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Velike tiskane črke informacijske abecede
(po DigiComp 2.1)

Kompetenca:

1.1. Brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin

Raven doseganja:

1 - Raven nebogljenosti



Kako je v praksi?

Primer aktivnosti pri pouku 

slovenščine (8. razred)



MOTIVACIJSKA AKTIVNOST

V aplikaciji  Padlet priporočaj knjigo za počitniško branje

Zapiši:

• naslov, 

• avtor, 

• lahko prilepiš sliko naslovnice.

Cilj aktivnosti 

Kaj omogoča aplikacija? 

https://padlet.com/anateacher/priporocila

https://padlet.com/anateacher/priporocila


Slika 1: Uporaba Padleta pri motivacijski aktivnosti 



ISKANJE KNJIG IN USTVARJANJE POLIC

V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Pripravi svojo polico Domače branje.

Poišči:

• Desa Muck, Hči lune;

• Josip Jurčič, Jurij Kozjak, slovenski janičar;

• knjiga po izbiri. 

Polico deli v Google dokument:

Mapa 8. a SLJ --- Moja polica --- odpri svojo mapo in vloži polico Domače branje.

Cilj aktivnosti 

Kaj omogoča uporaba Googlovih dokumentov? 



Sliki 2 in 3: Ustvarjanje polic



Slika 4: Ustvarjanje polic



ISKANJE KNJIG V ŠOLSKI KNJIŽNICI, PISANJE 

OPOMB IN USTVARJANJE POLIC
V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Pripravi svojo polico Povodni mož z opombami.

Poišči:

• slikanico Povodni mož in razberi, kdo je ilustrator;

• poišči zvočno knjigo Povodni mož;

• poišči zbirko, v kateri najdeš balado Povodni mož;

• poišči knjigo, v kateri boš lahko prebral podatke o Francetu Prešernu in njegovem delu;

• poišči Slavo vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja;

Polico vključi v svoj Padlet France Prešeren in njegovo delo, in sicer v sklop miselni vzorec o baladi 

Povodni mož.

Cilj aktivnosti 

Kaj omogoča opis knjig v Cobiss-u, kako si učenec lahko pomaga z opombami? 



Slika 5: S knjižno polico dopolnjen miselni vzorec v aplikaciji Padlet



ISKANJE KNJIG IN POŠILJANJE NAJDENIH 

ZADETKOV PREKO ELEKTRONSKE POŠTE
V SPLOŠNI KNJIŽNICI (V MESTU MARIBOR)

Poišči:

• podatke o Zaliki Dolenc - kje jih lahko najdeš;

• Ernestina Jelovšek je napisala spomine o svojem očetu Francetu Prešernu - poišči to knjigo v splošni 

knjižnici.

Najdeno gradivo mi pošlji preko elektronske pošte. 

Cilj aktivnosti 

Kaj omogoča pošiljanje najdenega gradiva preko elektronske pošte?



Slika 6: Pošiljanje najdenih zadetkov po elektronski pošti



Predstavitev rezultatov 

vprašalnika za učence



Oceni, kako koristen je zate Cobiss+?  

Graf 1



Kako enostavna se ti zdi njegova uporaba?  

Graf 2



Katera funkcija v Cobiss+ se ti zdi najbolj koristna?

Graf 3



Si boš od sedaj knjigo pred odhodom v knjižnico 

najprej našel v Cobiss-u? 

Graf 4



Kaj pogrešaš v Cobiss+? Kakšne funkcionalnosti bi 

dodal?

Da dela deljenje polic.

Da bi se ti takoj izpisali podatki o gradivu.

Vse je v redu.

Ne vem, vse je super.

Vse okej.

Da lahko prekličeš, če si kaj izbrisal.

Ne vem, vse se mi zdi v redu. Lahko bi malo posodobili polico, da ko bi shranjevali polico v PDF, da ne bi 

izgledalo tako, kot da je nekaj čez 'nalepljeno'.

Da bi boljše delovalo, in ne štekalo

Da me ne bi ves čas odjavljalo.



Strni ugotovitve današnje ure. Naštej, kaj po današnji 

uri obvladaš (prej pa nisi). 

Iskanje knjig, delanje polic ...

Obvladujem iskanje, dodajanje na polico in deljenje z drugimi.

Kako dati knjige v mojo polico in poslati drugim.

Uporabljati Cobbis. Zelo je dober in zanimiv.

Delanje z drugimi

Zdaj znam uporabljati uporabljati Cobiss, iskati knjige v vseh knjižnicah, delati svoje police in 

deliti ter sprejemati police sebe in drugih.

Uporabljanje Cobissa nasploh. Prej ga nikoli nisem uporabljala, zdaj se mi pa zdi zelo zanimiv in 

uporaben.

NIČ!

Ne vem... ¶_¶

Delanje moje police



https://padlet.com/anateacher/mrezaknjiga

https://padlet.com/anateacher/mrezaknjiga


Kje praktiki vidimo možnosti za 

izboljšave?



Od velikih tiskanih črk do …

(Po DigiComp 2.1)
1.1 Brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin

1.2 Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin

2.2 Deljenje z uporabo digitalnih tehnologij

2.4 Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij 

2.6 Upravljanje z digitalno identiteto

3.3 Avtorske pravice in licence

5.4 Prepoznavanje digitalnih razkorakov



Vprašanja, pohvale in graje sprejemamo na 

ana@osbp.si

boris@osbp.si


