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1. UVOD V VAŠE DELO 

 

Da bi prvi stik z računalnikom pribliţali in olajšali vsem, ki še nikoli niso imeli priloţnosti 

rokovati z računalnikom, moramo napredovati korak za korakom in obenem paziti, da 

ključnih vidikov ter tematike, ki so za začetnike izjemno pomembne, ne štejemo za same po 

sebi umevne. Vedeti morate, da ste prva generacija, ki je odrasla v dobi tehnike in vam je 

večina stvari samoumevna, kar pa seveda za slušatelje pred vami ne velja. Oni morajo za 

vsako poznavanje tehnične stvari ogromno narediti in seveda ste jim tu vi v veliko pomoč. 

 

Kratki priročnik, ki je pred vami, vam ponuja nekaj namigov, ki jih morate mentorji 

posredovati novim uporabnikom računalnika in interneta, da se bodo v to avanturo podali 

samozavestno in z navdušenjem, ki ga ob teţavah, katere nedvomno bodo, ne bodo izgubili.  

 

Neizogibne tehnične izraze, ki so večinoma v angleščini, bo treba razloţiti na preprost način 

in jih nekajkrat ponoviti, preden bodo postali del besedišča, ki ga uporablja začetnik. Starejši 

so se večinoma učili nemščine, ki pa ţal z računalništvom nima veze. Kratek slovar izrazov je 

dodan tudi v njihovem učbeniku, kjer si z njim lahko malce pomagate.  

 

Poleg tega je pomembno, da govorite počasi in posebno pozornost posvečate odzivom 

svojega občinstva: starejši pogosto neradi pokaţejo svoje dvome, zato boste morali sami 

paziti, kdaj je primeren in pravi trenutek, da ponovite razlago. Vaša odločitev naj temelji na 

pozornem opazovanju obraznih izrazov ali znakov, ki kaţejo na nelagodnost ali dolgočasje. 

Nikoli ne pozabite, da morate na vprašanja odgovarjati čim bolj jasno in preprosto. V 

nobenem primeru ne pokaţite nejevoljo ob večkratnem razlaganju iste stvari, temveč 

ponovite razlago z nasmeškom in dobro voljo, ter s kakšno prispodobo. Odgovor na vprašanje 

lahko odloţite, če se boste z isto temo ukvarjali kasneje med učno uro. 

 

Priporočljivo je, da koncepte, s katerimi se udeleţenci programa v svojem vsakodnevnem 

ţivljenju ne srečujejo, prikaţete s pomočjo resničnih primerov in metafor: Tako na primer 

iskalnik lahko primerjate z izurjenim knjiţničarjem, ki zna najti pravo knjigo (spletno stran) 

na internetu (knjiţnici) po tematiki, ki jo knjiga pokriva (ključne besede). 

 

Pri razlagi sledite vsebini učbenika, ki ga imajo tudi stari starši. V učbeniku bodo lahko po 

končani učni uri poiskali dodatne informacije in tako dobili boljši vpogled v obravnavane 

teme. Tudi vaš priročnik sledi razlagi njihovega učbenika, le da vam v vašem učbeniku ne 

razlagam teorij, zgodovine, pač pa vam skušam posredovati namige, kako na čimbolj 

primeren način zadevo razloţiti in jo narediti preprosto za uporabo. 

 

Pri svojem delu bodite sproščeni in predvsem dobre volje in duhoviti. Vedite, da osebam, 

ki jih imate pred sabo odpirate svet v računalniško tehniko. Če bodo imeli pred sabo le 

priročnik, ki sem jim ga spisal, zagotovo ne bodo uspeli in ne bomo dosegli tistega kar 

ţelimo. Ključen dejavnik pri razumevanju tem ste vi. Naj bo to za vas izziv in mogoče 

kateremu od vas tudi dobra praksa za kasnejši poklic. 

 

Ţelim vam obilo veselja in uspehov pri delu.  
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2. ZGODOVINA RAČUNALNIŠTVA  

 

 

Prva tema s katero se srečajo »stari starši« je zgodovina. Iz osebnih izkušenj vam polagam na 

srce, da nekaj časa le posvetite temu, ker boste od njih izvedeli marsikaj zanimivega. Razvoj 

računalništva je obdobje njihovega otroštva in njihovi pogledi na tista obdobja razvoja so 

unikatna. Zagotovo vam bodo znali povedati kaj zelo zanimivih stvari s področja razvoja 

tehnike na sploh.  

 

3. KAKO PRIŢGATI IN UGASNITI RAČUNALNIK 

 

Mogoče se vam bo zdelo čudno, da vam to poglavje posebej opisujem, pa verjemite 

izkušnjam, ki sem jih imel ţe pri poučevanju različnih skupin ljudi. Imel sem tečajnike, ki so 

gumb za vţig računalnika iskali vsepovsod in bilo jim je zelo nerodno, ko sem moral priti na 

pomoč. Vendar je to dejstvo, ki se lahko zgodi v učilnici z 12 slušatelji. Vi boste z vašimi 

slušatelji sami in takšnih zadreg ne bo, ker boste hitro ugotovili ali slušatelj ve kje je gumb ali 

ne. Če ne bi vedel, hitro vskočite in s humorjem pospremite celotno zadevo. 

 

Potem, ko ste priţgali računalnik, slušateljem povejte, da ima tudi monitor svoje stikalo, ki 

običajno ni enako tistemu za računalnik. Pokaţite slušateljem, kako naj najdejo to stikalo na 

monitorju, in priţgite še monitor, če se seveda ni priţgal skupaj z računalnikom.  

 

Izkoristite to priloţnost in pokaţite, kako še pravilno ugasniti računalnik s postopkom, ki ga 

predvideva operacijski sistem (ste opazili kaj čudnega pri sistemu Windows?). Sistem se 

izklopi s pritiskom na gumb “Start”). Razloţite, da izklop računalnika s stikalom na ohišju 

lahko okvari vsebino diska in povzroči izgubo pomembnih podatkov.  

 

Udeleţencem programa povejte tudi, da včasih računalnik obvisi in za izklop nimamo druge 

moţnosti, kot da pritisnemo gumb za ponovni zagon (“Reset”). 

 

Ob izklopu računalnika bo vaš slušatelj lahko imel prvi stik z miško. To je v bistvu eden 

večjih podvigov v računalništvu. Nikar ne pričakujte, da je gibanje z miško samoumevno. 

Vse to se je potrebno naučiti. Spomnim se neke gospe, ki je na mojem tečaju ob navodilu naj 

se pomaknejo z miško na gumb start, enostavno prijela miško in jo skušala poloţiti na gumb 

start. Prav nepričakovana situacija ob kateri smo se vsi iz srca nasmejali. 
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4. MIŠKA IN TIPKOVNICA 

 

Če znate prehajati med ikonami in okni, to pomeni, da znate uporabljati miško, posebno 

vhodno napravo (enota, povezana z računalnikom, ki omogoča računalniku sporazumevanje 

in prejemanje informacij iz zunanjega okolja). Slušateljem pokaţite, kje je puščica, ki kaţe 

poloţaj miške na ekranu in jim pokaţite, kako se ta odziva na vsak premik naprave v 

aktivnem oknu (tisto okno med vsemi na ekranu, ki je povezano z miško v tem točno 

določenem trenutku). 

 

Uporaba miške je na začetku zahtevna, zato je toliko bolj pomembno, da nekaj minut 

posvetimo začetniku in mu pomagamo dlan pravilno namestiti: 

- zapestje je sproščeno in počiva na mizi; 

- dlan mehko pokriva spodnji del miške (katere oblika ni naključna); 

- kazalec je pripravljen, da bo kliknil (hitro pritisnil) levi gumb miške; 

- miška se pomika po podlogi v štirih smereh (gor, dol, levo, desno). 

 

Opazujte slušatelja, ko uporablja miško, 

da boste lahko po potrebi popravili 

poloţaj dlani. Nato mirno prikaţite 

delovanje levega gumba miške, kot bomo 

razloţili kasneje, in pustite tečajnike, da 

vadijo odpiranje in zapiranje oken. Ne 

priganjajte jih. 

 

Ko miško premaknemo in puščico 

nastavimo na ikono, lahko z enim klikom 

izberemo ţeleni predmet. Z dvojnim 

klikom pa lahko odpremo program, 

datoteko ali mapo, ki ga predstavlja 

ikona. Dvojni klik je za starejše ljudi izredno teţka zadeva. Nekateri od vaših slušateljev ga 

ne bodo znali uporabljati nikoli. Če zadeva ne bo šla, pa lepo uporabljajte namesto dvojnega 

klika, desni klik in potrditev s tipko ENTER. 

 

V oknih se pogosto nahajajo gumbi ali majhne ikone, ki se posvetijo, ko gremo z miško 

čeznje. Če ţelimo opraviti funkcijo, s katero so povezani, zadošča en levi klik.  

 

Desni gumb miške uporabljamo, ko smo 

ţe izkušeni, za priklic vsebinskega 

menija, ki vsebuje mnogo uporabnih 

funkcij. 

S slušatelji pojdite na e-gradiva in tam  

vadite igre z miško, ki jih udeleţenci 

programa lahko igrajo potem tudi doma 

in tako postajajo vse boljši pri uporabi 

miške. 

In tu je še druga zelo pomembna vhodna 

enota, tipkovnica. Slikica  le  prikazuje  

idealno  postavitev rok in je predvsem v opozorilo, da morate nekaj povedati še o njej. Seveda 

bodo vaši slušatelji sprva pisali enoprstno in iskali bodo črke, a sčasoma in po mnogih vajah 
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bo zadeva stekla. Slušateljem razloţite bistvene tipke, pomagajte si z njihovim priročnikom, 

kjer sem izpostavil nekaj tipk, ki jih še posebej omenite. Predvsem tipkovnico razdelite na 

štiri poglavitne dele (funkcijske tipke, alfanumerične tipke, smerne tipke in številske tipke). 

 

5. POZNAVANJE RAČUNALNIKA 

 

Sledi tema, katera se vam verjetno ne zdi pomembna, še posebej če niste tehnični tip. Vendar 

starejše velikokrat zanima kako kaj deluje in kaj je tisto, da računalniki delujejo tako kot 

delujejo. Kaj se skriva v tisti škatli… Za odgovore na vsa vprašanja boste morali vedeti nekaj 

osnovnih tehničnih lastnosti zgradbe računalnika. Še vedno boste pa lahko prejeli vprašanje, 

na katerega ne boste znali odgovoriti. V tem primeru vam bom v pomoč sam. Ni pa nič 

narobe, če na kaj ne znate odgovoriti. Enostavno to priznajte in s tem boste z vašim »starim 

staršem« navezali še bolj pristen stik, saj bo vedel, da se ob njem prav tako učite tudi vi. In 

verjemite, vprašanja, ki jih postavljajo ljudje, ki se prvič srečujejo z računalništvom, so 

preprosta, a odgovor na njih je dostikrat zelo zahteven…to je tako kot pri otrocih in njihovih 

vprašanjih zakaj. 

 

Svetujem vam, da svojim varovancem najprej poveste, da v grobem računalnik delimo na tri 

področja: 

 

1. HARDWARE oprema (strojna oprema) – torej vse kar lahko pri računalniku primete 

v roke. Sem sodi osnovna plošča, procesor, RAM, trdi disk, prenosni diski, grafične 

kartice, zvočne kartice, modem… 

2. SOFTWARE oprema (programska oprema) – vse programje, ki je naloţeno na 

računalnik. Od operacijskega sistema, preko vseh programov do iger… 

3. VHODNE in IZHODNE enote – enote, ki sluţijo za komuniciranje med nami in 

računalnikom 

 

Jasno morate svojim slušateljem povedati, da eno brez drugega ne gre in če en člen v verigi 

manjka zadeva ne deluje. Čisto banalno, če nimam miške in tipkovnice, ki skupaj staneta 

recimo 10 €, imam lahko računalnik vreden čez 1000 €, pa je popolnoma brezvezen, ker ga 

bom samo gledal. 

Lotite se najprej razlage 

HARDWARE opreme. 

Razlagajte čez pogovor, s 

pomočjo slikic v 

njihovem učbeniku in 

vaše skripte. Razlaga naj 

bo kar se da preprosta.       

Vsaka komponenta ima v 

računalniku svoj točno 

določen prostor. Na sliki 

je prikazano, kako izgleda 

sestavljen računalnik in 

kam spadajo določene 

komponente.
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Moč in cena računalnika je prilagojena uporabnosti računalnika. Za domačo uporabo je dovolj 

ţe osnovni sistem, medtem ko moramo za serverske, grafične ali profesionalne računalnike 

odšteti več denarja - za boljše komponente. Komponente v računalniku morajo biti v 

sorazmerju, saj le tako doseţemo najboljšo učinkovitost.  

Imejte pri sebi kak letak računalniške trgovine, ali pa obiščite kako stran internetnega 

ponudnika računalniške opreme in nazorno na primerih pokaţite cene računalnikov glede na 

njihovo opremo. To naredite, ko boste v celoti predelali vse komponente računalnika. 

Spodaj vam za pomoč posredujem osnovne enote in kratke opise. 

 

 

 

5.1 MIKROPROCESOR 

 

Je centralnoprocesna enota računalnika oz. čip, ki predstavlja 

najpomembnejši del računalnika, saj nadzira pretok podatkov. Prvi 

so imeli oznako 286, nato pa 386, 486, pentium… Hitrost 

mikroprocesorjev merimo v MHz (megaherzih-1MHz pomeni 

milijon nihajev v 1 sekundi). Danes so hitrosti reda 2 GHz.   

 

5.2. RAM 

 

Je trenutni pomnilnik računalnika. Med izvajanjem 

programov se tu začasno hranijo podatki. Velikost merimo v 

MB. Danes imajo pomnilniki velikost vsaj 1GB. Seveda pa 

je velikost odvisna od tega kaj nameravamo z računalnikom 

delati. Bolj kot smo zahtevni, večje pomnilnike potrebujemo. 

 

5.3. NOSILCI PODATKOV 

 

Eden izmed glavnih nosilcev podatkov je trdi disk, ki ga danes zaradi 

velikih kapacitet prostora, razdelimo na dele (disk C, D in E). Vgrajen 

je znotraj računalnikovega ohišja, kjer so podatki in programi trajno 

shranjeni. Danes je osnova vsaj 100GB, v prodaji po so tudi diski s po 

600GB. V primeru, da delamo veliko z videokamero in digitalnim 

fotoaparatom je zelo priporočljiva nabava večjega diska.

 

 

 

 

 

Tudi disketni pogon (A:) je enota zunanjega pomnilnika, ki je naprava za 

shranjevanje podatkov. Ta naprava sluţi za snemanje podatkov z diskete v 

računalnik in obratno. Disketni pogon je v uporabi le še pri starejših 

računalnikih, v novejših pa le tega pogona več ni, zaradi zelo majhne 

kapacitete prostora (1,44MB) in tudi velike pokvarljivosti tega medija. 
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CD-ROM je naslednja vrsta nosilcev podatkov, ki sluţi za branje in pisanje. Na 

enem ploščku je prostora za okrog 700 MB podatkov, kar pomeni, da lahko nanj 

zapišemo pribliţno 700 milijonov črk dolgo besedilo ali pribliţno eno uro 

barvnega filma ali nekaj ur glasbe. CD uporabimo tako, da ga vstavimo v CD 

pogon. Tu razloţite kje je CD pogon in pokaţite CD, ter kako se ga vstavlja v enoto. 

 

 

Z razvojem računalništva, predvsem pa grafike je tudi ta medij postajal 

premajhen in nuja je bila po novem. Razvil se je DVD, kateri prav tako sluţi 

za branje in pisanje. Na tem ploščku je pribliţno 7-krat več prostora kot pri 

CD-ROM, bolj natančno 4,7 GB.  

 

Na trgu pa se da dobiti tudi dvoslojne DVD je na katerih je prostora za 9,4GB 

podatkov. DVD uporabljamo tako, da ga vstavimo v DVD pogon. Pokaţite slušateljem DVD 

in seveda tudi enoto v katero ga vstavite. 

 

USB ključ je majhen priročen zunanji pomnilnik, ki se uporablja za 

prenos podatkov med računalniki. To je nedvomno pomnilnik, ki je v 

zadnjem času doţivel največji  razvoj. Ima mnogo večjo kapaciteto 

kot CD in je preprostejši za uporabo od CD/DVD zapisovalnika. 

Narejen je iz ROM (flash RAM) čipov. Novejši modeli omogočajo 

tudi zagon računalnika in programov. Za domačo uporabo potrebujemo 

ključ velikosti nekje okoli 1GB, na trgu pa so ţe USB ključki s 16GB.  

USB ključek uporabljamo tako, da ga vstavimo v USB reţo. Tudi to 

nazorno razloţite. Povejte, da imamo na večini računalnikov več reţ in ni pomembno v katero 

vstavljamo, le da moramo vstavljati z občutkom in nič na silo. 

 

Torej bistveno je, da pokaţete posamezne komponente, ker jim s tem močno olajšate 

razumevanje. Saj sami pri sebi veste, kako je veliko laţje, če zadevo najprej vidite in se nato 

o njej še poučite. 

 

Na zadnji strani ohišja (pokaţite) so porti (vtičnice), ki jih uporabljamo za priključitev 

perifernih naprav kot so tipkovnica, miška, monitor, tiskalnik, optični bralnik (scanner), 

zvočniki, slušalke, mikrofon, video kamera (webcam), spominske naprave (kot npr. popularni 

pendrive ali USB pogoni). 

 

Zatem lahko predstavljate še ostale VHODNO-IZHODNE enote. Miško in tipkovnico ste 

predstavili ţe v uvodu, sedaj vam ostane še predstavitev monitorja, pa tiskalnika, 

zvočnikov, torej vsega kar lahko na računalnik priključimo dodatno. Gre predvsem za to, da 

vaši slušatelji vidijo kaj vse lahko z računalniki naredijo. Da lahko stiskajo karkoli vidijo na 

monitorju, da lahko poslušajo radio preko računalnika in zvočnikov, da lahko preko scenerja 

prenesejo v računalnik katerokoli sliko in predvsem jim malo razloţite (res osnovna razlaga) 

nov način fotografiranja, torej digitalno fotografiranje. Upoštevajte,da starejši ljudje 

strogo zaupajo v tisto kar znajo, teţko sprejemajo novosti, ker se jih bojijo. Zato morate 

biti pri razlagi strpni, umirjeni, vedno povejte prednosti novosti in potem skupaj primerjajte 

zakaj je ta novost boljša.  

Le tako boste lahko starejšo osebo »prepričali« v uporabo novosti, sicer zagotovo ne boste 

uspeli. 
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Za tem se lotite še SOFTWARE opreme. Torej programja, ki je na računalnikih. Slušateljem 

najprej povejte, da sploh za delovanje računalnika potrebujejo operacijski sistem. Predstavite 

ga kot neko kontrolno sobo, ki poskrbi, da vse med sabo deluje usklajeno. To pomeni, da ne 

potrebujemo dodatnega dela, če na računalnik priključimo novo strojno opremo, v reţo 

vtaknemo ključ…operacijski sistem sam prepozna napravo, poišče v svoji bazi ustrezne 

gonilnike in zadeva deluje, včasih je bilo potrebno inštaliranje vsake dodatne opreme, 

Windows XP pa je pomenil velik korak naprej. Povejte, da je danes večinoma v rabi Windows 

XP, da je sicer na trţišču Windows Vista, ki pa je izredno poţrešna tako s prostorom kot 

grafiko, ter za posledico rabi zmogljiv računalnik in bo drugo leto zaradi velikega 

nezadovoljstva uporabnikov zamenjana z  Windows 7. 

                         
 

In tu se bo začelo vaše pravo delo, razlaganje in demonstriranje. Zapomnite si, da nikoli ne 

smete razlagati in kazati oz. klikati hkrati, temveč najprej povejte, nato pokaţite 

praktično kar ste povedali in še enkrat ponovite klike skupaj z razlago. 

 

Udeleţencem programa razloţite, da morajo, preden začnejo z delom, počakati nekaj časa, da 

operacijski sistem, kot imenujemo programsko opremo, ki je nujna za delovanje računalnika, 

zaključi predhodne operacije za pravilno nalaganje v pomnilniški sistem. Ko je na namizju 

viden kazalec miške in je računalnik nehal »mleti in so lučke nehale utripati«, lahko začnemo 

z delom. Povprečno to traja od pol minute pa do minute, odvisno tudi od antivirusnega 

programa, ki ga imamo naloţenega na računalniku. Sproti predstavite tudi tega, kako je 

nujen in zakaj ga sploh uporabljamo. 

                                 

Jasno razloţite, iz česa je sestavljena kontrolna vrstica: vsako okno (od tod ime) ima 

kontrolno vrstico na vrhu in v desnem kotu vsake vrstice so vedno trije gumbi. Lahko so 

različnih oblik, glede na verzijo Windows, ki so inštalirani na računalnik.  

 

 
 

- prvi gumb (spodnji vezaj) zmanjša okno na velikost ikone, kar pomeni, da le-to 

postane majhen pravokotnik, ki se nahaja ob spodnjem robu zaslona. 

- drugi gumb (enojni ali dvojni okvirček) spreminja velikost okna: če okno 

zapolnjuje celoten ekran, ga zmanjša, če pa je okno majhno, ga poveča, tako da 

zapolnjuje celoten ekran  

- tretji (simbol X) zapre okno ter program, s katerim je povezan (in katerega 

rezultati so bili prikazani v oknu). 
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Udeleţenci programa naj vadijo zapiranje in zmanjševanje/večanje oken, da se navadijo na te 

operacije. Prav tako vadite z njimi odpiranje več oken in le te naj si razporedijo po 

namizju, recimo naj odprejo štiri programe in si okna razporedijo po namizju. 

 

Prvo okno, ki se pojavi ob zaključku programskega zagona (“boot”), je namizje (desktop). 

Dejansko moderni računalniki uporabljajo metaforo “namizja”, da uporabnikom omogočijo 

organizirati informacije na diske, kot da bi bili listi papirja ali mape na delovni mizi v pisarni. 

 

Računalnik na namizju pokaţe nekaj majhnih slik, ki jim pravimo ikone. Ikone predstavljajo 

povezave (linke), ki so v bistvu vrata za dostopanje do uporabljenih programov, datoteke, ki 

vsebujejo podatke (npr. slike, dokumente, pesmi, razpredelnice, itd.) ali pa mape, v katere 

razvrščamo in shranjujemo mnoge dokumente, ki bi čez čas preplavili našo mizo, in tako 

ohranjamo mizo lepo pospravljeno. Tu se obvezno dotaknite pojma »didaktično namizje«, kar 

pomeni, da je res na namizju le tisto kar je nujno in po moţnosti nikoli nikakršna datoteka… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Projekt Partnerstva STARI STARŠI IN VNUKI            

Peter Pirc         stran 12 
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo  in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja.«.  

6. INTERNET 

 

V učbeniku »starim staršem« sem na kratko opisal zgodovino interneta. Preberite si tisto 

stran, čeprav vem, da vas zgodovina ne zanima preveč, a kot sem ţe dejal v uvodu, tu lahko 

najdete odskočno desko pri delu z vašimi učenci. Starejši ljudje oboţujejo zgodovino in  vedo 

res vedno povedati kaj zanimivega. 

 

In kako razloţiti internet, nekaj tako samoumevnega za nas? Zanimanje svojih slušateljev 

spodbudite s primeri brezštevilnih dejavnosti, ki jih lahko opravljamo zahvaljujoč 

računalnikom, pri čemer naj ti primeri temeljijo na vaših osebnih izkušnjah. (pošiljanje in 

prejemanje pošte, rezervacija knjig po spletu, nakupovanje po spletu, prebiranje novic po 

spletu, brezplačno pogovarjanje po spletu-MSN, banka in vpogled v finance preko e-bank…) 

Nato se osredotočite na funkcijo, ki je v zadnjih letih predmet nenehnega razvoja in širitve: 

brskanje po internetu. 
 

Internet opišite s preprostimi besedami. Na primer: “Internet sestavlja ogromno število 

računalnikov, ki se nahajajo prav na vseh koncih sveta in so med seboj povezani preko 

telefonskih omreţij, ki lahko izmenjujejo podatke 24 ur dnevno, vsak dan. 

 

 
 

Velika količina podatkov, ki so na razpolago na internetu, je razdeljena na lokacije (podobno 

kot knjige v knjiţnici): po tej dţungli podatkov se orientiramo s pomočjo posebej za ta namen 

razvitih programov - brskalnikov. Zahvaljujoč iskalnikom nam brskalniki omogočajo, da tisto, 

kar nas zanima, najdemo v vsakem trenutku. 

Razloţite da potrebujemo za dostop do interneta le računalnik: običajni osebni računalnik s 

CD ali DVD enoto bo zadoščal, vendar mora biti opremljen (lahko je to samostojna zunanja 

enota) z napravo za povezovanje telefonskih vodov, modemom.  
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OPOZORITE: ko naročate storitve ponudnika internetnih storitev, preverite, ali je na 

vašem območju storitev zaradi tehničnih omejitev sploh mogoča (sploh velja to za TV 

storitve na našem območju). 

 

Zatem poţenite brskalnik. Priporočam Mozillo Firefox, ki jo verjetno večinoma uporabljate 

tudi sami. Pazite spet kako bodo vaši slušatelji zadevo pognali. Na tej stopnji usposabljanja 

mora udeleţenec programa znati uporabljati miško. Ne pozabite, da se je ta oseba prvič 

srečala z osebnim računalnikom in je zato povsem normalno, da jo je strah, predvsem tega, da 

bo naredila kako nepopravljivo napako. Zato začetnikom vedno zagotavljajte, da med uporabo 

programa Mozilla Firefox ali kakršnemkoli brskanju po spletu, nikakor ne morejo 

poškodovati računalnika in na njem shranjenih podatkov.  

Odpre se domača stran. Tu sedaj razloţite pomen posameznih vrstic in orodnih ikon, 

upoštevajte učbenik, ki so ga dobili stari starši. Še posebej pa se ustavite ob spletnem naslovu. 

 

http://www.gramiz.si 

http://www.ime.končnica 

 

Naslov spletnega naslova moramo natančno napisati, sicer ne bomo prišli na ţeleno mesto.  

Pred vsako stranjo piše http://, kar pomeni protokol(to je nuja in mora biti na tem 

mestu),“ime” je ime spletnega mesta, “končnica” pa je dvo- ali tromestna koda, ki označuje 

tip spletnega mesta (.org, .com, kjer org pomeni organizacija in com company) oziroma 

drţavo organizacije ali podjetja (.si za slovenske strani, .uk za britanske strani…).  

        

Na primerih pokaţite, kako pomemben je naslov spletne strani, ki dotično stran ločuje od 

milijard drugih strani, ki ţe obstajajo in katerih število se nenehno povečuje.  

Če ţelite priti do strani, katere naslov poznate (primere spletnih naslovov udeleţenci 

programa lahko poiščejo v časopisih, na TV, na letakih…), je dovolj, da naslov pravilno 

vtipkate v iskalni niz in pritisnete tipko “Enter” na tipkovnici. 

 

Ko se odpre prva stran (domača stran) spletišča, lahko uporabite miško vsakič, ko se puščica 

med pomikanjem po zaslonu spremeni v majhno “roko”. Na tej točki razloţite, da “roka” 

pomeni, da se na tej točki nahaja povezava z drugo spletno stranjo na istem spletišču ali da je 

mogoče odpreti drugo spletišče. 

 

Najbolje je, da udeleţencem takoj, ko se začnejo prvič “igrati” z internetom in brskati po 

njem, posredujete seznam zanimivih spletišč, da lahko vadijo vpisovanje naslovov v naslovno 

vrstico. Zbral sem večino spletnih strani, ki so zanimive za naš okoliš. S tipkama  lahko 

vadijo tudi premikanje med stranmi, ki so jih ţe obiskali.  

 

Tej vaji je priporočljivo nameniti vsaj pol ure, saj je za udeleţence programa ključnega 

pomena: potrebovali bodo vašo pomoč, a vseeno se poskusite drţati v ozadju. Opozorite jih, 

da nikoli ni v spletnem naslovu strani šumnika. Naj se udeleţenci učijo iz lastnih napak. 

Pripravljeni bodite, da boste pomagali, vendar ne posegajte v njihov „prostor“. 
 

Ko udeleţenci programa znajo uporabljati miško in internetne strani, se lahko posvetite 

iskalnikom. 

 

http://www.ime.končnica/
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7. ISKALNIKI 

 

Tu svoje učence vprašajte, ali se jim zdi teţko ali lahko zapomniti celoten spletni naslov? 

Sigurno vam bodo odgovorili, da je teţko, predvsem zaradi vseh pik, vezajev… Lahko jim 

poveste, da se smejo oddahniti, ker se strani nikoli ne učimo na pamet, temveč si pri iskanju 

pomagamo z iskalniki. 

 

Kaj so? To so spletna mesta, ki so zasnovana kot 

ogromni arhivi indeksiranih spletnih strani, ki v 

nekaj sekundah lahko glede na vašo poizvedbo 

izberejo in v seznam uredijo ves material, ki ga 

je iskalnik poiskal in zbral na svetovnem spletu.     

Seveda iskalniki odločilno vplivajo na mnenja, 

odločitve in nakupe ljudi, ki dostopajo do 

interneta, saj so večinoma prvi zadetki tisti, ki si 

svoje mesto tam plačujejo. 

 

Povejte, da za iskanje po slovenskih straneh 

uporabljamo iskalnik najdi (www.najdi.si),  

medtem ko za iskanje po svetovnem spletu 

uporabljamo večinoma iskalnik Google 

(www.google.com) .  

 

 

Razloţite, da se v kvadratek vpisujejo le ključne besede pojmov, ki jih iščejo in zadevo tudi 

prikaţete. Poudarite (spet in spet) razliko med naslovnim nizom programa Mozilla Firefox, 

kamor uporabnik lahko vpiše le celotni naslov spletne strani (npr.www.gramiz.si), in iskalnim 

nizom iskalnika, kamor je treba vpisati ključno besedo oz. besede v ţelenem jeziku, s 

presledki (npr. samo gramiz) in iskalnik bo poiskal nabor spletnih strani s tem ključnim 

pojmom, kjer boste nato le izbrali ţeleno. 

 

Opravite nekaj iskanj, in tako pokaţite, kako pomembna je izbira besed: izraz, ki je preveč 

splošen (npr. torta) bo prinesel ogromno število rezultatov (več kot 133.000 najdenih strani), 

in vsako preučevanje teh strani je nemogoče. Niz besed, ki je predolg (npr. torta lešnik 

čokolada mleko jajca mandlji liker), pa iskanje preveč omeji in kaj lahko se na zgodi, da 

iskanje ne prinese ţelenih rezultatov.  

 

Z nekaj več izkušnjami bodo udeleţenci sami znali najti srednjo pot, ki uporabniku omogoča, 

da najde povezave do zanj pomembnih strani v le nekaj sekundah (npr. torta čokolada 

lešniki). Ponudite nekaj primerov: najprej iskanje začnete s splošnim izrazom in nato 

dodajate bolj specifične izraze, da zoţite rezultate iskanja. Učencem prikazujte kako se z 

dodajanjem specifičnosti pojmov, zmanjšuje tudi število najdenih strani. 

Udeleţence programa nato prosite, naj naštejejo nekaj tem, ki jih zanimajo, nato pa naj 

skušajo poiskati ključne besede, ki bi jih vpisali v okno iskalnika, vi pa jim seveda glede na 

svoje izkušnje pri tem pomagajte.  

 

Še enkrat poudarite, da so vaja in izkušnje tu ključnega pomena in jih ne more 

nadomestiti noben tečaj in noben priročnik. In še enkrat – tu ne morejo narediti nič 

narobe za delovanje računalnika. 

http://www.najdi.si/
http://www.google.com/
http://www.gramiz.si/
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Za to vajo, ki naj bo dolga vsaj pol ure, pa delajte naprej po njihovem učbeniku. 

 

Torej hkrati lahko vadite odpiranje zadetkov, odpiranje zadetkov v novem oknu, 

odpiranje zadetkov v novem zavihku ter hkrati seveda tudi zapiranje oken, premikanje 

naprej in nazaj po iskanju… in kasneje shranjevanje priljubljenih strani in odpiranje 

priljubljenih strani. 

 

Na koncu pa tečajnikom pokaţite še kako se nastavi domača stran, torej stran, ki se jim bo 

vedno odprla pri zagon brskalnika. Tu tečajnikom svetujte naj res shranijo stran, ki jo daleč 

največkrat uporabljajo in jim svetujte, da se v večini primerov kot domača stran nastavi eden 

od iskalnikov, da smo tako takoj pripravljeni na iskanje ţelenega. Seveda bodo na to stran tudi 

prišli ob pritisku na ikono »home«.  

 

 

8. ELEKTRONSKA POŠTA 

 

Opišite načelo delovanja elektronske pošte. Udeleţence programa predvsem opozorite na 

to, da pošiljanje in sprejemanje elektronskih sporočil ni moţno brez internetne povezave. 

 

Razloţite, da je elektronska pošta precej hitrejša od navadne papirnate pošte, saj do 

naslovnika pride ţe v nekaj sekundah, na daljše razdalje pa v nekaj minutah. Povejte, da v 

primeru da se pošta pošlje na napačen naslov, prejmemo obvestilo, da naslovnik ne obstaja. Za 

urejanje elektronske pošte je na voljo precej programov. Da bi lahko pošto brali in prejemali 

na vsakem računalniku, je najbolj priporočljivo ustvariti svoj račun na gmail-u ali e-mailu.  

 

Jasno povejte, da naslove elektronske pošte spoznate po znaku @, ki mu pri nas pravimo 

"afna"(npr. ime@podjetje.si). Sestavljen je iz treh delov. Prvi del je sestavljen iz vašega 

uporabniškega imena, drugi del vsebuje ime streţnika oz. vašega ponudnika, tretji del pa je 

končnica. (za Slovenijo – si, za Hravaško – hr, Nemčijo – de…) Primeri: 

 

                                            info@melamin.si                   

 

 

 

Slušateljem posredujte svoj e-mail naslov in seveda lahko tudi mojega: 

peter.pirc1@guest.arnes.si , da bodo imeli s kom komunicirati. 

 

Nato pa sledi ustvarjanje lastnega e-mail naslova. Predlagam vam, da le tega ustvarimo na 

Gmail-u. Gmail je storitev spletne pošte, ki jo brezplačno ponuja Google. Zahvaljujoč Gmail-

u lahko svoja sporočila, datoteke in najpomembnejše slike obdrţite za vedno, lahko poiščete 

vse, kar vas zanima in predvsem v največji meri izkoristite inovativni pristop za branje in 

urejanje sporočil kot del pogovorov. Gmail vsebuje majhne in diskretne tekstovne oglase. 

Oglasi in z njimi povezani podatki se navezujejo na vaša sporočila, zato niso moteča, ampak 

se lahko celo izkaţejo za koristna. 

Uporabniško 

ime 
Streţnik, vaš 

ponudnik 

vaponudnik 

končnica 

mailto:ime@podjetje.si
mailto:info@melamin.si
mailto:peter.pirc1@guest.arnes.si
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Poleg tega ima Gmail tudi funkcijo takojšnjega pošiljanja sporočil, zato ste lahko nenehno v 

stiku s svojimi prijatelji, ko klepetate z njimi v on-line klepetalnicah. Gmail je lahek za 

uporabo, učinkovit in celo zabaven. Je povsem nov način uporabe elektronske pošte. 

Ponazarja Googlovo filozofijo, preneseno v elektronsko pošto. 

 

Udeleţencem programa morate pojasniti, da lahko vsak poštni predal e-pošte sprejme 

določeno količino sporočil in, ko to mejo doseţete, zavrne nadaljnja sporočila. Zato je 

pametno izbrati takšne predale, ki nudijo ogromno prostora in Google je nedvomno eden 

takih, s svojih 7,2 GB prostora. 

 

Poskrbite, da imajo udeleţenci programa pred seboj list papirja in pisalo, da bodo lahko 

takoj zapisali svoj elektronski naslov in izbrano geslo. 

 

Na preprost način razloţite, da je postopek registracije in ustvarjanja elektronskega naslova 

postopek, ki ga opravimo „enkrat za vselej“, da se bodo stari starši tako izognili postopku 

identifikacije in podpisovanja vsakič, ko bodo ţeleli preverili vsebino svojega poštnega 

predala. 

 

V priročniku, ki so ga prejeli stari starši sem opisal postopek ustvarjanja e-mail naslova in je 

naveden po korakih. Preglejte si postopek, da boste pri svojem delu suvereni. Izpolnite 

ustrezna polja. Pri izbiri naslova vedno svetujte svojim tečajnikom IME.PRIIMEK, ker se 

tako vedno ustvarjajo naslovi. G-mail zahteva dobro geslo, ki ga je najlaţe kombinirati z 

imenom in recimo letnico rojstva (npr. grega1984), vse pa pišemo z majhnimi črkami in brez 

presledka.  

Jasno jim povejte, da si je potrebno zapomniti tako naslov, kot tudi geslo. To si naj nekam 

zapišejo, dokler še niso navajeni dela. Ob geslu vedno svetujte, da je zelo priporočljivo, da 

vedno izbirajo povsod enaka gesla, ker se bodo sicer v poplavi različnih lahko hitro izgubili. 

 

Še posebej jih opozorite, da svoj e-mail naslov lahko povedo komerkoli, saj je to tako kot, če 

bi povedali svoj domači naslov. Šele ko ljudje vedo za vaš naslov, vam bodo lahko pisali. 

Torej e-naslov (IME.PRIIMEK@gmail.com) je namenjen vsem. Strogo pa naj pazijo na 

svoje geslo. Geslo je namenjeno le njim in ga lahko poveţete s kodo na bankomatu, ki je prav 

tako ne delijo z nikomer. In enako je tu, v primeru posredovanja gesla tretji osebi bi lahko 

prišlo do zlorabe poštnega predala. Še posebej jih opozorite, da ne bi pozabili listek z geslom 

na kakšnem od javnih mest in podobno… 

 

Prav tako pomembna informacija, ki jim jo morate posredovati je naslednja. Če Gmail 

uporabljajo iz javnega računalnika, je priporočljivo, da računalniku ne dovolijo, da bi si 

“zapomnil” vaše podatke. Tako se bodo izognili moţnosti, da bi drugi ljudje dostopali do 

njihovega poštnega predala.  

 

Vadite vpis v poštni predal in predvsem opozorite na pravilni izpis iz njega. Brez izpisa lahko 

za njimi pride do njihovega predala tretja oseba. 

mailto:IME.PRIIMEK@gmail.com
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Ko bodo tečajniki obvladali vpis v svoj poštni predal jim lepo po vrsti razloţite vse, kar je za 

njih tam pomembno. 

 

 

Tečajnikom predstavite kako se začne pisati novo sporočilo. Sledite navodila v njihovem 

priročniku.  

Zelo nazorno jim povejte, da ni dovolj, da e izpolni samo polje za besedilo in pošiljatelja, 

temveč tudi naslov sporočila, torej polje za.  
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Pojdite čez vsa postopke: 

 

- pošiljanje nove pošte 

- odgovarjanje pošiljatelju 

- ustvarjanje svojega imenika 

- odgovarjanje več osebam 

- posredovanje dobljenega sporočila še drugim osebam 

- dodajanje priponk 

 

Svetujem vam, da res razlagate postopoma, najprej povejte, nato pokaţite. Za tem si naj 

slušatelji po točkah zapišejo kaj in kako naj naredijo, ter nato skupaj predelajte zadevo. 

Pomagajte si še s svojim poštnim mestom in si medsebojno pošiljajte sporočila. 

 

Ko se boste ukvarjali s priponkami, si vnaprej pripravite nekaj datotek v velikosti nekaj Kb 

(besedilo ali slike), da ne boste izgubljali časa, ko boste po računalniku iskali primerne 

datoteke. Pomembno je, da starim staršem pomagate razumeti, da pripete datoteke ne smejo 

biti preobseţne. Opozorite jih naj nikar vsem ne pošiljajo kakšnih filmčkov in njim 

zanimivih, predvsem dolgih datotek, ker vsi nimajo hitrih linij za sprejem te pošte. Morda je v 

tem trenutku dobro razloţit kaj pomeni 24 urni dostop do spleta in kaj klicni dostop. Osebe, 

ki dostopajo s klicnim dostopom, bodo seveda zelo dolgo čakale na prenos dolgih datotek in 

vse to bodo tudi plačale…zato jim dajte v premislek ali menijo, da je to prav. 

 
Pomembno je, da starim staršem razloţite, da je treba seznam naslovov redno urejati. 

Seznam naslovov uporabniku prihrani mnogo časa, saj si zapomni naslove, ki jih bomo 

uporabljali v prihodnosti in shrani vsa sporočila, ki smo jih prejeli od določenega pošiljatelja 

(stika). 

 

Starim staršem tudi pojasnite, da koša ni treba prazniti. Sporočila se bodo avtomatično 

izbrisala po 30 dneh. Ta lastnost Koša omogoča, da sporočila, ki smo jih pomotoma poslali v 

koš, še lahko obnovimo. 

 

Prav tako jim pokaţite kasneje kako se arhivira sporočila pod določene mape, da ne 

izgubljamo iskanja. Ampak to naj bo res po veliko vajah, ker je sploh vprašanje, če si bodo 

tečajniki pošiljali toliko sporočil, da bi to rabili. 

 

Na koncu pa pojdite skupaj še čez osnove bontona pri uporabi elektronske pošte: 

 V sporočilu vedno vpiši jasen naslov v polje Zadeva.  

 Preberi sporočilo preden ga pošlješ. Prepričaj se, da je jasno napisano in da ni ţaljivo.  

 Poskusi predvideti, kako bo prejemnik reagiral na sporočilo. Če si jezen, ga tisti 

trenutek ne pošlji.  

 Preveri slovnico in pravopis.  

 Ne pošiljaj »spam-a« (oglasnih sporočil), če te prejemnik ni za to posebej prosil.  

 Ne napiši celotnega sporočila z VELIKIMI ČRKAMI, saj to pomeni VPITJE!  

 Ne pošiljaj veriţnih pisem, ker so moteči za prejemnika.  

 Ne uporabljaj elektronske pošte za nelegalne ali neetične zadeve.  

 Ne pošiljaj zasebnih sporočil iz sluţbenega poštnega predala.  

 Če imaš kakršenkoli dvom o sporočilu, ki ga ţeliš poslati, počakaj! Prespi, in ga pošlji 

naslednji dan.   
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Zlato pravilo pa se glasi: ne pošiljaj ljudem sporočil, ki bi bila tebi neprijetna, če bi jih 

prejel. 

 

Tako. To bi bilo za osnovo interneta in elektronske pošte vse. Če boste uspeli vaše slušatelje 

predvsem navdušiti in jim boste korektno prikazali vsebine, ste naredili vse tisto kar od vas 

pričakujemo. Vaši »stari starši« bodo lahko ob uporabi e-gradiv do katerih bodo imeli 

dostop, ponovili vse tisto, kar jim boste pokazali in bodo tako utrjevali snov. 

 

Verjemite, da bodo veseli vsake stvari, katero jih boste uspeli naučiti. Bodite le strpni, 

potrpeţljivi in pokaţite, da lahko popolnoma različni generaciji skupaj prideta do vseh 

zastavljenih ciljev. In vedeti uporabljati računalnik je velik, res velik cilj »starih staršev«, ki 

se ga mnogokateri od njih bojijo in mislijo, da mu niso kos. Pomagajte jim do uspeha in videli 

boste, da bo to uspeh tudi za vas same. Pa srečno… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


