
Učenci lepo pozdravljeni 

 

Danes in naslednji teden ne bomo imeli videokonference.  

Spodaj boste našli točkovnik, kaj vse bom ocenjevala, zato si poglejte še enkrat ali vam vse deluje.  

Če vam še kaj manjka, poglejte videoposnetke, ki jih boste našli v tem urniku:  

na desni strani poiščite NAVODILA UČITELJEV – IRENA ZAJC – POSNETEK VIDEKONFERNCE NIP4 (lahko 

gledate za prvo ali drugo skupino, ker smo delali enako) 

Časa imate do 19. maja, nato bom vse posnetke pregledala in ocenila. 

Tisti, ki ste že končali, lahko še kaj dodate po želji, ozadje, začetna navodila ali karkoli po svoji 

zamisli….ampak to ni obvezno. Z znanjem, ki ste ga pridobili, lahko ustvarite tudi kaj povsem novega 

(preprosto igro, animacijo, narišete zanimiv lik ….) in mi sporočite, da bom pogledala. 

Če boste potrebovali pomoč, mi pišite na naslov izajc@os-cerkno.si.  

 

TOČKOVNIK: 

1. Narisan labirnit: 1 TOČKA 

2. Dodana glavna figura: 1 TOČKA 

3. Dodane vsaj štiri ostale figure: 1 TOČKA 

4. Figura – glavna  
Se premika: 1 TOČKA 
Se vrne nazaj, če se dotakne črt:  1 TOČKA 
 

5. Ostale figure 

Se na začetku pokažejo vse: 1 TOČKA 
Se skrijejo, če se dotakne figura:  1 TOČKA 
 

6. Štetje časa 

Spremenljivka ustvarjena:  1 TOČKA 

Čas na začetku nastavljen na 60: 1 TOČKA 

Koda za štetje časa deluje:  1 TOČKA 

Začne šteti čas, ko je gumb kliknjen:  1 TOČKA 

 

 

 

7. Štetje točk 

Spremenljivka ustvarjena:  1 TOČKA 

Točke na začetku nastavljena na 0:  1 TOČKA 

Točke se seštevajo:  1 TOČKA 

 

8. Gumb za začetek  

Je dodan: 1 TOČKA 

Pošlje sporočilo ZAČETEK, ko je gumb kliknjen: 

1 TOČKA 

Sporoči navodila za igro:  1 TOČKA 

 

9. Zaključek – Čas je potekel 

Deluje :  1 TOČKA 

 

10. Zaključek – Pobral si vse figure 

Deluje:  1 TOČKA 

 

11. Splošen vtis (izgled labirinta, pravilno 

zapisana navodila,…): :  1 TOČKA 

 

MEJE MED OCENAMI: 

0 – 4 točke 5 – 7 točk 8 – 11 točk 12 – 15 točk 16 – 20 točk 

1 2 3 4 5 

 

Želim vam uspešno dokončanje projekta in lepo se imejte 

Učiteljica Irena 

mailto:izajc@os-cerkno.si

