
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO (petkova skupina) – 17. 4. 2020 

___________________________________________________________________________ 

Danes nadaljujemo v eUčbeniku na dani povezavi:  

https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/1221/index4.html 

Interaktivni tolmač ste spoznali prejšnji teden. Danes boste spoznali, kaj je izraz, spremenljivka 

in prireditev. Spremenljivko smo veliko uporabljali v Scratch-u. Zato menim, da z 

razumevanjem tega pojma ne bo težav. Najprej preberite besedilo (razlago). Poglejte si 

primere, kako nastavimo vrednost neki spremenljivki, kako z njo operiramo in ji priredimo 

vrednost. Kot sem že večkrat omenjala, spremenljivko si predstavljajte kot škatlo, kamor 

shranimo neko vrednost (danes boste spoznali spremenljivko s številčno vrednostjo, kasneje 

boste videli, da ima lahko vrednost tudi v obliki teksta). Na koncu rešite tudi Vajo. 

 

Na strani 7 boste spoznali prireditveni stavek. To je postopek po katerem spremenljivki 

dodelimo izbrano vrednost ali pa jo spreminjamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/prog/1221/index4.html


Lotite se treh nalog, ki jih imate pripravljene na sistemu. Poskusite naloge rešiti sami, preden 

si ogledate rešitve, saj boste le tako dejansko spoznali, kako se pravilno sestavlja bloke, da 

program deluje (na koncu, boste morali sestaviti svoj program, če ne boste teh vaj ki jih imate 

na voljo, delali samostojno, boste imeli težavo, ko bo potrebno program samostojno napisati). 

Kot je navodilo v prvi vaji, najprej razmislite, kakšne vrednosti imajo spremenljivke, ko jim 

priredimo naslednje ukaze. Potem to vnesite v delovno okolje in ugotovite, če se rešitve 

ujemajo z vašimi. Tudi tokrat ne pozabite na print screen-e svojega dela 

 

Enako reši tudi ostali dve nalogi s pomočjo interaktivnega tolmača (spodaj na sliki). Naredi 

print screen posamezne opravljene naloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaša naloga naslednja:  

Na e-naslov (nika.petelin@sola.velike-lasce.si) mi boste poslali posnetke zaslona reševanja 

nalog (pričakujem torej 3 print screen-e, najbolje da jih združite v en Wordov dokument. 

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, 23. 4. 2020. 
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