
SEJFKO JE PRIJAZEN NA SPLETU

KAJ PA TI?
REŠI TEST IN 

SPOZNAJ SVOJE NAVADE.

Avtorji:
Julija Bajc, 6. r.
Luka Pregelj, 6. r.
Urh Srebot, 6.r.

Šol. leto 2017/18
Mentorica: Jasmina Likar Štinjek
Osnovna šola Col



Všečkam objavo.
Ne všečkam

objave.

Ohhh, kakšna 
zanimiva objava. 

Naj jo všečkam ali 
ne?

odloči se



Vrni se na test.
Ne obnašaš se lepo!

Ne! 
Nesramen si 

bil, ker si 
všečkal
objavo.

Mi 
pomagaš 

pri 
učenju?



Bravo!
Si zelo prijazen.

Nadaljuj s testom.

1. Obnašaj se tako, kot želiš, 
da se drugi obnašajo do 

tebe.

Hvala, da mi 
pomagaš pri 

učenju.

Hvala, ker 
nisi všečkal

tiste 
neprimern
e objave.



Ooo, sedaj se bom 
iz mojega fake

profila končno lahko  
norčeval iz Rokove 
frizure. Saj ne bo 

vedel, kdo mu piše.

Objavim svoje 
mnenje.

Ne objavim 
svojega mnenja.

odloči se



Vrni se na  test. Tvoje 
obnašanje na spletu  
ni prijazno. Poboljšaj 

se! 

Hmm, le 
zakaj se mi 
vsi smejijo?

Ma poglejte ga, 
kakšno frizuro 

ima, hahahaha. Prosim, 
povejte mi, 
zakaj se mi 
vsi smejite?



Lepo!
Tvoje obnašanje na 
spletu je prijazno.
Nadaljuj s testom.

2. Česar ne bi rekel v živo, ne 
natipkaj online!

Popravi si 
frizuro, ker 
se ti zaradi 

tega vsi 
smejijo.

Hvala, da si mi povedala, ker 
mi ni hotel nihče drug 

povedati.  Hvala, res si dobra 
prijateljica.



Brskal bom po 
telefonu.

Ne bom brskal. Zaprl 
bom telefon, da ne 
bo brskal kdo drug.

Glej, odprt telefon. 
Kakšna lepa 

priložnost, da malo 
pobrskam in se 

poigram …

odloči se



Vrni se na  test. Tvoje 
neprimerno obnašanje 

se ti bo prej ali slej 
maščevalo.

Poglej, kako 
si se tukaj 

čudno slikal. Daj, vrni mi 
telefon! 
Prosim!



3. Vsak ima pravico do 
zasebnosti!

Bravo!
Spoštuješ 

zasebnost drugih.
Nadaljuj s testom.

Našla sem tvoj 
telefon. Zakodiraj 

si ga, ker ti ga 
lahko vsi gledajo.

O, hvala. 
Očitno sem 
ga pozabil.



Druge fotografiram 
brez njihovega 

dovoljenja.

Vprašam za 
dovoljenje.

Joj, to pa moram 
fotografirati.  Ali 

jo vprašam za 
dovoljenje ali kar 

fotkam?

odloči se



Vrni se na  test. 
Vedno se vpraša za 

dovoljenje.

Nimam naloge, 
ker sem bil včeraj 
bolan. Nihče mi 

ni hotel 
povedati, kaj je 

za nalogo.

Če nisi v šoli, je 
tvoja dolžnost, 

da se pri sošolcih 
pozanimaš za 

nalogo.



4. Osebo, ki jo želiš 
fotografirati, vprašaj za 

dovoljenje.

Na spletu si zelo 
prijazen!

Nadaljuj s testom.

Hvala, da mi 
pomagaš pri 

nalogi.



Vsem razpošljem 
smešno fotografijo 

prijatelja.

Smešne fotografije 
ne razpošljem in jo 

izbrišem.

Kako smešna fotka
mi je uspela. Če to 
vidijo drugi, se mu 

bodo vsi smejali. Ali 
jim pošljem, da se 

bomo smejali 
skupaj?

odloči se



Take fotografije izbrišemo.
Vrni se na  test.

Tvoje obnašanje se ti bo 
maščevalo – razen če boš vedno 

lepo padel.

Joj, kaj so  
objavili. Zdaj 
me bodo vsi 
zafrkavali.



5. Ne razpošiljaj sporočil, 
slik, video posnetkov, ki 

nekomu škodijo.

Izbrisano – tako se 
dela!

Nadaljuj s testom.

Najbolje, da 
zbrišem, da 
ne pride v 

napačne roke.



Spor s sošolcem

Na Facebooku opišem 
najin spor. Naj vsi 

vidijo, da imam jaz 
prav!

Ne napišem, ne 
objavim.

Sedaj bom pa 
vse napisal na 
Facebook. In 
prav vsi bodo 

izvedeli, kakšen 
je Luka!

Zakaj mi nisi 
prišel pomagat 
delat plakata?

Saj sem ti 
povedal, da 
me ne bo.

odloči se



Vrni se na test. Težave in 
spore rešuj na štiri oči.

Ne potrebuješ občinstva!

Prav vsi držijo z 
njim. Zakaj? A 

res ne vidijo, da 
nima prav? 



6. Ne peri umazanega perila 
na spletu. 

Priden. Očitno se še 
znaš pogovarjati na 
štiri oči. Nadaljuj s 

testom.

Očitno je 
prišlo do 

nesporazuma.

Drugič ti 
bom prej 
sporočil.



Najprej se 
pogovorim in nato 
spremenim status.

Spremenim 
status.

Jaz ga nimam več rada. 
Spremenila bom status na 

Facebooku. Bo že tam videl, da 
sva končala.

odloči se



Vrni se na test. 
Nihče si ne želi 

resnih stvari izvedeti 
po spletu.

Prav vsi 
morajo 

vedeti, da 
sva se sprla.



7. Za resne stvari je še vedno 
najprimernejši način 

komunikacija iz oči v oči. 

Veš, kaj spada na 
splet in o čem se je 

potrebno pogovoriti. 
Nadaljuj s testom. 



Takoj preverim. 
Sigurno je nekaj 

nujnega.

Ne preverim. Bom 
že izvedel malce 
kasneje. Me bo 

počakalo.

Ojoj, mislim, da 
mi je nekdo 

poslal sporočilo. 
Ali ga takoj 
preverim?

odloči se



Vrni se na test. Ne 
poglej še telefona! 
Ni še konec testa.

Kaj naj pa jaz 
počnem, ker 

nimam telefona? 



8. Ko si z nekom v družbi, ne 
preverjaj neprestano, kaj se 
dogaja na tvojem mobilnem 

telefonu. 

Nisi zasvojen s 
tehnologijo. 

Nadaljuj z 
reševanjem testa.

Ooo, take 
zanimive igre  
se nismo že 
dolgo igrali.



Ne oglasim se. 
Takoj, ko je 

primerno, vrnem 
klic.

Seveda se oglasim. 
Mami vedno!

Kdo me pa sedaj 
kliče? Je kaj 

nujnega? Morda je 
mama. Ali se ji 

oglasim?

odloči se



Vrni se na test.  Nič 
ni tako nujnega, da 
ne bi počakalo na 

primeren trenutek.

Lahko malo 
bolj potiho, 
ker berem 

nekaj 
zanimivega.



9. Zvonjenje telefona in 
pogovarjanje med poukom, v 

knjižnici, kinu … je 
nedopustno. 

Veš, kaj je 
primerno in kaj ne.  
Nadaljuj s testom.

Še dobro da se 
nisem javil, ker je bil 
nepomemben klic.



Učitelj je hudoben. 
Ni hotel prestaviti 
kontrolne naloge. 

Sedaj se mu bom pa 
maščeval.

Objavim negativno 
mnenje in zbiram 

podpornike.

Ne objavim mnenja 
in upam, da se 

bodo stvari uredile.

odloči se



Včeraj sem videla, kaj si 
objavil na Facebooku. O tem 
se bomo pogovorili s starši.

Saj sem se 
samo 

zafrkaval, 
obljubim, da 
ne bom več.

Vrni se na test, če 
imaš težave, se z 
osebo pogovori.



10. Ne širi nestrpnosti in 
sovražnega govora na spletu.

Končaj kviz.

Učitelj mi je 
povedal, da ste 
hoteli prestaviti 

kontrolno nalogo. 
Po razmisleku je 

sklenil, da vam jo 
bo res prestavil.



Lepo vedenje se ti vedno obrestuje. 
Neetično vedenje se ti maščuje.

Počakaj, da te mine jeza.
Če si v težavah, poišči pomoč.

Lahko se obrneš na starše, učitelje ali na Safe .si

https://safe.si/

