
 

 

3D modelování a 3D tisk 
 

Cílem je: 
1) Naučit žáky pracovat ve virtuálním trojrozměrném prostředí, 

modelovat jednoduchá objemová tělesa i tělesa složitějších 

tvarů, včetně jejich sestav a pohyblivých mechanismů. 3D 

prostředí, je také úvodem do základní konstruktivní geometrie 

ve vyučování matematiky. 

2) Umožnit žákům vytisknout 3D objekty na 3D tiskárně. 

3) Účastnit se např: https://proskoly.prusa3d.cz/#zacit 

4) Realizovat námět: Stavebnice z trubek 

5) Pokračovat směr - robotika 

 

Používané programy: 
Pro začátečníky a jako úvod do modelování 3D budeme používat program 

TinkerCAD (www.tinkercad.com).  

Základní představení programu najdete zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=gOs6Mdj7y_4 

TinkerCAD je bezplatný online program pro 3D modelování, který běží ve 

webovém prohlížeči. Od té doby, co byla k dispozici v roce 2011, se stala 

populární platformou pro vytváření modelů pro 3D tisk a také úvodem do základní konstruktivní geometrie ve 

školách.  

 

Pro pokročilé a šikovné  budeme pokračovat na platformě Fusion 360: https://www.cad.cz/pr/87-pr/7787-

fusion-360-zdarma-a-s-ceskym-navodem.html. Program Fusion 360 je zdarma pro studenty, učitele, kutily 

a startupy a přeci jen je to velmi schopný CAD software se spoustou profesionálních nástrojů pro parametrické 

modelování, volnoplošné modelování i práci s povrchy a mesh sítí. Umožňuje vám načítat desítky extérních 

souborů, vytvářet složité sestavy, využít nástroje pro přípravu pro 3D tisk. 

 

1) Technické zabezpečení výuky - zajištění 3d tisku vytvořených modelů podle možností a velikosti 

tiskáren 

o V současnosti Průša Reaserch SL1 

o Průša Reaserch Mini 

2) Podmínky pro začátečníky 

o Lekce – 60 minut – 1x týdně – pondělí  

▪ 1. běh (4. - 5. třída ?) 14:00 – 15:00 hod – jsem přesvědčený, že děti ve 4.-5. třídě již 

dokáží s programem pracovat a budou po kroužku lépe připraveni na informatiku, co 

se týče prací s PC, myší a ovládání programu na obrazovce. 

▪ 2. běh (6. – 9. třída ?) 15:15 – 16:15 hod 

o Cena – 375,-Kč  

▪ Minimální počet 7 žáků – max 10  

3) Podmínky pro pokročilé 

o Budou nastaveny nejdříve od II. Pololetí, podle počtu zájemců, kteří zvládnou první běh. 

 

4) Materiálové náklady pro tisk 

o cena každého výtisku bude stanovena individuálně (program, který umožňuje nastavení tisku 

„Slicer“ spočítá celkovou váhu objektu v gramech) – není dost dobře možné zabudovat cenu 

materiálu do ceny kroužku, protože nechceme limitovat žáky a jejich vlastní tisky. 
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