
Листе

У програмима које смо креирали у претходним 
поглављима користили смо само просте типове 
података – свака променљива чувала је вредност 
једног податка. 
Често је потребно под једним именом чувати читав 
низ података, на пример низ бројева. Ако желимо 
да чувамо бројеве телефона својих 10 другова, 
требало би да направимо 10 променљивих што 
није баш лако одржавати, па користимо сложени 
тип података који се у Скречу назива листа.



Шта је листа?
Листа је сложена променљива која се састоји од више 
елемената – више променљивих. То могу бити различити 
типови података, у овом примеру то су стрингови. Креира се 
слично ономе како се креирају обичне променљиве:
1. У групи Подаци кликне се на дугме Направи листу.
2. У дијалошки прозор који се потом појави упише се име 
листе и потврди кликом на дугме У реду.
3. На позорници ће се појавити празан монитор листе на 
чијем дну пише да листа тренутно има дужину 0.
4. Кликом на знак „+“, који се налази у доњем левом углу, 
отвара се поље за упис првог елемента, а дужина листе се 
повећава за 1.
5. У празно поље треба уписати први елемент листе.





Понављањем овог поступка може се уписати жељени број 
елемената листе.
Истовремено се у палети блокова појављује блок придружен 
листи и још 9 блокова који омогућавају коришћење листе и 
њених елемената у програму.



Пројекат – Храна

Главни лик овог пројекта, девојчица Зара, за време школског 
одмора може да поједе нешто од хране, попије воду или 
узме поклон. Ти бираш за Зару шта ће да узме кликом на 
ствари које се појаве на позорници. Ако изабереш храну која 
гоји - сендвич, смоки или крофну, добијаш негативне 
бодове. Ако пак изабереш воће - наранџу, банану или јабуку, 
добијаш позитивне бодове. Узимање воде или поклона не 
доноси никакве бодове.



Називи предмета који доносе позитивне бодове налазе се у 
једној листи (код нас “воће”), а оних који доносе негативне у 
другој (код нас “брза храна”).



Понашање ликова
Сви предмети имају исто понашање. По клику на зелену 
заставицу појављују се на случајној позицији на десној 
страни позорнице. Када се кликне на њих додељују 
променљивој јело своје име, разглашавају поруку узето и 
сакривају се.



Скрипте придружене Зари омогућавају израчунавање броја 
бодова у зависности од тога која је храна изабрана.


