
VARNI INTERNET 

V torek, 5.2. 2019, je bil mednarodni dan varne rabe interneta in v naši šoli smo 6.2.2019 

izvedli vsebinske delavnice o varni rabi interneta za učence od 2.-9.razreda. Delavnice so 

izvedli predavatelji Društva za digitalno pismenost v obsegu ene šolske ure v vsakem razredu. 

Vsebine po razredih so bile prilagojene razvojni stopnji učencev.  

 

Izvedene vsebine po razredih: 

2.razredi – »Internet za najmlajše« 

3.razredi – »Spletna zabava« 

4.razredi – »Spletne skrivnosti« 

5.razredi – »Pametno odločanje za spletno sporočanje« 

6.razred – »Učinkovita uporaba spleta« 

7.razredi – »Varna in odgovorna uporaba spleta« 

8.razredi – »Mobilna družbena omrežja« 

9.razredi – »Mobilna družbena omrežja« 

 

Naši učenci odraščajo v svetu digitalizacije, v njem se zelo dobro znajdejo,  a vendar še niso 

opremljeni z znanjem, kako se obvarovati pred vsemi pastmi, ki jih le ta prinaša s sabo.  In 

prav slednje je bilo namen delavnic. Ozavestiti učence o pasteh in nevarnostih spleta, da se 

bodo znali obvarovat pred »nevidnimi » nepridipravi.   

Predavatelji so spregovorili tudi o starostni meji, ki jo zakonsko opredeljujejo sporočilne 

aplikacije kot so : Facebook, Twitter, Snapchat, Viber,… Naši učenci namreč za večino teh 

aplikacij ne dosegajo dovoljene starostne meje!!! Le učenci devetih in osmih razredov 

dosegajo starostno mejo za samo nekatere od teh aplikacij. Spodnja starostna meja je po 

navadi 17let. Omenjene aplikacije pa poznajo in uporabljajo tudi učenci v nižjih razredih 

osnovne šole. Le ti so še zelo odkriti in neposredni in se hitro pohvalijo, da jim je npr. 

Facebook aplikacijo naložila mamica.  

To je tudi eden od razlogov, da je potrebno učence pri delu z njimi usmerjati, opozarjati, 

voditi, nadzorovati, svetovati,…  

Učenci so med delavnico izražali svoje izkušnje, razmišljali in povzemali slišano. Zanimivo je 

bilo slišati učence, ko so izbirali med ponujenimi odgovori. Vprašanje se je glasilo: Čemu je 

namenjen internet? 

Ponujeni odgovori so bili:  

- za delo 

- za zabavo 

- za delo in zabavo. 

 

Verjamem, da že naprej slutite odgovore učencev.  Večina jih je odgovorila, da je namenjen 

zabavi, oni bolj previdni so vključili zraven še delo in zabavo.  



Internet je čudovit pripomoček, a ni zgolj pripomoček za zabavo. Ustvarjen je bil kot 

pripomoček za delo.  

Tukaj nastopimo odrasli. S svojim zgledom, pogovorom, nasveti, nadzorom doma bomo 

obvarovali otroke pred vsemi nevarnostmi »okna v svet« za vrati njihove sobe. Le tako se 

bomo uspešno izognili možnim težavam. Naj naši otroci uporabljajo internet varno, 

odgovorno in spoštljivo do vseh ostalih uporabnikov! 

 

Ankica Pikula 

 

 

 

 


