
Hitra navodila za uporabo Minecraft 

V krutem času, ki ga doživljamo, smo primorani uporabiti tehnologijo in znanja, ki smo jih pridobili do 

sedaj. Z videokonferencami in spletnimi učilnicami se že srečujemo . Eni več, eni manj. Eni se pri tem 

matrajo, drugim je dolgčas, kot ste povedali na zadnji konferenci (nn). 

Med mnogimi, nam Microsoft omogoča aplikacijo Minecraft, igrico, ki jo je kupilo ministrstvo in je za 

izobraževalne nameme brezplačno dostopna vsem učencem in učiteljem. Nekateri ste omenili, da se 

nekateri učenci dolgočasijo. Ponudite jim to. Učenci v glavnem igro že poznajo,  vendar jo igrajo preko 

spleta. Sedaj je na voljo tudi dovnload in slovenski prevod kemije,  in biologije, lahko pa sami ustvarjate 

svoje sobe, dodeljujete skupine bolj ali manj zahtevnih učencev in še veliko tega. Kmalu bo igra 

dostopna preko oblaka 365, sedaj pa si lahko ogledate podrobnosti na webinarjih sio pod koledar 

dogodkov. 

 

Več o tej igrici boste našli na naslovu https://sio.si/events/event/minecraft-education-edition/,  

Otroci si igro lahko naložijo preko svojega AAI računa, ki so ga dobili za kolesarski izpit. Če so dokument 

izgubili, ga lahko dobijo ponovno pri meni, vendar bodo malo počakali, da se zavedajo, kaj pomeni 

njihov račun in geslo. 

Zanimiva delavnica za zahtevnejše je pa že danes popoldan 

     

 

 

Minecraft – programiranje 

Danes, 23.4.2020 vas vabimo na spletni seminar Programiranje z Agentom, kjer bomo v izobraževalni 

različici igre Minecraft spoznavali osnove programiranja in kako le-te prikazati na otrokom prijazen in 

razumljiv način. Izvajalki bosta Katarina Muršec in Nina Žibert. 

https://sio.si/events/event/minecraft-education-edition/


Na webinarju se bomo naučili kako sprogramiramo Agenta, da se premika in postavlja kocke. Ob tem 

bomo spoznali osnovne koncepte programiranja, kot so algoritem, zanke, spremenljivke, funkcije in 

dogodki. 

Za sodelovanje potrebujete izobraževalno različico igre (Minecraft: Education Edition) in AAI 

uporabniški račun. Navodila za prenos, namestitev in vpis v igro najdete 

na: https://www.digitalschool.si/navodila-za-namestitev-in-uporabo-mee/ 

Povezava do dogodka: https://aka.ms/AA87f4q 

Kdaj: četrtek, 23.4.2020 med 15:30 in 16:30. 

 

 

 
 

 

 

Če kaj ne bo šlo, me lahko vedno pokličete na 041 237 876. 

LP Stanko Z. 

PS 

Ostanite zdravi. 
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