
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO (NRA) 
 
Reši kviz in tako ponovi ukaze, ki jih najdeš v Scratchu: 

http://www2.arnes.si/~acimpr/NRA/Kvizi/KvizScratch.htm 

 
Za zadnjo oceno v tem šolskem letu boš izdelal projekt v spletnem okolju Scratch 
(https://scratch.mit.edu/). Da boš lahko dostopal do orodja, si najprej ustvari svoj račun v 
spletni aplikaciji. Ker za registracijo potrebuješ tudi elektronski naslov, prosi za pomoč starše. 
Ko si ustvariš uporabniški račun, si oglej nekaj posnetkov, ki ti bodo v pomoč pri delo s Scratch 
okoljem: 

- Scratch - spreminjanje jezika: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=z2JUOSNKakbRNmVEdN4Ub4EZ  

- Scratch - shranjevanje v studio: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=Y1UcdPacYTh4aVtdILDhVBEP 

 
 
Da osvežiš spomin se malo poigraj in ustvari zgodbo ali igrico v Scratchu. Nekaj idej lahko 
najdeš kar v Scratch skupnosti (https://scratch.mit.edu/explore/projects/all/) ali pa pod 
zavihkom Ideje (https://scratch.mit.edu/ideas). 
 

Za zadnji izdelek, ki bo ocenjen, pa nato ustvari v spletnem okolju Scratch poljubno zgodbo 

ali igrico (lahko predstaviš sebe, svojega brata, sestro, psa, mačko, izdelaš igrico labirint, ping 

pong, dirko…). Spodaj si preberi, kaj vse naj tvoj izdelek vsebuje. Svoj izdelek mi pošlji na 

elektronski naslov stopar.12.barbara@gmail.com do petka, 12. 6. 2020, do 23.59. V kolikor 

boš zamudil, bo to vplivalo na oceno, saj bo izdelek ocenjen z eno oceno nižje. 
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Spodaj prilagam tudi navodila in kriterij za zadnjo oceno. 

 

 

 

NAVODILA IN KRITERIJ 

1. V predstavitvi moraš uporabiti vsaj 2 lika. 

2. V predstavitvi moraš uporabiti vsaj 2 ozadji (odra). 

3. Predstavitev mora vsebovati besedilo (npr. govor). 

4. Predstavitev mora vsebovati premikanje figur s tipkami. 

5. Predstavitev mora vsebovati glasbo. 

6. V predstavitvi uporabi pogojni stavek če ali če-sicer. 

7. Uporabi še vsaj 2 funkciji, ki jih omogoča Scratch in niso zgoraj naštete. 

8. Pri delu se upošteva tudi samostojnost, odnos do dela, vložen trud, izvirnosti in 

celoten vtis izdelka. 

 

KRITERIJI OPISNIKI 

 5 4 3 2 1 

Delo v 
Scratchu 

Učenec 
suvereno 
obvlada 
delo v 
Scratchu. 

Večino 
operacij 
učenec 
suvereno 
obvlada, 
ostale s 
pomočjo.  

Učenec s 
pomočjo 
izdela 
predstavitev. 

Učenec z 
veliko 
pomoči 
izdela 
predstavitev. 

Učenec ne 
uspe izdelati 
predstavite. 

 

 


