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NAVODILA ZA DELO NA DOMU 
Neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO 
Razredi: 4., 5. in 6. 
Datumi: Torek, 12. 5. 2020 
 

Pozdravljeni učenci! 
 

Žal, še vedno delamo na daljavo, zato tudi današnja ura ne bo preveč zahtevna. 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 na Scratchu do petka, 15. 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  

 

Danes bomo spoznali umetno inteligenco (UI), v angleščini Artificial Intelligence (AI) 
 
Na področju računalništva se naziv umetna inteligenca (UI), včasih tudi umetni um ali strojna inteligenca, 
uporablja za inteligenco strojev, v nasprotju z »naravno« inteligenco ljudi in drugih živali. Računalniška 
znanost opredeljuje raziskovanje umetne inteligence kot študij »inteligentnih agentov«: naprav, ki zaznavajo 
svoje okolje in ravnajo na način, ki povečuje verjetnost, da svoj cilj uspešno dosežejo. Pogovorno se 
uporablja izraz "umetna inteligenca", kadar stroj posnema "kognitivne" funkcije, ki jih ljudje povezujejo z 
drugimi oblikami človeškega uma, kot sta "učenje" in "reševanje problemov". 
 
Mi bomo spoznali aplikacijo oz. igro Google Quick Draw 

 
https://quickdraw.withgoogle.com/# 
 
Gre za spletno igro, kjer računalniška nevronska mreža iz naše risbe poskuša uganiti, kaj rišemo. Seveda ne 
deluje vedno. A bolj, ko se z njim igrate, bolj se bo naučil. Ustvarjalci so igro naredili kot primer, kako lahko 
na zabaven način uporabljate strojno učenje. Oglejte si spodnji video, če želite izvedeti, kako aplikacija deluje 
in nekaj več o sami UI. 
https://youtu.be/X8v1GWzZYJ4  
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Učenci, navodila so sledeča: 
1. V brskalniku (Firefox, Chrome …) v iskalniku Google vpišeš: Google Quick Draw ali kar obiščeš to 

povezavo: https://quickdraw.withgoogle.com/#  

2. Spodaj stisneš gumb in pričneš z igro risanja. 

3. Igra ti najprej določi stvar oz. predmet, ki ga boš moral narisati. Besede so sicer v angleščini, vendar so 

preproste. Lahko pa si pri prevajanju pomagaš z Google prevajalnikom:  

https://translate.google.si/?hl=sl&tab=wT1  

Nato imaš 20 sekund časa, da narišeš ta predmet. 

4. Računalnik sproti preverja kaj rišeš in tudi izpisuje ter izgovarja svoja ugibanja. Če ugotovi pravo stvar, 

skoči na naslednjo stvar. Narisati moraš 6 stvari, da igro zaključiš. 

5. Ko narišeš vseh 6 stvari, ti igra pokaže tvoje risbice in če je program uspel uganiti, kaj si narisal. 

6. Na koncu lahko klikneš na slikice za posamezen predmet, ki si ga moral narisati in si ogledaš, kako pa so 

drugi uporabniki aplikacije narisali ta predmet. Narisanih je bilo že čez 50 milijonov risbic! 

7. Če želiš poskusiti ponovno, spodaj stisneš zelen gumb Play Again. 

 
 
Pripravil: Dejan Žmavc, prof. 
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