VREMENSKA POSTAJA OŠ Sava Kladnika Sevnica NA SPLETU
in PAMETNIH NAPRAVAH
Na spletnem naslovu:
http://www.weatherlink.com/user/ossevnica/index.php?view=main&headers=1 dobimo
spodnjo sliko, kjer lahko odčitamo osnovne podatke trenutnega stanja.

Če želimo malo več podatkov kliknemo na »Summary« in dobimo sliko z malo več podatki:
http://www.weatherlink.com/user/ossevnica/index.php?view=summary&headers=1

Med obema slikama preklapljam s klikom na »My Weather« oz. »Summary«

Vremenska postaja OŠ Sava Kladnika Sevnica se nahaja tudi na ameriškem vremenskem
portalu Weather Underground:
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISEVNICA2
Ime vremenske postaje je ISEVNICA2.

Na tem pogledu so nam dostopni podatki vremenske postaje tudi za nazaj »Weather History
for Sevnica Municipatily«. Z modrima puščicama levo in desno se sprehajamo po dnevih.
Podatki so lahko v obliki grafov ali številk.
S klikom na »Forecast for Sevnica Municipatily« se nam odpre nova stran z imenom
»Konjsko, Slovenia«. Ne vem zakaj, ampak tako je.

Na tej strani imamo poleg trenutnih podatkov vremenske postaje tudi 10 dnevno napoved
vremena in na zemljevidu desno tudi trenutno sliko Sevnice iz kamere, ki je nameščena pri
cerkvi Sv. Roka nad Sevnico. Desetdnevna napoved je lahko tudi dnevna ali po posameznih
urah. In seveda še mnogo več za tiste, ki jih to področje zanima.
To je na spletu za stacionarne oz. prenosne računalnike.
Kaj pa imamo za pametne telefone in tablice?
Za IOS v trgovini App store vpišete Weather Underground za telefone oz. WunderStation za
Ipade in si prenesete program, ki vam glede na lokacijo ali izbiro vremenske postaje ponudi
vremenske podatke ali vremenske napovedi za nekaj dni v naprej. Sam imam raje App za
Ipad.

Za Androidne telefone v Google Play vpišete Weather Underground in prenesete aplikacijo
na svoj telefon:

V kolikor boste z aplikacijami zadovoljni to povejte tudi drugim, sicer pa aplikacijo s spretnimi
prsti izbrišite iz naprave.
Za zaključek pa še en vremenski moto:

VREME JE VEDNO LEPO, le mi NISMO vedno prav oblečeni zanj.

Lep dan, kajne
Slovenko

