
Информатика и рачунарство за 5. разред 
Наставна тема: Рачунарство 

Наставна јединица: SCRATCH – Одлучивање (гранање) 

Тип часа: обрада и увежбавање 

Потребни су вам: рачунар (мобилни телефон), интернет, дигитални уџбеник (Рачунарство, 
лекција 3.10), уџбеник (стр. 137), програм Scratch 2 (или 3) или Scratch online  

Предвиђене активности: 

o Одлучивање је део у програму (и у животу иначе), када у зависности од неких улазних 
информација, зависи и даље извршавање програма или неких радњи (у животу). 

o Након пријема неке информације која се затражи одлучивање у програму, одређује 
које се наредбе извршавају у програму. 

o Погледајте  слику на страни 137 која приказује шематски дијаграм тока програма. 

o Пажљиво активно провежбајте пример у књизи, који је дат у фазама (од 1 до 4) – 
пример где лик (дечак) на некој позорници поставља питање гледаоцу програма и како 
реагује у случају да је одговор тачан и како ако одговор није тачан. 

o Приметите и да су оператори поређења добијене информације и очекиване вредности 
(<, = и >), исти као у математици. 

o Логички (Булови) оператори (И, ИЛИ и НИЈЕ) су неопходни када се комбинује више 
неких услова, који одређују како ће се одлучити даљи ток програма. На страни 139 
имате цео програм који користи ове операторе. 

o Оно што се чешће користи јесте 
наредба која омогућава и 
извршавање програма у случају 
неког неиспуњеног услова. Ову 
команду је увек боље користити јер 
предвиђа реаговање програма увек 
након неке улазне информације. На 
страни 141 имате цео програм који 
користи овакву наредбу. 

o Провежбајте питања и задатке са стране 142. 

o За додатне примере погледајте и видео на: https://youtu.be/2z7OZdJQHnw 

У току сутрашњег дана ћете добити нови задатак, да по сличном примеру из књиге 
саставите 5 питања из области неког предмета. О томе више сутра! 

У заједничкој комуникацији путем Viber групе ћемо решавати нејасноће! 

У петак, 24.4. на РТС 3 је планиран час информатике и рачунарства... Биће објашњавана: Корњача 
графика – искористите ТВ час да поновите оно што смо већ учили и радили! 


