
Kratek opis predmeta:
Urejanje besedil je prvi izbirni
predmet iz računalniškega sklopa
izbirnih predmetov. Namenjen je
učencem 7. razreda. Pri predmetu
bomo podrobneje spoznali
računalnik. Pogledali si bomo
zgodovinski razvoj, zgradbo in
delovanje računalnika.
Ko bomo spoznali osnove, se bomo
naučili urejati in oblikovati besedilo z
urejevalnikom besedil.
Za konec se bomo naučili urejati
besedilo na spletu, s spletnim
urejevalnikom besedil (blog).
Učenci se bodo tekom leta naučili
uporabljati elektronsko pošto in
spoznali osnove varnosti in etike na
internetu.

RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE BESEDIL
Učitelj:
Mihael Stampfer

Razred:
7. razred

Trajanje:
1 leto

Število ur letno:
35

Število ur tedensko:
1 ura / teden

Način pridobivanja ocen:
V prvem obdobju ustna ocena (izdelek na
računalniku).
V drugem obdobju ustna ocena (izdelek na
računalniku in izdelava krajše seminarske
naloge – projekta in njena predstavitev).
 

Tematski sklopi:
Osnove informatike in
računalništva, obdelava
podatkov, programiranje



spoznavajo osnovne pojme
računalništva ter vlogo in pomen
računalniške tehnologije v sodobni
družbi;
spremljajo razvoj računalniške
tehnologije;
pridobivajo temeljna znanja,
spretnosti in navade za učinkovito in
uspešno uporabo sodobne
računalniške tehnologije za
zadovoljevanje svojih in družbenih
potreb;
razvijajo komunikacijske zmožnosti;
oblikujejo stališča do pridobljenih
informacij in krepijo merila za
doživljanje in vrednotenje lepega;
razvijajo sposobnosti za učinkovito in
estetsko oblikovanje informacij;
pridobivajo sposobnost samostojnega
reševanja problemov
razvijajo sposobnost in odgovornost za
sodelovanje v skupini ter si krepijo
pozitivno samopodobo;
razvijajo pravilen odnos do varovanja
lastnine (avtorske pravice) in osebnosti
(zaščita podatkov);
bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo
za pravilno slovensko izražanje

Cilji, ki jih želimo doseči:
Učenci:

Metode dela:
V prvem delu se učenci spoznajo z
delovanjem računalnika in načinom
priprave besedil z računalniškim
orodjem Word (Office 2016). Vsako uro
jim je predstavljena nova učna vsebina,
ki jo nato po navodilih praktično utrdijo
in povežejo z že znanimi vsebinami.
V drugem delu si izberejo poljubno
temo, zbirajo gradivo v literaturi,
publicistiki in na svetovnem spletu ter
nato v urejevalniku besedil izdelajo
besedilo po pisno postavljenih
zahtevah.
Učbenika ne uporabljamo. Učenec ne
potrebuje računalniškega predznanja.
 


