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Splošne informacije 

Kaj je Minecraft 
Minecraft je računalniška igra, v kateri je igralec postavljen v naključno ustvarjeni svet. Igra je 
odprtega tipa, kar pomeni, da igralec lahko v svetu počne, kar želi, ne da bi ga vodila igra oz. liki brez 
igralca v njej. Vsak element tega sveta je sestavljen iz kock, ki predstavljajo različne vrste materiala, 
npr. vodo, kamnine, lavo, travo in ogenj. V igri lahko igralec pridobiva kocke tako, da seka drevesa, 
koplje rudo, pobira predmete ipd. Kocke lahko postavlja, razbija ali pa jih spreminja v drugo snov. 
Izdeluje lahko razne vrste orodja in orožja, ki ga potem uporablja za gradnjo ali boj. Minecraft je 
primeren za osnovnošolske otroke vseh starosti. 

Minecraft spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in reševanje problemov v vključujočem okolju, v 
katerem sta edina omejitev vaša domišljija in domišljija vaših učencev. Obstaja tudi Minecraft: 
Education Edition oziroma izobraževalna različica igre Minecraft. Ima vse elemente igre Minecraft, ki 
jo mnogi vaši učenci že poznajo, ter dodatne funkcije, ki omogočajo učenje in sodelovanje v razredu. 
Igra za učinkovito vključevanje izobraževalnih dejavnosti vključuje tudi podporo učiteljem. Z 
razširitvijo Code Builder se lahko učenci povežejo tudi z drugimi priljubljenimi platformami, kot so 
Scratch, Tynker in MakeCode. Izobraževalna različica igre sicer ni na voljo v slovenščini, so pa vanjo 
prevedeni nekateri svetovi.  

 

Prenos in namestitev aplikacije 

Najprej morate na svojo napravo prenesti in namestiti aplikacijo izobraževalne različice igre 

Minecraft. Povezavo za prenos najdete na uradni spletni strani izobraževalne različice ige Minecraft: 

https://education.minecraft.net/. Tam so na voljo tudi dodatne informacije o igri ter vnaprej 

pripravljena gradiva in svetovi, ki jih lahko uporabljate med učnimi urami. V zavihkih »Community« 

(Skupnost) in »Support« (Podpora) najdete nasvete drugih učiteljev in tehnično pomoč. 
1. Odprite spletno stran https://education.minecraft.net/get-started/download/. 
2. Igra je na voljo za operacijske sisteme Windows, macOS in iOS. Na levi strani pod ikono 

knjižne police je predlagana različica igre, ki je najprimernejša za vaš operacijski sistem. 
Kliknite gumb »Download now« (Prenesi zdaj). 

3. Ko se datoteka shrani, jo zaženite. 
4. Odpre se novo okno, v katerem izberete jezik namestitve. Igra sicer ni na voljo v 

slovenščini, smo pa vanjo prevedli nekaj svetov in jih pripravili za vas. 
5. Sledite navodilom za namestitev. 
6. Ko je aplikacija nameščena, se samodejno zažene. Če se aplikacije ne odpre 

samodejno, jo zaženemo sami tako, da dvakrat kliknemo na ikono knjižne police. 
 

Sistemske zahteve  

 
Izobraževalno različico igre Minecraft lahko uporabljate na naslednjih napravah:  
– računalniki z operacijskim sistemom Windows,  
– računalniki z operacijskim sistemom macOS,  
– tablični računalniki iPad. 
 
Če želite uporabljati večigralski način, potrebujete tudi internetno povezavo. Če želite večigralsko igro 
gostiti, mora biti hitrost vaše internetne povezave vsaj 1,5 Mb/s. 
 

https://education.minecraft.net/
https://education.minecraft.net/
https://education.minecraft.net/get-started/download/
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Namestitev izobraževalne različice igre Minecraft na naprave z operacijskim sistemom Windows 
1. Pojdite na spletno stran https://education.minecraft.net/get-started/download/. 
2. Izberite »Download now« (Prenesi zdaj).  
3. Odprlo se bo pogovorno okno z vprašanjem, ali želite namestiti aplikacijo. Prepričajte se, da je 

obkljukana možnost »Launch when ready« (Zaženi po končani namestitvi). Kliknite »Install« 
(Namesti). 

4. Počakajte, da se bo nameščanje aplikacije zaključilo. 
5. Po končani namestitvi se bo igra zagnala in vas vprašala za prijavne podatke. Vpišite se s svojim 

računom za Office 365. 
6. Uspešna prijava vas bo preusmerila na vstopni zaslon igre Minecraft. 
 
Namestitev na naprave z operacijskim sistemom macOS 
 
1. Odprite »Sistemske nastavitve«. 
2. Preverite, ali je vaša naprava pripravljena na namestitev programov poznanih razvijalcev. Kliknite 

»Varnost in zasebnost«, nato pa kliknite na zavihek »Splošno« in se prepričajte, da je polje 
»Dovolite namestitev programov od:« nastavljeno na »Trgovina App Store in prepoznani 
razvijalci«. Če je ta možnost onemogočena, jo mora pred namestitvijo omogočiti uporabnik z 
administratorskimi pravicami. 

3. Pojdite na spletno stran https://education.minecraft.net/get-started/download/. 
4. Izberite »Download Now« (Prenesi zdaj). 
5. Odprite prenešeno datoteko in ikono izobraževalne različice igre Minecraft povlecite v mapo 

»Aplikacije«. 
6. Odprite izobraževalno različico igre Minecraft. Če vas sistem vpraša za dovoljenje, to potrdite z 

gumbom »Odpri«. 
7. Ob zagonu izberite »Sign in« (Vpis) in se vpišite s svojim računom za Office 365. 
8. Uspešna prijava vas bo preusmerila na vstopni zaslon igre. 
 
Namestitev na naprave iPad 
 
1. Odprite trgovino App Store. 
2. Poiščite aplikacijo izobraževalne različice igre Minecraft: Education Edition. 
3. Pritisnite gumb za prenos aplikacije in počakajte, da se aplikacija namesti. 
4. Pritisnite gumb »Open« (Odpri). 
5. Ko vas igra vpraša za prijavne podatke, se vpišite s svojim računom za Office 365.  
6. Uspešna prijava vas bo preusmerila na vstopni zaslon igre. 

 

Uporabniški računi (Slovenija) 

Za vpis v igro potrebujete uporabniški račun, s katerim se vpišete v storitve Oblak 365. Ta račun  tako 
učitelji kot učenci dobijo v šoli. Brez njega prijava ni mogoča. Pred prvo uporabo je treba račun 
aktivirati. 

1. Odprite spletno stran http://o365.arnes.si/. 
2. V desnem zgornjem kotu kliknite na gumb »Prijava«. 
3. V spustnem seznamu izberite svojo šolo in kliknite gumb »Izberite«. 
4. Vpišite svoje uporabniško ime in geslo. 
5. Kliknite gumb »Prijava«. 
6. Potrdite, da se strinjate s shranjevanjem svojih podatkov, tako da kliknete gumb »Yes, continue«. 

 

https://education.minecraft.net/get-started/download/
https://education.minecraft.net/get-started/download/
http://o365.arnes.si/
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Vaš račun je sedaj aktiviran. Račun lahko uporabljate tako za dostop do storitev Oblak 365 kot seveda 
do izobraževalne različice igre Minecraft. 

Uporabniški računi (Hrvaška) 

Za vpis v igro potrebujete uporabniški račun, ki ga uporabljate za dostop do storitev Oblak 365. Ta 
račun tako učitelji kot učenci dobijo v šoli. Brez njega prijava ni mogoča. Račun lahko uporabljate tako 
za dostop do storitev Oblak 365 kot seveda do izobraževalne različice igre Minecraft. 

 

Zakaj Minecraft: Education Edition 
Izobraževalna različica igre Minecraft ni le igra, temveč je orodje za učenje in poučevanje, ki učiteljem 
ponuja edinstveno priložnost, da v učni proces vključujejo igro. Učence pripravlja na življenje in delo, 
saj spodbuja razvijanje mnogih vrlin. 

Sodelovanje in komunikacija 

Izobraževalna različica igre Minecraft je zastavljena tako, da lahko učenci rešujejo probleme bodisi v 
manjših skupinah bodisi kot celoten razred. S skupinskim delom v tovrstnem okolju se učenci urijo v 
sodelovanju in medsebojni komunikaciji. 

Ustvarjalnost in kritično razmišljanje 

Učenci se učijo po naravni poti z opazovanjem in poskušanjem. Igra jim daje svobodo, da lahko 
samostojno razmišljajo o različnih pristopih reševanja problemov in jih tudi preizkušajo. Tako kot v 
življenju tudi v igri ni navodil, ki bi jih korak za korakom vodila do rešitve. Rešitev morajo poiskati 
sami, pri čemer je ponavadi potrebnih več poskusov. Kadar se zmotijo, se lahko na lastnih napakah 
učijo in nato ponovno poskušajo, dokler ne dosežejo željenega cilja. 

Razlikovanje 

Če želi učitelj ustvariti inkluzivni razred, mora ustvarjati dejavnosti, ki so prilagojene različnim 
otrokom in jim omogočajo učenje na različne načine in z različno hitrostjo. Sodobna pedagogika 
promovira učenje, ki učencem nudi občutek dosežka in pri katerem lahko izkazujejo oziroma 
uporabljajo svoje znanje. V izobraževalni različici igre Minecraft lahko učitelji sestavljate projekte in 
dejavnosti, ki neposredno vodijo k zastavljenim učnim ciljem in s tem uresničujete doseganje 
standardov, predpisanih v učnem načrtu. 
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Kaj pravi znanost? 

Kanadska študija je pokazala, da ima v izobraževanju uporaba učencem znanega in priljubljenega 
okolja, kot je Minecraft, mnoge prednosti: 

– višja motivacija za učenje, 

– boljša komunikacija, 

– boljše poznavanje informacijske tehnologije, 

– večji občutek lastne akademske učinkovitosti, 

– razvijanje samostojnosti. 

Strokovnjak za učenje Seymour Papert je v svoji raziskavi ugotovil, da je učinek učenja boljši, kadar: 

– učenci uporabljajo tehnična učna orodja in računalniška okolja, 

– imajo učenci dejavno vlogo oblikovalcev in gradbenikov, 

– se učenci učijo v družabnem okolju z mentorji in trenerji ali preko omrežij, 

– se učenci učijo z igro. 

Človeški možgani so naravnani tako, da ljudje v učenju ter raziskovanju in iskanju novih načinov za 
doseganje določenih ciljev uživamo. Kadar učenci uporabljajo izobraževalno različico igre Minecraft, 
se učijo: 

– reševati probleme, 

– odpravljati morebitne težave, 

– iskati pomoč in informacije, pa naj bo to pri sošolcih, učiteljih ali na spletnem portalu Minecraft 
Wiki, 

– uporabljati kritično razmišljanje pri snovanju novih gradenj. 

 

Miselna naravnanost k rasti 

Raziskave (http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-B6NOTLPM) so pokazale, da imajo učenci z 
višjo stopnjo miselne naravnanosti k rasti običajno boljši učni uspeh in višjo učno samopodobo v 
primerjavi z učenci, ki so v večji meri fiksno miselno naravnani. O fiksni miselni naravnanosti 
govorimo, kadar otroci menijo, da so njihove zmožnosti trdno zasidrane in nespremenljive. To lahko 
povzroča nelagodje pri sprejemanju novih izzivov in zmanjšuje njihovo motivacijo za učenje. Kadar pa 
otroci menijo, da lahko svoje zmožnosti razvijajo in izboljšujejo z vajo in trudom, govorimo o miselni 
naravnanosti k rasti. Otroci, ki razmišljajo na ta način, so pogosto bolj motivirani za reševanje izzivov 
in izbirajo naloge, s katerimi lahko izboljšujejo svoje učne zmožnosti. 

Kako lahko izobraževalna različica igre Minecraft vpliva na miselno naravnanost k rasti?  

Pri učencih z miselno naravnanostjo k rasti neuspehi niso ovira, ampak priložnost za rast in učenje. 
Carol Dweck, ena izmed vodilnih raziskovalk na področju motivacije, 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/67048/1/Petrov_Anton_201406_MT_M%20TRP.pdf
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-B6NOTLPM
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(http://osazilb1.splet.arnes.si/files/2018/03/RAZVIJANJE-MISELNE-NARAVNANOSTIRASTI_splet.pdf) 
je v intervjuju povedala: 

»Učenci, ki so usmerjeni k obvladovanju, razmišljajo o učenju, ne o tem, da dokažejo, kako pametni 
so. Ko naletijo na neuspeh, se osredotočajo na iskanje rešitev, namesto da bi jih skrbele njihove 
zmožnosti.« 

Učitelji lahko veliko pripomorete k spodbujanju miselne naravnanosti k rasti pri svojih učencih, če 
tudi sami sprejmete prepričanje, da lahko svoje zmožnosti še izboljšujete. 

Učenci igro Minecraft in njeno mehaniko pogosto poznajo bolje kot učitelji, vendar naj vas to ne 
prestraši. Vaša naloga v razredu ni, da ste poznavalec igre Minecraft, temveč, da vodite proces 
izobraževanja: pripravite učno gradivo in učencem pomagate pri raziskovanju novih vsebin. Občutek 
ob prepustitvi otrokom, da se samostojno učijo ter pri tem izkoriščajo svoje veselje do igranja in svoje 
zmožnosti, je na začetku lahko zastrašujoč. Toda skrb je odveč. 

Seveda se ne pozabite učiti skupaj s svojimi učenci. Pridružite se jim v svetu igre in ustvarjajte skupaj 
z njimi. Učenci naj vam pokažejo, kaj ustvarjajo, in vam pojasnijo, kako to gradijo. Prosite jih, naj 
nasvete in trike iz igre Minecraft, ki so jih odkrili, delijo z vami in ostalimi v razredu. In ko ne veste, 
kako nekaj storiti, prosite svoje učence za pomoč. 

 

Pravila sodelovanja 
Pred uporabo igre Minecraft: Education Edition je pomembno, da določite pravila sodelovanja. 

Vzpostavitev pozitivnega učnega okolja v razredu je ključnega pomena, še posebej, kadar učence 
izpostavljamo novim učnim procesom. Učenci se morajo počutiti dovolj varne, da si upajo tvegati, da 
jim izziva ne bo uspelo rešiti v prvo. Ne smejo se bati neuspeha, ampak si morajo v neobsojajočem in 
razumevajočem okolju upati poskušati ponovno. 

Jasno izražena pričakovanja in postavljena razredna pravila bodo vašim učencem pomagala pri 
komunikaciji in sodelovanju v spletnih učnih procesih. 

Čeprav je igra v razredu lahko na videz kaotična, v resnici mora slediti štirim smernicam, ki so 
pomembne tako pri medosebnih odnosih kot tudi pri učenju z igro: 

– še vedno naj veljajo običajna pravila za uspešno izvajanje pouka, 

– učencem dodelite različne vloge, 

– delujte kot moderator, 

– na koncu učnih ur si vzemite čas za povratne informacije in razmislek. 

 

Določitev učnih ciljev 

Ko se odločite za uporabo Minecrafta, ne pozabite določiti namena učne ure. Jasna opredelitev učnih 
ciljev bo povezovala vse naloge, ki jih bodo učenci opravili znotraj igre. Pri tem vam ni treba 
prilagajati učnega načrta igri Minecraft. Raje poskusite igro Minecraft uporabiti za tiste teme v učnem 
načrtu, za katere opazite, da primerno sovpadajo z dejavnostmi, ki jih ponuja igra. Tako lahko učenje 
z igro Minecraft uporabite kot popestritev učnih ur, da pri učencih vzbudite dodatno zanimanje za 
določene teme in ustvarite prijetnejše učno okolje. 

Otroci učenje na splošno dojemajo kot dolgočasno in monotono dejavnost. Gotovo ste se že vsi 
srečali z izzivom, kako snov predstaviti na način, ki bo učencem zanimiv. Učenje z igro učencem 

http://osazilb1.splet.arnes.si/files/2018/03/RAZVIJANJE-MISELNE-NARAVNANOSTIRASTI_splet.pdf
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omogoča natančno in prilagojeno učno izkušnjo. Prav ta individualizirani pristop je ključen pri 
zagotavljanju večjega učinka načrtovane učne ure. 

Gradiva in pomoč učiteljem 
Učiteljem so na spletni strani education.minecraft.net na voljo že pripravljena gradiva, učni načrti in 
svetovi. V zavihku »Class resources« (Razredna gradiva) je na voljo več vrst gradiv. V zavihku »Subject 
kits« (Predmetna področja) pa najdete že pripravljene učne ure. Razdeljen je na 6 sklopov: 
jezikoslovje, naravoslovje, zgodovina in kultura, računalništvo, matematika ter umetnost in 
oblikovanje. V vsakem je na voljo več učnih enot. Na strani večine učnih enot so navedeni učni cilji, 
primeri vprašanj, ki vam pomagajo pri izvedbi učne ure, ter uporabne zamisli in predlogi za dejavnosti 
učencev. Na desni strani je gumb, s katerim prenesete svet, ki ga morate uvoziti v igro, in morebitna 
ostala gradiva, kot so npr. delovni listi in dodatna gradiva. Navedeno je tudi, katere kompetence 
otroci razvijajo. 

Pod zavihkom »Subject kits« najdete tudi iskalnik, s katerim lahko vse učne enote filtrirate glede na 
parametre, ki so pomembni za vas. Lahko vpišete specifične ključne besede, ki se navezujejo na vašo 
želeno učno temo, izberete starost otrok in predmet, ki vas zanima.  

Na spletni strani sta na voljo tudi tehnična pomoč in podpora ostalih učiteljev, ki igro Minecraft 
uporabljajo v razredu.  Več podatkov o tem najdete v poglavju »Pomoč in podpora«. 

 

Nasveti za uporabo igre v učilnici 
1. Ne bojte se učiti od učencev. 

Sprejmite, da je nemogoče biti vseveden. Prišel bo trenutek, ko bodo učenci znali več kot vi, sploh v 
povezavi z igro. Bodite se pripravljeni učiti in prosite učence za pomoč. 

2. Dovolite si čas za razmislek. 

V katerikoli učni enoti je pomembno, da učencem omogočite čas za razmislek o tem, kaj je šlo dobro 
in kaj bi lahko naslednjič naredili bolje. 

3. Ne pretiravajte. 

Igre Minecraft vam ni vam treba vključiti v vsako učno uro, saj ne želite razvrednotiti vpliva, ki ga ima 
na motivacijo učencev. Začnite z majhnimi koraki in uporabo igre Minecraft povečajte, ko postanete 
tako vi kot vaši učenci samozavestnejši. 

4. Izrazite jasna pričakovanja. 

Koncept učenja z igro je lahko za vaše učence prav tako nov kot za vas. Delite svoja pričakovanja z 
učenci in poskrbite, da bodo odgovorni na vaši šoli, učenci in njihovi starši razumeli razloge za 
uporabo igre Minecraft v učilnici. 

5. Postavite nekaj osnovnih pravil. 

Ob misli na igranje iger v šoli lahko učenci postanejo preveč razigrani, zato je koristno, da določite 
nekaj osnovnih pravil. Seznam pravil in tudi posledic njihovega kršenja lahko sestavite skupaj z 
učenci. To otrokom omogoča, da izražajo svoje mnenje in vplivajo na svoj učni proces, hkrati pa jih 
uči tudi o sprejemanju odločitev in o posledicah, ki jih prinašajo njihova dejanja. 

6. Pustite učencem proste roke. 

Če želite ustvariti pristno izkušnjo Minecraft učenja, morate učencem dovoliti, da naloge opravljajo 
sami. Dovolite jim, da se motijo, in jim dajte vedeti, da je sprejemljivo delati napake, če se iz njih 
učijo. 

https://education.minecraft.net/
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Dopolnilna aplikacija Classroom mode 

Kadar kot učitelj gostite večigralsko igro, vam dopolnilna aplikacija Classroom mode za Minecraft 
nudi veliko možnosti za interakcijo z učenci. Igro lahko upravljate z nastavitvami v osrednjem 
uporabniškem vmesniku. 

Učitelji lahko hkrati uporabljate MEE in aplikacijo Classroom mode, učenci pa se lahko prijavijo v 
večigralsko igro s svojim računom MEE in znotraj igre uporabljajo tudi razširitev Code Builder. Učitelji 
ne morete uporabljati vseh treh funkcionalnosti hkrati. 

Namestitev aplikacije Classroom mode 

1. Pojdite na spletno stran https://education.minecraft.net/get-started/download/ in na dnu strani 
kliknite na povezavo za prenos različice, primerne za vaš operacijski sistem. 

2. Odprite prenešeno datoteko in sledite navodilom za namestitev. 

Hkratna večkratna uporaba aplikacije Classroom mode  

Če učitelj v razredu uporablja več večigralskih iger, lahko aplikacijo Classroom mode hkrati odpre 
večkrat, vsakič za enega izmed večigralskih svetov. 

1. Ponovno zaženite aplikacijo Classroom mode. 

2. Prijavite se s svojim računom. 

3. S seznama strežnikov Izberite večigralsko igro, ki se ji želite pridružiti. Če igre na seznamu ne vidite, 
pojdite v Čakalnico (Waiting room) in gostitelja igre prosite, naj v ukazno vrstico vnese ukaz 
»/connect«. 

Za vsako ponovno hkratno uporabo aplikacije ponovite zgornje korake. 

Upravljanje z možnostmi igre 

Aplikacija Classroom mode podpira preklapljanje med različnimi možnostmi igre, ki vplivajo na igralni 
svet. 

– PAVZA – Znotraj določenega sveta prekine igro za vse igralce (privzeta vrednost: izklopljeno). 

– POGOVOR – Igralcem omogoča, da se znotraj sveta med sabo sporazumevajo preko pogovornega 
klienta (privzeta vrednost: izklopljeno). 

– POPOLNO VREME – Onemogoča vremenske pojave, kot so dež, sneg ali nevihta (privzeta vrednost: 
izklopljeno). 

– DOVOLI MOBE – Mobi so vsi živi premikajoči se liki, ki jih najdemo znotraj svetov igre Minecraft. 
Vključujejo prijateljske like (živali in vaščani) in sovražne like (npr. zombiji in okostnjaki) (privzeta 
vrednost: vklopljeno). 

– DOVOLI DESTRUKTIVNE KOCKE – Igralci lahko uporabljajo destruktivne kocke, kot je npr. TNT. Pri 
tem lahko za omejitev morebitne škode v svojem svetu uporabljate posebne kocke ustavi, dovoli in 
omeji - glej ustrezno poglavje v nadaljevanju. Privzeta vrednost: vklopljeno. 

– POŠKODBE IGRALCEV – Igralci se lahko poškodujejo v nevarnem okolju ali pa jih lahko poškodujejo 
sovražni liki (privzeta vrednost: vklopljeno). 

– SPREMEMBE SVETA – Igralci lahko spreminjajo izgled sveta in upravljajo like brez igralcev (privzeta 
vrednost: izklopljeno). 

https://education.minecraft.net/get-started/download/
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– MEDSEBOJNE POŠKODBE IGRALCEV – Igralci lahko poškodujejo drug drugega, pa naj bo namenoma 
ali po nesreči (privzeta vrednost: vklopljeno). 

Na desni strani uporabniškega vmesnika sta dve okni z informacijami. Prikaz igralcev vsebuje seznam 
igralcev, ki so barvno označeni. Vsak igralec ima svojo barvo, v kateri je prikazan tudi na zemljevidu. 

Pod prikazom igralcev je okno za pogovor, v katerem je prikazana vsebina spletnega pogovora, če je 
ta omogočen. Tudi tukaj so imena igralcev prikazana v njihovi določeni barvi. 

Na levi strani je zemljevid sveta. Približate ga z vrtenjem miškinega kolesca. Nad zemljevidom so 
koordinate X. Y in Z, ki predstavljajo trenutni položaj vašega kazalca. Področja, ki so na zemljevidu 
prikazana s črno barvo, so območja, ki se še niso naložila ali pa jih igralci še niso raziskali. Izrisala se 
bodo šele, ko bodo igralci to mesto obiskali. 

Ura prikazuje, ali je v svetu igre Minecraft dan ali noč. Ponoči ima ura temno ozadje, čez katerega se 
premika luna. Podnevi ima ura svetlomodro ozadje, preko katerega se premika sonce. Ura meri 
dneve v svetu igre Minecraft in ne odraža realnega časa. 

Sporazumevanje z učenci  

Kot učitelj lahko v vrstico za pogovor vnesete besedilo ali ukaz, s katerim se sporazumevate z učenci 
in upravljate svet. Dnevnik pogovorov se hrani lokalno na računalniku v mapi: Documents\Minecraft 
Education Edition\ChatLogs. 

Premikanje učencev  

Kot učitelj lahko igralce premikate po svetu. Z desnim klikom na zemljevid sveta lahko vse igralce 
premaknete na določeno točko. Premaknete jih lahko tudi posamično, tako da njihove ikone 
povlečete na določeno mesto ali pa uporabite ukaz »/tp« z imenom igralca in želeno destinacijo. 

 

Meni 
Ob vpisu v igro Minecraft: Education Edition se prikaže glavni meni z možnostmi Play, Hour of Code, 

Settings in Switch Accounts ter ikonama Obešalnik in Pomoč. 
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Play (Igraj) 
S klikom na gumb »Play« (Igraj) pridete do naslednjega menija, ki vam ponuja nove možnosti:  

– View my worlds,  

– View library,  

– Create new,  

– Join world,  

– Import. 

 

View my worlds (Moji svetovi)   
V tem meniju so na voljo iskalna vrstica, gumb »New World« (Nov svet), s katerim lahko ustvarite nov 

svet, ter vsi svetovi, v katerih ste kadarkoli v preteklosti igrali. V primeru, da igrate prvič, bo v meniju 

samo možnost »New World«. Če imate na seznamu veliko število svetov, lahko v iskalno vrstico 

vpišete ključne besede, ponavadi je to ime sveta, in tako filtrirate seznam svetov, da lažje najdete 

tistega, ki ga iščete. 
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View library (Knjižnica)  
V knjižnici so zbrani že ustvarjeni svetovi, ki jih lahko uporabite pri pouku. Knjižnica je razdeljena na 4 

razdelke. 

 

Lessons (Učne enote) 

V tem razdelku najdete učne enote, razvrščene po predmetnih področjih, npr. naravoslovje (Science), 

matematika (Math), računalništvo (Computer Science), jeziki (Language Arts), zgodovina in kultura 

(History & Culture), umetnost in oblikovanje (Art & Design), digitalno državljanstvo (Digital 

Citizenship), socialno in čustveno učenje (Social Emotional) ter pravičnost in vključenost (Equity and 

Inclusion). Vsak izmed teh razdelkov vsebuje svetove, ki jih lahko uporabljate za svoje učne ure. 
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Monthly build challenges (Mesečna tekmovanja v gradnji) 

V tem razdelku najdete svetove za tekmovanja v gradnji, ki potekajo vsak mesec. Na voljo je veliko 

svetov in pripravljenih učnih enot, ki jih lahko uporabite v razredu.  

 

S klikom na svet dobimo podrobne podatke o svetu, njegov opis, cilje učne enote in morebitne 

dodatne naloge za najhitrejše učence. Te svetove lahko uporabljate kadarkoli in niso vezani le na 

obdobje, v katerem je razpisano tekmovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

Biomes&Worlds (Pokrajine in svetovi) 
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V tem razdelku so na voljo predloge svetov, k jih lahko uporabimo za izdelavo lastnega sveta. Pred 

začetkom gradnje vedno določite cilje učne enote oz. sveta, ki ga želite ustvariti, in temu prilagodite 

njegov izbor. Ko izberete možnost »Create New World« (Ustvari nov svet), ne dobite vprašanja, 

katero pokrajino želite, ampak nastane svet z naključno generiranimi biomi oz. pokrajinami.Biomi so 

pokrajine, ki se razlikujejo po svojih geografskih posebnostih, rastlinju in živalskem svetu. V meniju 

»Biomes« (Pokrajine) je 15 različnih pokrajin. Večina jih je raznolikih, razen sveta »Blocks of grass« 

(Travnik), ki je popolnoma raven travnati svet in nima ostalih geografskih posebnosti. 
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Featured Worlds (Izpostavljeni svetovi) 

V tem razdelku so izpostavljeni že zgrajeni svetovi, ki jih lahko uporabljate v razredu. 

 

How to play (Kako igrati) 

Ta razdelek vsebuje vodiče, ki vam pomagajo pri razumevanju igre.  
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V podmeniju »Start Here« (Začni tukaj) so na voljo osnovni vodiči: Movement (Premikanje), Place and 

break (Postavljanje in razbijanje kock), Interact (Interakcija), Camera and portfolio (Kamera in 

listovnik), Chalkboards (table) in NPC (Liki brez igralca). 

 

V podmeniju »Additional Tutorials« (Dodatni vodiči) sta na voljo kemijska vadnica in vodič za 

programiranje z razširitvijo Code Builder. 
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Educator resources (Gradiva za učitelje)  

Klik na gumb vas preusmeri na uradno spletno stran igre Minecraft: Education Edition, na kateri so na 

voljo dodatna gradiva za učitelje: https://education.minecraft.net/class-resources/trainings/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create new (Ustvari nov svet) 

S klikom se odpre pogovorno okno, v katerem izberete, ali želite ustvariti povsem nov svet ali pa 

želite uporabiti že izdelano predlogo sveta. S klikom na gumb »New« (Nov svet) se prikažejo 

nastavitve, ki jih lahko uredite, preden ustvarimo nov svet. 

 

 

 

V nastavitvah lahko svet poimenujete ter nastavite način igre, težavnost, dovoljenja igralcev, vrsto 

sveta in številko sveta (seed) ter prikažete koordinate in aktivirate t. i. goljufanje (cheats), ki vam 

omogoča uporabo ukazov. Z izbiro možnosti »Always day« (Vedno dan) nastavite, da je v igri vedno 

dan. Če te možnosti ne vklopite, bo v igri vsakih nekaj minut ciklično potekala menjava dneva in noči. 

 

 

 

https://education.minecraft.net/class-resources/trainings/
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Join World (Pridruži se svetu) 
S klikom na ta gumb zaženete postopek pridružitve obstoječi igri v večigralskem načinu. 

 

Import (Uvozi svet) 
V igri Minecraft: Education Edition lahko uvozite svet, ki je shranjen v obliki datoteke .mcworld. Vse 

datoteke s svetovi, ki jih prenesete s spletne strani education.minecraft.net, so v tej obliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.education.minecraft.net/
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Hour of Code (Ura za kodo) 
Od zadnje posodobitve na različico 1.14.50 je v glavnem meniju dodan tudi gumb »Hour of Code« 

(Ura za kodo). Tu so na voljo trije svetovi, ki jih lahko uporabljate za poučevanje osnovnih konceptov 

programiranja. 

 

Settings (Nastavitve) 
V tem meniju lahko igralec spreminja in prilagaja nastavitve, ki vplivajo na igralno izkušnjo v igri 

Minecraft. Pri nastavitvah, ki jih upravljamo s sivim gumbom, je nastavitev vključena, kadar je 

pokončni sivi pravokotnik na desni strani gumba, in ugasnjena, kadar je ta na levi strani. 

 

 

 

 

 

 

 

Keyboard and mouse hints (Namigi za tipkovnico in miško) 

Z izbiro nastavitve »Hide Keyboard and mouse hints« skrijemo namige za tipkovnico in miško. Ta 

nastavitev naj bo vedno izključena. V tem primeru imajo igralci na levi strani ekrana označene smerne 

tipke, ki jim v igri pomagajo pri premikanju in gradnji. Tisti, ki Minecraft že poznajo, teh namigov sicer 

ne potrebujejo, toda ostalim igralcem, ki igranja še niso tako vešči, to zelo olajša delo in izboljša 

njihovo uporabniško izkušnjo. 
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Video (Nastavitve prikaza) 

Fullscreen – Z vklopom te nastavitve bo igra prikazana v celozaslonskem načinu. 

View Bobbing – Ta nastavitev naj bo vedno izklopljena. Kadar je vklopljena, lik v igri med hojo rahlo 

poskakuje, kar lahko povzroči slabost pri tistih, ki so občutljivejši na to. 

 

Audio (Nastavitve zvoka) 

Tu upravljate z nastavitvami zvoka. »Music« (Glasba) nadzoruje glasnost glasbe v ozadju igre. »Sound 

volume« (Glasnost zvoka) pa nadzoruje zvoke igralcev in živali. Učenci naj ugasnejo vse zvoke, ker je v 

nasprotnem primeru v polni učilnici otrok prehrupno. 
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Storage (Hramba) 

Vsakič, ko igrate v določenem svetu igre Minecraft, se vse spremembe shranjujejo. Sčasoma se lahko 

nabere veliko teh svetov, zato jih boste morda želeli izbrisati. To lahko storite v meniju »Storage« 

(Hramba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worlds (Svetovi) – Tu so shranjeni vsi svetovi, v katerih ste kdaj igrali. S klikom na svet, ki ga ne želite 

hraniti, se prikaže ikona za izbris sveta. Kliknite nanjo za potrditev izbrisa označenega sveta. 
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Multiselect (Izberi več) – Če želite hkrati izbrisati več kot en svet, kliknite na ta gumb. Levo od svetov 

se bodo pojavili kvadratki, ki jih lahko označite, da izberete več svetov, in jih s klikom na gumb 

»Delete« (izbriši) odstranite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language (Jezik) 

V tem meniju je seznam jezikov, v katere je 

prevedena igra Minecraft: Education Edition. V 

slovenščino in hrvaščino je prevedena verzija 

igre Java Edition, izobraževalna različica pa v teh 

jezikih ni na voljo. Z izbiro jezika se spremenijo 

imena kock, ne spremenijo pa se besedila v 

svetovih. 
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How to play (Kako igrati) 

V tem razdelku najdete pomoč za različne vidike igre – premikanje, osnove preživetja in igranja igre 

ter posebnosti, ki jih najdete v izobraževalni različici igre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch Accounts (Menjava uporabniškega računa) 
S klikom na ta gumb lahko preklapljate med različnimi uporabniškimi računi, če jih imate. 

 

 
 

Ikona obešalnika  
V desnem spodnjem kotu se pod sliko igralca nahaja ikona obešalnika, s katero lahko spremenite svoj 

videz. Na voljo imate več različnih možnosti, s katerimi lahko personalizirate igralno izkušnjo. Izberete 

izgled, ki vam je všeč in kliknete na gumb »Confirm« (Potrdi), da potrdimo svojo izbiro in se vrnemo v 

glavni meni. S klikom na puščico ob gumbu »Confirm« lahko izberemo prejšnji videz. 
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Ikona za pomoč  
V spodnjem levem kotu se nahaja ikona osebe s pogovornim oknom. S klikom na ikono se odpre 

uradna stran Minecraft:Education Edition igre, na kateri lahko prosimo za pomoč. 

Različica igre 

V spodnjem desnem kotu najdete podatke o svoji različici igre Minecraft. 

 

 

Nastavitve novega sveta 
V tem pogovornem oknu imate možnost prilagajanja nastavitev. V poglavju so opisane 

najpomembnejše in najpogosteje uporabljene nastavitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Name – V to polje napišete ime sveta. Svet poimenujete zato, da ga boste kasneje lažje našli v 

svoji knjižnici, pa tudi pri izvozu sveta boste tako že imeli poimenovano datoteko. 

Default Game Mode – Omogoča določitev privzetega načina igre. Izbirate lahko med preživetvenim 

in ustvarjalnim načinom. 

 

 

 

Difficulty – V igri so 4 možne težavnostne stopnje. »Peaceful« (Miroljubno) je sproščena nastavitev, v 

kateri se ne pojavijajo pošasti, pa tudi igralci jih ne morejo priklicati. Zdravje in lakota se nenehno 

regenerirata, zato je skoraj nemogoče umreti. V ostalih treh, »Easy« (Lahko), »Normal« (Običajno) in 

»Hard« (Težavno), pa se v svetu pojavljajo pošasti in napadajo igralce, ki lahko zaradi tega v igri tudi 

umrejo. 
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Permission level for students who join your world – Tukaj najdete vrste dovoljenja za učence, ki se 

pridružijo svetu. 

Visitor/obiskovalec se lahko nemoteno sprehaja po svetu, a ne more uporabljati kock, predmetov ali 

entitet. 

Member/član je aktiven igralec v svetu, ki lahko postavlja in razbija kocke ter napada živali, pošasti in 

ostale igralce. 

Operator/operater je igralec, ki lahko nastavlja dovoljenja drugim igralcem, uporablja ukaze in ima 

več nadzora nad svetom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seed – To je identifikacijska številka sveta, ki se samodejno ustvari potem, ko svet izvozite. Če 

poznate svet, ki je primeren za vašo učno enoto, morate poznati njegovo kodo seed, da ga lahko 

uporabite.  

Show coordinates – To nastavitev vključimo, kadar želimo, da so naše koordinate v igri vidne na 

zaslonu. Dobra praksa je, da imamo to nastavitev vedno vključeno. 

Immediate Respawn – Omogoča takojšnjo ponovno pojavitev v svetu po smrti igralca. 

Activate cheats – prevod te nastavitve je sicer aktivacija goljufanja, vendar Ta nastavitev dovoli 

uporabo ukazov in vključitev worldbuilder statusa. 

Random tick speed – Nastavi hitrost rasti dreves in ostalih rastlin. 

Always day – Če te nastavitve nimate vključene, se bo v igri na vsakih 20 minut menjaval cikel dneva 

in noči, z vključitvijo pa bo v igri vedno dan. To nastavitev je priporočeno imeti vključeno, saj se tako 

izognete slabi vidljivosti igralcev in pošastim, ki se pojavljajo ponoči. 

Export world – s klikom na ta gumb izvozite predhodno shranjeni svet. 

Delete world – S klikom na ta gumb izbrišete svet. 
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Copy world – Omogoča izdelavo kopije sveta. To vam pride prav, kadar želite imeti več kopij 

določenega sveta ali narediti spremembe, ne da bi tvegali izgubo že zgrajenega sveta. Uporabite jo 

tudi,  kadar želite nekaj spremeniti v svetu, a niste prepričani, katero verzijo gradnje bi obdržali. 

 

 

 

 

 

 

 

Načini igre 
Minecraft: Education Edition ima tri različne načine igre. Preživetveni način in ustvarjalni način sta na 

voljo tudi v originalni igri Minecraft, zato ju otroci velikokrat že poznajo. 

1. Preživetveni način 

Igralci morajo raziskovati svet, nabirati gradbeni material in dobrine ter jih uporabiti za izdelovanje 

raznih pripomočkov, gradnjo in preživetje. Igralci se lahko poškodujejo zaradi lakote, padcev, ognja 

ali vode. Prav tako jih lahko ranijo nasprotniki. Če se igralec preveč poškoduje, umre. 

Ta način daje najpristnejšo izkušnjo igre. 

2. Ustvarjalni način 

Igralcem ni treba nabirati dobrin, ker imajo v vsakem trenutku na voljo vse možne igralne kocke v 

neomejenih količinah. Prav tako igralci niso dovzetni za lakoto in poškodbe in ne morejo umreti. 

Lahko letijo in kocke v hipu uničujejo. 

Ta način je najprimernejši za učne enote, v katerih je treba veliko graditi. 

3. Pustolovski način 

Igralci ne morejo postavljati in razbijati kock ter se ne morejo poškodovati. Njihova izkušnja je 

omejena na gibanje in interakcijo z gumbi, stikali ali drugimi podobnimi predmeti. 

Ta način je najprimernejši za močno strukturirane učne enote, znotraj katerih morajo učenci 

raziskovati svet. 
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Vrste svetov / World type 
Poznamo 3 vrste svetov. 

– Flat – To je ravni svet, ki je globok le 4 kocke. Najvišja kocka je travnata kocka, pod njo pa sta 

2 plasti zemlje in neuničljiva kocka bedrock. Svet ne vsebuje nobenih različnih biomov. Živali 

in pošasti se v svetu normalno pojavljajo. 

– Infinite – To je neskončni svet, ki je privzeta vrsta sveta. Vsebuje različne pokrajine v istem 

svetu in ima večjo globino kot ravni svet. Svet se nikoli ne konča, ker se vedno znova nalagajo 

novi deli, če jih odkrivamo. 

– Old – To je stari svet, ki je velik 256 x 256 kock. Ko pridete do zadnje kocke, se ne naloži nov 

del sveta, ampak je tam nevidna meja, ki je ne morete obiti. 

 

 

 

 

Uvoz / Import 
Svetove lahko ustvarjate sami ali jih uvažate. Tako lahko izbirate med že ustvarjenimi svetovi 

(https://education.minecraft.net/class-resources/worlds/) ali učnimi enotami 

(https://education.minecraft.net/class-resources/lessons/), ki so na voljo na spletnih straneh. 

 

Postopek za uvoz sveta 

1. Na začetnem zaslonu igre Minecraft kliknite »PLAY« (Igraj). 

2. Kliknite ikono, na kateri piše »IMPORT« (Uvozi). 

3. V brskalniku datotek poiščite svet, ki ga želite uvoziti. 

https://education.minecraft.net/class-resources/worlds/
https://education.minecraft.net/class-resources/lessons/


26 
 

Če datoteko .mcworld odprete v raziskovalcu, se bo igra samodejno zagnala in ustvarila kopijo tega 

sveta. 

 

Izvoz/Export 
Svetove, ki ste jih uporabili v igri, lahko tudi izvozite in tako ustvarite varnostne kopije svojih svetov. 

Priporočamo, da varnostne kopije naredite pred vsako posodobitvijo igre, saj pri namestitvi 

posodobitev lahko pride do poškodb datotek. 

Izvožene svetove lahko delite z drugimi uporabniki, z njimi merite napredek in jih hranite za ponovno 

uporabo. Tako lahko svetove obnavljate tudi znotraj razreda, če pride do napak v delovanju. 

Če želite izvoziti svet, ga morate poimenovati brez ločil ali posebnih znakov. 

 

Postopek za izvoz sveta: 

1. Na začetnem zaslonu aplikacije kliknite »PLAY« (Igraj). 

2. Kliknite ikono, na kateri piše »View my worlds« (Prikaži moje svetove). 

3. Kliknite na svet, ki ga želite izvoziti, nato pa kliknite »Settings« (Nastavitve). 

4. Pomaknite se navzdol po možnostih na desni strani menija in na dnu seznama kliknite »Export 

world« (Izvozi svet). 

 

 

5. Svet shranite na želeno lokacijo. Izvoženo datoteko .mcworld lahko shranite kamorkoli, tudi na 

omrežni pogon ali pogon USB. 

Svetove iz Bedrocka lahko enostavno preimenujete v datoteke .mcworld. Svetov, ustvarjenih v M:EE, 

pa ni mogoče pretvoriti v datoteke, berljive v različici Bedrock. 
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Kopiraj svet/Copy world 
S klikom na gumb »Copy world« lahko naredite kopijo sveta. Kopija sveta bo natančna inačica sveta v 

trenutku, ko smo ga shranili. 

 

 

 

Deljenje svetov 
Sedaj lahko učitelji svet in učne enote s svojimi učenci delijo v programu Microsoft Teams. Ta storitev 

je mogoča na napravah z operacijskim sistemom Windows 10 ali Chrome OS. Uporabniki naprav z iOS 

in macOS lahko kopirajo in prilepijo povezavo do sveta. 

Učitelj lahko deli vse učne enote, ki jih najde v knjižnici igre s klikom na gumb »Share link« (Deli 

povezavo). Odpre se novo pogovorno okno s tremi ikonami. Modra ikona predstavlja Microsoft 

Teams. Učitelj lahko svet deli kot »Assignment (Nalogo)« oziroma ga deli z osebo, skupino ali v 

kanalu. 

 

Učenci do sveta dostopajo s klikom na povezavo v programu Microsoft Teams. Odpre se brskalnik, ki 

zažene igro. Če učenec igre nima nameščene, se pojavi pogovorno okno, s katerim jo lahko prenese. 

 

Večigralski način igre 
Večigralski način igre oz. multiplayer omogoča igranje več igralcev v istem svetu istočasno. Večigralski 

način igre lahko poteka lokalno (v istem prostoru, npr. učilnici) ali na spletu. V večigralskem načinu 

igre lahko vsak igralec igra zase ali pa več igralcev med seboj sodeluje za dosego določenega 

skupnega cilja. Večigralski način igre igralcem omogoča komunikacijo in interakcijo z drugimi igralci. 

To ni na voljo v igri za enega igralca. 

Večigralski način igre je eden izmed najpriljubljenejših načinov za uporabo igre Minecraft v učilnici. 

Spodbuja komunikacijo, sodelovanje in iskanje novih ustvarjalnih pristopov k reševanju določenega 

problema. V izobraževalni različici igre Minecraft se lahko isti igri priključijo vsi učenci, ki so na isti 

internetni povezavi ali imajo isto domeno uporabniškega računa (isti tenant) – to je del 

uporabniškega imena za simbolom @. Eni večigralski igri se lahko pridruži do 30 igralcev, vključno z 

učiteljem. V isto večigralsko igro se lahko vključijo igralci z vseh podprtih platform. Večigralski način 

igre je bil ustvarjen za uporabo v isti učilnici, v kateri so vsi igralci na isti povezavi. Mogoče je tudi, da 
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večigralsko igro izvedemo od doma. Podrobnejše informacije o tem so na voljo na v nadaljevanju 

dokumenta. Pred uporabo večigralskega načina igre je pomembno, da določite učne cilje, učencem 

pa vedno zastavite nalogo in zanjo določite časovni okvir. 

Zahteve 

• Večigralska igra je na voljo za vse igralce, ki  imajo isto domeno uporabniškega računa (isti 

tenant). 

• Vsi igralci naj imajo najnovejšo različico igre. 

• Vsi igralci morajo imeti nameščeno isto različico igre. 

Kako gostiti igro  

Igro lahko gosti katerikoli igralec, a priporočamo, da je gostitelj večigralske igre vedno učitelj. 

V vstopnem meniju igre kliknite na gumb »Play«. 

 

Ustvarite lahko povsem nov svet. To storite s klikom na gumb »Create New«, ki ga najdete v meniju 

»Play«, ter nato klikom na gumb »New«. Odpre se okno z nastavitvami, ki jih lahko uredite pred 

gostovanjem sveta. Po izbranih nastavitvah kliknete na gumb »Host«, ki ga najdete pod sliko sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostite lahko svet, ki že obstaja. To storite tako, da izberete že obstoječi svet iz menija »View My 

Worlds«. Na svet, ki ga želite gostiti v večigralskem načinu, kliknete z miškinim levim gumbom in 

izberete možnost »Host« (Gosti), da boste v izbranem svetu ustvarili novo igro. 
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Uvozite in gostite lahko tudi nov svet iz Knjižnice svetov (View Library). V knjižnici izberete svet in 

kliknete nanj. Odpre se novo okno z opisom sveta. Na zgornji desni strani ekrana pa najdete gumb 

»Create world«. S klikom nanj boste vstopili v ta svet.  

 

 

 

 

Prav tako lahko gostite igro, v kateri se že nahajate. Za gostovanje večigralskega načina igra pritisite 

tipko »Escape«. Pojavijo se nove možnosti. Kliknite na zavihek »Friends« (Prijatelji), ki je ponazorjen z 

ikono s 4 človeškimi obrazi  in pritisnite gumb »Start hosting« (Začni gostovanje).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprlo se bo pogovorno okno, v katerem morate s klikom na gumb »Confirm« potrditi, da res želite 

ustvariti igro v večigralskem načinu.  
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Pod besedilom »Join Code« bodo 4 slike predmetov oz. bitij, ki jih srečamo v igri. To je koda, ki jo 

morajo vaši učenci vpisati, da se lahko pridružijo svetu. Kodo morajo vpisati v istem vrstnem redu od 

leve strani proti desni, kot je prikazana na vašem ekranu. 

 

 

 

 

 

 

 

Če učenec večkrat vpiše napačno kodo, bo po treh neuspelih poskusih dobil opozorilo. Po petih 

neuspelih poskusih pa bo moral počakati nekaj minut, preden bo lahko ponovno poskusil vpisati 

kodo. To učencem preprečuje, da bi ugibali kode in se pridružili igri, v katero niso povabljeni. 

S klikom na gumb »Refresh« (Osveži)       ,ki se nahaja desno od ikon, lahko ustvarite novo kodo. 

 Tisti igralci, ki so se svetu pridružili pred ustvarjenjem nove kode, bodo še vedno ostali v svetu. 

Kako se pridružiti večigralski igri  

V začetnem meniju kliknite gumb »Play« (Igraj),  

 

 

v naslednjem meniju pa gumb »Join World« (Pridruži se svetu).  

 

 

 

 

Za pridružitev morajo učenci v naslednjem razdelku vpisati 4-mestno slikovno kodo in klikniti gumb 

»Confirm« (Potrdi). Če se učenec pri vpisu kode zmoti, jo lahko izbriše s klikom na gumb »Clear« 

(Odstrani). 
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Nastavitve večigralskega sveta 

V nastavitvah imate možnost določanja dovoljenj igralcem, ki se pridružijo svetu. Gostitelj igre bo 

vedno imel dovoljenje operaterja. Operaterji imajo več možnosti upravljanja sveta, med drugim lahko 

nastavljajo dovoljenja drugim igralcem in jih po potrebi tudi odstranijo iz igre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če ne želite, da se nekdo pridruži obstoječi igri, lahko spremenite 4-mestno kodo za pridružitev, tako 

da pritisnete tipko Esc, kliknete gumb »Osveži« desno od obstoječe 4-mestne kode, ki jo najdete v 

zavihku »Prijatelji«. Prav tako lahko operater nastavi največje število igralcev, ki se lahko pridružijo 

igri. To storite s pritiskom na tipko t in vpisom ukaza /setmaxplayers, ki mu sledi izbrano število vseh 

igralcev v igri, npr. /setmaxplayers 10. 

 

 

 

 

 

 

Najpogostejše težave pri vzpostavitvi večigralske igre 

Težave z zmogljivostjo 

Če se lahko povežete na večigralsko igro, ampak se pojavijo težave, ko se igri pridruži večje število 

ljudi, upoštevajte naslednja napotka. 

1. Če želite gostiti večigralsko igro, mora biti hitrost vaše internetne povezave vsaj 1,5 Mb/s. 
2. V nastavitvah prikaza prilagodite nastavitve grafike (zmanjšajte »render distance« in izklopite 

možnost »fancy graphics«. 
 
 
 

 
 
Težave s povezavo  



32 
 

1. Igro Minecraft zaprite in jo še enkrat zaženite. Naj bo gostovanje igre prva stvar, ki jo 

naredite v igri. 

2. Gostite nov svet, ne tistega, ki je bil že uporabljen za večigralsko igro. 

3. Vaše omrežje mora dovoljevati komunikacijo s stranjo 

https://meeservices.azurewebsites.net Ta povezava mora biti na seznamu dovoljenih na vseh 

napravah in sistemih, ki lahko preprečujejo dostop do spleta. Preverite nastavitve 

usmerjevalnika oz. routerja, protivirusnega programa ali požarnega zidu. Ta korak ponavadi 

ni nujen. 

Navodila za dodajanje strani med dovoljene najdete na povezavi 

https://jackboxgames.happyfox.com/kb/article/28-how-to-whitelist-and-resolve-issues-in-

antivirus-software-and-firewalls/. 

4. Pomembno je, da vsi igralci uporabljajo isto različico igre Minecraft. Priporočeno je, da je to 

najnovejša različica igre. Če igralci nimajo iste različice igre, se bo prikazala napaka »Could 

not connect. Outdated server«. Najnovejša različica je vedno na voljo na spletni strani 

education.minecraft.net. 

5. Če gostitelj igre izgubi internetno povezavo, bodo vsi igralci izgubili povezavo s svetom. 

Gostitelj bo moral gostiti novo igro in vsi igralci se ji bodo morali ponovno pridružiti. 

6. Pogosto je težava tudi v kakovosti brezžične povezave, zato je priporočljivo, da so vsi igralci 

na splet povezani z žično omrežno povezavo. 

7. Prepričajte se, da v vaših nastavitvah omrežja ni blokiran port 19132. Priporočljivo je, da 

posredovanje vrat (port forwarding) za port 19132 nastavite tudi na svojem usmerjevalniku 

(router). To mora storiti le gostitelj igre, ne tisti, ki se igri pridružijo. Nastavitev dovoljuje 

dostop ostalim igralcem ter lahko izboljša stabilnost in hitrost povezave. Za nastavitev 

posredovanja vrat morate poznati naslov IP svojega usmerjevalnika in naslov IP svoje 

naprave (računalnika).  

Naslov IP usmerjevalnika lahko najdete na raznih spletnih straneh, ena od njih je myip.com. 

Ob obisku te strani boste dobili informacije o številki IP svojega usmerjevalnika. Ta naslov IP 

bo kombinacija 11 števil, ločenih s pikami, npr. 123.456.789.01. 

Naslednji korak je prijava v vaš usmerjevalnik. To storite tako, da v brskalnik vpišete naslov 

IP, ki ste ga določili v prejšnjem koraku. Odprlo se bo novo pogovorno okno, v katerega 

morate vpisati uporabniško ime in geslo. To je ponavadi zapisano na nalepki na 

usmerjevalniku ali v dokumentaciji usmerjevalnika. Na spletni strani boste našli razdelek, ki 

se imenuje »Port forwarding«, ki vsebujeta TCP in UP. V razdelku »local start point« vpišite 

19132, v razdelku »local end port« vpišete 19133, »external start port« 19132 in »external 

end port« 19133. Spodaj je priložena slika, ki vam bo pomagala pri nastavitvi posredovanja 

vrat. Izgled spletne strani za dostop do vašega usmerjevalnika se bo morda razlikoval od te na 

sliki, vendar bodo funkcionalnosti enake oz. zelo podobne.  

https://meeservices.azurewebsites.net/
https://jackboxgames.happyfox.com/kb/article/28-how-to-whitelist-and-resolve-issues-in-antivirus-software-and-firewalls/
https://jackboxgames.happyfox.com/kb/article/28-how-to-whitelist-and-resolve-issues-in-antivirus-software-and-firewalls/
https://education.minecraft.net/
https://myip.com/
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8. Učenci naj se poskušajo igri pridružiti z vpisom naslova IP. Pomanjkljivost te metode je, da ne 

boste mogli generirati novih pridružitvenih kod za vsako večigralsko igro. Za uporabo te 

metode boste morali najprej iti čez proces port forwarding opisanega v prejšnji točki. Igralci 

se igri pridružijo tako, da v zavihku Prijatelji v desnem spodnjem kotu kliknejo na gumb Več, 

ikono z izgledom 3 vodoravnih pik      . Odpre se jim novo pogovorno okno, kjer napišejo IP 

naslov vašega usmerjevalnika, vpišejo številko vrat (Port) 19132 in kliknejo gumb Pridruži se 

(Join). 

 

 

 

 

 

 

 

9. Če potrebujete dodatno pomoč, vam je na spletni strani https://aka.ms/MEE_New_Request 

na voljo pomoč uporabnikom. 

Obstaja tudi drugačen način, kako lahko z učenci sodelujete v istem svetu, vendar ne gre za tipično 

večigralsko igro. Učitelji lahko določite, da eden od učencev v izbranem svetu nekaj zgradi ter nato ta 

svet izvozi in ga posreduje vam. Sami potem ta svet posredujete naprej naslednjemu učencu in 

postopek ponavljate, dokler ne pridejo na vrsto vsi učenci. 

Poglobljeni bralnik 
Poglobljeni bralnik ali Immersive reader je pripomoček, integriran v igro Minecraft, ki učencem 

pomaga pri branju ali prevodu besedila v igri, kot so dialogi likov brez igralca, table in nastavitve. 

Vsebuje tudi slikovni slovar, v katerega so dodane slike likov, ki so specifični za igro Minecraft (npr. 

Creeper, Mooshroom). Poglobljeni bralnik lahko besedilo prebere naglas, vendar za slovenščino ali 

hrvaščino še ne deluje. Nekatere funkcionalnosti, ki so na voljo, so sprememba velikosti črk, pisava in 

https://aka.ms/MEE_New_Request
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prepoznavanje vrste besed – samostalnik, glagol, pridevnik. Te funkcionalnosti lahko pri svojih učnih 

urah uporabljajo učitelji tujih jezikov. 

Klepetalnica in ukazi 
V igri je na voljo tudi klepetalnica, ki jo lahko uporabljamo za pošiljanje sporočil ostalim igralcem ali 

za izvedbo ukazov. Do klepetalnice dostopamo s pritiskom na črko T, ki nam odpre novo okno, v 

katerega lahko pišemo sporočila. Sporočila pošiljamo tako, da jih napišemo v spodnji razdelek in 

kliknemo enter ali pritisnemo gumb za pošiljanje sporočila. 

Ukazi se začenjajo s poševnico (/) in vsakič, ko vnesete ukaz, se to izpiše tudi v levem zgornjem kotu 

ekrana. Opazili boste, da se ob vnosu poševnice pokaže nekaj predlog za ukaze. S pomočjo ukazov 

lahko v svetu spreminjate veliko stvari, npr. čas, vreme, načine igre, lokacijo, na kateri se igralci 

pojavljajo v svetu, igralce teleportirate ter jim dodeljujete t. i. status world builder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukaz /setworldspawn 
To je ukaz, s katerim določite točko, na kateri se igralci pojavijo v svetu, ko se mu prvič pridružijo. Ko 

ustvarite svet, igra določi, kje v svetu se pojavite. Med igro in gradnjo v svetu spreminjate svojo 

lokacijo. Če želite, da se vaši učenci v svetu pojavijo drugje, to določite z ukazom v klepetalnici 

/setworldspawn. Z vpisom tega ukaza se bodo igralci v svetu pojavili tam, kjer stojite. Če želite, da se 

igralci pojavijo na določenih koordinatah, te lahko vpišete, kot kaže spodnji primer. 

/setworldspawn 21 75 6 – Tako vpišete ukaz z določenimi koordinatami X Y Z. 

/setworldspawn ~9 ~ ~-6 – Tako vpišete ukaz, kadar se želite pojaviti npr. 9 kock vzhodno in 6 kock 

severno od svoje trenutne pozicije. 
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Status world builder  
World builder je status v igri, ki igralcu dodeli določene pravice oz. dovoljenje, da postavlja vse vrste 

kock. Možnosti statusa sta pravilno (true) ali napačno (false). 

Status se ureja v klepetalnici (T) – v klepet vpišemo ukaz /wb ali /worldbuilder ter kliknemo enter. Če 

želimo, da imajo status worldbuilderja vsi igralci, potem uporabimo ukaz /ability @a worldbuilder 

true / false. 

@a = all players (vsi igralci) 

V levem zgornjem kotu ekrana se izpiše sporočilo, da se je status worldbuilder spremenil v pravilno 

ali napačno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ko ima igralec vključen status worldbuilder, lahko spreminja svet ne glede na to, v katerem načinu 

igre je. Kocke lahko postavlja in uničuje tudi, če je postavljena kocka prepreči. 

Teleportacija igralcev 

Eden izmed najuporabnejših ukazov v igri je teleportacija oz. premik igralcev z ene točke na drugo. V 

praksi to ponavadi pomeni, da se kdo izmed učencev izgubi ai zatakne, zato jih želite privesti nazaj k 

sebi. To lahko naredite z uporabo ukaza teleport. Pomoč pri izvedbi ukaza najdete v klepetalnici, če 

kliknete na gumb označen s poševnico.  
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Ukaz deluje tako, da napišemo ime ukaza (/teleport oz. /tp), ime igralca, ki ga želimo prestaviti, in 

ime igralca, ki se nahaja tam, kamor želimo prvega igralca prestaviti. Kadar uporabljamo imena 

igralcev, v ukazu pred imenom ne potrebujemo nobenega simbola. Če želimo teleportirati več 

igralcev naenkrat, lahko uporabimo kar okrajšavo @a, ki označuje vse igralce v svetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeri ukazov 

Premik vseh igralcev k igralcu z imenom digitalschool01: /tp @a digitalschool01 

 

Premik igralca digitalschool02 k igralcu digitalschool01: /tp digitalschool02 digitalschool01 

 

Glavne prvine igre  

Heads-up-display 
Heads-up display (HUD) je prosojni prikazovalnik, ki uporabniku prikazuje podatke v njegovem 

običajnem vidnem polju. S tem se ta izogne potrebi po iskanju podatkov drugje. V videoigrah je HUD 

vrsta uporabniškega vmesnika, s katerim so igralcu vidno sočasno posredovane informacije, kot so 

zdravje junaka, število predmetov ipd. 

V pustolovskem in preživetvenem načinu izobraževalne različice igre Minecraft HUD vsebuje 

igralčevo zdravje  (10 ikon srca), lakoto (10 ikon bedra), izkustveno vrstico (zelena vrstica, razdeljena 

na 18 enako velikih razdelkov) in hitri meni ali hotbar (vrstica z 9 polji). Hitri meni je znotraj igre 

prikazan na sredini na dnu ekrana. Trenutno je izbrano tisto polje, ki je obkroženo z okvirjem. Drugo 

polje izberete tako, da z miškinim koleščkom krožite med polji ali pa pritisnete ustrezno številko polja 

(od 1 do 9). 
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Kadar ima igralec oblečeno opremo, se prikaže tudi moč igralčevega oklepa (ikona prsnega oklepa), 

če se igralec nahaja pod vodo, pa je viden tudi preostanek igralčevega kisika (ikona mehurčka). Kadar 

je katero od teh polj prazno, igralec začne izgubljati zdravje in lahko tudi umre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premikanje  
V igri Minecraft se premikate s pomočjo smernih tipk W, S, A in D. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Glede na smer, v katero ste obrnjeni, se s pomočjo teh tipk lahko premikate:  

W – naprej,  

S – nazaj,  

A – vstran v levo,  

D – vstran v desno.  

S premikanjem miške nadzorujete svoj pogled v igri. Če se torej želite samo obrniti, ne pa tudi 

premakniti, to dosežete s premikom miške. Seveda lahko oboje tudi združite, tako da se z miško 

obračate v smer, v katero se želite premakniti, in nato pridržite še W za premikanje. 
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Kadar se želite premakniti na kocko, ki je za 1 nivo višja od kocke, na kateri trenutno stojite, morate 

nanjo skočiti. Za 1 kocko v višino lahko na mestu skočite z uporabo preslednice. Če istočasno držite še 

eno od smernih tipk, skočite za 1 kocko v višino v smeri izbrane tipke. 

Poleg navadnega premikanja imate še možnost teka in pazljivega premika. Ob pritisku smerne tipke 

lahko pridržite še tipko: 

SHIFT – pazljiv in počasnejši premik,  

CONTROL – hitrejši premik. 

V ustvarjalnem načinu lahko tudi letite. Med navadnim premikanjem in letom lahko preklapljate 

tako, da dvakrat zaporedoma pritisnete preslednico. Ko ste enkrat v zraku, višino pridobivate s 

preslednico ali tipko CONTROL. Tlom se približate s pritiskom tipke SHIFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocke 

Kocke oz. bloki so gradbeni material, ki ga je mogoče uporabljati za gradnjo v igri. Kocke lahko 

ustvarite ali jih najdete in pridobite v svetu. Kocke sestavljajo okolja v igri in jih je mogoče zbirati, 

postavljati in uporabljati na različne načine. Nekateri bloki se v svetu pojavijo samodejno, na primer 

kocka Dirt (zemlja) ali Stone (kamen), medtem ko mora nekatere druge bloke izdelati igralec sam s 

pomočjo delovne mize. 
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Inventar 
Igralčev inventar je sestavljen iz 36 polj, na katera lahko pospravite določene predmete ali kocke. 

Inventar odprete s pritiskom na tipko E. 

Odpre se pogovorno okno, v katerem na vrhu vidite svoj avatar z opremo, ki jo trenutno uporabljate, 

in izdelovalno mrežo velikosti 2 x 2 polji. V sredini so 3 vrstice po 9 polj (splošni inventar), pod njimi 

pa še ena vrstica z 9 polji (hitri meni). Če želite uporabiti katerokoli orodje ali kocko, jo morate najprej 

povleči v hitri meni, ker lahko v roko vzamete le predmete iz hitrega menija, uporabljate pa le 

predmete, ki jih vaš lik trenutno drži v roki. 

 

 

 

 

 

 

V uporabniškem vmesniku znotraj igre v sredini na dnu ekrana vidite hitri meni. Trenutno je izbrano 

tisto polje, ki je obkroženo z okvirjem. Drugo polje izberete tako, da z miškinim koleščkom krožite 

med polji ali pa pritisnete ustrezno številko polja (od 1 do 9). 

Število kock, ki jih lahko zložite v eno polje inventarja, se razlikuje glede na njihovo vrsto. Za večino 

kock je to 64, nekateri, predvsem okrogli predmeti se zbirajo do števila 16, določeni predmeti pa v 

inventarju vsak svoje mesto zasedejo posamično. 

Dokler je v inventarju dovolj prostora, da se določen predmet lahko zlaga vanj, vaš lik pobira 

predmete samodejno, ko ste dovolj blizu ležečega predmeta. Ko enkrat zmanjka prostora v 

inventarju, pa se predmetov ne da več pobrati. Takrat morate sprostiti mesto v inventarju tako, da iz 

njega z miško povlečete tiste predmete, ki jih ne potrebujete več. Posamične predmete lahko 

odvržete tudi s pritiskom na tipko Q. 

V ustvarjalnem načinu je vaš inventar neomejen. Iz knjižnice lahko izbirate katerekoli kocke ali 

predmete, ki so na voljo v igri, in jih uporabljate v neomejenih količinah. 

Knjižnica kock 
S pritiskom na tipko E (everything), se odpre novo pogovorno okno s knjižnico kock, ki so na voljo v 

igri Minecraft. V ustvarjalnem načinu igre imate s klikom na tipko E na voljo vse obstoječe kocke oz. 

predmete, ki so v igri Minecraft, in jih lahko uporabljate v neomejenih količinah. Poleg tega lahko v 

ustvarjalnem načinu igre kocko uničite takoj, brez pomoči orodja. Kocka ob uničenju izgine. Če igro 

igrate v preživetvenem ali pustolovskem načinu, pa razbitje kocke traja nekaj sekund, odvisno od tipa 

kocke. Ko kocko razbijete, pade na tla in jo lahko poberete. Če kocko uničite v ustvarjalnem načinu, 

pa ta izgine. Razbijete lahko vsako kocko, z izjemo bedrocka, vendar vam to vzame različno količino 

časa. 
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Postavljanje in razbijanje kock 
Ena glavnih mehanik igre Minecraft je postavljanje in razbijanje kock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocke, ki jih imate na zalogi, lahko postavljate kamorkoli ob, nad ali pod že postavljeno kocko s 

klikom na desni gumb miške. Na večino kock gravitacija ne vpliva in lahko obvisijo v zraku, četudi pod 

njimi ni drugih kock. Nekatere kocke, kot sta pesek in prod, pa z gravitacijo padejo na prvo kocko, ki 

je pod njimi. 

Kocke razbijate s klikom na levi miškin gumb. Nekatere kocke lahko razbijate s katerimkoli orodjem, 

tudi samo z roko, za druge pa potrebujete primerno orodje. Če igrate v preživetvenem načinu, 

morate to orodje najprej izdelati. 
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Ustvarjanje 

Ustvarjanje je način, na katerega igralec v igri Minecraft izdeluje predmete. Za izdelavo igralec 

predmete iz svojega inventarja premakne v izdelovalni vmesnik in jih razvrsti po receptu. Do 

izdelovalnega vmesnika velikosti 2 x 2 polji je mogoče dostopati v igralčevem inventarju, delovna 

miza pa ima izdelovalni vmesnik velikosti 3 x 3 polja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igralci imajo vedno dostop do izdelovalnega vmesnika svojega inventarja. Tam lahko pripravite 

recepte za izdelavo, ki obsegajo največ 2 × 2 elementa. Sem spadajo lesene deske, palice, mize za 

izdelavo, bakle in nekateri brezoblični recepti. Če želite izdelati predmete s pomočjo mreže 3 × 3, 

ustvarite delovno mizo, jo postavite v svet in nanjo kliknite z desnim miškinim gumbom. Tako se 

prikaže izdelovalni vmesnik z mrežo velikosti 3 × 3, ki jo igralec lahko uporabi za izdelavo kateregakoli 

recepta za obrt v igri. 

 

 

 

 

 

 

 

Nekateri recepti ne zahtevajo, da bi bile njihove sestavine razporejene na poseben način. Ti so 

splošno znani kot brezoblični recepti. Igralci lahko na primer ustvarijo fermentirano pajkovo oko, tako 

da njegove sestavine postavijo kamorkoli v mrežo. 

Večina predmetov zahteva, da jih za izdelavo na mreži izdelovalnega vmesnika postavite v pravilni 

položaj. Ti so splošno znani kot oblikovani recepti. Sestavine v oblikovanih receptih lahko premikamo 

gor, dol, levo ali desno. Lahko jih tudi obrnete vstran. Na primer, recept 3 × 1, na primer kruh, lahko 

naredite z uporabo zgornje, srednje ali spodnje vrstice mreže 3 × 3, vendar ga ni mogoče izdelati z 

mrežo 2 × 2, ker morajo biti trije elementi širok in lok je lahko narejen z vrvicami, nameščenimi na 

levi namesto na desni. 
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V ustvarjalnem načinu so igralcem vse kocke in predmeti vedno na voljo v neomejenih količinah. V 

preživetvenem in pustolovskem načinu pa igralci nimajo dostopa do vseh predmetov. Dostop imajo 

do receptov, ki služijo kot vodnik po izdelavi. V knjižnici vam igra prikaže vsak recept za izdelavo, za 

katerega je igralec imel material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orodja za ocenjevanje 
Učenci lahko ustvarjajo znotraj virtualnega sveta ter svoj učni napredek in razumevanje ključnih 

konceptov prikazujejo z različnimi orodji znotraj igre. Kot učitelj se boste morali odločiti, katere vidike 

učenja boste ocenjevali. Najprej je najbolje začrtati učne cilje in nato določiti načine ocenjevanja, ki 

lahko poteka s pomočjo razprave, pisanja, razmišljanja, izvajanja preizkusov ali z uporabo nekaterih 

orodij znotraj igre. Komunikacija z učenci oz. podajanje navodil je mogoče na več načinov: y znaki, 

knjigami, NPC-ji in tablami. 

Table 
Na voljo so 3 različne vrste tabel – Slate, Poster in Board, ki se razlikujejo po velikosti. Najmanjša 

tabla je slate, ki je velika 1 x 1 kocko, poster obsega velikost 2 x 1 kocke, board pa meri 2 x 3 kocke. 

Na vsako tablo lahko napišemo besedilo, količina besedila pa je odvisna od velikosti posamezne 

table. Table najdemo v knjižnici vseh kock, do katere dostopamo s klikom na tipko E (everything). 
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Uporaba 

V knjižnici poiščemo želeno tablo. Iščemo lahko v iskalniku po imenu ali pa jo najdemo v zavihku 

knjižnice »Items«. Denimo, da želite vzeti table vseh 3 velikosti in jih premakniti iz knjižnice v svoj 

inventar. To storite tako, da z levim miškinim gumbom kliknete na tablo in jo premaknete v svoj 

inventar, najbolje v t. i. orodno vrstico hotbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko imate tablo v roki, jo postavite tako, da z desnim miškinim gumbom kliknete na mesto, na 

katerega jo želite postaviti.  
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Tablo lahko postavite na tla ali na zid. Ko želite dodati besedilo, na tablo kliknete z desnim miškinim 

gumbom in odpre se nam novo pogovorno okno, v katerega vpišete besedilo. Količina besedila, ki ga 

lahko napišemo, je odvisna od velikosti table. Opazili boste, da se ob uporabi šumnikov nekoliko 

spremeni pisava, vendar samo v vrstici, ki vsebuje šumnike. V naslednji vrstici bo pisava spet enaka 

kot na začetku, dokler spet ne uporabimo šumnikov. Vizualno to ni ravno najlepše in lahko koga 

zmoti, vendar tega ni mogoče spremeniti. 

Koristno je, da celotno besedilo, ki ga želite zapisati na tablo, shranite v tekstovno datoteko na 

računalniku, saj se lahko zgodi, da z levim klikom miške po nesreči pritisnete na tablo in jo izbrišete. 

Besedilo na tablah lahko naknadno urejate. Igralci lahko table urejate ali uničite, tudi če nimate 

vključenega statusa worldbuilder. Table lahko potem, ko ste napisali želeni tekst, tudi zaklenete s 

klikom na gumb »lock«. Ko urejanje table zaključite, jo shranite tako, da kliknete X v zgornjem 

desnem kotu. 

Barvo besedila na tablah lahko spremenite tako, da pred besedilom napišete znak § in številko oz. 

črko barve. Na isti tabli oz. znaku lahko hkrati uporabimo več različnih barv. Prav tako lahko 

spremenimo tudi stil pisave. 

Oznake barv besedila  

§0 – črna 

§1 – temno modra 

§2 – temno zelena 

§3 – temno akva 

§4 – temno rdeča 

§5 – temno vijolična 

§6 – zlata 

§7 – siva 

§8 – temno siva 

§9 – modra 



45 
 

§a – zelena 

§b – akva 

§c – rdeča 

§d – svetlo vijolična 

§e – rumena 

§f – bela 

 

 

 

 

 

 

 

Stil pisave  

§k – zamegljeno 

§l – odebeljeno 

§o – poševna pisava 

§r – ponastavi na privzeto 
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Znak 
Znake najdemo v knjižnici vseh blokov, tako da v iskalnik napišemo sign. Znak je manjši od tabel in 

nanj lahko napišemo besedilo. Znak ima prostor za 4 vrstice besedila, a za razliko od tabel besedila 

kasneje ne moramo več spreminjati. Prednost znaka je, da je na voljo v več različnih barvah, medtem 

ko so vse table zelene barve. Znak lahko samostojno stoji na tleh ali pa ga postavimo na drugo kocko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privzeta barva besedila na znaku je črna. Barvo besedila na znaku lahko spremenimo tako, da pred 

besedilom napišemo ukaz § in številko oz. črko barve. Na istem znaku lahko hkrati uporabimo več 

različnih barv. 

Fotoaparat 

 
S fotoaparatom (camera) lahko v igri posnamete fotografije in jih izvozite. S fotoaparatom v roki 

lahko z desnim klikom naredite prvoosebni posnetek zaslona, ki se shrani v vaš listovnik.  
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Kamero lahko postavite tudi v svoj svet, tako da z desnim gumbom miške kliknete na obstoječo kocko 

v svojem svetu. Ko je postavljen, ga aktivirate z desnim klikom. Medtem ko kamera utripa, časovnik 

odšteva čas in po petih sekundah fotoaparat posname fotografijo v obliki avtoportreta. Če se 

premikate naokoli, vas bo fotoaparat v tem času spremljal. Po eni fotografiji bo fotoaparat izginil in 

morali boste postaviti novega. Ko je fotoaparat postavljen, ga lahko uporabi katerikoli igralec v 

določenem svetu. Če želite, da jih učenci pri pouku uporabljajo, jih morate postaviti čim več. Do teh 

slik lahko dostopate v listovniku. 

 

 

Listovnik   

 
Vse fotografije, ki jih posnamete, so prikazane v listovniku, ki ga v knjižnici najdete pod imenom 

»portfolio«. Ko ga vzamete v roko, ga lahko z desnim klikom odprete. Prikaže se dvostranski prikaz 

fotografij v kronološkem vrstnem redu.  
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Če želite, lahko pod vsako sliko vnesete kratek napis. Fotografije lahko tudi izvozite s klikom na gumb 

»Izvozi listovnik«. Tako ustvarite datoteko .pdf z vsemi svojimi fotografijami v določeni mapi. 

 

 

Knjiga s peresom 
 

Knjiga s peresom je predmet, ki ga najdete v knjižnici pod imenom »Book and Quill«. Knjiga s 

peresom se uporablja za dokumentiranje z vnašanjem ali lepljenjem besedila in uvozom fotografij iz 

sveta. Te učenec vnaša tako, da klikne na ikono peresa na dnu strani v knjigi. Odprejo se nove 

možnosti, s katerimi lahko dodajate ali zbrišete stran, dodajate posnetke zaslona, ki ste jih naredili s 

kamero in premikate vsebino strani na prejšnjo oz. naslednjo stran. Knjigo lahko uporabite kot 

orodje, s katerim morajo učenci napisati zgodbo ali odgovoriti na vprašanja, ki jim jih zastavi lik brez 

igralca ali so napisana na tablah. Prednost knjige s peresom je ta, da lahko učenci svojo knjigo 

izvozijo. Ko je končana, jo naslovijo in zaprejo. Takrat vanjo ni več mogoče pisati, ampak postane 

začarana knjiga vijolične barve      , ki jo lahko izvozi v datoteko .pdf. Datoteka bo poimenovana tako, 

kot smo poimenovali knjigo: »Naslov knjige Ime avtorja«.  

 

 

 

 

 

Prapor 
Ena izmed možnosti za dodajanje besedila je uporaba praporjev (banner). Praporje lahko postavimo 

na tla ali na zidove in jih uporabimo za izdelavo napisov ali zastav. 

Za izdelavo praporja potrebujete loom (statve)     , banner (prapor) katerekoli barve        in dye 

 (barvila)                  . Praporje in barvila v knjižnici so različnih barv. Ko imate prapor in barvila v 

svojem inventarju ter statve, postavljene na tleh, lahko z miškinim desnim gumbom kliknete na 

statve. Odpre se pogovorno okno z možnostmi uporabe statev.  

Na levi strani so prikazani različni vzorci, ki jih lahko naredite na praporjih. Na desni strani imate 3 

kvadratke. V levega, v katerem je tudi oznaka zastave, daste prapor, v srednjega barvo, desnega pa 

pustite praznega. Desno od puščice se prikaže vzorec praporja. Prapor shranite v inventar. Na tej 

točki lahko prapor že uporabite ali pa nadaljujete z izdelavo vzorca. V tem primeru prapor z vzorcem 

vzamete iz inventarja in ga spet postavite v levi kvadratek. Nato izberete naslednji vzorec in dodate 

barvo. Na istem praporju lahko uporabite več različnih barv. 
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Na spletni strani https://www.gamergeeks.nz/apps/minecraft/banners/letters lahko najdete 

navodila za izdelavo vseh črk na praporju. 

Primeri učnih ur ter uporabe orodij za ocenjevanje 
Primer učne ure: Niz (matematika) 

https://education.minecraft.net/lessons/arrays-2/  

Učenci lahko z uporabo kock ustvarjajo matrike, s pomočjo katerih lahko množijo z enomestnimi in 
dvomestnimi števili. Liki brez igralcev učencem izročijo fotoaparat in listovnik ter jim povedo, kaj se 
od njih pričakuje. Vsakič, ko učenec reši problem, svojo rešitev fotografira ter v listovnik napiše 
enačbo in svoj odgovor. Ko učenec reši vseh deset nalog, lahko svoj listovnik izvozi in ga pošlje 
učitelju v pregled. 

Primer učne ure: Graf meta kopja (matematika) 

https://education.minecraft.net/lessons/javelin-line-plots/  

V tej učni enoti učenci odgovarjajo na vprašanja, ki jim jih zastavljajo liki brez igralcev, in stena, ki 
zakriva igro metanja kopja, izgine. Učenci najdejo skrinjo z desetimi tridenti in knjigo s peresom, s 
pomočjo katere lahko spremljajo svoje rezultate. Učenec vrže vseh deset tridentov in njihove meritve 
v obliki ulomkov zapiše v knjigo s peresom. 

Primer učne ure: Podvajanje mejnikov (spoznavanje družbe) 

https://education.minecraft.net/lessons/replicating-landmarks/ 

V tej učni enoti učenci raziskujejo in poustvarjajo objekte iz zgodovine, na primer zgradbe, 
spomenike, gradove ali mostove. Učenci s pomočjo znakov svoje znamenitosti naslovijo in si med 
sabo izmenjajo povratne informacije. 

Primer učne ure: Spoznavno srečanje (spoznavanje družbe) 

https://education.minecraft.net/lessons/meet-and-greet/  

V tej učni enoti učenci izberejo pomembno osebo iz preteklosti in jo dodajo na časovnico. Ustvarijo 
lik brez igralca, ki predstavlja njihovo zgodovinsko osebnost in deli svojo zgodbo. 

Primer učne ure: Gledališče (oblikovanje) 

https://education.minecraft.net/lessons/quiet-on-set/  

https://www.gamergeeks.nz/apps/minecraft/banners/letters
https://education.minecraft.net/lessons/arrays-2/
https://education.minecraft.net/lessons/javelin-line-plots/
https://education.minecraft.net/lessons/replicating-landmarks/
https://education.minecraft.net/lessons/meet-and-greet/
https://education.minecraft.net/lessons/quiet-on-set/
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Učenci pripravijo odrski prizor. Dodajo barvno shemo in vse gledališke elemente, kot so oder, sedeži 
za gledalce, osvetlitev, kamere, ozadje in rekviziti. Nato uporabijo strukturno kocko, da svoj 3D-
model izvozijo. 

Osvetlitev 
Pri izdelavi sveta je pomembno, katere vrste osvetlitve uporabimo. Na voljo imamo različne 

predmete, ki oddajajo svetlobo, na primer baklo (torch), baklo z rdečevcem (redstone torch), taborni 

ogenj (campfire), morsko svetilko (sea lanterns), svetleči kamen (glowstone), svetilko (lantern), 

svetilko z rdečevcem (redstone lamp), svetlečo bučo (Jack-O-Lantern) ali kocko magme (magma 

block). Osvetlitvene kocke lahko vključimo v gradnjo ali jih zakrijemo s preprogo. To nam še vedno 

osvetli območje, vendar je tako lahko gradnja vizualno privlačnejša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvetlitvena kocka Lightblock 

Osvetlitvena kocka Light block je poseben predmet, ki osvetli gradnjo, vendar ni na voljo v inventarju. 

Lahko se ga dobi le z ukazom. Postavite jo enako kot ostale bloke, vendar sama kocka ni vidna. 

Odstranite jo tako, da gradite čeznjo. 

Ukaz: /give @p light_block X Y   (/give @p light_block 64 15) 

X = število predmetov 

Y = moč osvetlitve 0–15 (0 = najmanjša osvetlitev, 15 = največja osvetlitev) 
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Posebne kocke 
Izobraževalna različica igre Minecraft vsebuje nekatere kocke, ki niso vključene v druge različice igre. 

Namenjene so predvsem učiteljem in ustvarjalcem sveta. S temi kockami lažje nadzorujete dogajanje 

v svetu in potek igre v njem. S temi kockami lahko ohranjate zgrajene strukture, omejujete gibanje 

igralcev na dele sveta, v katerih so naloge zanje, in določate površine za gradnjo. Poznamo naslednje 

posebne kocke: dovoli (allow), prepreči (deny), omejevalna kocka (border) in strukturna kocka 

(structure block). Najdete jih v knjižnici kock, kadar igrate v ustvarjalnem načinu. Uporabite jih lahko 

le takrat, kadar imate vključen status worldbuilder. Posebne kocke delujejo na kocke nad seboj, na 

tiste pod seboj pa ne. Lahko se nahajajo tudi pod drugimi kockami. 

 

Dovoljevalna kocka (Allow) 
Ta kocka igralcem dovoljuje, da gradijo ali razbijajo kocke nad njo. Igralcem je dovoljena tudi 

interakcija z vsemi predmeti, ki so postavljeni na tej kocki, na primer vrata, gumb, ročica, postelja ali 

skrinja. Dovoljevalno kocko uporabite takrat, ko imate v preostalem svetu blokirano gradnjo in želite, 

da učenci gradijo samo na točno določenem mestu. 

Preprečevalna kocka (Deny)  
Namen te kocke je ravno nasproten kot pri kocki dovoli. Igralci torej ne morejo graditi na mestu, ki je 

nad njo, ali uničevati kock na njej. Še vedno jim je dovoljena interakcija z vsemi predmeti, ki so na tej 

kocki. Igralec lahko pritiska gumbe, premika ročice, odpira skrinje ali spi v postelji. Kocko najdete v 

knjižnici vseh kock v ustvarjalnem načinu igre, kadar imate vključen status worldbuilder. Če 

dovoljevalno in preprečevalno kocko postavite eno na drugo, potem velja tista, ki je višje. Obe kocki 

težko uniči eksploziv, lahko pa ju uniči pošast Ender dragon. 

Omejevalna kocka (Border) 
Omejevalna kocka izgleda kot ograja rdeče barve. Njena naloga je, da igralcem preprečuje, da bi šli 

predaleč. Blokira skoke, plezanje, hojo, letenje, gradnjo, predore pod kockami in uničevanje kock 

igralcev brez vključenega statusa worldbuilder. Samo igralci, ki imajo vključen status worldbuilder, jih 
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lahko prečkajo, postavljajo in odstranjujejo. Čeznje ni mogoče skočiti niti z višine in omejujejo tudi, 

kadar so skrite pod drugimi kockami. Omejevalna kocka je neuničljiva – nobeno orodje ali eksploziv je 

ne more poškodovati. 

Strukturna kocka (Structure) 
Igra vključuje strukturno kocko, ki uporabnikom omogoča zajem in izvoz gradnje v obliki 3D-datoteke, 

kar je uporabno za dokumentiranje del, kot je prikaz notranjosti celice ali zgradbe, in podpira 

oblikovalsko oceno. Za uporabo strukturne kocke je potreben vključen status worldbuilder, najdete 

pa jo v knjižnici kock. Strukturno kocko postavite s klikom na miškin desni gumb, odstranite pa jo z 

miškinim levim gumbom. Kadar želite uporabiti strukturno kocko, nanjo še enkrat kliknete z miškinim 

desnim gumbom in odprejo se možnosti uporabe. Na desni strani je prikazano, kateri del sveta 

strukturna kocka zajame. S črtami so označene meje zajema sveta, ki jih lahko spreminjamo. V pomoč 

so nam barvne črte, ki označujejo koordinate X, Z in Z. Te lahko spreminjamo na levi strani 

pogovornega okna. Te črte lahko tudi odstranimo tako, da izključimo možnost »Show bounding box«. 

Velikost nastavimo s spremembo koordinat X, Y in Z, tako da vpišemo novo številko. 

Funkcija »Offset« označuje, kje znotraj gradnje se kocka nahaja. S spremembo koordinat lahko 

spreminjamo njeno lokacijo. Datoteko lahko shranimo s klikom na gumb »Export«. Datoteka se 

shrani v formatu .glb, ki ga lahko odpremo s 3D-slikarjem, ki je na voljo v operacijskem sistemu 

Windows. 
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Lik brez igralca (NPC) 
NPC (Non player character) oz. liki brez igralcev so liki, ki jih ne upravljajo igralci. Igralci izgledajo kot 

ljudje in ustvarjenemu svetu dajejo občutek življenja. Uporabni so za komunikacijo oz. predajanje 

informacij igralcem. Igralci lahko z NPC govorijo, od njih dobivajo podatke, razlage, povezave do 

zunanjih spletnih strani, videoposnetkov ali spletne učilnice ipd. V svetu je lahko več kot en lik brez 

igralca. Ustvarite jih s predmetom »Spawn NPC«, ki ga najdete v knjižnici vseh kock in izgleda kot 

jajce z mavričnimi pikami     . Lik brez igralca postavite z miškinim desnim gumbom in odstranite z 

miškinim levim gumbom. Liki brez igralca so na voljo le v izobraževalni različici igre, za njihovo 

postavitev in urejanje pa morate imeti vključen status worldbuilder. Liki brez igralca ostajajo tam, 

kamor jih postavite. Z desnim klikom na lik se odpre okno z novimi možnostmi, s katerimi lahko lik 

prilagajate. To lahko storite večkrat. Lahko ga odstranite, poimenujete, vpišete besedilo, ki ga NPC 

sporoči, ko igralci kliknejo nanj.  

 

 

 

Ime NPC od zadnje podosobitve naprej ni več vidno skozi ostale kocke, zidove in ovire. NPC lahko 

poimenujete tudi samo s presledkom in tako ne uporabite imena. Besedilo lahko kopirate iz 
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tekstovnega dokumenta in ga prilepite v pogovorno okno. S tem tudi zagotovite, da je besedilo NPC 

shranjeno, če ga po nesreči slučajno izbrišete. Dodate lahko tudi gumbe s povezavami ali ukazi. 

Besedilo gumba, ki vsebuje povezavo, bo modre barve, besedilo gumba z ukazom pa črne. 

 

 

 

 

 

 

 

Pri ukazih imamo na voljo 3 možnosti: 

– Button mode: Ukaz se bo zagnal, ko igralec pritisne na gumb znotraj dialoga v liku brez 

igralca. 

– On enter: Ukaz se bo zagnal ob začetku pogovora z likom brez igralca brez igralčeve vednosti. 

– On exit: Ukaz se bo zagnal ob koncu pogovora z likom brez igralca brez igralčeve vednosti. 

 

Primeri ukaza lika brez igralcev: 

– ukaz, da igralec dobi predmet (jabolko) v inventar: /give @p apple; 

– ukaz, da igralec dobi več predmetov v inventar: /give @p apple 10; 

– ukaz, da igralec dobi več različnih predmetov napišemo v isto ukazno polje. 

/give @p apple 

/give @p pumpkin 

 

 

 

 

 

 

Črka za simbolom @ označuje, na koga bo vplival ukaz: 

@p – player: najbližji igralec; 

@r – random: naključni igralec; 

@a – all: vsi igralci; 

@e – entities: vse entitete; 

@s – self: sebi. 
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Entitete (Entities) 
Entitete so vsi premikajoči se deli sveta v igri Minecraft. Vse entitete imajo določene lastnosti – 

položaj, hitrost, vrtenje, prostor, ki ga zasedajo, zdravje in nekatere efekte, kot npr. vpliv čarobnih 

napojev ali gorljivost. Entitete v igri vključujejo igralce, pošasti, kamere, balone, ledene bombe, čolne, 

jamske vozičke, puščice, jajca, snežene kepe, padajoče kocke, slike itd. 

Rdečevec (Redstone)      
Rdečevec oz. redstone je material, ki v svetu v igri Minecraft daje »električni tok«. Rudo rdečevca v 

preživetvenem načinu igre najdemo pod zemljo. Izgleda kot siva kocka z rdečimi pikami       . Lahko jo 

izkopljemo z železnim ali boljšim orodjem. Z izkopom rude dobimo prah rdečevca       . Ta deluje kot 

žica. Po njem energija potuje naprej. Če je prah na kateri točki prekinjen, se prekine tudi signal. Žice iz 

prahu rdečevca energijo nesejo samo 15 kock daleč. Tisti deli, ki imajo energijo, so živo rdeče barve in 

se svetlikajo. Rdečevec za delovanje potrebuje vir energije, nosilec, ki to energijo prevaja, in napravo, 

ki jo napaja. 

Viri energije so ročice, gumbi, zaznavne plošče, svetilke rdečevca ipd. V knjižnici jih najdete pod imeni 

lever      , button      , pressure plate       in redstone lamp      . Ročice so vključene, ko so obrnjene 

navzgor ter napajajo svojo kocko in kocko, na katero so nameščene. Tudi gumb napaja kocko, na 

katero je postavljen, in tisto, ki se je dotika. Za razliko od ročice gumb energijo prevaja le za kakšno 

sekundo. Zaznavne plošče so aktivirane le takrat, ko na njih stojimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprave, ki jih rdečevec napaja, so predmeti, ki spremenijo stanje, ko prejmejo signal. V knjižnici niso 

posebej označeni, tako da jih morate poznati. Tako na primer svetilke zasvetijo, železna vrata se 

odprejo (železna vrata lahko odpirate le z enim izmed virov, lesena vrata pa lahko odpirate ali s 

klikom nanje ali z virom rdečevec), bat se aktivira, notne kocke oddajo zvok, tirnice poženejo voziček, 

TNT pa eksplodira.  
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1. primer 

Iz knjižnice v hitri meni prestavimo naslednje predmete: prah rdečevca      , ročico      , gumb        , eno 

izmed lesenih zaznavnih plošč     ,železna vrata     ,  svetilko rdečevca      , bat        in kocko 

netherskega kremena      . Te najdemo v inventarju pod imeni redstone dust, lever, button, pressure 

plate, iron door, redstone lamp, piston in quartz. 

Na tla v vrsto postavimo ročico, gumb in zaznavno ploščo, med vsakim predmetom pa naj bo ena 

kocka prostora. Nekaj polj stran nasproti ročice postavimo železna vrata, nasproti gumba svetlko 

redstone, nasproti zaznavne plošče pa bat. Bati se bodo vedno postavili z lesenim delom proti igralcu. 

Zdaj imamo 3 vire, ki vodijo k 3 napravam. Če pritisnemo ročico, gumb ali stojimo na zaznavni plošči 

se bo zgodilo nič, ker potrebujemo nekaj, kar bo naprave napajalo. To naredimo s prahom rdečevca, 

ki ga postavimo na tla med vir energije in napravo, ki jo ta napaja. 

 

Ko aktiviramo vire energije, se aktivira tudi rdečevec in se živo rdeče obarva. Naprave, ki jih 

napajamo, se bodo aktivirale. Ročica nam daje konstanten tok elektrike oz. energije. Z miškinim 

desnim klikom tako lahko po želji odpiramo in zapiramo vrata. Oglejmo si drugo napravo: gumb, ki 

vodi do svetilke rdečevca. S klikom na gumb se elektrika aktivira za nekaj sekund in luč se prižge, a ko 

električni tok izgubi, se ugasne. V tretjem primeru pa se bat dvigne le takrat, ko na zaznavni plošči 

stojimo. Ko stopimo z nje, se tok prekine in leseni del bata se spusti. Pri povezovanju ni pomembno, 

kateri vir in napravo med seboj povežemo. 

2. primer 

Povežimo vse tri naprave s prahom rdečevca. Vse naprave naj vodijo le do enega vira, npr. ročice. Ko 

ročico premaknemo, se aktivirajo vse tri naprave: vrata, luč in bat ter tudi ostanejo v tem aktiviranem 

položaju. Če ročico spet premaknemo, se vrnejo v prvotni položaj oz. stanje. Če namesto ročice 

uporabimo gumb, se ob kliku nanj hkrati aktivirajo vse tri naprave, a le za nekaj sekund. Če jih 

povežemo z zaznavno ploščo, potem se spet aktivirajo vse tri naprave in v tem stanju ostanejo tako 

dolgo, dokler se z zaznavne plošče ne umaknemo. 
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3. primer  

Ni pomembno, s katere strani prah rdečevca napeljemo iz našega vira.  Na tla postavimo gumb, 

ročico in zaznavno ploščo ter z dveh strani vira napeljimo prah rdečevca. Pri tem ni potrebno, da vodi 

do naprave. Če kliknemo na vir, se bo rdečevec aktiviral ne glede na to, v katero smer je napeljan. 

Kako ga napeljemo, je stvar naše gradnje oz. estetike. 
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4. primer: Ojačevalec rdečevca 

Na tla postavimo ročico in od ročice napeljimo dolgo črto prahu rdečevca. Desno od desete kocke na 

liniji, v kateri je napeljan prah rdečevca, postavimo svetilko redstone in isto naredimo še ob dvajseti 

kocki. Ob premiku ročice se prižge le prva luč. To se zgodi zato, ker ima prah rdečevca omejeno moč. 

Prah se sčasoma iz živo rdeče barve blizu ročice spremeni v temnejšo rdečo in izgublja moč. Toda 

moč oz. doseg prahu rdečevca lahko povečamo s predmetom ojačevalec rdečevca (redstone 

repeater). Poiščemo ga v knjižnici kock in ga postavimo čim dlje od ročice, da čim bolj ojačamo 

dolžino signala. Postavitev ojačevalca je pomembna, saj bo deloval le, kadar je postavljen tako, da bo 

del z baklami rdečevca obrnjen proti neaktiviranemu prahu rdečevca. Kadar je ojačevalec obrnjen v 

drugo smer, se signal ne bo ojačal. 

Ojačevalec ima 2 bakli oz. 2 luči, eno izmed njiju lahko premikamo s klikom nanjo. Kadar 

premaknemo luč, ustvarimo t.i. zakasnitev signala (delay). Premaknimo ročice na vseh ojačevalcih in 

poglejmo, kako deluje. Do sedaj so se vse luči prižgale in ugasnile istočasno, sedaj pa bo pri aktivaciji 

luči nastopil zamik. V ojačevalcu lahko lučko prestavimo do trikrat in s tem uravnavamo čas zamika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. primer 

Potrebujemo ročico, prah rdečevca, dva lepljiva bata (sticky piston)         , kocko netherskega kremena 

(quartz)        oz. katerokoli kocko, ki prevaja signal rdečevca. V tem primeru namesto navadnega bata 

uporabimo lepljivi bat zato, ker se samo ta prilepi na kocko.Če premaknemo ročico nazaj, se tudi 

kocka na lepljivem batu premakne skupaj z njim, medtem ko kocka na navadnem batu ostane v 

zraku. Tako lahko ustvarimo skrivna vrata. 
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Za izdelavo skrivnih vrat enega nad drugim postavimo dva lepljiva bata. Na lepljivi del lepljivega bata 

(zeleno obarvani leseni del) postavimo kocko, ki jo želimo premakniti, in okoli nje postavimo kocko 

netherskega kremena v obliki predora oz. vrat. Lepljiva bata povežemo s prahom rdečevca, ki vodi do 

ročice. Zgornji lepljivi bat s prahom rdečevca povežemo z dodatno kocko netherskega kremena, na 

katero dodamo prah rdečevca (glejte spodnji sliki). Da dosežemo lepši izgled in da skrijemo del s 

prahom rdečevca, okoli vhoda postavimo še dodatne kocke. 

 

Pomoč in podpora  
Če pri uporabi igre potrebujete pomoč, so v igri na voljo podrobna navodila za igranje. Prikažete jih 

tako, da kliknete na »Settings« (Nastavitve), se pomaknete na dno menija na levi in kliknete na »How 

to play« (Kako igrati). Odpre se enciklopedija z navodili in pojasnili. 

Dodatni viri 
Ustvarjeni svetovi, pripravljeni za uvoz: https://education.minecraft.net/class-resources/worlds/  

Ustvarjene učne enote, pripravljene za uvoz: https://education.minecraft.net/class-

resources/lessons/  

Laboratorijski dnevnik: https://education.minecraft.net/wp-

content/uploads/ChemistryLab_Journal.pdf  

Baza znanja: https://minecrafteducation.zendesk.com/hc/en-us  

– Skupnost uporabnikov izobraževalne različice igre Minecraft: 

https://minecrafteducation.zendesk.com/hc/en-us/community/topics  

Blog o izobraževalni različici igre Minecraft: https://education.minecraft.net/blog/  

Če potrebujete nadaljnjo pomoč, lahko na povezavi https://minecrafteducation.zendesk.com/hc/en-

us/requests/new vzpostavite stik s centrom za podporo uporabnikom. 

  

https://education.minecraft.net/class-resources/worlds/
https://education.minecraft.net/class-resources/lessons/
https://education.minecraft.net/class-resources/lessons/
https://education.minecraft.net/wp-content/uploads/ChemistryLab_Journal.pdf
https://education.minecraft.net/wp-content/uploads/ChemistryLab_Journal.pdf
https://minecrafteducation.zendesk.com/hc/en-us
https://minecrafteducation.zendesk.com/hc/en-us/community/topics
https://education.minecraft.net/blog/
https://minecrafteducation.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
https://minecrafteducation.zendesk.com/hc/en-us/requests/new
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Viri 
https://www.gamergeeks.nz/apps/minecraft/banners/letters 

https://www.digminecraft.com/ 

https://minecraft.gamepedia.com/ 

https://educommunity.minecraft.net/  

https://www.pcgamesn.com/minecraft/  

https://education.minecraft.net/  

https://minecraft.fandom.com/wiki/ 

https://education.microsoft.com/en-us/course/19259f31/1 

https://portforward.com/minecraft/ 

https://www.gamergeeks.nz/apps/minecraft/banners/letters
https://www.digminecraft.com/
https://minecraft.gamepedia.com/
https://educommunity.minecraft.net/hc/en-us/articles/360047117272-Communicating-With-Boards-
https://www.pcgamesn.com/minecraft/
https://education.minecraft.net/blog/classroom-experience-updates-coming-to-minecraft-education-edition-for-back-to-school-20194
https://minecraft.fandom.com/wiki/
https://education.microsoft.com/en-us/course/19259f31/1
https://portforward.com/minecraft/

