
 
NIP – RAČUNALIŠTVO, 4. , 5. in 6. razred, 1. LETO 

NAVODILO ZA DELO OD 31. 3. 2020 DALJE  
Nadaljujemo delo v programu Scrach.  
Imamo svoje uporabniško ime in geslo, program najdemo na povezavi https://scratch.mit.edu/  
 

 

Izdelaj svojo prvo pravo igrico – LABIRINT. 

 

Za začetek si oglej ta dva video vodiča. 

- Scratch: premikanje figure s smernimi tipkami 

 

- Scratch: risanje ozadja za igro labirint 

 

 

Program Labirint 

Navodilo:  

Izdelaj labirint po katerem, s smernimi tipkami, premikaš figuro. Figura je občutljiva na črno barvo. Če 

se figura dotakne črne barve oziroma zidu se igra konča, figura pa se vrne na začetek.  

Igra je končana, ko se figura dotakne zelene barve na cilju.  

Namig: 

Ozadje nariši sam. Pri tem za zidove uporabi črno barvo, za cilj 

pa zeleno barvo. Ozadje si lahko snameš iz spletne učilnice. 

Za premikanje figure moraš uporabiti neskončno zanko, v 

katero vstaviš pogojni stavek, ki preverja ali si pritisnil smerno 

tipko. Če je pogoj izpolnjen, oziroma če je smerna tipka 

pritisnjena, potem se figura premakne v ustrezni smeri za 10 

korakov. Takšen pogojni stavek moraš ustvariti za vse smeri 

gibanja.  

Ustvariti moraš tudi dva 

pogojna stavka v katerih 

preveriš ali se figura dotika črne 

oziroma zelene barve. V obeh 

primerih se naj figura 

premakne na začetek. Če se 

figura dotakne zelene barve, se 

naj izpiše: »Zmagal sem«. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=S1hUQtJjbZXNiW3XbWNfmtjK
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=BCNKoOLSRFUPlIQEiS1rCNtP


 

Dodatno: 

V labirintu dodaj oviro in ob dotiku z njo, naj vrže pajka na začetno točko. 

 

 

 

Ta naloga je za več ur.  Želim ti veliko zabave pri delu.  

 

Ker že imaš AAI prijavo, ki jo uporabljaš za kolesarski izpit, se nam lahko pridružiš  v spletni učilnici 

Teams. 

Za skupino NIP-RAČ-4-1  je koda za vpis 74fzv2d 

Za skupino NIP-RAČ-4-2 je koda za vpis zdl8fbl 

Za skupino NIP-RAČ-A (Adlešiči) je  koda za vpis  i2m71gi  

Poglejte si tudi navodila za prijavo v spletno učilnico.  

 

 

Lep pozdrav, učiteljica Sonja Malnarič, sonjamal@os-loka-crnomelj.si 

 

 

 

http://osloka.splet.arnes.si/files/2020/03/Navodila_spletna_ucilnica_TEAMS-1-1.pdf
mailto:sonjamal@os-loka-crnomelj.si

