
RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL 
 
Razred, v katerem se predmet poučuje 
Za 7. razred. 
 
Tedensko število ur pouka pri predmetu    
1 ura tedensko. 
 
Učni pripomočki, ki jih učenec potrebuje pri pouku 
Učbenik – šolski sklad. 
 
Cilji predmeta 
Pri predmetu Urejanje besedil učenci pridobijo temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti. Predmet je prilagojen 
predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj 
svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, lahko učenci uporabijo pri pisanju 
referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih in na sploh pri varnem brskanju po svetovnem spletu.  
 
Učenec se nauči: 

 predstaviti informacijo z več podatki in našteti različne načine zapisa podatkov,  

 razlikovati programsko in strojno opremo računalnika in opisati njune naloge,  

 našteti enote strojne opreme računalnika, razložiti, zakaj jih uporabljamo, in opredeliti kriterije, po katerih 
vrednotimo njihovo kakovost,  

 uporabiti pregledovalnik za internet,  

 izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu,  

 v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz,  

 izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati,  

 z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovati,  

 z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,  

 shraniti izdelek na disk in ga natisniti ter  

 poslati sporočilo po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti, 

 osnove digitalne fotografije (prenesti in obdelati sliko na računalniku), 

 osnove obdelave fotografij,  

 varno uporabljati internet, 

 izdela preprosto animacijo, 

 spozna programiranje, algoritem, izdela preprost program (npr. okolje Scratch). 
 

Ocenjevanje 
Ocenjujejo se izdelka, ki jih učenec naredi pri pouku, napredovanje in prizadevnost učenca, predstavitev izdelka... 
 
Posebnosti pri predmetu 
Projektno delo, kjer se o načinu dela dogovarjajo posamezni člani skupine sproti. Učenci pišejo o temi, ki jih zanima (sami si 
izberejo temo), vse delo opravijo v šoli, torej računalnika za predmet Urejanje besedil doma NE potrebujejo. 
 

 

 


