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Dragi moji programerji! 

Tako kot pri ostalih predmetih, tudi računalništvo poteka na 

daljavo. Zdaj lahko vidimo, kako prav pridejo računalniki, ko se ne 

moremo srečati v šoli. 

 

Za začetek sem za vas pripravila kratko nalogo, da preverim, kako 

dobro znate sporočila šifrirati in dešifrirati. 

 

Potem se boste lotili projekta v Scratchu. 

 

NAVODILA ZA PROJEKT 

Tako kot vedno, se v Scratch prijavite s svojim uporabniškim 

imenom in geslom. 

Uporabniško ime: priimekimeNRA 

Geslo: scratch?? 

(če je učenec pozabil svoje vpisne podatke, me lahko kontaktirate 

na l.visnar@gmail.com) 

Dodala sem tudi navodila, kako si ogledati primer projekta in 

kako oddati projekt v studio, če so učenci to že pozabili. 

mailto:l.visnar@gmail.com


Kriptografija, veda o skrivanju sporočil, je eno od najbolj zanimivih področij matematike in 

računalništva. 

Preberi si navodila in reši nalogo. 

 

 

  



Scratch projekt 

V studiu PONG poišči projekt z imenom Igra Pong. 

Kako igraš: premikaj desko in pazi, da žoga ne pade na tla! 

GIBANJE DESKE 
 

GIBANJE ŽOGE  

 
 
Mislim, da si kar hitro ugotovil, da lahko desko 
premikaš z miško, ne pa s smernimi tipkami na 
tipkovnici kot do zdaj. 
 
 
 

 
 
Žoga se premika samodejno. Skozi celotno igro 
se pomika za nekaj korakov, in se odbija od 
stene.  

 

 

 

 

 

 

Kako se naj žoga odbije od deske? 

Prav lepega odbijanja od deske ne bomo nikoli dosegli – saj je preveč »zakomplicirano«. 

Odboju žoge se bomo samo približali z naslednjo idejo: 

ko se žoga dotakne deske, se ji spremenili smer gibanja 

  



Pri žogi bomo v zanko ponavljaj 
dodali pogojni stavek če – potem in 

vanj dodali ukaza:  

Delovanje odboja – ko se žoga dotakne deske 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj imaš sprogramirano premikanje žoge in deske, znaš tudi sprogramirati, kako se naredi odboj 

žoge, če se ta dotakne drugega lika! 

Določi še, kako se naj igra konča. Ideja: 

Če se žoga dotakne tal, naj se vse ustavi! 

Tla naj predstavlja nek lik ali barva na ozadju. V mojem projektu je predstavljena ideja z likom: 

lik je v resnici pravokotnik, poimenovan »tla«. Postavila sem ga čisto na dno igralne površine, da 

bomo lahko preverili, kdaj žoga pade pod desko »na tla« 

 

OBVEZNOSTI UČENCA: Igro ustrezno uredi, določi nove like, zamenjaj ozadje in razmisli, kako bi 

lahko projekt spremenil/dodelal. Dodaš lahko točkovanje ali življenja, tvoja žoga lahko na svoji 

poti kaj lovi oz. pobira ali pa se od česa odbija. Idej je neskončno. Vzemi si čas, imaš ga dovolj.        

 

Projekt je potrebno ustrezno poimenovati  in oddati v studio z imenom PONG. 
Spodaj dodajam še navodila, kako si ogledati in igrati moj projekt ter kako projekt oddati v studio 

PONG. 

ZMOREM TUDI TO (ni obvezno) 

Ni nujno, da se mora žoga obrniti točno v 

smer desno za 45°. Sprogramiraj, da se bo 

žoga obrnila v naključno smer od 0° do 45°. 

Kaj bi pomenilo, da se žoga obrne v desno 

smer za -45°? 

dotik 



Kako pogledamo projekt učiteljice: 

Ko se učenec vpiše v svoj Scratch račun, se v desnem kotu zgoraj izpiše njegovo uporabniško ime. 

 

                                                                            S klikom na mapo, pridemo do vpogleda nad projekti. 

 

  

Levo izberemo možnost Moji studii 

in potem v desnem oknu izberemo 

studio PONG, kjer se nahaja projekt 

Igra PONG. 



Kako oddamo projekt v studio: 

 

Ko učenci končajo projekt, morajo le-tega poimenovati, deliti in oddati v studio. 

 

S klikom na gumb Deli, pridemo na novo stran, kjer s klikom na Dodaj v studio izberemo studio 

PONG.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko se izbira PONG obarva zeleno, lahko stisnemo gumb V redu. 

 

 

 


