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 Vodilo vzgojnega načrta v šolskem letu 2017/18 in 2018/19 (dvoletni projekt):  

     Šola brez mobitela. 

   

 Načrtovane aktivnosti: usmerjene v osveščanje učencev, učiteljev ter staršev 
o škodljivosti prekomerne uporabe mobitelov in nevarnostih spletnih 
omrežjih, v katera dostopajo preko mobitelov in drugih elektronskih naprav.  

 Želeli smo spodbujati druge vrste aktivnosti pri učencih, namesto 
prekomerne uporabe mobitelov.   

 Napredek je viden ob koncu šolskega leta v večji osveščenosti učencev, 
staršev in strokovnih delavcev na tem področju, kot tudi v tem, da smo 
dosegli zmanjšanje uporabe mobitelov na šoli. V tem šol. letu 2017/ 18 smo 
tako odvzeli zgolj 12 mobilnih telefonov, v preteklem šolskem letu 2016/17 pa 
kar 40.   

 
 

VODILO VZGOJNEGA NAČRTA  
  
 
 



  Aktivnost Termin Izvajalec Cilj aktivnosti 

Preventivne delavnice za 

3., 4. in 5. razred – 

Odgovorno ravnam z 

mobitelom in drugimi 

elektronskimi napravami 

Skozi vse 

šolsko leto 

Pedagoginja 

RS 

Ozaveščanje glede odgovorne rabe 

mobilnih in drugih elektronskih 

naprav pri učencih 

Delavnica  za 6. in  7.  

razred–  

Varna raba socialnih 

omrežij 

Skozi celo 

šolsko leto 

Pedagoginja 

PS in soc. 

pedagoginja 

Predstaviti in odigrati konkretne 

primere, kako bi bilo, če bi se v 

realnem življenju vedli enako kot na 

spletnih omrežjih. Ogled poučnih 

filmov na safe.si in voden pogovor o 

nevarnostih  

Preventivna delavnica za 

učence 7. razreda – 

Preprečevanje odvisnosti 

od spleta (v sklopu 

tehničnega dne)  

7.5. 2019 Društvo 

-Varni 

internet 

Predstaviti bonton pri uporabi spleta, 

ukrepanje ob spletnem nasilju in 

ustrahovanju ter možnosti pomoči 

pri zlorabi osebnih podatkov in 

spletnem nasilju 

 
 

AKTIVNOSTI ZA UČENCE – ŠSS 
 



Preventivna delavnica za 

učence 8. razreda –   

Preprečevanje odvisnosti 

od spleta 

prvo polletje Društvo 

 Safe.si 

Predstaviti varno in odgovorno 

rabo interneta, nevarnosti, 

prepoznavanje nasilja na 

internetu 

 Preventivna delavnica za   

 9. r - Družbena omrežja : 

 Jaz nisem število lajkov!  

 v okviru tehniškega dne 

Po NPZ 

13.5.2019 

 

Društvo za 

preventivne 

dejavnosti 

Opozarjanje na nevarnosti 

socialnih omrežij ter razvijati 

kritičen odnos do virtualnih 

socialnih odnosov in vsebin. 

  Delo z oddelki na urah     

  nadomeščanj in razrednih   

  urah (kjer je večja   

  potreba, večkrat) 

skozi vse šolsko 

leto 

Vse svetovalne 

delavke 

Ogled poučnih filmov na 

spletni strani SAFE.SI ter voden 

pogovor o nevarnostih 

uporabe socialnih omrežij in 

elektronskih napravah. 

  Ukrepanje ob zlorabi in  

  uporabi mobitelov v   

  šolskih prostorih  

skozi vse šolsko 

leto 

vsi strokovni 

delavci šole 

Poostren nadzor na hodnikih in 

med poukom ter ukrepanje ob 

kršitvah pravil šolskega reda. 



  Usmerjanje učencev h    

  kvalitetnemu razvijanju  

  socialnih veščin in    

  preživljanju prostega časa   

  brez   uporabe  mobitela 

 

skozi vse šolsko 

leto 

 

vsi strokovni 

delavci šole 

Na taborih, športnih dnevih 

in drugih dejavnostih je 

uporaba mobilnih telefonov 

nadzirana ali prepovedana. 

Učence se z poostrenim 

nadzorom in zgledom 

usmerja h kvalitetnemu 

druženju in preživljanju 

prostega časa. 

  Usmerjanje in poučevanje    

  učencev o primerni in  

  funkcionalni uporabi  

  mobitelov pri pouku 

 

skozi vse šolsko 

leto 

 

posamezni 

učitelji PS 

Učenje in usmerjanje 

učencev o tem, kako lahko 

mobitel uporabijo na 

primeren in funkcionalen 

način v izobraževalnem 

procesu. 

Učitelji pripravijo aktivnosti 

za učence na RU, pri pouku 

(po aktivih) 

 

skozi vse šolsko 

leto 

 

učitelji 

Obravnava tematike 

(spletnega) nasilja in 

škodljivosti mobitelov pri 

pouku. 



Aktiv 
 

Dejavnosti Cilji Izvajal

ec 

Termin 

izvedbe                                      

1. r 

Pogovor o rabi mobilnih telefonov v šoli 
(SPO: Pravila v šoli) 

Učenec ve, da je uporaba 
mobilnega telefona v šoli 
prepovedana 

učitelji 
v 1. r 
 

3. teden 
septembra 

2. r 

SPO, Halo ali me slišiš? Delavnice na 
temo aktivnega preživljanja prostega 
časa. SLJ:  anketa o uporabi telefona, 
pesmica Romane Krajnčan - Ko 
uporabljaš telefon, ne pozabi na 
bonton. MAT: uporaba telefonskih 
številk in številčnice. 

Seznaniti učence s pravilno, 
funkcionalno in varno rabo 
mobilnega telefona ter jih 
spodbujati, da svoj prosti 
čas koristno preživijo. 
Analiza ankete drugošolcev. 
Učijo se bontona pri uporabi 
telefona. Utrjujejo števila in 
številske predstave. 

učitelji 
2. r 
 
 
 

SPO, 
marec, 
SLJ, 
februar, 
GUM, 
marec, 
MAT, 
november 
 

3. r Voden razgovor o varni rabi mobitela, 
delavnice s sodelovanjem Društva za 
preventivne dejavnosti (safe.si za 
otroke), obravnava berila P. 
Suhodolčan- Mobi zajec, ogled risanke 
"Brez kožuščka"kako paziti na svoje 
osebne podatke, upoštevanje pravil 
lepega vedenja pri uporabi mobitela, 
kaj storiti, če te kdo ustrahuje, 
nadleguje prek spleta ali telefona? 

Osveščati učence kako paziti 
na svoje osebne podatke, 
učiti jih upoštevanja pravil 
lepega vedenja pri uporabi 
mobitela, kaj storiti, če te 
kdo ustrahuje, nadleguje 
prek spleta ali telefona.   

učitelji 
3. r  
 
 
 
 

po 2 šolski 
uri v 
vsakem 
polletju - 
SLO, SPO 
 



 
 
   4. r 

 
vodeni razgovori pri razredni uri o uporabi 
mobitela in posledično spletnem nasilju, 
sodelovanje s ŠSS –ogled poučnih risanih 
filmov, igre vlog pri vsebini Nasilje pri DRU, 
ustvarjanje domišljijskih spisov in pesmi pri SLJ 
 

preprečevanje spletnega 
nasilja, pametni telefoni so 
tudi koristni, če jih 
uporabljaš v koristne 
namene, tehnike 
preprečevanja nasilja, kako 
reagirati v primeru nasilja po 
telefonu in spletu 

učitelji  
4. r, ŠSS 
 
 
 
 

RU, 
DRU 
 
 
 
 

   5. R 
-pogovor o času naših staršev, starih staršev 
brez mobitela v povezavi s predmetom družba, 
- pogovor pri RU o uporabi mobitela (diskusija z 
učenci, zakaj v šoli ne, zakaj ja- izdelava miselnih 
vzorcev) 
- pogovor oziroma diskusija z učenci povezava 
MOBITEL – NASILJE 
- anketa, ki jo sestavijo učenci za starše, kako je 
bilo v preteklosti v šoli brez mobitela, 
- anonimno spremljanje znotraj razreda koliko 
učencev nosi mobitel v šolo, risanje grafa, 
- predavanje gospe Krapež – povezava 
MOBITEL – ZDRAVJE (sevanje), 
- predavanje o spletnih aplikacijah in 

nevarnostih le teh. 

Preprečevanje spletnega 
nasilja,  
seznanitev učencev o 
spletnem nasilju,  
spremljanje koliko učencev 
ima mobitel v šoli, risanje 
grafa.  
Seznanitev učencev z ukrepi 
v primeru spletnega nasilja. 
Seznanitev učencev o 
mobilnih aplikacijah. 
 

Učiteljice 
5. r, ŠSS, 
ga. 
Krapež 
 
 
 

DRU, 
RU, 
NIT, 
MAT 
 
 

  SLJ 

Izbirni predmet televizija: 
5 ur je namenjenih pogovoru in prikazu 
različnega spletnega nasilja. 

Spoznajo tehnike 
preprečevanja spletnega 
nasilja in kako odreagirati, 
če se srečajo s tem. 

Učiteljica 
Mojca 
Koren 

dec 
2018 



  Naravo-   
  slovje 
 
 
 
 
 
 

Pogovor glede uporabe mobitela 
kot učnega pripomočka ter  o 
škodljivih učinkih in pasteh, ki jih 
čakajo na internetu. Spoznali 
bomo škodljive učinke 
prekomerne uporabe mobitela. 
Uporaba aplikacij na pametnih 
telefonih (Geogebra, Photomath, 
Računalo).  
TiT: Preventivna delavnica: 
Preprečevanje odvisnosti od 
spleta, ogled spletnih strani 
Safe.si, za učence 7. razreda 
In Nevarnosti socialnih omrežij, 
predstaviti škodljive učinke 
sevanja, 9. r 

Aktivnosti v okviru tehniškega dne z 
učenci 7. razredov : 
* Ogled animacij na spletni strani 
Safe.si. Razgovor o vsebini, ključna 
sporočila. 
* Pogovor o tem kaj kot učenec lahko 
storim za varno uporabo interneta. 
* Izdelava priponke iz papirja na to 
temo. Učenci 8. razreda: predavanje 
Prekomerna uporaba spleta in 
njegove posledice. Pogovor: kako 
varno z mobilnikom na splet in 
kakšne so pasti mobilnih družbenih 
omrežij. 
TiT: Predstaviti škodljive učinke 
prekomerne uporabe in nevarnosti 
spleta 

učitelji 
naravoslovja, 
Varni 
internet, 
Društvo za 
preventivne 
dejavnosti 
 
 
 
 
 
 
 

celo 
šolsko 
leto, 
 
 
 
TD: 
7. r.: 
7.5.2019 
 
9. r.: 
13.5.2019 
 
 
 
 
 
 

    OPB 
 
 
 
 
 
 
 

Igra Telefončki; Igre na telefonu; 
Poslušanje pesmi Tina, daj 
umakni telefon; Pogovori o 
uporabi mobitela v šoli; Nariši 
Selfi in pogovor o varnosti pri 
uporabi telefona in osebnih 
podatkov; Klicanje lahko nekoga 
zmoti med delom; Klic 112 in 113 
 
 
 

Učenci spoznajo kaj pomeni napačna 
infomacija/slabo poslušanje; 
Spoznavamo, da igra samo en 
učenec; Nevarnost pri fotografiranju 
s mobitelom; Iz pesmi izvedeti, da 
telefon lahko ločuje ne povezuje; 
Učence usmerjati k medsebojnemu 
pogovoru; S skeči in igro vlog 
ugotovimo, da zmotimo nekoga, ki 
dela; Spoznamo intervencijske 
številke za pomoč. 

učitelji OPB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vsak 
mesec ima 
drugačno 
temo v 
povezavi z 
uporabo 
telefona 
 
 
 



Družboslovje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učitelj za LUM - poskrbi za sprotna 

obvestila preko plakatov in in brošur. Pri 

pouku GEO- pravilna uporablja pametnega 

telefona za določanje časovnih pasov. Pri 

DKE: pogovor o spletnem nasilju in 

izmenjava osebnih izkušenj o zlorabah 

interneta. Pri vseh urah LUM; GUM, GEO, 

ZGO, DKE in dejavnostih: kontrola 

eventualnih kršitev v zvezi z načeli 

vzgojnega načrta in ukrepanje. 

Informiranje. 

Preventiva, 

Vzgoja. Učenci 

spoznajo, kako 

nevarna je 

nepravilna 

uporaba oziroma 

zloraba 

mobitelov. 

 

učiteljice 
GEO, 
DKE, 
ZGO 
 
 
 
 
 
 
 

celo šolsko leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJA 
 
 
 

Pri pouku angleščine bomo z učenci 
prebrale članke o škodljivi rabi mobitelov, 
pogledale nekaj videoposnetkov in se 
pogovarjale o tej temi v tujem jeziku. 

Ozaveščanje pasti 
mobitelov in 
posledic 
prekomerne rabe 
mobitelov.  

učiteljice 
TJA ob 6. 
do 9. 
razreda. 

celo šolsko leto 
 
 

Šport 
 

Na športnih dnevih in taborih so mobilni 
telefoni prepovedani. 
 

Spodbujanje k 
druženju in 
pogovoru s 
prijatelji v živo 

učitelji 
športa 
 
 

celo šolsko leto 
 

Matematika 

 

 

 

Uporaba kalkulatorja 

 

 

 

pravilna uporaba 

kalkulatorja  

 

 

učitelji 

matema-

tike 

 

celo šolsko  

leto: po učnem 

načrtu 

 



   Aktivnosti Termin Izvajalec Cilj aktivnosti 

 Predavanje za starše- 

 Varna raba naprav in novih  

 medijev 

19. 2. 2019 
– 1. triada 
20. 2. 2019 
– 2. triada 

 Društvo Safe.si Osveščanje  staršev o prekomerni 
uporabi elektronskih naprav in 
novih medijev  

 Predavanje za starše- 

 Družinska e-pravila 

 

februar 

2019 

Društvo  

Logout 

 

Osveščanje  staršev o prekomerni 
uporabi elektronskih naprav in 
usmerjanje v vzpostavitev 
družinskih e-pravil 

 Usmerjanje staršev k     

ustreznim oblikam pomoči ob   

zaznavi odvisnosti od spleta  in 

povezanimi težavami 

Skozi vse 

šolsko 

vse svetovalne 

delavke, v 

sodelovanju z 

SAFE.SI idr. org. 

Pomoč staršem pri reševanju 
učnih in socialnih težav učenca, ki 
so lahko odraz zasvojenosti s 
spletom in uporabo elektronskih 
komunikacij 

 Ozaveščanje staršev o  

problematiki prekomerne 

uporabe digitalnih tehnologij in 

spleta 

2. 

roditeljski 

sestanek 

učitelji PS Razdelitev letakov društva SAFE.SI 
in pobuda, da si ogledajo njihovo 
spletno stran in aktivnosti, ki jih 
izvajajo. 

 

AKTIVNOSTI ZA STARŠE 
  
 



Aktivnost Termin Izvajalec Cilj aktivnosti 

Dogovori z učitelji glede 

ravnanja in ukrepanja ob 

težavah 

ob kršitvah 

šolskega reda 

(uporabi mobitela) 

in zaznavanju 

spletnega nasilja 

vse svetovalne 

delavke 

sodelovanje pri iskanju 

rešitev in ukrepanju ob 

zaznavi spletnega nasilja 

Sestanki oddelčnega 

učiteljskega zbora ob 

zaznani problematiki v 

razredu 

ob zaznani 

problematiki v 

razredu 

vse svetovalne 

delavke 

reševanje akutnih konfliktov, 

prekrškov, zlorab 

elektronske tehnologije in 

spletnega nasilja 

AKTIVNOSTI ZA STROKOVNE DELAVCE 


