EVALVACIJA NARAVOSLOVNEGA DNE
»BODIMO KULTURNI NA SPLETU«

1. Kaj ti je bilo pri današnjem dnevu
najbolj všeč?

• V 6. 7. in 9. a razredu: Debata, ki
so jo izvedli učenci šole.
• V 8. b razredu: Delavnica z
razrednikom/razredničarko.

Naštej 3 najpomembnejše stvari o
varnosti na spletu, ki si se jih danes naučil.
1. najpomembnejša stvar:
•
•
•
•
•
•
•

Ne objavljamo svojih fotografij
Bodimo kulturni.
Ne pošiljamo oz. objavljamo svojih slik, selfijev,…
Pazi kaj objavljaš
Ne smemo objavljati neprimernih vsebin.
Ne zatipkaj si življenja.
Velike tiskanice so znak vpitja.

1. najpomembnejša stvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ni lepo objavljati golih slik na internetu
če te kdo nadleguje, povej staršem
ne izdajaj svojih osebnih podatkov
kar ti ni všeč, ne komentiraj
ne izrabljaj podatkov drugih
ne objavljaj slik drugih brez njihovega dovoljenja
vedno govori resnico
ne objavljaj, kar te lahko gnjavi
ne širi lažnih novic
spoštujte se med sabo
ne dajaj drugim telefonske št. prijateljev

2. najpomembnejša stvar:
•
•
•
•
•
•
•

Ne peremo umazanega perila.
Prepričamo se o resničnosti.
Na spletu smo kulturni in se ustrezno izražamo.
Nikogar ne žali
Ne žalimo drugih.
Razmisli predno objaviš.
Ne objavi, kar te lahko gnjavi.

2. najpomembnejša stvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ni lepo, da govoriš po spletu o stvareh, ki so za druge boleče/neprijetne
ne žalimo drugih zaradi uničenja njihove samopodobe
bodi previden, na facebooku ne dodajaj neznancev
na spletu bodi previden in vljuden
ne hodi na lažne strani
obnašaj se do drugih kot želiš, da se drugi do tebe
ne zatipkaj si življenje
ne verjemi vsemu kar prebereš
ne širi lažnih informacij
uporabljaj varne spletne strani
ne peri umazanega perila na spletu
sam si odgovoren za slike, ki jih objavljaš
ne prizadeni prijateljev preko spleta, raje jim povej v živo
ne rešuj problemov preko spleta

3. najpomembnejša stvar:
•
•
•

•
•
•
•

Ne izsiljujemo drugih na spletu.
Pazimo na naše objave.
Paziti moramo na pravopis, da se sporočilo ne razume
narobe.
Lahko si kul in kulturen na intrnetu.
Družimo se z realnimi, ne z virtualnimi prijatelji.
Osebne stvari naj se rešujejo za zaprtimi vrati.
Ne zatipkaj si življenja.

3. najpomembnejša stvar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ne delaj lažnih profilov
ne skrivaj se za masko
povej staršem, če te nekdo ustrahuje
ne objavljaj gesel
ne zaupaj vsem spletnim stranem
na spletu moraš biti odgovoren
informacijo preveri na večih straneh
primerne slike!
ne bodi hater
imej dovolj dolgo, nesmiselno, zapleteno geslo, ki ga pa ne pozabiš
ne pošiljaj slik prijateljem, ker če se skregate, jih lahko pošljejo
naprej

Napiši članek o današnjem dnevu, v katerem
medijem sporočaš dogajanje današnjega dne?
6. a razred

• Vsem ali vsaj večini učencem je bil ta dan
všeč.
• Naravoslovni dan je bil zelo poučen.
• Ta dan mi je bil všeč, ker ni bilo pouka.

Napiši članek o današnjem dnevu, v katerem
medijem sporočaš dogajanje današnjega dne?
7. a razred
Današnji dan je bil za nas naravoslovni dan in večini učencev je bil nadvse
zanimiv. Vedeli smo le, da bomo KULturni na spletu, kaj nas čaka pa ne čisto.
Začeli smo s kvizom in zmagali so fantje - juhej! Z učiteljico smo se pogovarjali,
kako se obnašati na spletu in kako ločimo dejstva od mnenj, kar je za nas še
posebej pomembno, glede na to, da nas je večina aktivnih na družabnih
omrežjih. Sledila je debata v veliki predavalnici - bila je zelo poučna in
zanimiva in nam v razredu v veliki večini najljubši del današnjega dneva!
Potem smo nadaljevali za učiteljico in si ogledali Hipster Bedanca, ki je
odgovarjal na vprašanja o spletu na zabaven način. Tudi ta del nam je bil KUL!
Ob koncu dneva lahko rečemo, da smo zadovoljni, bogatejši za kakšno znanje,
podatek in da nam je bila debata super stvar!

Napiši članek o današnjem dnevu, v katerem
medijem sporočaš dogajanje današnjega dne?
7. b razred
•

•
•

Prvo uro nam je učiteljica razložila potek dneva, nato smo reševali
kviz. Tija in Zaim sta odgovorila na vsa vprašanja pravilno. Nato smo
se pogovarjali o dejstvih in mnenju podatkov, ki jih beremo na spletu.
Po malici smo si ogledali debato, ki so jo pripravili učenci in učenke.
Izbrali so dve temi, eni so trditve zagovarjali, drugi pa negirali. Debata
je bila zelo zanimiva in poučna. Temi sta bili Bonton na spletu in
Ustvarjanje in objavljanje selfijev na spletu.
Nato smo si ogledali še intervju s Hipstar Bedacem in še enim gostom.
Tudi zelo poučno. Učiteljica nas je povabila, da si doma pogledamo še
do konca.
Učenci so še napisali, da so danes preživeli lep in poučen dan in se
zahvaljujejo učiteljicam, ki so ta dan pripravile.

Napiši članek o današnjem dnevu, v katerem
medijem sporočaš dogajanje današnjega dne?
8. a razred
•
•
•
•
•
•
•

9. februarja je na OŠ Frana Roša potekal naravoslovni dan na temo Varna
uporaba interneta. Pogovarjali smo se, kako izgubiš realne prijatelje, če se
virtualnim preveč posvetiš. Ne zatipkaj si življenja!
Vsebina mi je bila všeč.
Najbolj mi je bila zanimiva in všeč debata. Mislim, da bi morali imeti več
takšnih dni.
Naučili smo se veliko novega, na kar prej nisem pomislil. Upam, da bom zdaj
veliko bolj previden na internetu.
Gledali smo zanimiv filmček, ki opozarja na nevarnosti interneta.
Spoznali smo, da bonton »ni pomemben« ampak je pomembnejše
odgovorno delanje selfijev.
Dolgočasno je bilo poslušati stvari, ki jih že vemo. Vseeno boljše od pouka.

Napiši članek o današnjem dnevu, v katerem
medijem sporočaš dogajanje današnjega dne?
8. b razred
•
•
•
•
•

največ sem se naučil pri 3. uri, ko smo si ogledali debato o bontonu
na spletu; veliko sem se naučil tudi o tem, kaj je varno in kaj ne
zelo rad bi čestital mentorju debaterjev, ker jih je zelo dobro
pripravil na debato
dan je bil poučen, saj smo izvedeli, da je na spletu potrebno
spoštovati druge in se obnašati odgovorno
nismo se naučili ravno veliko novega, a menim, da moramo pravila
kulturnega vedenja na spletu večkrat obnoviti, saj lahko zaradi
neupoštevanja teh pravil nastrada veliko mladih
debata je bila zelo zabavna in poučna, pridružili bi se lahko tudi
starši

Napiši članek o današnjem dnevu, v katerem
medijem sporočaš dogajanje današnjega dne?
9. a razred

Učenci 9.a. razreda so v svojih člankih zapisovali, da jim je
bil dan zelo zanimiv, da so se seznanili z bontonom in več
nevarnostmi na spletu. Naučili smo se, da se bomo
odgovorneje obnašali pri objavah na facebook in druga
omrežja. Najbolj všeč jim je bila debata učencev, ki so zelo
dobro podkrepili svoja mnenja. Pri debati sošolcev smo
lahko ob koncu debate sodelovali vsi, kar je naredilo
debato še bolj zanimivo. Naravoslovni dan je bil zelo
zanimiv ali bodo učenci zaradi tega dne bolj trezno
razmišljali pa bomo videli kaj kmalu.

Napiši članek o današnjem dnevu, v katerem
medijem sporočaš dogajanje današnjega dne?
9. b razred
• Naravoslovni dan nam je bil všeč, saj smo s kvizom lahko preverili
svoje znanje o varnosti na internetu in verodostojnosti informacij.
• Ko smo razmišljali o bontonu, smo ugotovili, da smo znali našteti vsa
načela kulturnega vedenje na spletu, da pa teh navodil pri rabi ne
upoštevamo.
• Debaterji so z dobrimi argumenti in primeri zagovarjali oziroma
zavračali postavljeni trditvi. Bolj prepričljivi so se nam zdeli fantje.
• Video z Boštjanom Gorencem pižamo nam je bil všeč, ker je resne
stvari popestril s humorjem.

