
Cilj: Uporaba IKT, ZDR, GOO, UKU, OSR 
Projekt: „Obilježimo Dan“ 

• Međunarodni dan nenasilja (2.listopada) 

• Mjesec kibernetičke sigurnosti (listopad) 

• Svjetski dan animiranog filma (28. listopada) 

• Dan sigurnijeg interneta (drugi utorak u veljači) 

• Tjedan mozga (ožujak) 

• Svjetski dan voda (22. ožujka) 

• Svjetski dan sigurnosnih kopija, backup (31. ožujka) 

• Svjetski dan zdravlja (7. travnja) 

• Svjetski dan intelektualnog vlasništva (26. travnja) 

• Svjetski dan lozinki (prvi četvrtak u svibnju) 

• Svjetski dan pisanja pisama / vs. e-mail (11. svibnja) 

• Međunarodni dan svjesnosti o pristupačnosti (20. svibnja) 

• Svjetski dan društvenih mreža (30. lipnja) 

• Svjetski dan emotikona (17. srpnja) 

1. Ciklus: učenici 1.-8. razreda 

2. Obrazloženje cilja: Obilježavanjem Dana iz područja IKT-a učenicima želimo podići 
svijest o navedenim temama. 

• Međunarodni dan nenasilja – zlostavljanje među djecom, 
cyberbullying 

• Mjesec kibernetičke sigurnosti – važnost kibernetičke i 
računalne sigurnosti 

• Svjetski dan animiranog filma – klasični vs. moderni 
animirani film 

• Dan sigurnijeg interneta – sigurno korištenje interneta, 
ponašanje na internetu 

• Tjedan mozga – utjecaj digitalnih tehnologija na mozak 

• Svjetski dan voda – važnost očuvanja i savjesnog korištenja 
vode, istraživanje 

• Svjetski dan sigurnosnih kopija (backup) – kako sačuvati 
vrijedne podatke 

• Svjetski dan zdravlja – podizanje svijesti o odgovornom 
korištenju tehnologije; težiti ostvarenju cilja da svi imaju 
uvjete za život i rad koji pogoduju dobrom zdravlju 

• Svjetski dan intelektualnog vlasništva - poticanje  na  
razmišljanje  o ulozi  intelektualnog  vlasništva  u promicanju 
inovativnosti  i kreativnosti  kao značajnog  pokretača   
društvenog  razvitka 

• Svjetski dan lozinki – podizanje svijesti o sigurnosti lozinki te 
u konačnici i cijelog internetskog prostora 

• Svjetski dan pisanja pisama (vs. e-mail) – što je pismo i kako 
ga pišemo? VS. Što je e-mail i kako ga pišemo?  

• Međunarodni dan svjesnosti o pristupačnosti – pristupačna 
komunikacija; usredotočenost na digitalni pristup i 
uključivanje osoba s invaliditetom i oštećenjima 

• Svjetski dan društvenih mreža – korisni načini korištenja 
društvenih mreža 



• Svjetski dan emotikona – šareni simboli koji se koriste u 
komunikaciji putem interneta; oluja ideja 

3. Očekivani ishodi 
postignuća: 

Učenik: 

• prepoznaje digitalnu tehnologiju i komunicira s poznatim 
osobama uz pomoć učitelja u sigurnome digitalnom 
okruženju 

• razlikuje oblike digitalnih sadržaja, uređuje i postupke za 
njihovo stvaranje 

• primjenjuje zdrave navike ponašanja tijekom rada na 
računalu i prihvaća preporuke o količini vremena 
provedenog za računalom 

• prepoznaje Internet kao izvor nekih usluga i podataka te 
pretražuje preporučene sadržaje 

• izrađuje digitalne radove kombiniranjem različitih oblika 
sadržaja uz podršku učitelja 

• primjereno reagira na svaku opasnost/neugodnost u 
digitalnom okruženju, štiti svoje i tuđe osobne podatke 

• koristi se simbolima za prikazivanje podataka, analizira 
postupak prikazivanja te vrednuje njegovu učinkovitost 

• osmišljava plan izrade digitalnog rada, izrađuje i vrednuje 
rad 

• istražuje ograničenja uporabe računalne tehnologije te 
primjenjuje upute za očuvanje zdravlja i sigurnost pri radu s 
računalom 

• pronalazi i vrednuje informacije 

• koristi se mogućnostima sustava za pohranjivanje i 
organizaciju podataka 

• upotrebljava multimedijske programe za ostvarivanje 
složenih ideja u komunikacijskome ili suradničkom okruženju 

• analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja 
računalnom tehnologijom 

• objašnjava ulogu i važnost digitalnih tragova, stvara 
pozitivne digitalne tragove 

• prepoznaje vrste elektroničkog nasilja, analizira ih i odabire 
preventivne načine djelovanja za različite slučajeve 
elektroničkog nasilja 

• priprema, izrađuje te objavljuje vlastite mrežne stranice u 
skladu s dobrom praksom u području intelektualnog 
vlasništva, kritički prosuđuje dobra i loša obilježja pojedinih 
mrežnih sadržaja 

• štiti svoj elektronički identitet i primjenjuje pravila za 
povećanje sigurnosti i korisničkih računa 

• demonstrira i argumentirano opisuje primjere dobrih strana 
dijeljenja informacija na internetu i njihova brzog širenja te 
primjenjuje pravila odgovornog ponašanja 

• prepoznaje i proučava interdisciplinarne poslove koji su 
poboljšani razvojem informatike i informacijske i 
komunikacijske tehnologije 

• kritički procjenjuje točnost, učestalost, relevantnost i 
pouzdanost informacija i njihovih izvora  



• samostalno pronalazi informacije i programe, odabire i 
prikladne izvore informacija te uređuje, stvara i 
objavljuje/dijeli digitalne sadržaje 

• aktivno sudjeluje u sprečavanju elektroničkog nasilja i 
govora mržnje 

4. Način realizacije: • Oblik: redovna nastava, učioničke radionice 

• Sudionici: učenici, učiteljice Informatike 

• Načini učenja: razgovor, crtanje, izrada digitalnih sadržaja na 
projektu temu 

• Metode poučavanja: osmišljavanje radionica, pripremanje 
potrebnih materijala za rad, davanje uputa za rad, 
usmjeravanje i pomoć pri radu, razgovor, kontrola rada 

5. Vrijeme realizacije  • tijekom školske godine 2021./2022. 

6. Potrebni resursi: računalo, Internet, papir, bojice, škare, ljepilo 

7. Moguće teškoće: nisu predviđene 

8. Način praćenja i provjere 
ishoda/postignuća: 

razgovor s učenicima, prepričavanje dojmova u svrhu dobivanja 
povratnih informacija o samim aktivnostima 

9. Odgovorne osobe: učiteljice Informatike Josipa Baljkas Klisović, Martina Kolovrat 

 


