Ovce, internet in LEGO kocke
Vas zanima, kakšno zvezo imajo ovce z internetom in kaj tu zraven počnejo LEGO kocke. Pa začnimo od
začetka.
Mesec februar je bil mesec varne rabe interneta. Naša pedagoginja nas je opozorila na možnost uporabe
različnih gradiv na spletni strani safe.si.
Oči so se mi kar zasvetile, ko sem prebrala, da so za mlajše otroke pravila varne uporabe interneta
razložene kar v risankah. Kaj si človek lahko zaželi boljšega; poleg računalnika z internetno povezavo in
projektorja montiranega na strop v učilnici, ki nam karkoli z računalnika prikaže na tabli.
Aja, kje so v zgodbi ovce, vam še nisem povedala. Ovce so glavne igralke v risankah, poleg pastirja Jureta
in njegovega strica. Preko internetnih zgodb in nezgod nas vsi skupaj učijo, kako najbolj varno uporabljamo
internet.

Če bi do ovc najraje pohiteli kar brez ovinkov, odtipkajte sheeplive.eu in si na pašniku izberite ovco s
kožuščkom države, katere jezik naj bi govorili liki v risanki.
Devet kratkih risank, dolge so približno tri minute, nas nazorno pouči o glavnih pravilih varne uporabe

Lepotna krona nas spomni, da se prava lepota
skriva v našem srcu in da se nam zaradi podob
lepotic na internetu ni treba izstradati do konca.

Jure je bil na internetu pravi Blebetač in je zato na
koncu ostal celo brez hlač. Izvemo, zakaj je
določene podatke nespametno zaupati neznancem.

Zgodba ovce Brez kožuščka ni zabavna. Ob njej si
bomo zapomnili, da slike, kjer smo pomanjkljivo
oblečeni, ne sodijo na internet, ker jih lahko kdo
zlorabi.

Pošiljanje verižnih pisem se lahko spremeni v
nočno moro. Še posebej, če verjameš v tisto, kar v
njih piše in če moraš najti Devetindevetdeset
prijateljev, ki jim moraš to pošto poslati.

Bele ovce res dajejo boljše mleko od črnih?
Hm? Vse, kar piše na internetu, ni res.
Informacije moramo preveriti.

Skrivni ovčkin prijatelj ni imel dobrih namenov.
Zato bomo mi bolj previdni. Z neznanci z interneta
se ne bomo srečevali brez vednosti staršev.

Maščevanje za žrtev zagotovo ni sladko. Vemo, da
moramo povedati bližnjim, če nam kdo grozi prek
telefona ali interneta.

Ne pleši z volkom, si bodo verjetno rekle ovce, ki
jih je volk fotografiral na zabavi. Mi pa bomo
previdni in ne bomo pustili, da nas kdo fotografira
v situacijah, zaradi katerih bi nam lahko bilo kdaj
nerodno.

Jure je verjetno res izpadel kot Osel, ko so
prijatelji na internetu odkrili, kako je pred
leti osvajal Lučko.
Mi bomo ravnali pametneje. Na internet ne
bomo dajali posnetkov, s katerimi bi se
osmešili.
Kar enkrat damo na internet, tam nekje tudi
ostane, čeprav kasneje izbrišemo.

V OPB 7 smo se ob ogledu risank zabavali in veliko naučili.
In kje so zdaj LEGO kocke?
V nadaljevanju zgodbe.
Ko se je mesec varne rabe interneta ravno končal, so na spletni strani kocke.si spet objavili nagradno igro.
Če sestaviš poljubno kreacijo iz LEGO kock, lahko sodeluješ v žrebanju za škatlo kock.
Ker radi sestavljamo kocke, so nekatera pravila varne uporabe interneta tako 'zaživela' v kockasti obliki.

Nastja je prek spletne
klepetalnice spoznala
dva 'prijatelja', ki sta jo
povabila na zmenek na
skrivnem kraju.
Uf, se bo to dobro
končalo?

Nikoli se brez vednosti staršev ne srečujte z neznanci z interneta. Še posebej bodite previdni, kadar
kdo želi, da vajino prijateljstvo ostane skrivnost, vam daje darila in vas vabi na srečanje na samem.
Takoj povejte bližnjim in na takšna srečanja ne hodite.

Srečko na zabavi
pleše v kopalkah.
Nekdo ga
fotografira.
Opa, je to OK?

Ne pustite se fotografirati pomanjkljivo oblečeni oziroma v situacijah, zaradi katerih vas bi bilo
lahko kdaj sram. Takšnih fotografij tudi sami ne dajajte na internet. Lahko bi jih kdo zlorabil ali vas
osmešil.

Katji nekdo grozi
prek e-sporočil. Če
bo komu povedala
za to, ji obljublja,
da se ne bo dobro
končalo.
Ne ve, kaj naj stori.
Zelo jo je strah, a
ne upa povedati
staršem, niti
prijateljem.

Kadar vas kdo nadleguje prek telefona ali interneta, vam pošilja žaljiva, grozilna sporočila ali sledi
vašim korakom na internetu, to vzemite skrajno resno. Takoj povejte bližnjim. Odrasli bodo
presodili, kako ukrepati in po potrebi obvestili policijo.

Natalija 'prijateljem'
v klepetalnici piše,
kdo je, kje živi in
kakšne zanimive
dragocenosti, ki so
jih podedovali od
strica, imajo starši
doma.
Dovolj podatkov, da
bodo nekoga zasrbeli
prsti …

Stric Andrej se na FB
hvali s svojim novim
dirkalnikom in
razlaga, kje ima
parkiranega in to, da
ga ponavadi ne
zaklepa, saj ga itak
nihče ne bi ukradel,
ker je tako opazen.
Hm, je dovolj
previden?

Neznancem na internetu ne izdajajte svojih osebnih podatkov, prav tako na internet ne dajajte
fotografij iz katerih je razvidno, kje živite in kaj imate doma. Lahko vas kdo okrade.

Na spletni strani
mivemovse.si smo
prebrali, da sta se
v reki pred
bližnjim gradom
pojavili vodni
pošasti.
To si moramo
ogledati v živo!

Informacijo smo
preverili. Ni resnična.
Z gradom in okolico
je še vedno tako kot je
bilo.

Andreja je na spletni
strani pravičarovnik.si
izvedela, da je povsem
enostavno in nenevarno,
če poskušaš z ostrim
predmetom prebosti
škatlo, v kateri se skriva
tvoj prijatelj.
Ni sicer prepričana, če
je res tako, a bo vseeno
poskusila. Njo in
prijatelja je ob tem zelo
strah.

Ni vse res, kar piše na internetu. Preverite informacije še drugje. Otroci za pomoč poprosite odrasle,
ki vam bodo znali svetovati, kako informacijo preveriti.

Želimo vam varno uporabo interneta.

Kocke sestavljali: učenci OPB 7
Fotografije izdelkov in tekst: Irena M.
Slike risank so s spletne strani sheeplive.eu.

