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Panečku, Paříž je 
nádherná!

Není čas na prohlížení 
památek! Úsměv Mony 
Lisy uvěznil jednoho 

z Vesmírných  ochránců!

To je 
zvláštní…

Hvězdná brána nás 
zavedla do Paříže… 

Tak vzhůru do muzea 
Louvre!

Obraz je tam 
uvnitř!

Uf, uf!
Asi jsem si měl před 

běháním sundat 
skafandr.

Stůjte! My, 
Přívrženci Temna, vás 

dovnitř tak snadno 
nepustíme!

Rato, ty zrádce! Rato, ty zrádce! 
Nemůžu uvěřit, Nemůžu uvěřit, 
že teď pomáháš že teď pomáháš 

Temnému mágovi!Temnému mágovi!

Všechno umění 
světa je teď mé!

Ha, ha!

Ale umění je určeno 
pro všechny. Nemůžeš 
si ho nechat jenom pro 

sebe!

Hm! A teď je obraz, Hm! A teď je obraz, 
který uvěznil vašeho který uvěznil vašeho 

kamaráda, rozsekaný na kamaráda, rozsekaný na 
kusy! Přijměte mou výzvu kusy! Přijměte mou výzvu 

a pak si můžeme a pak si můžeme 
promluvit!promluvit!
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Pak přidejte skript, který zařídí, aby 
Scéna přehrávala hudbu. Dílek opakuj 
 dokola patří mezi speciální druh dílků, 
jimž říkáme cykly. Hudba, kterou dovnitř 
tohoto dílku přidáte, se bude přehrávat 
stále dokola. Zvolte proto takovou hudbu, 
jež se vám líbí!

Nejprve do programu importujte obrázek 
muzea Louvre jako pozadí.

Cíl kapitoly
Naučte se, jak ve vytvářené hře 
řídit postup a směr, kterým se hra 
ubírá. Dozvíte se, jak lze pomocí 
proměnných zaznamenávat skóre 
a jak můžete pomocí zpráv upra-
vovat, jakým způsobem po sobě 
jednotlivé části hry následují.

Hra
Hra se bude skládat ze dvou částí. Nejpr-
ve budete odpovídat na Ratovy hádanky 
a poté budete řešit hlavolam, jak složit 
rozbitý obraz Mony Lisy opět dohromady. 
Pokud však uděláte tři chyby, prohráli jste 
a hra končí!

MUZEUM LOUVRE

ÚROVEŇ
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Nyní pomocí tlačítka  přidáme novou 
postavu představující Ratu: Obrázek této 
postavy se jmenuje fantasy4 a najdete ho 
ve složce obrázků jazyka Scratch nazvané 
Fantasy.

Nejprve vytvořte skript 1. 
Cyklus opakuj dokola 
způsobuje, že se Rata vznáší.

Skript 2 položí hráči první z Ratových otázek. 
K sestavení skriptu budete potřebovat dílky ptej se 
a povídej z palet Vnímání a Vzhled. Protože Rata 
dává hráči na výběr ze dvou možností, odpověď je 
buď A, nebo B.
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Možná jste si všimli, že ve skriptu 2 využí-
váme příkaz rozešli všem Otázka 2, 
pokud hráč na položenou otázku odpoví 
správně. Pomocí příkazů rozešli rozesí-
láme zprávy. Zprávy fungují jako oznámení 
pro všechny skripty programu. Používáme 
je tehdy, když chceme propojit související 
části hry. Zkuste vytvořit skripty 3 a 4 pro 
další dvě Ratovy otázky. Tyto dva skripty se 
nespustí dříve, než budou rozeslány zprávy 
 Otázka 2 a Otázka 3, protože ke svému 
startu používají dílek po obdržení 
zprávy.

3

4

Pokud hráč odpoví na všechny 
otázky správně, skript 4 rozešle 
zprávu nazvanou Hlavolam. 
Ta dá ostatním skriptům vědět, 
že Ratův kvíz skončil a je čas na 
druhou část hry, tedy hlavolam.
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Nyní se podívejme na jednotli-
vé kostýmy podrobněji: Nejprve 
si prohlédněte první z kostýmů, 
který obsahuje instrukce ke hře.

Pomocí tlačítka  do svého programu nahrajte 
postavu Hlavolam ze složky Postavy. Nejedná se 
pouze o jeden obrázek, ale o postavu s několika 
různými kostýmy. Mezi kostýmy postavy najdete 
jak instrukce ke hře, tak dílky rozbitého obrazu 
Mony Lisy. Poslední dva kostýmy postavy tvoří 
obrázky, které se hráči zobrazí poté, co hru vyhra-
je, nebo naopak prohraje.

ÚROVEŇ
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Další tři kostýmy představují opět 
instrukce ke hře a také úvodní 
obrazovku hry.

Poté, co se zobrazí instrukce ke 
hře, uvidí hráč postupně čtyři 
dílky obrazu Mona Lisa. Aby ve 
hře zvítězil, musí si zapamatovat 
posloupnost těchto dílků.

Podle toho, zda 
hráč vyhraje, nebo 
prohraje, se na 
konci hry zobrazí 
jeden z těchto dvou 
kostýmů.
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Pro postavu s tolika kostýmy budeme potřebovat hodně skriptů: 
Začněte tím, že do programu přidáte takzvanou proměnnou. Díky 
proměnným máte přehled o číslech, která se v průběhu hry mění, jako 
jsou skóre, množství života hráče a další.

V paletě Proměnné klikněte na tlačítko Vytvoř proměnnou 
a vytvořte novou proměnnou s názvem Počet pokusů. Díky této 
proměnné bude počítač vědět, kolik pokusů k vyřešení hlavolamu 
hráči zbývá.

A nyní již k samotné tvorbě skriptů. Přidejte 
do programu skripty 1 a 2. Skript 1 zajiš-
ťuje, že proměnná Počet pokusů nebude 
vidět během Ratova kvízu. Skript 2 zařizuje, 
aby postava Hlavolam měnila své kostýmy 
tak, jak jsme to popisovali na stranách 48–49.
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Nyní přidáme další čtyři 
skripty. Každý z nich bude 
odpovídat jedné správné 
odpovědi na hlavolam. Pokud 
hráč stiskne špatnou šipku, 
postava změní svůj kostým 
a rozešle zprávu nazvanou 
Špatně. Tato zpráva nám 
dá vědět, že máme změnit 
hodnotu proměnné Počet 
pokusů.

Všimněte si, jakým způsobem 
umožní rozeslání zprávy 1 na 
konci skriptu 3 spustit skript 4. 
Podobně se spouští i skript 5 
pomocí příkazu Po obdržení 
zprávy 3, kterou skript 4 
rozešle tehdy, pokud hráč stiskne 
správnou šipku. Pokud se hráči 
podaří stisknout všechny šipky 
ve správném pořadí, rozešle 
skript 6 zprávu Výhra.

3 4

5 6
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Uměli byste s pomocí zpráv a dílku ptej se vytvořit test 
osobnosti? A co třeba vytvořit hru určenou k procvičení 

cizího jazyka, která by využívala oboustranné kartičky s čes-
kým slovem a jeho překladem do cizího jazyka? Zkuste to!

Výzva kocoura Scratchyho

Nakonec přidejte postavě Hlavolam ještě tři skripty. 
Skript 7 odečítá jedničku od proměnné Počet 
pokusů pokaždé, když obdrží zprávu Špatně. 
Skripty 8 a 9 umožňují na konci hry zobrazit 
oznámení o výhře či prohře hráče.

A to je vše! Nezapomeňte svůj projekt 
uložit (Soubor  Uložit) a hru si 
vyzkoušet. Schválně, jestli se vám 
podaří vyhrát!
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