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PRAVILA NATEČAJA  

Natečaj bo potekal od 26. marca do 26. aprila 2020.  

Sodelujejo lahko vsi učenci naše šole. Udeležba v natečaju je brezplačna in 

prostovoljna. Vsak sodelujoči lahko v natečaj mesečno prijavi največ 3 prispevke za 

posamezno temo. Letos lahko izbirate med dvema temama: DIGITALNI ODKLOP in 

POUK V ŠOLI ali POUK DOMA. Sodelujete lahko v eni ali obeh. 

Udeleženec natečaja se v natečaj prijavi tako, da pravočasno odda svoj prispevek na 

razpisano temo in izpolni vse potrebne podatke.  

Vsak izdelek mora biti avtorsko delo opremljeno s podatki: 

1. Naslov izdelka,  

2. Ime, priimek in razred avtorja 

Izdelke pošljite na e-naslov: martina.kern@guest.arnes.si ali jih prinesite 

mentorici Martini Kern v računalniški kabinet. 

Prijavljeni izdelki se morajo nanašati na temo, sicer bodo izločeni. Do 20. marca 2020 

bo komisija izbrala tri najboljše izdelke in jih objavila na šolski spletni strani. 

Ob zaključku natečaja bomo v šolski avli pripravili razstavo prejetih prispevkov in 

najboljše nagradili.  
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DIGITALNI ODKLOP  

 

V digitalni dobi si težko predstavljamo življenje brez različnih digitalnih naprav 

(pametnih telefonov, TV, računalnikov, tablic …). To so sicer zelo uporabni pripomočki, 

problem pa se pojavi ob njihovi pretirani uporabi, saj vse pogosteje vodi v odvisnost.  

Predstavljajte si, da ste brez svoje najljubše digitalne naprave eno uro, dan ali dva, 

morda celo en mesec ali leto. Naredite eksperiment. »Izklopite se« za poljubno 

obdobje, nato pa pozorno spremljajte dogajanje in ljudi okrog sebe. Kako se bo vaše 

življenje spremenilo? Kaj se bo dogajalo z vami? Poskusite ujeti trenutke, ki prikazujejo 

pozitivno ali negativno spremembo vašega siceršnjega obnašanja, čutenja in 

delovanja, če ste nenadoma brez svoje digitalne naprave. 

Uporabite poljubno tehniko (ilustracija, strip, fotografija, spis, …), ki najbolj nazorno 

prikazuje izsledke vašega eksperimenta. Poudarek naj bo na tem, kako se vam 

življenje pozitivno ali negativno spremeni, če za določeno obdobje odstranite svojo 

najljubšo digitalno napravo. Skušajte biti čim bolj zabavni. 

Predlogi vsebin in primerov za vaše eksperimente: 

• Razlika med neuporabo in uporabo digitalne naprave pri npr.:  

o čakanju na avtobus pred šolo, 

o tremi pred ocenjevanjem,  

o strahu pred neznanim,  

o nelagodju pred spoznavanjem fanta/dekleta, ki ti je všeč …,  

o praznovanju rojstnega dne najboljšega prijatelja,  

o obisku restavracije,  

o vožnji z avtom na morje,  

o drugo. 

• Ravnotežje med varno in zasvojljivo uporabo digitalnih naprav. 

• Kako ustvarim poglobljen, pristen odnos s prijateljem/prijateljico brez IKT? 

• Moji starši in digitalna tehnologija.  

• Šola brez digitalnih naprav, DA ali NE? 

• Dobim lahko vse, kar hočem in to takoj. Res? 

• Kako se počutim brez digitalne tehnologije?  

• Kje in kako danes najdem srečo? 

• Drugo  

 



POUK V ŠOLI –> POUK DOMA 

  

 

Med zaprtjem šol in vrtcev zaradi Coronavirusa se je pouk iz šole preselil domov. 

Učenci in starši ste bili veliko več pred računalniki, pametnimi telefoni, tablicami …, 

kakor sicer. Kako ste doživljali vse skupaj? Kje vam je bilo bolj všeč? Komu v družini 

je to bolj odgovarjalo, vam ali staršem? Vaše fotografije naj prikažejo razliko med 

časom, ko pouk poteka v šoli in med obdobjem, ko je pouk potekal doma. 

Predlogi vsebin in primerov za vaše primerjave: 

• Kako se oblečem za videokonferenco doma ali če grem dejansko v šolo 

• Starši norijo zaradi otrok, ki ne delajo nalog … 

• Kako poteka spraševanje v šoli ali doma 

• Pisanje spisa doma ali v šoli 

• Videokonferenca ali pouk v živo 

• Kaj vse počnem med videokonferenco 

• Kdo vse se udeleži videokonference (mlajši bratci in sestrice, mamica, očka, 

prijatelj s sosednje šole …) 

• Jaz pa že nisem odvisen/na od IKT  

• Drugo  

 

Uporabite poljubno tehniko (ilustracija, strip, fotografija, spis, …), ki najbolj nazorno 

prikazuje razliko med obdobjem, ko šolanje poteka v šoli in med obdobjem, ko šolanje 

poteka doma. Poudarek naj bo na tem, kako se vam je življenje pozitivno ali negativno 

spremenilo. Skušajte biti čim bolj zabavni. 

 


