
Predstavitev tekmovanja 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS organizira tekmovanje v oblikovanju besedil s 

programom Word in predstavitev v PowerPoint programu za osnovne šole s prilagojenim 

programom od leta 2000. Tekmovanje pripravljamo v sodelovanju z osnovno šolo Jela 

Janežiča v Škofji Loki. Namenjeno je učencem osnovnih šol s prilagojenim programom. Cilj 

tekmovanja je spodbujanje otrok k uporabi računalnika ter osnovnih programov, zlasti 

programov Word in PowerPoint. Sodelujoči na tekmovanju preizkusijo svoje znanje in 

spretnosti dela z miško in tipkovnico ter pokažejo poznavanje programov za oblikovanje 

besedila in predstavitev. 

 

Vsebina tekmovanja NIS 

Tekmovalci tekmujejo v dveh kategorijah: 

 

1. Tekmovanje v oblikovanju besedila, ki skozi naloge od tekmovalcev zahteva: 

- prepis besedila 

- urejanje besedila 

- poznavanje osnovnih funkcij za urejanje besedila 

- vstavljanje tabel, slik,…..v besedilo 

- shranjevanje  

 

2. Tekmovanje v oblikovanju s programom PowerPoint in v fotografiji: 

 

- fotografiranje 

- oblikovanje fotografije v programu Picasa 

- poznavanje osnov programa PowerPoint 

- izdelava predstavitve 

 

Vsebina tekmovanja PP 

 

1. Mlajši tekmovalci do vključno 18. leta starosti (na dan državnega tekmovanja) bodo 

tekmovali v: 

 urejanju fotografij v programu Photo filtre 7; 

 urejanju spremnega besedila v Google Gmail vmesniku; 

 ter ravnanju s priponkami v dotičnem vmesniku.   

 

Zahtevana znanja: 

 uporaba programa Photo filtre 7 (osnovne funkcije). 



Program dobite brezplačno na naslovu: http://www.photofiltre-studio.com/pf7-en.htm. Za 

spremembo programa v slovenski jezik uporabite datoteko pod Downloads, language files - 

slovenian. Navodila za instalacijo podpore za slovenski jezik se nahajajo na:  

http://www2.arnes.si/~soplflaj/programi/Photofiltre/TranslationSI/Navodila.txt 

 uporaba spletne pošte (tekmovalec mora imeti ustvarjen svoj spletni gmail naslov) 

 urejanje besedila v vmesniku gmail za pošiljanje pošte 

2. Starejši tekmovalci (od starosti 19 let do 26 let) bodo tekmovali v: 

 urejanju predstavitve v programu PowerPoint 

 praktični uporabi raziskovalca in načinih prenosa datotek s pomočjo prenosnih 

medijev 

Zahtevana znanja: 

 prepis besedila; 

 uporaba programa Power Point; 

 oblikovanje predstavitve s pripravljenim besedilom; 

 uporaba raziskovalca; 

 prenos datotek na prenosnik medijev (USB ključ). 

Kdo lahko tekmuje? 

 

Na tekmovanju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol posebnega programa. 

 

Način izvedbe tekmovanja 

Tekmovanje je dvostopenjsko, kot izbirno in državno tekmovanje. Poteka v dveh skupinah in 

sicer ločeno za učence s programa z nižjim izobrazbenim standardom in za učence s 

posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 

Šole se morajo prijaviti za izbirno tekmovanje za skupino PP najpozneje do 10. januarja 2018 

in za drugo skupino najpozneje do 6. februarja 2018 preko prijavnice v sistemu ZOTKiS. Po 

prijavi bodo mentorji prejeli naloge za izbirno tekmovanje. Izbirno tekmovanje bodo šole 

izvedle 12. januarja 2018 za skupino PP in za NIS program do 9. februarja 2018. Na državno 

tekmovanje se iz vsake šole uvrsti najbolje ocenjeni učenec v vsaki kategoriji in v vsaki 

skupini. 

Najpozneje do 26. januarja 2018 morajo šole vpisati rezultate šolskega tekmovanja za PP in 

za NIS do 16. februarja 2018. Posebne prijave ni, saj vpis rezultatov na spletni strani 

www.zotks.si pomeni prijavo na državno tekmovanje. 
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