
DAN DEJAVNOSTI: TEHNIŠKI DAN 4. DO 9. RAZRED  
Pozdravljeni učenci, 

današnji dan bo namenjen komunikaciji skozi čas. Nekoč so se sporazumevali s slikami v jamah, z 

govorom, zvoki preprostih glasbil, kasneje tudi s pisanim besedilom. Razvoj tehnologije je omogočil 

prenos znakov na daljavo. V času epidemije ne bi mogli izvajati pouka na daljavo brez uporabe 

interneta.   

Tema: Pošta nekoč in danes, sporazumevanje na daljavo skozi čas, skrb za 
varnost na spletu 

Gradivo:  
-  spletna stran Muzeja pošte in telekomunikacij Polhov Gradec 

 za učence 2. triade  https://www.tms.si/muzej-na-obisku2/  
Šestošolci naj vas ne moti, da v navodilih muzeja piše samo 4. in 5. razred.  

 za učence 3. triade  https://www.tms.si/muzej-na-obisku/ 
 

Navodila za delo:  
 4. in 5. razred  

Učenci odprete spletno stran muzeja, najprej si virtualno ogledate muzej, poslušate razlago,  
izvedete nalogo s poslušanjem, izdelate nitni telefon,  za ponovitev rešite še križanko.  
 
Drugi del, varnost na spletu, ste že opravili v preteklem tednu. 
Preizkusite se še v kvizu Znaš varno uporabljati internet. 

Za zaključek dneva dejavnosti lahko napišete še pismo ali razglednico babici ali dedku, 
sorodniku, ki ga ne vidite zelo pogosto. Pošto odnesite v poštni nabiralnik ali na pošto. Ne 
pozabite nalepiti znamke.   
  
 6. razred   

- Učenci odprete spletno stran muzeja  https://www.tms.si/muzej-na-obisku2/.  
Najprej si virtualno ogledate muzej, poslušate razlago,  izvedete nalogo s poslušanjem, 
izdelate nitni telefon,  za ponovitev rešite še križanko.  
 
- Varnosti na spletu  
Praktično nobena spletna aktivnost ne omogoča popolne zasebnosti. Poleg tega, da pri 
brskanju po spletu puščamo elektronske sledi, je mnogo spletnih storitev in aktivnosti 
zasnovanih tako, da nas spodbujajo, naj na spletu razkrijemo čim več o sebi. 
 
Na spletni strani https://safe.si/nasveti/moja-identiteta-in-zasebnost/zascita-zasebnosti-na-
spletu si preberi vse o zaščiti zasebnosti na spletu. Spodaj je še gumb »PRAKTIČNE NAPOTKE 
ZA NAJSTNIKE« Pobrskaj, kaj se skriva pod njim. 
 
Razmisli, ali se ti držiš teh priporočil. Če jih nisi upošteval do sedaj, ti priporočam, da jih od 
danes naprej jemlješ resno. 
 
Za konec reši še kviz: https://otroci.safe.si/zna%C5%A1-varno-uporabljati-internet 
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 7. do 9. razred   
-  V  prvem delu boste spoznavali zgodovino pošte in razvoj komunikacij na daljavo skozi čas 
na spletni strani  Muzeja pošte in telekomunikacij Polhov Gradec.  
Muzej je v času epidemije za vas pripravil tehniški dan na daljavo.  
Učenci odprete spletno stran muzeja https://www.tms.si/muzej-na-obisku/ 
in si muzej najprej virtualno ogledate, potem poslušate razlago o zgodovini pošte ter 
komunikaciji na daljavo skozi čas, opravite  vse štiri naloge, za utrjevanje  in preverjanje  
rešite še križanko.  
 
- V drugem delu se boste ukvarjali z varnostjo na spletu. 
 V času epidemije COVID-19 smo prisiljeni biti doma in imeti čim manj stikov z drugimi. 
Internet nam ponuja nešteto možnosti za komunikacijo in učenje, vendar pa moramo biti 
vseeno previdni pri uporabi interneta, ker vse pasti in tveganja so še vedno, pojavilo pa se je 
tudi veliko novih in predvsem prevarantov.  
Poglej si spletno stran: https://safe.si/nasveti 
 
Na spletni strani: https://safe.si/nasveti/druzabna-omrezja si preberi 10 naj nasvetov za 
uporabo družabnih omrežij. Potem si izberi družabno omrežje, ki ga največ uporabljaš in si 
oglej priporočljive nastavitve zasebnosti. Poglej si tudi kaj se skriva pod »PODPRAKTIČNI 
NAPOTKI ZA NAJSTNIKE«.  
 
Razmisli, ali se ti držiš teh priporočil. Če jih nisi upošteval do sedaj, ti priporočam, da jih od 
danes naprej jemlješ resno. 
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