
 

Meníme pozadie stránky: 

 

 z príkazového riadku (za otáznik napíšeme príkaz): 
 nechfarbapozadia "tmavomodra       

 … zmení celé pozadie stránky na jednoliatu farbu (tmavomodrú)  

 

 pravým tlačidlom myši na stránke vyberieme z kontextového menu: Pozadie zo súboru... 

 a následne vyhľadáme na disku súbor, ktorý chceme vložiť do pozadia 

 

 z príkazového riadku (za otáznik napíšeme príkaz): 
 Stranka1’nechPozadie "bankomat.bmp    

 …vloží do pozadia stránky súbor s názvom bankomat.bmp, ktorý hľadá v adresári  

 C://ProgramFiles(x86)/Imagine/obrazky, alebo v jeho podadresároch: 
 Stranka1’nechPozadie  "|pozadia/fialove.bmp|  

 (ak tam taký nenájde, vypíše chybu, súbor musí mať príponu .bmp) 

 

Meníme tvar korytnačky: 

 

 cez rodný list korytnačky (pravé tlačidlo myši na korytnačke, zvolíme Zmeň k1, na karte Tvar 

stlčíme tlačidlo Tvar a vyberieme si z disku obrázok, ktorý chceme) 

 

 z príkazového riadku (za otáznik napíšeme príkaz): 
 nechtvar "lodka.lgf       

 … zmení tvar korytnačky na lodku (alebo na aký súbor zadáme: napr. “abc.lgf sú písmenká, 

 “asteroidy.lgf sú vesmírne kamene,… ), súbor musí byť v priamo v adresári  

 C://ProgramFiles(x86)/Imagine/obrazky, môže to byť obrázok formátu .lgf, .bmp, .jpg, .gif, 

 alebo v jeho podadresároch:   nechtvar "|pozadia/fialove.bmp|  

  alebo vo svojom priečinku:   nechtvar "|G://tercia/meno/moje.lgf|  

 

ak má korytnačka nastavený tvar, vidíme často jeden obrázok (možno aj pohyblivý), po otočení 

klasickej korytnačky sa obrázok zmení (akoby sa korytnačka natočila tým smerom) – to je preto, lebo 

obrázok korytnačky má rôzne „zábery“ a po zmene natočenia sa zobrazujú jej ďalšie zábery. 

Niektoré tvary korytnačky majú rôzne zábery (častokrát neodzrkadľujú otáčanie, ale sa mení celý 

obrázok), vyskúšajte si: nechtvar    "abc 
nechzaber ?       
 

nechtvar    "asteroidy 
nechzaber ?       
 

nechtvar    "kockahracia 
nechzaber ?       

 

Vkladáme na stránku rôzne obrázky: 
 

odtlacObrazok "dom1 

...korytnačka urobí odtlačok obrázku, ktorý je v súbore 
C://ProgramFiles(x86)/Imagine/obrazky/dom1.lgf  
  
odtlac 

...korytnačka odtlačí svoj aktuálny záber svojho tvaru, napr.: 
ph 

nechtvar    "abc 
nechzaber ?       

odtlac 

nechzaber ?       

do 100  

Tip: ak si chcete vytvoriť vlastný obrázok, 

použite Logomotion (nakreslite niečo, 

potom voľba Animácia/ Vytvoriť 

animáciu/ počet záberov=24, uhol= 360°, 

potom označiť všetky fázy a voľba: 

Animácia/Fázy/Zmeniť na zábery, potom 

súbor uložiť vo formáte .lgf do svojho 

priečinka, pri odvolávke na tento súbor 

použijeme | | viď vyššie  



 

1. úloha:  

 

Pokúste sa na stránke vytvoriť vesmír: 

 vytvorte tlačidlo HVIEZDY (ním sa zmení pozadie na tmavomodrú a náhodne sa rozhodí 20 

žltých bodiek veľkosti 10, 15 kusov bodiek inej žltej veľkosti 7 a ešte 10 bodov veľkosti 5), 

 potom vytvorte tlačidlo PLANETY (vytvorte aspoň 8 korytnačiek na rôznych miestach 

vesmíru a pomocou nich buď odtláčajte ich zmenený tvar, alebo si vyskúšajte odtláčanie 

rôznych obrázkov zo súboru: asteroid, raketa, ..., prípadne nechajte 

korytnačke nakresliť planétu ako na obrázku – naprogramujte procedúru 

PlanetaSaturn, a ďalšie podľa svojej fantázie, každá korytnačka bude mať na 

starosti vykreslenie jedného objektu: Slnko, Zem, Mars, Jupiter, Mesiac, 

Saturn, Venuša, Neptún, asteroidy, rakety...) pozn. aby nám korytnačka 

„nezavadzala vo vesmíre“ môžeme ju skryť príkazom napr. k2’skry      

 k2’ukaz … znova ukáže skrytú korytnačku 

 

2. úloha:  

 

 

Vytvorte projekt = hru NahodneSlovicko. 

 

Zmeňte tvar korytnačky (súbor abc.lgf), vypnite jej pero, zmeňte jej domovskú pozíciu na [-200 0]. 

 

Potom na stránku vložte tlačidlo („Nová hra“), do ktorého naprogramujete: 

 vloženie náhodného jednofarebného pozadia, 

 návrat korytnačky na domovskú pozíciu, 

 jej natočenie na smer 90° vpravo.  

Týmto tlačidlom sa bude pripravovať nová hra. 

 

Potom vytvorte na stránke dve tlačidlá:  

Prvé tlačidlo („Daj pismenko“), ktorým budete meniť záber korytnačky na náhodný. 

Druhé tlačidlo („Zapíš“), ktoré urobí toto: odtlačí aktuálny tvar korytnačky na plochu a posunie sa o 50 

krokov dopredu. 

 

Vyskúšajte si takúto hru: pokúste sa vyskladať z náhodných písmenok čo najdlšie slovo, pričom 

akceptujte prvé písmenko z ktorého by sa v slove dalo pokračovať. Súťažte so spolužiakmi, alebo sa 

pokúste o svoj vlastný rekord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. úloha:  

 

vytvorte rôzne obmeny predchádzajúcej hry s písmenkami: 

 na stránke vytvorte 4 korytnačky (4 písmenká) a jedno tlačidlo, ktorým budeme naraz meniť 

všetky štyri písmenká na náhodné (komu sa skôr podarí vytvoriť zmysluplné slovo?) 

 na stránke vytvorte 3 korytnačky (3 písmenká), po kliknutí na korytnačku=písmenko sa zmení 

na iné (komu sa skôr podarí vytvoriť zmysluplné slovo?) 

  


