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NAVODILA ZA DELO NA DOMU 
Neobvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO 
Razredi: 4., 5. in 6.  
Datumi: Torek, 14. 4. 2020 
 

URA ZA PROGRAMIRANJE – MINECRAFT PUSTOLOVEC 
 

Pozdravljeni učenci! 
Nekateri ste bili zelo pridni ter že oddali svoje igre v JD – 3. ocenjevanje (igra), druge pa še 
čakamo. Zamudniki boste morali ta teden zavihati rokave in narediti svojo igro do konca 
tedna. Navodila so še vedno na šolski spletni strani ali pa klikni TUKAJ. 
Tisti, ki ste igre že oddali pa lahko še naprej ustvarjate svoje igre ali projekte in jih delite v 
Studio JD - Domači projekti. 
V kolikor so se kje pojavile težave mi napiši znotraj Scratcha ali kar na moj e-mail: 
dejan.zmavc@abesednjak.si. 
Vaš učitelj, Dejan  

 
Zaključujemo s programom Scratch, zato vas sedaj čaka nekaj novega, a nič manj zanimivega. 
Podajamo se namreč v svet Minecrafta! 
 
Minecraft je graditeljska preživetvena videoigra z elementi igranja vlog, v kateri igralec gradi 
različne strukture iz raznovrstnih kock različnih materialov. Poleg tega lahko raziskuje, 
izdeluje nove kocke s kombiniranjem in se bojuje s sovražnimi bitji. 
 
Hitro odpri brskalnik (Firefox, Chrome, Edge …) in v iskalnik Google vpiši code minecraft ter 
klikni na prvi zadetek (povezavo) ali klikni na to povezavo: https://code.org/minecraft. 
 
Na spletni strani, ki se ti odpre poišči Minecraft Pustolovec ter klikni gumb Začni. 
Navodila za delo so malce daljša, vendar je igra zelo preprosta. 
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Najprej si lahko ogledaš video, kjer ustvarjalec Minecrafta gospod Jens predstavi kako je 
ustvaril igro ter kako se boš tudi sam učil programiranja na zabaven način. Zadeva je zelo 
podobna Scratchu in deluje s pomočjo blokov. 
 
Po videu si izberete vašega junaka Steve ali Alex, nato pa se vam odpre spodnje okno: 

 
 
1. Preberete si navodila, kaj vaš junak mora narediti. 
2. Bloke (ukaze) premikate iz leve na desno v delovni prostor. 
3. Ko ste bloke sestavili stisnete gumb Zaženi in s tem poženete vaš programček. 
4. V kolikor ste nalogo uspešno opravili, se vam pojavi spodnje okence ter kliknete na gumb 
Nadaljuj. 

 
 
5. Igra ima 14 stopenj in postaja vedno težja. Kasneje se pojavijo še zanke (ponovi) in pogojni 
stavki (če). Vse je podobno Sratchu. 
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6. V kolikor ti uspe priti do konca, si lahko ustvariš zaključni certifikat s tvojim imenom. 
 

 
 
 

Želim vam veliko znanja, uspeha ter predvsem zabave!  
 
 
Pripravil: Dejan Žmavc, prof. 
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