
RAČUNALNIŠTVO 1 

Pozdravljeni učenci.  

Tokrat boste naredili novo igrico »Ribolov – igra za dva«, ki jo lahko igrata dve osebi. Še nekaj pomembnega 

v tej učni uri; sproti boste v navodilih zasledili opombe o preizkušanju programa. Namreč zelo pomembno 

je, da vsak novi del programa preizkusite ali dela. Če program, delamo do konca brez preizkušanja in na 

koncu vidimo, da nekaj ne dela dobro, ne vemo kateri del programa moramo popraviti.  

Do petka, 24. aprila mi sporoči na moj elektronski naslov andi.jambrosic@osmetlika.si, da si končal in delil 

program. 

ŽELIM TI VELIKO ZABAVE PRI IZDELAVI.  

 

Program: Igra za dva - Ribolov  

Primer programa: https://scratch.mit.edu/projects/153983998/ (tukaj si lahko ogledaš kako program deluje 

in kako je narejen). 

Navodilo: 

Izdelaj igro, kjer je en igralec morski pes, drugi pa majhna ribica. Morski pes, 

ki se premika s smernimi tipkami (hitrost 5 korakov), lovi ribico, ki jo 

primikamo z miško (hitrost 6 korakov).   

Ko morski ulovi ribico, odpre in zapre usta ter pove: »Pa sem te ulovil!«. Ko 

je ribica ujeta, naj pojde na naključno mesto na zaslonu in pri tem na kratko 

(npr. 1 sekundo) izgine. 

Namig: 

Najprej je potrebno pripraviti obe figuri in ozadje.  

 Izbriši mačko 

 Vstavi figuro morskega psa (Shark 2) 

 Vstavi figuro ribice (Fish) 

 Dodaj ozadje (Underwater 2) 

Programiranje morskega psa 
Morskemu psu dodaj skripte za premikanje. Ker se premika v štiri smeri, bo najbolje, če narediš 4 skripte. 

Primer za premikanje gor: 

 

mailto:andi.jambrosic@osmetlika.si
https://scratch.mit.edu/projects/153983998/


Samostojno naredi še skripte za premikanje levo, desno in dol. (pomagaj si z ukazom podvoji, ki ga najdeš, 

če na skripto klikneš z desnim miškinim gumbom). 

Skripte preizkusi. Če so pravilno narejene, potem se sedaj morski pes premika v vse 

smeri. Če te moti, da se ob premikanju v levo obrne na hrbet, dodaj ukaz načina 

vrtenja na levo-desno. 

Preizkusi delovanje skripte! 

Ves čas igranja igre naj preverja, ali se je morski pes dotaknil ribe. Če želimo, da se bo ta del skripte nenehno 

izvajal, ga je potrebno dati v zanko ponavljaj. 

Za preverjanje dotika dodaj pogojni stavek, ki pravi: Če se morski pes dotika ribice, potem zamenjaj videz na 

shark-b, objavi sporočilo »Pa sem te ulovil!«, počakaj 0,5 sekunde in spremeni videz nazaj na shark-a. 

Preizkusi delovanje skripte! 

Programiranje ribice 
Dobro je, če ribici ob začetku izvajanja igre ukažeš, da se prikaže, saj se lahko zgodi, da je bila prejšnja igra 

ustavljena takrat, ko je bila ribica skrita. Velikost ribice nastaviš na 30%. 

Preizkusi delovanje skripte! 

Del za premikanje se bo izvajal ves čas igranja igre, zato ga je potrebno dati 

v zanko ponavljaj.  

Premikanje ribice je sestavljeno iz obračanja proti kazalcu miške in 

premikanja naprej za 6 korakov. Dodaj še možnost, da se ribica odbije od 

roba zaslona. 

Preizkusi delovanje skripte! 

Ko se morski pes dotakne ribice, se ta:  

 najprej se skrije, 

 postavi na naključno lokacijo na odru, 

 počaka 1 sekundo, 

 se prikaže. 

Preizkusi delovanje skripte! 

 

 

Dodatno (ni obvezno) 
Da bo igra bolj zanimiva dodaj še nekaj ribic, ki se naključno premikajo po zaslonu. 

Ko morski pes ulovi ribico, naj se obe figuri skrijeta, ozadje pa naj se spremeni. Npr, pojavi se naj ozadje 

chalkboard, kateremu dopišeš besedo konec. 


