
TA ČUDOVITI SVET PODATKOV 

 

GUTENBERGOVA GALAKSIJA 

Kaj so to množični mediji? 

Kateri mediji so najpomembnejši množični mediji sodobnega sveta? 

Kateri mediji sodijo med elektronske medije? 

Kaj je izumil Johannes Gutenberg sredi 15. stoletja? 

Zakaj je potem rastla stopnja pismenosti prebivalstva? 

Kdaj so se pojavili prvi časniki? V katerem jeziku? 

Kdaj smo dobili Slovenci prvi časopis? Kako se je imenoval? 

 

7-9.r. 

Koliko izvodov svetega pisma je natisnil Johannes Gutenberg?  

Kako so nastajale knjige pred tem?  

Kaj so skriptoriji?  

Kdo so bili prepisovalci?  

Ali so knjige prepisovali za plačilo? Koliko časa so potrebovali prepisovalci za prepis svetega 

pisma? 

Kako se je v prevodu imenoval prvi časopis, ki je začel izhajati leta 1605 v nemškem 

Strasbourgu? 

Kdo je bil Valentin Vodnik? 

Ali so se v Sloveniji najprej pojavili časopisi v nemškem ali v slovenskem jeziku? 

Kdaj je izšel prvi časopis v ZDA? Prej ali kasneje kot v Evropi? Kdo je dal pobudo za prvi 

slovenski časopis? 

Kateri časniki so nadaljevali slovensko tradicijo časnikarstva? 

 

DNEVNIKI, TEDNIIKI, MESEČNIKI 

Kako razdelimo sodobne tiskane medije? 

Kaj je prilagojeno temu, če tiskani mediji  izhajajo v različnih obdobjih? 

O čem nas obveščajo dnevniki? 



Kakšna je razlika med izgledom uredništva leta 1944 in leta 2009? 

Kje lahko beremo vse pomembnejše svetovne in nacionalne časopise? 

O čem pišejo svetovni časopisi? 

O čem pišejo nacionalni časopisi? 

O čem pišejo lokalni časopisi? 

Kaj je rumeni tisk? 

Kaj je namen rumenega tiska? 

Kaj je značilno za rumeni tisk? 

 

7-9 r. 

Od kje izhaja izraz za rumeni tisk? 

Kdo je bil lastnik časopisa New York World? Kaj je naredil, da bi časopis bralo čim več ljudi?  

Kdo je bil njegov glavni tekmec? 

Kateri strip sta objavljala oba časopisa? Kdo je bil glavni lik tega stripa? 

Kateremu načinu podajanja informacije rečemo rumeno novinarstvo? 

 

ŠKATLA, IZ KATERE PRIHAJA ZVOK 

Kdaj se je pojavil radio kot množični medij? 

Ali je bilo veliko ljudi, ki so si lahko privoščili radio? 

Kdo je bil nesporni radijski in filmski umetnik? 

Kako so se radii in oddajanje (zvok) spreminjali z razvojem tehnologije? 

Ali je radio še danes priljubljen? Kaj je prednost tega medija? 

Kako je v preteklosti potekalo poslušanje radia? 

Kaj so takrat oddajale radijske postaje? 

Kaj je bilo bolj razširjeno kot danes? 

 

 

 

 



7-9r. 

Kdaj je bilo rojstvo javnega radia v Sloveniji? Kako se je imenovala radijska postaja? 

Navedi primer radijske igre iz leta 1938. Kdo je bil njen režiser? 

Kakšen odziv je doživela ta radijska igra? Zakaj? 

Kakšen nauk ima ta igra danes? 

 

 

ČUDOVITA MOČ GIBLJIVIH SLIK 

Katera naprava je sledila radiu? 

Katera je glavna razlika med radijem in televizijo? 

Kako velike so bile prve televizije leta 1946? 

Za kaj so nacistične vlade v Nemčiji izrabljale televizijo? Kaj so naredili, da si je oddaje  

ogledalo čim več ljudi? 

Ali so bile oddaje posnete v barvni tehniki? 

Katerega leta so bile po televiziji predvajane olimpijske igre v Berlinu? 

Kako je boginja Hera kaznovala Nimfo Eho? Zakaj? 

 

7-9r. 

Kdo velja za očeta televizije? Kako je prispeval k izboljšanju televizijskega predvajanja?  

Katerega leta? 

Katera televizija je v Londonu začela redno javno oddajati? 

Kdaj pa smo začeli z rednim televizijskem oddajanjem v Sloveniji? 

Kje so si lahko gledalci ogledali oddaje, če niso imeli svojih televizij? 

 

 

NAJVPLIVNEJŠI MNOŽIČNI MEDIJ 

S pomočjo česa so začeli na televizijskih programih predvajati tudi vsebine iz oddaljenih 

delov sveta? 

Katerega leta se je nacionalni televiziji v Sloveniji pridružila prva zasebna televizijska hiša? 

Kako se je imenovala? 



Kaj nam omogoča bogastvo programskih vsebin? Kako zato imenujemo televizijo? 

Kakšna pričakovanja imajo  ljudje, ki se pojavijo na različnih resničnostih oddajah na 

televiziji? 

Kaj pa je past televizije? 

Kdo je »couch potato«? 

 

7-9r. 

Kdo je skoval besedno zvezo »15 minut slave«? 

Po čem je poznan? 

 

VES SVET NA DOSEGU PRSTOV 

Kateri medij se razvija najhitreje? 

Koliko uporabnikov ga uporablja? 

Koliko računalnikov uporabi iskalnik Google za eno spletno iskanje? 

Kako hitro najde odgovor? 

Kako se imenuje priljubljen slovenski iskalnik? 

Katere spletne storitve so še priljubljene? 

Katere naprave uporabljamo za dostop do interneta? 

 

7-9r. 

Kdaj se je začelo povezovanje računalnikov v enotno omrežje? 

Kako se je omrežje imenovalo? 

Kdo je oče interneta? 

Kako lahko danes dostopamo do interneta? 

Kaj omogočata visoka hitrost in odzivnost omrežja? 

 

RAZKOŠJE ALI PAST 

Kaj pomeni, da je svetovni splet interaktivni medij? 

Ali lahko preko spleta plačuješ tudi položnice? 

Kaj se bo zgodilo s podatki, ki jih boš objavil na spletu? 


