
Naziv predmeta: 
RAČUNALNIŠTVO  

UREJANJE BESEDIL 

 

Učitelj: Boštjan Orehar 

Razred: 7. razred. 

Obseg (št. ur na teden): 1 ura tedensko / 35 ur letno 

Opis predmeta in cilji: 

 

Učenci pišejo o temi, ki jih zanima (sami si izberejo temo), 

vse delo opravijo v šoli. Uporabljamo programsko okolje 

MS Word za oblikovanje in urejanje besedil. Spoznali 

bomo tudi druge možnosti skupinskega urejanja besedil in 

dokumentov v "oblaku" – Office365. 

 

Izdelati daljši dokument, do 10 strani, formata A4 (večji 

poudarek je na kvaliteti kot na kvantiteti), dokument 

vsebuje besedilo in slike s svetovnega spleta, digitalne 

slike in slike, narejene z optičnim čitalnikom (skenerjem). 

Učenci po končani nalogi predstavijo svoje delo. 

Uvod v programiranje in različne programske jezike. 

Ocenjevanje: 
Ocenjuje se kvaliteta izdelka, napredovanje in 

prizadevnost učenca, predstavitev izdelka. 

 

  

 



Naziv predmeta: 
RAČUNALNIŠTVO 

 MULTIMEDIJA 

 

 

 

Učitelj: Boštjan Orehar 

Razred: 8. razred 

Obseg (št. ur na teden): 1 ura tedensko / 35 ur letno 

Opis predmeta in cilji: 

 

Projektno delo, kjer se o načinu dela dogovarjajmo sproti. 

Vse delo opravijo v šoli. 

Izdelati predstavitev (v programu PowerPoint) po lastni 

izbiri z uporabo modernih multimedijskih pripomočkov in 

jo predstaviti. Izdelava krajšega filma, videospota, 

glasbe, risanega filma oziroma drugih izdelkov, 

povezanih z multimedijo. Spoznali boste tudi delo z MS 

Excel, ki je namenjen za izdelavo tebel, grafov in 

različnih poročil. Nadaljevanje učenja programiranja in 

izdelava preprostega računalniškega programa (razvojna 

orodja izberemo sproti). 

 

 

Ocenjevanje: 

Ocenjuje se kvaliteta izdelka, napredovanje in 

prizadevnost učenca, predstavitev 

izdelka. 

 

  

 



Naziv predmeta: 
RAČUNALNIŠTVO 

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

 

 

 

Učitelj: Boštjan Orehar 

Razred: 9. razred 

Obseg (št. ur na teden): 1 ura tedensko / 32 ur letno 

Opis predmeta in cilji: 

Izdelati spletno stran za objavo na svetovnem spletu, 

stran preko FTP protokola tudi objaviti na spletu. 

Naprednejše računalniško programiranje in izdelava 

zahtevnejšega računalniškega programa (razvojna 

orodja izberemo sproti). Delo v HTML z uporabo CSS, 

Python – osnove. 

Ocenjevanje: 
Ocenjuje se kvaliteta izdelka, napredovanje in 

prizadevnost učenca, predstavitev izdelka. 

 

 

 


