
ZAKLJUČNA NALOGA PRI NIP 

RAČUNALNIŠTVO 
IME in PRIIMEK:___________________________ 

Namen pouka računalništva na daljavo je, da poskušate najti idejo za animacijo ali 
igro za zaključno nalogo  in jo začeti. Seveda za izdelavo uporabi spletno stran 

http://scratch.mit.edu 

 

NAVODILA: 

1. Iz knjižnice figur izberi, ali ustvari svojo, ki bo tvoj GLAVNI LIK! 

Mogoče je to figura, ki jo 

lahko premikaš levo in desno, 

kot ali . Uporabiš 

lahko figuro, kot je ali

, katere izgled iz ptičje 

perspektive izgleda bolje za premikanje v vse smeri. 

Ne pozabi na gumbe, s katerimi so prehodi med 

ozadji boljši. 

2. Kje bo figura? Izbira primernih ozadij 

Uporabi ozadje, ki sodi, k izbrani figuri. Uporabi več ozadij! 
Primer: 

 
Slika prikazuje uporabo več ozadij. Ustrezno nastavi katere figura na ozadjih želiš in 
uporabljaj barve, ki jih figura lahko zazna. 

 

3. Zaznavanja. 

Naredi izdelek zanimiv. Nekaj nasvetov.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOČ: 

Shranjevanje: Ne pozabite se »vpisati«, saj 

se tako samo shrani vse kar počneš. Če 

uporabniškega imena nimaš, lahko uporabiš 

možnosti »Naloži z računalnika« in »prenesi 

na svoj računalnik«. To najdeš v zavihku 

»Datoteka«. Ne pozabi, da moraš v tem 

primeru biti na istem računalniku.  

 

V nadaljevanju sta predstavljeni igri labirint in rak lovi zvezdice s katerimi smo 

se srečali in so lahko prav tako v pomoč. 

Bodi ustvarjalen/na, svoj izdelek pa pokaži domačim 

 

 

http://scratch.mit.edu/


Igra - LABIRINT 

NAVODILO:  

Izdelaj labirint v katerem hrošč išče travo. 

Hrošč je občutljiv na črno barvo. Če se 

dotakne črne barve oziroma zidu, se igra 

konča, hrošč pa se vrne na začetek.  

Igra se konča, ko se hrošč dotakne zelene 

barve. 

 

NAMIG:  Labirint nariši na ozadju.  

Za premikanje hrošča uporabi neskončno 

zanko, v katero vstavi pogojni stavek. Pogoj 

preverja ali si pritisnil smerno tipko. Če je pogoj 

izpolnjen, oziroma če je smerna tipka 

pritisnjena, potem se figura obrne v pravo smer 

in premakne 10 korakov. Takšne pogojne 

stavke moraš ustvariti za vse smeri gibanja. 

Ustvariti moraš tudi dva pogojna stavka v katerih preveriš ali se hrošč dotika črne 

oziroma zelene barve. V obeh primerih se naj figura premakne na začetek. Če se 

figura dotakne zelene barve, se naj izpiše: Zmagal sem. 

DELNE REŠITVE:       NESKONČNA ZANKA 

 

 

 

 

     

 

POGOJNI STAVEK 

 

REŠITEV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIKANJE 

HROŠČKA S 

SMERNIMI 

TIPKAMI 



Igra – Akvarij 

Izdelaj igro, kjer rak v akvariju pobira morske zvezde, lovi 

ribe in če je treba preži pred nevarnostmi. Ko se zvezde 

dotakne ta izgine, sam pa bo nagrajen s točkami. 

Za začetek Igro poimenuj z »Akvarij«, ter nastavi morsko 

ozadje. Vstavi figuro raka in zvezdice. Zvezdice se, ko se 

raka dotaknejo, skrijejo. 

Premikajoče se ribice 

Igri dodaj ribice, katere se poljubno premikajo po zaslonu.  

 

Pomoč: Uporabi zeleni blok kot 

prikazuje slika, da se bo ribica 

vedno različno premikala 

 

Štej ribice in zvezde – SPREMENLJIVKE 

Vsako pobrano figuro bomo ne samo skrili ampak tudi šteli.  

Med podatki izberemo »Ustvari novo spremenljivko«, kamor bomo 

shranjevali vrednosti, recimo 1 točka za vsako pobrano morsko zvezdo.  

Z novo odprtimi oranžni bloki, si tako nastavimo, da je na začetku ta 

vrednost 0. Ko pa se dotaknemo figure se spremeni za 1. Glej slike!! 

 

PRIMER REŠITVE: 

RAK:      MORSKA ZVEZDA 

 

 

RIBICA: 

 

 

Igra bo končana, če 

dosežemo 20 točk 


