
2. projektna naloga - Scratch 

 

Utemeljitev izbire: 

Izbral sem si programsko okolje Scratch, ker se mi zdi najbolj primerno za uporabo v osnovni šoli, saj je 

enostaven za začetnike, omogoča pa tudi izdelavo zahtevnejših projektov. Zdi se mi odličen za to, da 

učence motiviramo k programiranju, saj v njem izdelujejo igrice, kar večino osnovnošolcev najbolj 

zanima. Učenci z uporabo Scratcha uporabljajo številne ukaze in se tega sploh ne zavedajo, saj se jim 

lahko zdi vse samoumevno. To sem opazil, ko sem delal v Scratchu med prakso. Učencem sem dal 

nalogo, da naj isto stvar ponovijo 5-krat in kar nekaj učencev je uporabilo zanko ponavljaj namesto, da bi 

5-krat sestavljali iste ukaze z bloki. Pričakoval sem, da bodo vsi 5-krat sestavili isti kodo in jim bom 

kasneje pokazal, kako se da to poenostavit. Mislim, da bi z istimi ukazi imeli veliko, če bi morali v nekem 

programskem jeziku uporabiti kakšno od zank repeat, while ali for. Ravno zato se mi zdi Scratch 

primeren, saj omogoča učencem, da razvijajo računalniško razmišljanje in se ob tem zabavajo. Z uporabo 

Scratcha bi začel v 5. razredu. 

 

Projekti, ki se mi zdijo primerni za izvedbo v razredu so: 

 Rock band: v tem projetku učenci v sceno postavijo pevko in različne inštrumente, ki zaigrajo 

zvok, ko na njih kliknemo z miško. Projekt se mi zdi primeren za učence v 5. razredu. Projekt je 

dokaj enostaven in bi bil eden izmed prvih projektov, ki bi jih izvajal z učenci. Učenci bi se ob tem 

projektu naučili kako zamenjati ozadje v Scratchu, kako odstraniti in dodati figure v sceno. 

Ugotovili bi, da lahko vsaki figuri nastavimo drugačne lastnosti, da lahko figura zaigra zvok in 

spremeni obliko le kadar nanjo kliknemo ter da lahko dobimo zvok od več različnih figur na 

enkrat.  

 

Cilji:  

- Algoritmi: razumejo pojem algoritem, znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravil 

in znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši problem.  

- Programi: znajo algoritem zapisati s programom, so zmožni grafične predstavitve scene, 

so zmožno sinhronizacije dialogov/zvokov.  

- Reševanje problemov: znajo načrtovati in realizirati rešitev 

  

https://codeclubprojects.org/en-GB/scratch/rock-band/


 

 Green your city: pri projektu Green your city učenci sprogramirajo helikopter, ki se premika od 

leve proti desni strani ekrana, ko pride do desnega roba se vrne nazaj na levi rob in se ponovno 

premika proti desnemu. Ob kliku na »presledek« spusti vodo in zaliva rože, večkrat kot rožo 

zalije bolj roža zraste. Projekt se mi zdi primeren za 6. razred, saj je v njem veliko detailov, na 

katere morajo paziti učenci. Morda bi pri določenih imeli učenci težave, vendar večino bi morali 

biti sposobni sami. Učenci morajo helikopter animirati, ga omejiti, da lahko spušča vodo le en 

krat na sekundo. Poleg tega, morajo nastaviti rože, da nekoliko zrastejo vsakič, ko se jih voda 

dotakne ter da nehajo rasti, ko zrastejo do konca. Naučijo se tudi kako narediti števec, ki šteje 

rezultat. V projektu morajo uporabljati tudi zanke, pogojne stavke ter nastaviti interakcijo med 

figurami. 

 

Cilji:  

- Algoritmi: razumejo pojem algoritem, znajo v algoritem vključiti vejitev (če) in 

ponavljanje (zanke), znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši problem. 

- Programi: znajo zapisati algoritem s programom, znajo v program vključiti konstante in 

spremenljivke, znajo spremenljivkam spremeniti vrednost s prireditvenim stavkom, 

znajo izpisovati vrednosti spremenljivk med izvajanjem programa in izpisat končni 

rezultat, v program vključijo logične operatorje, prepoznajo in znajo odpraviti napake v 

svojem programu, razumejo pojem zanke in ga znajo vključiti za rešitev problema, znajo 

spremeniti program, da dosežejo nov način delovanja programa.  

- Reševanje problemov: znajo problem razdeliti na več manjših delov, znajo načrtovati in 

realizirati rešitev 

 

 

 Beat the goalie:  cilj projekta Beat the goalie je premagati vratarja čimveč krat v 30 sekundah. V 

igri se nogometna žoga odbija od levega in desnega roba in ko uporabnik pritisne »presledek« 

žoga zleti proti golu. Če igralec s strelom premaga vratarja se mu šteje točka. Igro bi umestil v 6. 

razred, saj zahteva uporabo zank in pogojnih stavkov, poleg tega, pa morajo učenci narediti tudi 

spremenljivko, ki šteje gole in zmanjšuje čas. Idejo za igro mi je všeč, vendar se mi zdi, da bi se jo 

dalo z nekaj spremembami izboljšati, zato sem to tudi naredil. 

 

Cilji:  

- Algoritmi: razumejo pojem algoritem, znajo v algoritem vključiti vejitev (če) in 

ponavljanje (zanke), znajo povezati več algoritmov v celoto, ki reši problem.  

- Programi: znajo zapisati algoritem s programom, znajo v program vključiti konstante in 

spremenljivke, znajo spremenljivkam spremeniti vrednost s prireditvenim stavkom, 

znajo izpisovati vrednosti spremenljivk med izvajanjem programa in izpisat končni 

rezultat, v program vključijo logične operatorje, razumejo pojem zanke in ga znajo 

vključiti za rešitev problema. 

- Reševanje problemov: znajo problem razdeliti na več manjših delov, znajo načrtovati in 

realizirati rešitev 

https://codeclubprojects.org/en-GB/scratch/green-your-city/
https://codeclubprojects.org/en-GB/scratch/beat-the-goalie/

