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VARNA RABA NOVIH TEHNOLOGIJ 

 

Spoštovani starši! 

 

V četrtek, 10. 10. 2019, smo na šoli organizirali predavanje 

za starše z naslovom »Vzgoja za internet«. Gospa Zala 

Bricelj iz zavoda SAFE.SI nas se poučila in spodbujala, kako 

varno uporabljati internet in nove tehnologije, da bi od njih 

imeli čim več koristi in čim manj nevšečnosti.  

Veseli nas, da ste se starši odzvali povabilu na predavanje in 

upamo, da so bile predstavljene vsebine za vas koristne. 

 

Ker pa se vsi starši naših učencev niste mogli udeležiti predavanja, vam vsem pošiljamo 

nekaj koristnih spletnih povezav ter smernic za vzgojo za varno rabo interneta. 

 

Seznam organizacij, ki se ukvarjajo z varno rabo interneta: 

 Portal SAFE.SI: https://safe.si/ 

 Portal Varni internet:  https://www.varniinternet.si/  

 Center za pomoč pri prekomerni rabi interneta, računalniških iger ipd. LOG OUT: 

https://www.logout.si/sl/ 

 Prijava neprimernih vsebin na internetu SPLETNO OKO: https://www.spletno-

oko.si/ (na voljo je tudi poročilo o e-zlorabah otrok in mladostnikov za leto 2018) 

 

Priporočamo tudi predavanja ali članke Miha Kramlija, strokovnjaka na nekemične 

odvisnosti: 

 Intervju na radiu: https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/ce-licila-in-videz-niso-

taksni-kot-si-jih-je-dekle-zamislilo-lahko-tisti-dan-ne-gre-v-solo/495220 

 Članek: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/osnovnosolec-ne-more-biti-lastnik-

pametnega-telefona/?fbclid=IwAR0n5-

g_YdrEyEkYK_LX7wJhQ7jB0M4yUbQhZUod5nC9a7bL8YIqaEprbHk 

 Na spletu lahko najdete tudi druge njegove prispevke. 

 

Za starše, ki se želite v tematiko bolj poglobiti, predlagamo branje knjige Digitalna 

demenca (2016), nemškega nevroznanstvenika Manfreda Spitzerja. En izvod imamo tudi 

v šolski svetovalni službi in si ga lahko izposodite.  
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Tukaj si lahko preberete informacije o tej knjigi in lahko prelistate tudi nekaj strani: 

https://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/detajl/digitalna-demenca 

Iz navedenih virov lahko na kratko povzamemo, da imamo starši zelo pomembno vlogo 

pri usmerjanju otrok k varni rabi interneta in novih tehnologij. Poudarjeno je, da 

doma oblikujemo e-pravila ter da starši namenimo in organiziramo čas brez zaslonov. 

Velja tudi, da smo odrasli zgled otrokom. 

 

DRUŽINSKI ČAS BREZ ZASLONOV 

 

Navajamo nekaj idej in predlogov za družinski čas brez zaslonov, ki jih lahko preizkusite 

med tednom, med vikendom ali med počitnicami. Predlagane dejavnosti seveda 

prilagodite vaši družini (npr. glede na starost družinskih članov ipd.). Predloge smo v šolski 

svetovalni službi zbrali iz navedenih virov, pogovorov z učenci in starši, izkušnjami z otroci. 

 

1) Skupno branje: Starši mlajšim otrokom berite na glas 

knjige, pravljice ali pa druge vsebine, ki jih zanimajo. 

Starejšim otrokom, ki že berejo, še vedno lahko glasno 

berete kakšno daljšo in zahtevnejšo knjigo. Pri starejših 

otrocih lahko določite npr. bralni večer, kjer cela družina 

(tudi starši) berete vsak svojo knjigo. Če otroci opravljajo 

bralno značko, si lahko tudi starši zastavimo cilj, da 

preberemo enako število knjig.  

 

2) Družabne igre: Otroci in mladostniki zelo radi igrajo družabne 

igre, pri tem se učijo upoštevati pravila, potrpežljivosti, 

prenašanja poraza, sodelovanja itn. Predvsem pa so družabne 

igre vir zdrave zabave. Otroci se radi igrajo družabne igre z 

odraslimi in tekmujejo, da bi nas premagali. Priljubljene družabne 

igre so: Človek ne jezi se, šah, Activity, Naseljenci otoka Catan, 

Holidays, Moja Slovenija, Brainbox (več različnih iger), Jungle 

Speed, karte Ena, Dobble, spomin, itn.  

 

3) Socialne igre: Otroci v šoli spoznajo veliko socialnih iger in jih lahko predstavijo celi 

družini. Gre za igre, ki spodbujajo in krepijo socialne spretnosti, v šoli pa jih 

uporabljamo tudi za zabavno utrjevanje znanja. Večinoma so namenjene za igranje v 

https://www.mohorjeva.com/knjige_buecher/detajl/digitalna-demenca
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večjih skupinah, a jih lahko prilagodite tudi za igranje v družini. Nekaj primerov lahko 

najdete na tej povezavi (npr. Elektrika, A imaš rad svojega soseda, Resnica ali izziv ipd.): 

http://igramose.blogspot.com/p/socialne-igre.html 

 

4) Kuhanje in peka: Otroci in mladostniki v 

šoli pogosto povedo, da radi pečejo in kuhajo 

skupaj s starši ali starimi starši, nekateri pa celo v 

kuhinji ustvarjajo že sami. Skupaj z otroci izberite 

primerne recepte. Otroci radi pečejo enostavne 

sladice, mafine, piškote, palačinke, kruh, pico, 

pripravljajo sadno solato, domač sladoled ipd. 

Lahko npr. povabite tudi babico, da vam preda 

družinski recept za potico.  

 

5) Delo v delavnici: Fantje v šoli povedo, da radi z 

očeti, starejšimi brati ali dedki delajo v delavnici, 

kjer popravljajo avtomobile, kolesa, motorje, 

traktorje, ipd. Očetje, povabite svoje sinove, da 

vam pomagajo pri različnih delih okoli hiše, pri 

popravilih, pranju avtomobila, menjavi pnevmatik 

ipd. Seveda pa so taka opravila primerna tudi za 

dekleta, če jih zanimajo.  

 

6) Otroci pripravijo program za starše: Mlajši otroci radi pripravljajo poseben program 

za starše, npr. lutkovne predstave, plesne nastope ipd. Spodbudite jih, da vam 

pripravijo predstavo. Nekateri se radi igrajo tudi »šolo« in za starše pripravijo naloge, 

športne izzive ipd.  

 

7) Ustvarjanje: Otroci in mladostniki radi ustvarjajo iz 

različnih materialov in so pri tem tudi zelo ustvarjalni. Kot 

družina lahko skupaj rišete, barvate, izdelujete 

zapestnice, šivate, štrikate, kvačkate, oblikujete okraske, 

izdelujete voščilnice za praznike in rojstne dneve ipd.  

 

http://igramose.blogspot.com/p/socialne-igre.html
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8) HOP (hvala, oprosti, prosim): HOP je 

način družinskega pogovora, ki ga lahko 

izvajamo na več načinov, lahko vsak dan 

ali pa vsak teden. Vsak družinski član se 

vsakemu družinskemu članu za nekaj 

zahvali (H, npr. Mami, hvala, da si mi 

uredila lepo frizuro.), se mu opraviči (O, 

npr. Sestra oprosti, da sem ti skril barbiko.) 

in ga nekaj prosi (P, npr. Ati, prosim, da bi 

prosim skupaj igrala nogomet?) Lahko pa vsak družinski član vsem skupaj na splošno 

pove, za kaj je ta dan ali ta teden hvaležen (npr. Hvaležen sem za lepo vreme, da smo 

bili lahko veliko zunaj.), kaj mu je žal (npr. Žal mi je, da smo se zjutraj spričkali.) in česa 

si želi (npr. Želim si, da se bo babica kmalu pozdravila). Družine, ki so verne, lahko HOP 

vključijo tudi v družinsko večerno molitev.  

 

9) Družinski sprehodi, izleti, pohodi, 

kolesarjenje: Pojdite z družino na sprehod v naravo 

ali se skupaj igrajte na igrišču. Odpravite se na izlet 

po Sloveniji, osvojite kakšen nov hrib, spoznajte 

slovenske znamenitosti. Starejše otoke lahko vključite 

v pripravo izleta, pohoda ali kolesarjenja. 

Za iskanje informacij in prave poti seveda lahko 

uporabite nove tehnologije in s tem pokažete 

otrokom, da je so naprave naši pomočniki (in ne šefi).  

 

 

POVABILO: Prepričani smo, da imate starši še veliko preizkušenih predlogov za kvalitetno 

preživljanje družinskega časa brez zaslonov (npr. super knjigo, zabavno igro, dogodivščin 

poln izlet ipd.). Predloge lahko pošljete v svetovalno službo (na e-naslov 

katja.nastran@os-lipnica.si). Če se strinjate, jih bomo v anonimni obliki objavili ob 

prihodnjem sporočilu staršem na to temo.  

 

Pripravila: 

Katja Nastran, šolska svetovalna delavka 
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