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NAVODILA ZA DELO NA DOMU 
Neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO 
Razredi: 4., 5. in 6. 
Datumi: Torek, 5. 5. 2020 
 

Pozdravljeni učenci! 
 

Upam, da ste preživeli lepe in mirne prvomajske počitnice. Še vedno delamo na daljavo, zato tudi današnja 
ura ne bo pretežka. Nekateri ste bili zelo pridni ter že oddali svoje igre v JD – 3. ocenjevanje (igra), druge pa 
še čakamo. Zamudniki morate ČIM PREJ narediti svojo igro in jo oddati v Studio do naslednjega torka, 12. 
5. 2020. Navodila so še vedno na šolski spletni strani ali pa klikni TUKAJ. 
 

V kolikor so se kje pojavile težave mi napiši znotraj Scratcha ali kar na moj e-mail:  
dejan.zmavc@abesednjak.si. 
Obilo uspeha pri delu in upam, da se kmalu spet vidimo. 
Vaš učitelj Dejan  
 

Nazadnje smo bili v svetu Minecrafta, sedaj pa bomo skočili v prihodnost ter vesolje, saj je 4. maj dan 

Vojne Zvezd (Star Wars). 

 
NAVODILA ZA DELO NA DOMU: STAR WARS (Gradimo galaksijo s kodiranjem) 
 

Vojna Zvezd (angleško Star Wars) obsega filme, knjige, igrače itd. dogajanje pa je 
postavljeno v daljno galaksijo v prihodnosti. Najbolj znani liki iz filma so Darth Vader, 
Luke Skywalker, Han Solo, Yoda, BB-8, Rey in mnogi drugi. 
 

Hitro odpri brskalnik (Firefox, Chrome, Edge …) in v iskalnik Google vpiši code star wars ter klikni na prvi 
zadetek (povezavo) ali klikni na to povezavo: https://code.org/starwars. Je podobno kot pri Minecraftu. 
 

Na spletni strani, ki se ti odpre v okvirčku Bloki kliknite oranžen gumb Poskusite zdaj, saj je igra lažja in deluje 
s pomočjo blokov, ki jih sedaj že dobro poznamo. 
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Najprej si lahko ogledaš video, kjer je predstavljeno, kako boš s programiranjem (sestavljanjem blokov z 
ukazi) ustvarjal Star Wars igro. 
Po videu se vam odpre spodnje okno: 

 
 

1. Najprej si preberete navodila, kaj vaš junak mora narediti. 
2. Bloke (ukaze) premikate iz leve (Bloki) na desno v delovni prostor. 
3. Ko ste bloke sestavili stisnete gumb  Zaženi in s tem poženete vaš programček/igro. 
4. V kolikor ste nalogo uspešno opravili, se vam pojavi spodnje okence ter kliknete na gumb Nadaljuj. 

 
 

5. Naloga (igra) ima 15 stopenj in postaja vedno težja. Kasneje se pojavijo še zanke, pogojni stavki (ko se 
dotakneš) itd. Vse je podobno Scratchu in Minecraftu, to pa že tako obvladaš! 
6. V kolikor ti uspe priti do konca, si lahko ponovno ustvariš zaključni certifikat s tvojim imenom. 
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NI OBVEZNO: 
Če ti je naloga bila všeč, lahka in si jo prehitro končal, lahko poskusiš tudi različico Star Wars igre, kjer pa je 
treba uporabiti JavaScript ukaze. Greš na začetek https://code.org/starwars in v okvirčku JavaScript klikneš 
na gumb Poskusite zdaj. 
 

Želim vam veliko znanja, uspeha ter predvsem zabave! 
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