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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu Výchova ke 
zdraví, ročníku devátém. Je součástí tematického okruhu 
Zdravý styl života a sociální rozvoj. 

 Materiál je určený pro opakování a procvičování učiva, 
žáci pracují s internetem. 

 Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: Čábalová 
D., Šebková J.,Marková H., Občanská výchova 9, 
Rodinná výchova 9, Fraus, Plzeň, 2006 

 Vytvořeno 24. ledna 2012 

 

 



Pokuste se zodpovědět následující 
otázky, využijte k tomu internet 

 Co jsou to sociální sítě? 

____________________________________ 

 Jaké znáte druhy sociálních sítí? 

 ___________________________________ 

 Jsou podle vašeho názoru bezpečné? 

Propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují 

Facebook, Lide.cz, Twitter, Libimseti.cz… 

http://www.google.com/


 1. Co není z následujících možností považováno 
za sociální síť? 

 

 

 

 2. Co neznamená slovo „NETWORK“  

twitter facebook email 

síť 
televizní  

společnost 
práce 

Přejít na další snímek 



 Správně 

 

Zpět na otázky 



Špatně 

 

Zpět na otázky 



Facebook – můj profil – doplňte tabulku 

Pohlaví 

Věk 

Koníčky 

Adresa 

Vzdělání 

email 



Otázky k zamyšlení 

 1. Které údaje z tabulky jsou na facebooku  
nebezpečné? 
 

 2. Myslíte si, že je pro vás bezpečné, pokud 
uvádíte vymyšlené informace o sobě nebo o 
někom jiném? 
 

 3. Šli byste na schůzku přes internet? 
 

 4. Komunikujete důvěrně s lidmi, které znáte 
pouze z virtuálního prostředí?  



Přečtěte si následující úryvek 

 Sam neměl moc kamarádů, a proto trávil veškerý volný 
čas na svém počítači: „E-mail? “ podivil se, když otevřel 
mailovou schránku. „ To není možné. Zase nějaká 
výhružka?! “ mylně se domníval Sam. V e-mailu stálo: 
Ahoj, jmenuji se All. Znám tě od vidění a myslím, že jsi 

fajn. Nechceš se seznámit? P.S.: Je mi 15  

 Sam po dlouhém rozmýšlení odepsal. Ahoj Alle. Jak asi 
víš, moc přátel nemám. Tedy, žádné. Proto jsem se 
rozhodl, že ti odepíšu. Je mi 14. P.S.: Nevadí ti, že se ti 
budu svěřovat? ODESLAT… 



 

Pokuste se příběh dovyprávět. 
Jak asi kamarádství mezi Samem  

a Allem dopadlo? 

Co znamená slovo anonymita? 
Pokud nevíš, vyhledej  na internetu 

Na co se zaměřuje projekt  
Bezpečný internet? 

http://www.google.com/


Zdroje 

 
 Všechny obrázky jsou dostupné na www.office.microsoft.com 

 Na 9. snímku byl použit úryvek ze slohové práce vytvořené dne 20. 
března 2011 Michaelou Kolkovou, žákyní deváté třídy v předmětu 
jazyk český – sloh. 

 

http://www.office.microsoft.com/

