
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

ŠT. UR  

 TEDENSKO:      1  

 LETNO:              35   

TEMATSKI SKLOPI:  

 programska računalniška oprema za oblikovanje slik in pomoč pri objavljanju 

informacij na Internetu 

 navajanje literature 

 iskanje virov po Internetu 

 osnove izdelovanja spletnih strani 

 zahtevnejše oblikovanje spletnih strani 

 osnove medmrežja 

 uporaba elektronske pošte 

 izdelava in predstavitev projektne naloge 

KRATEK OPIS PREDMETA:  

Učenci pridobijo z neposrednim delom v računalniški učilnici temeljna znanja računalniške 

pismenosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v sodobno informacijsko družbo. 

Računalništvo - urejanje besedil je izbirni enoletni predmet, ki ga lahko učenci tretje triade 

izberejo v  9. razredu.  

Učenec/ka bo znal razložiti, kaj pomeni za kvaliteto informacije preveč oziroma premalo 

podatkov, razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kvaliteto 

informiranja, našteti temeljne vrste programske opreme računalnika in razložiti, za kaj jih 

uporabljamo.  

 Načini pridobivanja ocene:  

Učenci pridobijo tri ustne ocene in sicer:  

 Z izdelavo seminarske raziskovalne naloge s predstavitvijo 

 Ustnemu spraševanju ob delu za računalnikom  

 Na osnovi izdelane in predstavljene projektne naloge, ki jo učenci izdelujejo med 

spoznavanjem posameznih vsebin skozi celotno šolsko leto 

VEZANO NA RAZRED:     NE  

PRIPOROČAMO                  9. r                               

TRAJANJE:                         1 leto  

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI:  

Učenec/ka bo znal:  

 z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti  

 z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko in jo vriniti 

v besedilo 



 uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike 

 vnesti in oblikovati podatke v preglednico  

 narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo  

 izdelati enostavno spletno stran  

 poiskati in uporabiti podatke iz omrežja Internet  

 opisati področja, na katerih so uporabljali računalnik 

 uporabljati odprtokodne urejevalnike spletnih strani  

OPIS DELA PRI PREDMETU:  

 Delo za računalnikom 

 Iskanje informacij 

 Zapisovanje  

 Skupinsko delo 

 Poročanje 

PODROČJE:                                     TEHNIČNO - NARAVOSLOVNO   

POVEZAVA S PREDMETI:           SLO, TIT 

 


