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OŠ PIRNIČE 



IZBIRNI 

PREDMETI ZA 

RAČUNALNIŠTVO 

UREJANJE BESEDIL 
 

Urejanje besedil je prvi obvezni izbirni 

predmet iz računalništva. Namenjen je 

učencem 7., 8. in 9. razreda. Pri predmetu 

se boste učili urejanja besedil v različnih 

okoljih. Pripravljali boste različne zapise, 

članke, besedila ali prispevke o aktualnih 

temah, ki vas najbolj zanimajo. Vse zapise 

boste zbrali na vašem spletnem blogu. Učili 

se boste tudi raziskovati in iskati podatke 

na internetu ter kritično presojati o resnič-

nosti in verodostojnosti spletnih vsebin. Za 

hitrejšo komunikacijo se boste naučili upo-

rabljali elektronsko pošto. Spoznali boste, 

kako etično uporabiti lastno, tujo in splet-

no vsebino, ki je avtorsko zaščitena. Veliko 

boste uporabljali tipkovnico, internet, ure-

jevalnik besedil Word in spletno okolje 

Wordpress. Vabljeni vsi, ki vas omenjena 

vsebina zanima.      
 
 
 

Pouk pri računalniških predmetih se bo 

izvajal v računalniški učilnici. 

Računalniške predmete bo učila 

učiteljica Urška Wertl. Predmet se bo 

izvajal eno uro tedensko. 

NAČINI IZVAJANJA POUKA 

MULTIMEDIJA 

 

Multimedija je drugi izbirni predmet iz računal-

ništva. Namenjen je učencem 8. in 9. razreda, ki 

si želite izvedeti več o fotografiji, urejanju foto-

grafij, zvoku in video vsebinah. Učenci boste 

skrbeli za pripravo multimedijskih vsebin. Preiz-

kusili se boste lahko v vlogi fotografov, uredni-

kov slik, kvizov, snemalcev prispevkov in film-

čkov. Učili se boste urejati slike, sestavljati foto 

zgodbe in foto knjige. Učili se boste urediti gra-

fične vsebine, ki so primerne za spletno objavo. 

Spoznali boste avtorske pravice pri objavljanju 

in uporabi lastnih, tujih in spletnih grafičnih ele-

mentih. Uporabljali boste elektronsko pošto. 

Vabljeni vsi, ki vas omenjena vsebina zanima in 

si želite naučiti urejati in združevati grafične 

elemente v povezano celoto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

 

Računalniška omrežja so tretji izbirni pred-

met iz računalništva. Namenjen je učencem 

9. razreda. Učenci boste spoznali, kaj so 

računalniška omrežja, kako jih lahko sestavi-

mo in kako se povezati z internetom. Naučili 

se boste, kako postaviti preprosto domače 

omrežje. Spoznali boste programski jezik 

HTML, ki je osnova vsem urejevalnikom 

spletnih strani. Ko boste spoznali osnove, 

boste ustvarjali v spletnem okolju. Učili se 

boste tudi programiranja v programskem 

okolju Scratch. Pripravili boste didaktično 

igrico, ki bo učencem v nižjih razredih v po-

moč pri učenju. Spoznali boste tudi program 

za pripravo video vodičev in pripravili navodi-

la za učenje programiranja. 
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