
Prvek  MYŠ
1. Vytvo  program „Myš“. Kliknutím levého tla ítka myši Baltík popojde, kliknutím

pravého tla ítka myši se oto í
2. Vytvo  prográmek „myška“ – na klik levého tla ítka se Baltík oto í doprava, p i

držení pravého tla ítka Baltík popojde.
3. Vytvo  program „H íbek“,na ti scénu s 10 h iby. Pak p i kliknutí levým tla ítkem

na h ib Baltík popojde, když klikne mimo, nic se nestane
4. Vytvo  program „Baltik jde“. P i stisku pravého tla ítka myši na sou adnicích

polí ka 0,0 Baltík popojde. P i stisknutí mimo se Baltík nato í vlevo
5. Vytvo  program „ aruji barvy“ .

a. i stisku levého tla ítka myši Baltík vy aruje p ed sebe náhodn  zvolené
barvy (p edm ty 136 až 150)

b. i stisku pravého tla ítka myši Baltík toto polí ko od aruje
6. Vytvo  projekt “P esu  Baltíka“

a. Vy aruj do každého rohu pomocí sou adnic zvone ek
b. i stisknutí levého tla ítka myši  libovolný zvone ek se Baltík p emístí do

daného rohu
c. i stisknutí pravého tla ítka myši se Baltík p emístí do st edu plochy

7. Vytvo  projekt „Sou adnice myši“
a. 3 krát vy aruj na polí kové sou adnice myši kv tinu
b. nekone krát na bodové sou adnice myši šneka (pr hledn )

8. Vytvo  projekt „H ib“
a. Na ti scénu s 10 h iby
b. Pokud najedeš ukazatelem myši na h ib, p emístí se Baltík na náhodné

sou adnice
9. Vytvo  projekt „schování ukazatel myši

a. Po stisku klávesy S se kurzor p emístí na náhodnou pozici a zmizí
b. Po stisku klávesy O se kurzor op t objeví

10. Vytvo  projekt „Chy  Baltíka“
a. Ukazatelem budeš Baltíka chytat – snažíš se ukázat kurzorem na pozici

Baltíka
b. Baltík se po p iblížení kurzoru p ímístí na jiné náhodné polí ko
c. Chvíli a  Baltík eká, jinak ho nechytíš

11. Vytvo  projekt „Houba “
a. Poskládej les se spoustou h ib
b. Najedeš-li ukazatelem na strom, náhodn  se ukazatel p emístí na libovolné

sou adnice
c. ib sebereme klinutím pravého tla ítka
d. Sesbírání h íbk  bude animované zmizení s oblá kem

Na druhé stránce najdeš možná ešení prográmk
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