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LED s Arduinem 

Autor: Mgr. Martina Kupilíková, Centrum robotiky 

Časová náročnost: 4x 45 minut 

Ročník: 8.-9., SŠ 

Předmět: informatika, fyzika, robotika 

Učivo: programování, elektrický obvod 

Pomůcky: Arduino Nano + propojovací kabel, PC, SW Arduino IDE, nepájivé pole, LED 

různých barev, vodiče, tlačítka, baterie, rezistor (220 Ω) 

 

Žáci jsou rozděleni do malých skupin po dvou nebo třech žácích. Nejprve jsme se věnovali 
elektrickým obvodům, jednotlivým komponentům, podmínkám, kdy v elektrickém obvodu prochází 
elektrický proud, schematickým značkám atd. To vše je pro děti opakování z fyziky.  

Pak jsme se pustili do praktické části - do zapojování obvodů v nepájivém poli (v angličtině 
breadboard). Nepájivé pole je skvělá pomůcka, díky které můžete poměrně snadno propojovat elektrické 
obvody. Pokud bude potřeba něco v elektrickém obvodu změnit, tak to nebude problém, protože u tohoto 
systému nepájíte a změnu můžete provést poměrně rychle. Neznamená to ale, že byste si neměli dávat 
pozor, jak co zapojujete. Nevhodně zvolený rezistor nebo opačná polarita napájení mohou vést  
k odpálení součástky. Během dvou vyučovacích hodin jsme si zopakovali teoretické znalosti a zapojili  
ve skupinkách následujících šest el. obvodů.  

 

 

 

Zapojovali jsme jednoduché obvody s LEDkami a tlačítky. I tady jsme měli možnost vrátit se k 
něčemu, co už děti znaly - sériové a paralelní zapojení a jejich využití v praxi.  
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Poté už jsme se začali věnovat programování samotného Arduina Nano. Na začátku je třeba 
žákům vysvětlit, co vše musí nastavit v nástrojích (vývojová deska, procesor a port) a také vysvětlit dvě 
stěžejní části kódu. Na obrázku nejprve najdeme funkci void setup. Mezi složené závorky zapíšeme to, co 
se děje jen jednou na začátku programu. Druhou funkcí void loop zapisujeme kód, který se bude opakovat 
stále dokola. Ukážeme si to na příkladu. Máme zapojenou jednu LED na digitálním pinu s číslem 12.  
Ve funkci void setup definujeme LED jako výstup a ve funkci void loop nastavujeme blikání LED, respektive 
1000 milisekund LED svítí, 1000 milisekund LED nesvítí. 

 
Na tomto základu jsme 

si postavili několik dalších 
úloh. Mezi blokovým 
programováním (např. nástroj 
Scratch) a programováním  
v textu (např. Arduino) je velký 
rozdíl. U textu je třeba, aby žáci 
byli pečliví a nedělali chyby, 
respektive chyby dělat mohou, 
ale je třeba s chybou pracovat. 
Svým způsobem je práce  
s textem učí pořádku a 
pečlivosti. Úkol s jednou LED 
se dá rozšířit na zapojení dvou, 
tří, čtyř, ... LED. Po vyzkoušení 
a pochopení úlohy samotné 
žáky napadají otázky jako 
např. Podaří se mi 
naprogramovat více LED? 
Budou blikat postupně? Budou 
rozsvícené ve stejný čas?... 
Ale já to chci jinak, musím 
program změnit. Jak? Kde?  

 
Na výsledky práce žáků se můžete podívat zde: https://1url.cz/JzZME 

 

https://1url.cz/JzZME

