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Upam, da ste se s Piškom pozabavali in vam je uspelo rešiti čim več nalog. Letos se žal zaradi 

izrednih razmer v katerih smo se znašli, žal ne bomo mogli udeležiti tekmovanja v 

programiranju, saj ga ne bodo izpeljali. Upam, da bo to možno že naslednje leto, saj menim, 

da je med vami kar nekaj zelo uspešnih programerjev, ki bi se na tekmovanju dobro izkazali. 

Vesela bom kakšne povratne informacije o tem, kakšne so se vam zdele naloge, katere so vam 

bile najbolj zanimive in katere najtežje. 

Zdaj pa pojdimo k novi zadevi. Ker je Python mogoče za delo na daljavo malo težje usvojiti, 

bomo poskusili vsaj malo približati ta programski jezik s pomočjo Blockly-a. To je jezik v 

katerem ste že ustvarjali v Pišku, v ozadju pa se pravzaprav skriva Python. Kako se bomo lotili 

dela? 

Na voljo imamo enkraten interaktivni učbenik. Kaj to pomeni, da je interaktivni. Obenem, da 

v njem lahko preberemo marsikaj zanimivega, nove razlage, ipd. lahko v njega tudi rešujemo 

in dobimo tudi povratno informacijo. 

Interaktivni učbenik uporabljamo tako, da najprej preberemo vsebino, ki je razložena. Povsod 

imate zraven sličice blokov, ki jih uporabljamo za sestavljanje programov in razlago, kaj 

posamezen blok pomeni. Potem sledi vaja. Sami boste delovanje Blockly-a tudi preizkusili. 

___________________________________________________________________________ 

Začeli bomo na dani povezavi: https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/1221/index2.html 

Najprej boste prebrali nekaj teorije o Blockly-u - kaj je tolmač in kaj prevajalnik. Kot vidite 

spodaj na sliki je to stran 4 (če želite, si lahko preberete vse strani od 1 do 4).  

 

 

 

 

 

https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/1221/index2.html


Na strani 5 boste ugotovili kako uporabljamo interaktivni tolmač (zelo podobna stvar, kot tista, 

ko smo v šoli s Pythonom spoznavali matematične funkcije in ste Python uporabljali kot 

kalkulator). 

 

Preglejte vse primere, preberite kako spreminjate računsko operacijo in opazujte, kako so bloki 

med seboj sestavljeni. Ko boste primere »naštudirali« imate na voljo delovni prostor za 

testiranje funkcij. Tukaj lahko preizkusite, kako Blockly računa z vsemi operacijami, ki so na 

voljo. 

 

Tukaj sestavljate delčke in pišete 

program. Tako kot ste delali v 

Scratchu. Bloke povlečete v okno in 

jih sestavljate. 

Tukaj bo rezultat, ko se bo program izvedel (videli 

boste rešitve računov.  

Kako program deluje 

preverite s klikom na 

Izvedi. 



Kako dobite delčke? Kliknete na Matematika in odprejo se vsi delčki, ki so na voljo za 

matematične operacije, kliknite na Besedilo in na voljo imate delček izpiši (ukaz, ki izpiše 

rezultat). 

 

 

 

 

 



Primer: 

Sestavila sem program, ki izračuna vsoto dveh števil. V okno za sestavljanje programa sem 

sestavila ustrezne delčke, spodaj v sivem oknu pa se izpiše rezultat 3.  

 

Če preklopim na zavihek Python, si lahko ogledate, kako bi to kodo zapisali v Pythonu, vendar 

v tem zavihku vi ne morete programirati. Pravzaprav se na nek način učimo tudi Python, se 

strinjate? Da dobite nazaj Blockly kliknete na Delčki. 

 

 

 



Vaša naloga je torej naslednja:  

Preberete strani, ki sem jih napisala, pregledate primere, kako interaktivni tolmač uporabimo 

kot kalkulator. Nato boste sami preizkusili vse delčke, ki jih lahko najdete v urejevalnem oknu 

(vse možne računske operacije). Bloke dodajate enega pod drugim, ko boste program izvedli, 

bodo rezultati v takšnem vrstnem redu, kot ste v delovni površini sestavljali bloke.  Da bom 

videla, da ste to uspešno sestavili, mi boste, ko boste z delom končali naredili posnetek zaslona 

in poslali na e-poštni naslov (nika.petelin@sola.velike-lasce.si). Posnetek zaslona (print screen) 

naredite s tipko, ki jo najdete na tipkovnici (PrtSc, PrintScreen). Ko boste tipko pritisnili, lahko 

sliko zaslona nalepite kar v Word ali Slikar (lahko tudi direktno v novo e-sporočilo). V Word ali 

Slikar sliko nalepite z desnim klikom na miško in ukazom Prilepi. Nato dokument shranite in ga 

pošljite po e-pošti kot prilogo. Vaše »potrdilo« o opravljeni nalogi, mi pošljite do naslednjega 

četrtka, 16. 4. 2020. 

 

 

 

mailto:nika.petelin@sola.velike-lasce.si

