
TWINE – tutoriál 

1. Otvorte si stránku: https://twinery.org/ 

2. Twine môžete používať buď online, alebo si aplikáciu stiahnuť do svojho počítača.  

 

 

3. Ak sa rozhodnete používať Twine online alebo si ho stiahnuť, použitie je veľmi 

podobné. Po otvorení uvidíte vpravo:  

4.  

 

5. Vytvorenie nového príbehu. Najskôr je potrebné vybrať názov príbehu:  

Verzia na stiahnutie 

Použitie online 

Vytvorenie nového 

príbehu 
Je tu niekoľko 

možností – okrem 

vytvorenia nového 

príbehu, môžete 

príbeh importovať 

zo súboru, nájdete 

tu aj archív, 

možnosti 

formátovania, 

jazyky a pomocníka.  

https://twinery.org/


 

6. Keď vložíte názov príbehu, otvorí sa Vám stránka, na ktorej budete príbeh vytvárať. 

Začiatok príbehu je predpripravený („Untitled Passage“). Dvojitým kliknutím ho 

môžete upravovať. 

 

 

7. Úprava a pridanie textu:  

 

 

 

Začiatok príbehu 

Názov úryvku 

Možnosti 

formátovania textu 

Pridanie prepojenia 

Miesto na písanie 

textu 



8. Pridanie prepojenia (ďalších možností pokračovania). Kliknite na link (ako na obrázku 

vyššie) a zobrazia sa Vám nasledovné možnosti:  

 

 

 

Keďže chceme mať viacero možností pokračovania postup zopakujeme toľkokrát, koľko 

možností pokračovania chceme v tejto časti mať.  

 

 

  

Na toto miesto vložíte text, 

ktorý má byť prelinkovaný. 

V tomto prípade: možnosť 1 

To vyberiete, čo sa má stať po 

kliknutí na „možnosť 1“. 

Napíšte názov ďalšej časti 

príbehu („Passage name“) 

Následne kliknite na „ADD“. 

Automaticky sa vytvorí 

prepojenie aj nová časť 

príbehu. 



9. Keď sa vrátite späť na začiatok príbehu, už budete vidieť vetvenie príbehu. Môžete 

pridávať ľubovoľné množstvo častí i variácií.  

Postup je vždy rovnaký: kliknúť na pasáž, ktorú chcete upraviť, vložiť text, cez možnosť 

„LINK“ vložiť prepojenie na ďalšie pasáže 

 

 

10. Keď máte hotový príbeh, môžete ho zobraziť cez možnosť „PLAY“  

Príbeh môžete stále upravovať, keď sa opäť vrátite do pracovnej verzie.  

 

 

VKLADANIE OBRÁZKOV DO PRÍBEHU 

Ak chcete vložiť obrázok do príbehu, potrebujete mať obrázok uložený na internete – buď na 

vlastnej doméne, alebo ak chcete využiť iný obrázok pozor na autorské práva!  

Čiže adresa obrázku sa bude začínať: https://... alebo http://... a končiť bude: .jpg alebo .png 

alebo .gif (alebo iný formát obrázkov) 

Napríklad: https://fphil.uniba.sk/typo3temp/pics/Cover_03_90a1a4f752.png  

   

Odkaz sa začína https://...      A končí .png 

 

Keď máte pripravenú adresu obrázka, do twine na miesto, kam chcete vložiť obrázok, 

použijete tento príkaz:  

<img src="https://fphil.uniba.sk/typo3temp/pics/Cover_03_90a1a4f752.png" alt="sas" />  

 

Informácia o zdroji obrázka       

     Adresa obrázka 

„Alt“ nastavuje text, ktorý sa vypíše 

vtedy, ak sa z nejakého dôvodu 

nebude môcť zobraziť (načítať) 

obrázok. 

https://fphil.uniba.sk/typo3temp/pics/Cover_03_90a1a4f752.png
https://fphil.uniba.sk/typo3temp/pics/Cover_03_90a1a4f752.png


Obrázok môžete aj „prelinkovať“ – vytvoriť prepojenie. Ak potom kliknete na obrázok, zobrazí 

sa Vám ďalšia pasáž textu/príbehu. Link vytvoríte nasledovným príkazom, do ktorého vložíte 

adresu obrázka:  

[img[https://fphil.uniba.sk/uploads/pics/sas_2013_banner_10.jpg][Pokračovanie 3]] 

 

V tomto prípade odporúčam zmeniť formát príbehu: 

 

 

 

 

 

 

1: Najskôr kliknite na šípku 

vľavo dole pri názve 

príbehu. 

2: Vyberte možnosť: 

Change story format 

3: vyberte z možných 

formátov: SugarCube  



Poznámka na záver:  

Ak dáte študentom zadanie, aby vytvorili príbeh v Twine, a chcete to skontrolovať ešte pred 

uverejnením, študenti Vám môžu poslať „proofing copy“ vo formáte pdf.  

 

 

Ak je všetko pripravené, následne zvolíte (autor príbehu zvolí) možnosť „publish to file“ – 

príbeh sa uloží vo formáte .html. Aby bol verejne dostupný, je potrebné ho publikovať na 

internete.  

Na publikovanie môžete použiť rôzne domény, napríklad: https://philome.la/ (free twine 

hosting), https://ifdb.tads.org (The Internet Fiction Database) alebo môžete príbeh publikovať 

na Vašej vlastnej stránke.  

 

 

Ak chcete pracovať s Twine na vyššej úrovni a využívať viaceré funkcie, odporúčam Vám 

knihu Writing Interactive Fiction with Twine (Melissa Ford).  

Je potrebné zvoliť možnosť 

„view proofing copy“. 

Následne cez skratku „ctrl 

+ P“ zvoliť možnosť tlačiť 

do pdf.  

https://philome.la/
https://ifdb.tads.org/

