1.3. Nije zlato sve što sja
Al nek se sunce malko skrije,
Nestane sve te čarolije.
Ona je opet, kao prvo,
Obično, malo, jadno drvo..

Gle malu voćku poslije kiše:
Puna je kapi, pa ih njiše.
I bliješti, suncem obasjana,
Čudesna raskoš njenih grana.
Dobriša Cesarić

I N F O R M A C I J E

Poznati stihovi velikoga pjesnika govore o raskošnome rascvalom stablu čija ljepota dolazi od kišnih
kapi obasjanih suncem. Kad je sunca nestalo, nestalo je i raskoši i ljepote. I narod oduvijek govori: Nije
zlato sve što sja. Odjeća ne čini čovjeka. Izgled vara. Ljepota je prolazna.

Pogled na napisani tekst može nas navesti na različite reakcije. Neke su od njih: “Kakav lijep rukopis!
Netko se potrudio lijepo zapisati informacije o vodi u prirodi.” A druge: “Tko li je napisao ovaj drugi
tekst? Pa to se ne može pročitati! Sigurno ga je pisao neki loš učenik!” I lijep rukopis može zavarati.
Nije baš sve onako kako se na prvi pogled čini. Vrlo lijepe i pametne misli mogu se iščitati iz ružnoga
rukopisa.
Tako je i u virtualnome svijetu. Istražujući informacije na internetu, o istome pojmu možemo dobiti
različite podatke. Pažnju nam može privući neka informacija popraćena lijepom ilustracijom ili
fotografijom, a ona ne mora biti točna. Za našu djecu ona može biti i neprimjerena i odvesti ih do
stranica koje sigurno ne bismo htjeli da ih posjete.
U nastavnoj jedinici Internetski pribor učenici su upoznali tražilicu Google kao alat kojim se pretražuju
informacije na internetu – naučili su da uz njezinu pomoć mogu doći do različitih mrežnih stranica,
slika, videozapisa.
U ovoj nastavnoj jedinici proširujemo istraživanje Googleom. Učimo i vježbamo načine kako brzo i
ciljano pristupiti informacijama na internetu te kako je važno izbjegavati neprikladne i neprimjerene
informacije.
Naučili su sljedeća pravila i postupke:
• Rezultati pretraživanja na internetu bit će isti upišemo li riječ velikim ili malim slovima.
• U tražilicu ne upisujemo suvišne riječi.
• Da bismo pri pretraživanju pronašli rezultate s točno određenim riječima, dodajemo im
navodnike.
• Ako dvije riječi povežemo veznikom i ili ga izostavimo, kao rezultat pretrage prikazuju se isti
početni sadržaji.
• Ako pri pretraživanju informacija na internetu uoče neprimjerene sadržaje, trebaju razgovarati
s odraslima u koje imaju povjerenja.

Raspravite sa svojim djetetom što su to neprikladni i neprimjereni sadržaji. Redovito
pregledavajte povijest pretraživanja na internetu kako biste vidjeli koje je stranice vaše
dijete u zadnje vrijeme posjetilo.
Obiteljske aktivnosti
Neke savjete o pretraživanju interneta možete pročitati i u člancima Savjeti za pretraživanje interneta i Dijete pretražuje internet, petzanet.HR/Modul2/poveznice.
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Zajedno odigrajte i našu igru Nije zlato sve što sja, petzanet.HR/Modul2/poveznice.
Sigurnost djece na internetu – Modul 2 - Priručnik za roditelje

