nahrávat videa a obrázky
související s pojmy, které budou vysvětleny ve třídě.
Učitelé seznámí studenty s pákou, sílou, středem otáčení, nakloněnou rovinou, rovnováhou a
kinetickou i potenciální energií.
Instrukce
Učitelé studentům vysvětlí, jak se přihlásit do Učebny Google, aby se seznámili s tímto učebním
prostředím. Poté vysvětlí fáze činností související s fyzikálními pojmy.

Implementace
Koncepce
Nakreslení páky se středem otáčení ve 2D a její přenesení do 3D. Nakreslení nakloněné roviny v
různých výškách.
Testování
Poté, co budou vysvětleny související fyzikální pojmy, studenti nakreslí páku a nakloněnou rovinu.
Učitelé poskytnou zpětnou vazbu týkající se projektu realizovaného každým studentem a po
dokončení budou studenti pokračovat v závěrečném uložení práce a přenesou ji do 3D tiskárny
prostřednictvím softwaru Cura.
Return
Každý student připraví svůj vlastní projekt pro 3D tisk.

Navázání
Diskuze a hodnocení prováděných činností budou probíhat ve všech fázích realizace. Tím, že jsou
studenti rozděleni do dvojic, jim mohou učitelé kdykoliv poradit a zhodnotit, nakolik dané látce
porozuměli. Učitelé pomohou studentům převážně při ukládání projektu a v následné fázi
nastavení charakteristik tisku, jako je tloušťka vrstvy, teplota, rychlost tisku. Individuální hodnocení
bude zajištěno vytvořením kooperativního a kolaborativního prostředí, které pomůže studentům
udělat a ohodnotit rozhodnutí o plánování a návrhu.
.

Proj. n. 2017-1-PT01-KA201-035929
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

9. H2O MOLEKULE
Přírodní vědy/Chemie

Cíle
Studenti budou schopni:
 používat základní funkce softwaru ThinkerCAD (modelování, slučování objektů, export a
tisk);
 prostřednictvím obrázků a videí v Učebně Google získají studenti konkrétní představu o
struktuře molekuly vody a celkovém tvaru.
 rozvíjet schopnost řešit problémy tím, že se ve skupině a s pomocí učitele řeší problémy,
se kterými se žáci setkávají při navrhování a tisku komplexního modelu
 umět používat kreativitu, fantazii, vynalézavost a představivost;
 osvojit si komunikační dovednosti, aktivní poslechové schopnosti a empatii a zlepšit si
dovednost pracovat v týmu, díky skupinové práci.

Doba trvání
6 hodin:
 Příprava: tato fáze je rozdělena na "úvod" - 30 minut - a "instrukce" - 30 minut;
 Implementace: tato fáze je rozdělena na "slepé modelování" – 2 hodiny – “reprodukční
modelování" – asi 2 hodiny;
 Navázání: fáze “analýzy"– 1 hodina.

Druhý stupeň základních škol: 10-14 let

Metodika
Metodika je založena na propojení chemického konceptu struktury molekuly vody s praktickou
dimenzí modelování a vytváření 3D modelu, který je pro žáky hmatatelným objektem, a pomáhá
jim rozvíjet komplexní představu o klíčovém prvku přírody (voda). Zároveň může být použit pro
vizualizaci dalších molekul. Tato aktivita zvyšuje kreativitu, protože studenti jsou v první fázi
vyzváni, aby modelovali molekulu vody z hlavy, než jim bude ukázán přesný tvar, který se ve druhé
fázi pokusí napodobit a vytisknout.






Představení a vysvětlení hlavních funkcí 3D tiskárny a funkcí softwaru pro design a tisk;
Chemický základ struktury molekuly vody;
Vysvětlení fází praktických činností;
Testování digitálního designu;
Uložení souboru, tisk a diskuze.

Potřeby a zdroje





IT: notebook (jeden do dvojice), projektor/LIM, internetové připojení, 3D tiskárna
Software: SugarCad, Cura 3D
Online zdroje: Učebna Google
Ukázka již realizovaného prototypu.
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Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Úvod
Po rozdělení studentů do dvojic a přiřazení počítače bude lekce zaměřena na představení hlavních
digitálních nástrojů, spravování 3D modelovacího programu a proces trojrozměrného tisku.
V této fázi bude nutné se po připojení k třídní WIFI zaregistrovat do softwaru ThinkerCAD. Kromě
toho bude nutné stáhnout software Cura, který umožňuje provádět změny v navrženém objektu a
poté jej exportovat na SD kartu. Cura transformuje 3D soubory do souborů vrstev, díky kterým
bude možné změnit velikost 3D modelů a nastavit hlavní tiskové funkce. Aby se usnadnila fáze
návrhu 3D, budou muset být vyrobeny prototypy ve větším měřítku a předloženy studentům. Bude
také zapotřebí se připojit k online zdroji Učebna Google, kde je možné nahrávat videa a obrázky
související s pojmy, které budou vysvětleny ve třídě.
Studenti budou podrobně seznámeni s představou o struktuře molekuly vody, díky představení
prototypu a obrázků vybraných učitelem.
Instrukce
Teachers explain the phases of the activity that will be realized related to natural science, the
water molecule structure. He or she will also guide the pupils through the process of the 3D
printing itself. Given the shape of the final model specific measures will have to be taken in order
to achieve a successful print. The pupils will acquire technological understanding of printing a
spherical model that has a very limited surface to adhere to the build plate. They will also have to
count in the fact that as the printer continues upwards overhangs at a certain angle will occur and
thus there might be a need for designing supports to let the printer continues through these areas
flawlessly.
Učitelé vysvětlí fáze činnosti zaměřené na strukturu molekul vody, které budou realizovány v
souvislosti s přírodními vědami. Učitelé také povedou žáky procesem samotného 3D tisku.
Vzhledem k tvaru finálního modelu budou muset být přijata specifická opatření k dosažení
úspěšného tisku. Žáci získají technologické znalosti o tisku sférického modelu, který má velmi malý
povrch, který lpí na konstrukční desce. Jelikož tiskárna postupuje směrem nahoru, dojde v určitém
úhlu k vytvoření převisů, a proto budou muset žáci počítat s nutností navrhnout podpěry, které
tiskárně umožní pokračovat v těchto oblastech bez chyb.

Implementace
Koncepce
Kreslení subjektivní představy struktury molekuly vody ve 3D.
Testování
Studenti nejdříve nakreslí molekulu H20 (naslepo, jak si jí představují). Poté ji vytvoří na základě
šablony, která jim bude poskytnuta učitelem. Následně budou student pokračovat v závěrečném
ukládání práce a přenesou ji do 3D tiskárny prostřednictvím softwaru Cura.
Return
Každý student připraví svůj vlastní projekt pro 3D tisk.

Navázání
Diskuze a hodnocení prováděných činností budou probíhat ve všech fázích realizace. Tím, že jsou
studenti rozděleni do dvojic, jim mohou učitelé kdykoliv poradit a zhodnotit, nakolik dané látce
porozuměli. Učitelé pomohou studentům převážně při ukládání projektu a v následné fázi
nastavení charakteristik tisku, jako je tloušťka vrstvy, teplota, rychlost tisku. Individuální hodnocení
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bude zajištěno vytvořením kooperativního a kolaborativního prostředí, které pomůže studentům
udělat a ohodnotit rozhodnutí o plánování a návrhu.

10.

PYTHAGOROVA VĚTA
Geometrie a technologie

Cíle
Student bude schopen:
 používat základní funkce softwaru ThincerCAD (modelování, slučování objektů, export a
tisk);
 prostřednictvím obrázků a videí v Učebně Google získají studenti konkrétní představu o
Pythagorově větě, včetně chápání rozměrů a měřítek;
 rozvíjet schopnost řešit problémy a to tím, že se ve skupině a s pomocí učitele řeší
problémy, se kterými se žáci setkávají při navrhování a tisku geometrických obrazců;
 umět používat kreativitu, fantazii, vynalézavost a představivost;
 osvojit si komunikační dovednosti, aktivní poslechové schopnosti a empatii a zlepšit si
dovednost pracovat v týmu, díky skupinové práci.

Doba trvání
5 hodin:
 Příprava: tato fáze je rozdělena na "úvod" - 20 minut - a "instrukce” - 20 minut;
 Implementace: tato fáze je rozdělena na "koncepce” - 20 minut - a "testování" – asi 3,5
hodiny;
 Navázání: “return" fáze – 30 minut.

Druhý stupeň základní školy: 11-14 let

Metodika
Metodika je založena na interakci mezi technologií a pedagogikou, která přesahuje „analogové“
vzdělávací modely, a zaměřuje se na experimentování s digitální výukou s cílem rozvíjet schopnost
dětí vytvářet mentální mapy a získávat matematicko-vědecké znalosti. Výuka bude probíhat
frontálně a pořádají ji ze 2/3 učitelé / školitelé a měla by být plánována takovým způsobem, aby bylo
možné sdílet projekt od začátku se skupinou účastníků, aby se dosáhlo vysokého zájmu a motivace.
Kroky jsou následující:






Představení a vysvětlení hlavních funkcí 3D tiskárny a funkcí softwaru pro design a tisk;
Matematické představy o úhlech a Pythagorově větě;
Vysvětlení fází praktických činností;
Testování digitálního designu;
Uložení souboru, tisk a diskuze.
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Potřeby a zdroje





IT: notebook (jeden do dvojice), projektor/LIM, internetové připojení, 3D tiskárna;
Software: SugarCad, Cura 3D;
Online zdroje: Učebna Google;
Ukázka již realizovaného prototypu.

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Úvod
Po rozdělení studentů do dvojic a přiřazení počítače bude lekce zaměřena na představení hlavních
digitálních nástrojů, provozování 3D modelovacího programu a proces trojrozměrného tisku.
V této fázi bude nutné mít přístup k serveru In3Dire na základě karet SBC (Single Board Computer).
Tento přístup prostřednictvím routeru zajistí použití 3D modelovacího softwaru SugarCad z
notebooků, které budou studenti používat ve fázi testování v off-line režimu. Kromě toho bude
nutné stáhnout software Cura, který umožňuje provádět změny na navrženém objektu, a poté jej
ze stejného počítače odeslat k tisku. Cura transformuje 3D soubory do souborů vrstev, díky kterým
bude možné změnit velikost 3D modelů a nastavit hlavní tiskové funkce. Aby se usnadnila fáze
návrhu v 3D, bude zapotřebí vyrobit prototypy ve větším měřítku a ty následně předložit
studentům. Bude také potřeba mít přístup k Učebně Google, kde je možné nahrávat videa a
obrázky související s pojmy, které budou vysvětleny ve třídě.
Díky ukázání prototypů a obrázků, které učitelé vybrali, budou představeny matematické představy
o Pythagorově větě a úhlech.
Instrukce
Učitelé vysvětlí fáze činnosti, které budou uskutečněny v souvislosti s matematikou, hlavními úhly
(ostrými, tupými, pravými a plochými) a Pythagorovou větou.

Implementace
Conception
Kresba geometrických prvků, na nichž je dokázána Pythagorova věta, ve formátu 3D. Kreslení
kruhu s vyobrazenými ostrými, tupými, pravými a plochými úhly.
Testování
Studenti nakreslí trojúhelník a dva čtverce rozdělené na obdélníky (ukládejte práci). Poté bude
nakreslen kruh s úhly (ostrými, tupými, rovnými a plochými) označenými čísly nebo písmeny.
Studenti následně přistoupí k závěrečnému uložení práce a přenesou ji do 3D tiskárny pomocí
softwaru Cura.
Return
Každý student připraví svůj vlastní projekt pro 3D tisk.

Navázání
Diskuze a hodnocení prováděných činností budou probíhat ve všech fázích realizace. Tím, že jsou
studenti rozděleni do dvojic, jim mohou učitelé kdykoliv poradit a zhodnotit, nakolik dané látce
porozuměli. Učitelé pomohou studentům převážně při ukládání projektu a v následné fázi
nastavení charakteristik tisku, jako je tloušťka vrstvy, teplota, rychlost tisku. Individuální hodnocení
bude zajištěno vytvořením kooperativního a kolaborativního prostředí, které pomůže studentům
udělat a ohodnotit rozhodnutí o plánování a návrhu.
.
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11. STRUKTURA DNA
Biologie

Cíle
Student bude schopen:
 používat základní funkce softwaru ThinkerCAD (modelování, slučování objektů, export a
tisk);
 prostřednictvím obrázků a videí v Učebně Google získají studenti konkrétní představu o
struktuře DNA, včetně celkového tvaru;
 rozvíjet schopnost řešit problémy a to tím, že se ve skupině a s pomocí učitele řeší
problémy, se kterými se žáci setkávají při navrhování a tisku geometrických obrazců;
 umět používat kreativitu, fantazii, vynalézavost a představivost;
 osvojit si komunikační dovednosti, aktivní poslechové schopnosti a empatii a zlepšit si
dovednost pracovat v týmu, díky skupinové práci.

Doba trvání
6 hodin:
 Příprava: fáze je rozdělena na "úvod" - 30 minut - a "instrukce" - 30 minut;
 Implementace: tato fáze je rozdělena na "slepé modelování" – 2 hodiny– “reprodukční
modelování" - asi 2 hodiny;
 Navázání: fáze “analýzy”– 1 hodina.

Střední škola: 15-18 let

Metodika
Metodika je založena na propojení teoretického biologického konceptu struktury DNA s praktickou
dimenzí modelování a vytváření 3D modelu, který je hmatatelným objektem žáků, a pomáhá jim rozvíjet
komplexní představu o klíčovém prvku lidského těla. Současně to zvyšuje kreativitu, protože studenti jsou
v první fázi vyzváni, aby modelovali DNA z hlavy, než jim bude ukázán přesný tvar, který se ve druhé fázi
pokusí napodobit a vytisknout.






Představení a vysvětlení hlavních funkcí 3D tiskárny a funkcí softwaru pro design a tisk;
Biologické a chemické základy fungování DNA;
Vysvětlení fází provádění praktických činností;
Testování digitálního designu;
Uložení souboru, tisk a diskuze.
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Potřeby a zdroje





IT: notebook (jeden do dvojice), projektor/LIM, internetové připojení, 3D tiskárna;
Software: ThincerCad, Cura 3D;
Online zdroje: Učebna Google;
Ukázka již realizovaného prototypu.

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Úvod
Po rozdělení studentů do dvojic a přiřazení počítače bude lekce zaměřena na představení hlavních
digitálních nástrojů, provozování 3D modelovacího programu a proces trojrozměrného tisku.
V této fázi bude nutné se po připojení k třídní WIFI zaregistrovat do softwaru ThinkerCAD. Kromě
toho bude potřeba stáhnout software Cura, který umožňuje provádět změny na navrženém
objektu a poté jej exportovat na SD kartu. Cura transformuje 3D soubory do souborů vrstev, díky
kterým bude možné změnit velikost 3D modelů a nastavit hlavní tiskové funkce. Aby se usnadnila
fáze návrhu 3D, budou muset být vyrobeny prototypy ve větším měřítku a předloženy studentům.
Bude také potřeba mít přístup k Učebně Google, kde je možné nahrávat videa a obrázky související
s pojmy, které budou vysvětleny ve třídě.
Díky představení prototypů a obrázků, které vybrali učitelé, se studenti podrobně seznámí se
strukturou DNA.
Instrukce
Učitelé vysvětlí fáze činnosti, které budou realizovány v souvislosti s biologií, funkcí DNA,
strukturou, tvarem a měřítkem.

Implementace
Koncepce
Kreslení subjektivního pojetí tvaru a struktury DNA ve 3D.
Testování
Studenti nejprve nakreslí DNA „vrtuli“ (naslepo, jak si to představují). Poté ji zhotoví na základě
šablony, kterou jim poskytne učitel. Na závěr studenti uloží práci a zašlou ji do 3D tiskárny
prostřednictvím softwaru Cura ke zpracování.
Return
Každý student připraví svůj vlastní projekt pro 3D tisk.

Navázání
Diskuze a hodnocení prováděných činností budou probíhat ve všech fázích realizace. Tím, že jsou
studenti rozděleni do dvojic, jim mohou učitelé kdykoliv poradit a zhodnotit, nakolik dané látce
porozuměli. Učitelé pomohou studentům převážně při ukládání projektu a v následné fázi
nastavení charakteristik tisku, jako je tloušťka vrstvy, teplota, rychlost tisku. Individuální hodnocení
bude zajištěno vytvořením kooperativního a kolaborativního prostředí, které pomůže studentům
udělat a ohodnotit rozhodnutí o plánování a návrhu.
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12.

NÁVRH 3D MODELU
Informatika / Fyzika

Cíle
Cílem cvičení bude představit možnosti 3D tisku v praxi. Po absolvování cvičení by studenti měli být
schopni porozumět teoretickému procesu tisku a vědět, v jakém programu mohou vytvořit modely
pro tisk.
Student se rovněž seznámí s možnostmi 3D tisku a jeho aplikací ve vzdělávacím systému.

Doba trvání
4 hodiny:
 Příprava: Učitel by se měl seznámit s poznatky ohledně současného používání 3D tisku doba trvání závisí na aktuálních znalostech učitelů.
 Implementace: Vyučovací hodiny by měly obsáhnout 3 hodiny lekcí.
 Navázání: diskuze by měla trvat 20-30 minut.

Střední škola: 15-18 let

Metodika
Jeden učitel, který ví, jak vytvářet 3D modely a používat 3D tiskárnu.
Hodiny budou probíhat v počítačové učebně nebo v laboratoři, kde jsou počítače.
Hodiny budou založeny na práci ve dvojici a v diskuzi ve třídě.

Potřeby a zdroje




notebook/počítač
potřebný software
3D tiskárna

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Student, který se bude těchto hodin účastnit, by měl mít alespoň základní znalosti o 3D tisku a jeho
využití.
Aby učitel studentům připomněl základní informace o 3D tisku, uvede hodinu zopakováním
zásadních věcí:
 Co to je 3D tisk
 Jaké jsou jeho výhody a nevýhody
 Kde se aktuálně 3D tisk používá
 Jak vytvořit jednoduché 3D modely
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Učitel zahájí výuku tím, že připomene studentům platná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ve třídě. Před zahájením cvičení učitel krátce vysvětlí mechanismus 3D tiskáren. Vysvětluje
studentům, jak vypadá tiskový proces: od výroby modelu v počítači po obdržení hotového
produktu.

Implementace
1.

Učitel provede zkušební 3D tisk, vytisknutím jednoduchého modelu, který připravil, nebo
představením již vytištěného modelu. Následně to podává studentům, aby se seznámili se
strukturou.
2. Studenti mohou učiteli položit otázky. Poté začnou pracovat na svém vlastním modelu.
3. Učitel rozdělí studenty do dvojic.
4. Každá dvojice pracuje na vytvořením 3D modelu.
5. Studenti spouštějí počítače a software pro vytváření 3D modelů (závisí na možnostech
školy, zda to budou placené programy nebo jednoduché bezplatné softwary)
6. V dalším kroku vytvoří studenti jednoduchý model objektu.
7. Učitel buď může zadat konkrétní téma nebo nechat studenty, aby vytvořili, co chtějí.
8. Učitel kontroluje práci studentů a pomáhá jím ve fázi designování.
9. Studenti mají přístup k internetu, kde mohou získat radu, ale nemají dovolené stahovat již
vytvořené modely.
10. Po dokončení modelování představí každá dvojice svůj vytvořený model.
11. Studenti hlasují pro nejlepší model a ten, který vyhraje, bude nakonec vytisknut v 3D
tiskárně.

Navázání
Po dokončení práce ve skupinách může profesor otestovat teoretické znalosti studentů.
Hodiny jsou ukončeny diskuzí ohledně důležitosti 3D tisku ve vzdělání. Studenti se ptají, jak může
3D tisk ovlivnit atraktivitu školních aktivit a v jakých předmětech lze použít (biologie, chemie,
matematika, atd.)
Učitel uzavírá diskuzi prezentováním reálných příkladů využití 3D tisku ve vzdělání.
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13. METODIKY PRO 3D TISK
Technologie a grafika

Cíle
Na konci aktivity je student schopen vytvořit zjednodušený grafický model a poté jej přenést do
provozních pokynů pro 3D tiskárnu.
Po dokončení tisku se potvrdí přesnost výsledku oproti původnímu objektu.

Doba trvání
8 hodin:
 Příprava: 1 hodina.
 Implementace: vysvětlení provozu 3D tiskárny, identifikace grafického designu, sestavení
komponentů: 6 hodin.
 Navázání: diskuze by neměla trvat déle než jednu hodinu.

Střední škola: 16-18 let

Metodika
Projekt byl založen na týmové práci, do níž byli zapojeni studenti a učitelé. Na práci dohlíželi dva
učitelé, jeden odpovědný za technologický aspekt a druhý za vizuální aspekt. Aktivita probíhala v
laboratoři.
Učitelé nejprve vysvětlili hlavní metody pro používání 3D tiskáren.
Později jsou studenti rozděleni do skupin a každá skupina navrhne projekt.
V první fázi práce každá skupina vytvořila matematický model, který byl určen k realizaci.
Ve druhé fázi je myšlenka přenesena do technického výkresu.
Ve třetí fázi byl vyroben prototyp s pomocí 3D tiskárny.

Potřeby a zdroje






Počítač
Software pro grafický design
3D tiskárny
Jednoduché každodenní předměty pro reprodukci

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Jsou k dispozici jednoduché předměty.
Počítače jsou ovládány, ke každé pracovní skupině je přiřazen počítač.
Provoz sítě je zkontrolován.
Je zkontrolována funkce 3D tiskárny a její správné rozhraní s PC

Implementace
Identifikace předmětu, který bude reprodukován.
Měření předmětu a definice měřítka reprodukce.
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Vymezení některých grafických vylepšení, která mají být provedena.
Návrh předmětu pomocí programu CAD.
Překlad pokynů do jazyku tiskárny.
Realizace předmětu.
Porovnání předmětu, který byl vyroben s původní představou.

Navázání
Učitel se účastní jednotlivých fází pracovních skupin a klade náhodné otázky, aby ověřil povědomí
studentů o prováděných činnostech.
Na konci každé fáze je zkontrolována vytvořená práce (návrh, programovací linie, konečný
produkt) a v případě chyb se opraví.
Po dokončení všech fází si učitel vyžádá brainstorming, aby prověřil obtíže, se kterými se studenti
setkali.
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14.
VYTVOŘENÍ MATEMATICKÉHO MODELU 3D TISKOVOU
TECHNOLOGIÍ
Technologie a matematika

Cíle
Na konci aktivity je student schopen sestavit zjednodušený matematický model a poté jej převést
do operativních pokynů pro 3D tiskárnu.
Po dokončení tisku se potvrdí přesnost výsledku oproti původnímu objektu.

Doba trvání
8 hodin:
 Příprava: 1 hodina.
 Implementace: vysvětlení provozu 3D tiskárny, identifikace grafického designu, sestrojení
komponentů: 6 hodin.
 Navázání: diskuze by neměla trvat déle než jednu hodinu.

Střední škola: 17-19 let

Metodika
Projekt byl založen na týmové práci, do níž byli zapojeni studenti a učitelé. Na práci dohlíželi dva
učitelé, jeden odpovědný za technologický aspekt a druhý za vizuální aspekt. Aktivita probíhala v
laboratoři.
Učitelé nejprve vysvětlili hlavní metodiky pro používání 3D tiskáren.
Později jsou studenti rozděleni do skupin a každá skupina navrhne projekt.
V první fázi práce každá skupina vytvořila matematický model, který byl určen k realizaci.
Ve druhé fázi je myšlenka přenesena do technického výkresu.
Ve třetí fázi byl vyroben prototyp s pomocí 3D tiskárny.

Potřeby a zdroje






Počítač
Matematický software
3D tiskárny
Jednoduché každodenní předměty pro reprodukci

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
Jsou k dispozici jednoduché předměty.
Počítače jsou ovládány, ke každé pracovní skupině je přiřazen počítač.
Provoz sítě je zkontrolován.
Je zkontrolována funkce 3D tiskárny a její správné rozhraní s PC

Implementace
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Identifikace předmětu, který bude reprodukován.
Měření předmětu a definice měřítka reprodukce.
Vymezení některých grafických vylepšení, která mají být provedena.
Návrh předmětu pomocí programu CAD.
Překlad pokynů do jazyku tiskárny.
Realizace předmětu.
Porovnání předmětu, který byl vyroben s původní myšlenkou.

Navázání
Učitel se účastní jednotlivých fází pracovních skupin a klade náhodné otázky, aby ověřil povědomí
studentů o prováděných činnostech.
Na konci každé fáze je zkontrolována vytvořená práce (návrh, programovací linie, konečný
produkt) a v případě chyb se opraví.
Po dokončení všech fází si učitel vyžádá brainstorming, aby prověřil obtíže, se kterými se studenti
setkali.
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15. MYTOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLU – HOMÉROVY EPICKÉ BÁSNĚ
Vztahuje se k učebním oblastem informatiky a literární vědy, dějinám nebo starořeckému jazyku

Cíle
Cíle této aktivity jsou následující:
Zvýšit kvalitu vyučovací hodiny
Zvýšit zájem student o výuku
Rozvíjet dovednosti u studentů, jako je řešení problémů, budování týmů, komunikace,
schopnosti učit se, digitální gramotnost
Cíle jsou prezentovány následovně.
Student bude:
1. Schopen spolupracovat
2. Schopen iniciovat a rozvíjet podnikavý přístup
3. Vybaven znalostmi, dovednostmi a postoji, co se týče kreativity, vytváření a inovací
Rovněž získají znalosti o vědách a vědeckých termínech, jako jsou:
Kalibrace, konfigurace, model, konstrukce a výroba průmyslových výrobků, materiálové
inženýrství, analýza výsledků, testování.
Budou také rozvíjet dovednosti v oblasti 3D tisku. Zejména se naučí, jak:
 Změnit tiskové materiály
 Kalibrovat tiskový disk
 Odstranit materiál, který zůstal v tiskové trysce
 Převést své návrhy do tisknutelného .stl formátu a přizpůsobit program Cura, aby
vytiskl jejich výtvory
 Uvědomit si, že změna úhlu objektů vzhledem k vodorovné nebo svislé ose mění
strukturu objektů, které mají být vytištěny.

Doba trvání
6 hodin:
 Příprava: 1 hodina na otázky & 1 hodina na nahrání softwaru). Dohromady 2 hodiny.
 Implementace: 4-5 hodin (aktivita by měla být realizována po dobu 4 nebo 5 didaktických
hodin)
 Navázání: 1 hodina

Střední škola: 17-19 let

Metodika
Metodika: Konstruktivistické učení je založeno na víře, že učení probíhá, když se studenti aktivně
podílejí na procesu budování smyslu a znalostí na rozdíl od pasivního přijímání informací. Žáci jsou
tvůrci významu a znalostí. Studenti se učí, jak se absolvováním školení učit, aby převzali iniciativu
pro své vlastní studijní zkušenosti. Studenti pracují především ve skupinách, učení a nabývání
znalosti jsou interaktivní a dynamické. Velký důraz je kladen na sociální a komunikační dovednosti
a na spolupráci a výměnu názorů.
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Vedoucí: Dva facilitátoři. Jeden vede a druhý pomáhá dětem. Učitelé by měli mít základní znalosti o
3D tisku. Úlohou učitelů je podnítit a usnadnit diskusi. Proto by se měl učitel zaměřit především na
vedení a povzbuzení studentů kladením otázek, které je povedou k vypracování vlastních závěrů k
danému tématu.
Aktivita se bude konat v laboratoři / učebně a vyžaduje skupinovou práci.

Potřeby a zdroje






Knihy, online nástroje pro návrhy, kartony, zvýrazňovače, nůžky
Filamenty, barvy pro 3D materiály,
notebook(y), projektor, internetové připojení, USB kabel, SD karta
Software: 3D software pro modelování a design (např. Thinkercad, blender), 3D Cad
software (solidworks) nebo Sketchup , 3D tiskový software (např. Ultimaker Cura)
CNC stroj

Rozsáhlý seznam potřeb a zdrojů najdete zde: https://www.simplify3d.com/support/materialsguide/

Popis činnosti - krok za krokem:
Příprava
A. Nahrajte tiskový program Cura a další programy do všech počítačů v učebně. Požádejte
studenty, aby vám pomohli.
B. Připravte si otázky, které je povedou k pochopení epických básní Homera.

Implementace
1. Představte studentům obsah kurzu.
2. Zeptejte se jich na otázky týkající se porozumění epických básní Homera, jaké jsou
důležité postavy a předměty pro zápletku básně – např. například bohové na Olympu,
bohyně Calypso či minstrel nebo Odysseus.
3. Zeptejte se jich, aby přemýšleli o tom, proč byly tyto postavy a předměty důležité pro
Odysseovy cesty.
4. Zeptejte se, jak by informace dokázali znázornit a jak provést jejich vyobrazení. Cílem je
hledat vyobrazení / kreslení / atd. online a prostřednictvím knih.
5. Uveďte je do 3D designu.
6. Dejte studentům 2–3 hodiny, aby se seznámili se základními funkcemi a parametry.
7. Nainstalujte pro studenty tinkercad , aby se naučili navrhovat a ukažte jim, jak najít a
procházet 3D modely na webu. Povzbuzuje je, aby pracovali ve skupinách.
8. Požádejte je, aby začali s jednoduchými návrhy a konstrukcemi, jako je klíčenka s jejich
jmény.
9. Ukažte jim software Cura, který je určený k tisku a aby našli způsob, jak nakonfigurovat
jeho parametry tak, aby dosáhli rychlého tisku s dobrými výsledky.
10. Povzbuďte je, aby se naučili, jak převést své původní návrhy na soubory .stl a poté na
soubory .gcode.
11. Zajistěte jim nové materiály různých barev a ukažte jim, jak se provádí změna materiálu. V
některých případech může být nutná kalibrace tiskové podložky.
12. V průběhu toho, co bude tiskárna tisknout, pomáhejte studentům měnit materiál,
kalibrujte tiskovou podložku a pokračujte v čištění materiálu, který se nahromadil a
ztuhnul v trysce a stěnách trubice. Možná bude nutné vyměnit trysku a materiál
několikrát zahřát, aby se vyčistil vnitřek trubky od ztuhlého materiálu.
13. Těm, co projevují neobvyklý zájem o získaní znalosti a dovednosti v oblasti tisku, ukažte
použití softwaru Ultimaker 2+.
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14. Požádejte každou skupinu, aby dokončila své konstrukce, což vyvolá diskuzi o tom, jak jim
to, co vytvořili, pomůže k porozumění kontextu vyučovací hodiny.

TIP: Pusťte si relaxační hudbu!

Navázání
1. Diskuze ve třídě: Jak se jim tato zkušenost líbila?
2. Požádejte studenty, aby uvažovali o svém individuálním učení. Navrhované otázky jsou: co
bych měl zlepšit? Jaké jsou moje silné stránky? Co se mi líbí a naopak nelíbí na 3D tisku?
Jak mi 3D tisk pomohl v učení se na informatiku, historii, literaturu, atd.?
3. Požádejte studenty, aby připravili ústní nebo písemnou práci na to, jak díky 3D tisku
pochopili obsah vyučovacích hodin informatiky, historie, literatury, atd.
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