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Člověk v tísni, o. p. s.
Publikace vznikla v rámci projektu „Prevence nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT“, podpořeného  
z „PROGRAMU PODPORY NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY OBCÍ 2009“ Plzeňského kraje. 
Žadatelem projektu je statutární město Plzeň, realizátorem plzeňská pobočka společnosti Člověk v tísni, o. p. s.  
(www.cvtplzen.cz). V rámci projektu mj. proběhlo školení prvních 13 metodiků prevence působících na školách 
v Plzeňském kraji (v zápětí dalších 18 na zakázku KCVJŠ Plzeň) a semináře s více než 100 žáky. 
Společnost Člověk v tísni se v oblasti prevence skrze svůj program Varianty (www.varianty.cz) dlouhodobě zaměřuje 
zejména na témata lidských práv, rasismu a xenofobie. V Plzeňském kraji školám nabízí semináře o neonacismu, mig-
raci a cizincích v ČR a dílny s dokumentárním filmem. Od roku 2006 společnost intenzivně rozvíjí program Kariérního 
a pracovního poradenství nabízející dětem a mládeži workshopy s prvky zážitkové pedagogiky. Prevenci šikany se 
doposud věnovala převážně prostřednictvím tematických dokumentárních filmů a besed v rámci festivalu o lidských 
právech Jeden svět (www.jedensvet.cz) a programu Jeden svět na školách (www.jedensvetnaskolach.cz). 



Pedagogicko psychologická poradna Plzeň
K účasti na projektu byly pro svoji zkušenost se školní diagnostikou a řešením šikany přizvány pracovnice (tzv. meto-
doložky) plzeňské Pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Činnost poradenského metodologa vychází z vyhlášky 
Ministerstva školství. Metodolog mj. napomáhá školám při tvorbě minimálně preventivního programu a tvorbě pro-
jektů, zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, průběžně vytváří a distribuuje školním 
metodikům prevence dokumentaci související s aktualizovanými vyhláškami v oblasti primární prevence atp. V případě 
potřeby také dává podnět ke svolání rodičovských schůzek a asistuje při nich, upozorňuje školní metodiky prevence na 
změny a nově vzniklé organizace v oblasti primární prevence, možnosti vzdělávání a alternativní zdroje informací. 
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náZev lekce: 
vím, co může být 
nebezpečné
Věk účastníků: 
8 – 15 let

Délka trvání: 
45 – 90 min 

Pomůcky: 
kopie pracovního listu, psací potřeby

Cíle lekce: 
Žáci rozvinou své sociálně osobnostní kompetence,  >

uvědomí si nebezpečí při běžných sociálních vztazích,  >

rozvinou svoji schopnost vyvozování důsledků, >

uvědomí si vlastní identitu a to, co patří do soukromí,  >

uvědomí si nebezpečí manipulativní komunikace. >

Aktivita:
Krok 1 – společně si pročteme zadání úkolů na 
pracovním listu, vysvětlíme neznámé pojmy a pře-
svědčíme se o tom, zda všichni zadání rozumějí

Krok 2 – samostatná práce s pracovním listem / 
další varianta: práce ve dvojicích – mohou disku-
tovat nad tématem

Reflexe
Krok 3 – společná prezentace jednotlivých úkolů, 
podpora zpětné vazby mezi dětmi, diskuse, vyvo-
zení závěru, shrnutí bezpečných pravidel, pojme-
nování nebezpečných situací apod.
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PRACOVNí LIST Č. 1

1. Jak mohu předcházet tomu, abych se stal(a) 

OBĚTí? Podtrhni vhodné způsoby.  

znát formy manipulace >

aktivní sportování >

nedostatek odvahy >

toulky s partou >

návštěvy diskoték >

hra na hudební nástroj >

důvěra k rodičům >

ukazovat svoji sílu                                              >

návštěvy diskoték >

svěřovat se se vším kamarádům                                                                                                        >

naučit se říkat ne >

poznat sám sebe >

řešení konfliktů alkoholem  >

budování sebedůvěry >

2. Zakroužkuj činnost, která je pro tebe nebez-
pečná, podtrhni činnost, která patří do soudní 
síně.

Přítel(kyně), se kterým ses seznámil(a) na Internetu, 
chce:   

abys mu poslal(a) fotografii >

abys mu poslal(a) fotografii bez plavek >

ti posílá svoje akty >

tě zve na schůzku >

chce znát tvoji adresu >

chce znát číslo telefonu >

chce ti dobít telefonní kartu >

nadává, že nechodíš na chat >

povídá si o tvých zálibách >

nabízí ti pomoc s domácími úkoly >

nabízí ti finanční výpomoc >

ukazuje ti, jak ho vzrušuješ přes webovou kameru >

nabízí ti zapojení do obchodování s výdělkem >
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3. co myslíš, že podporuje potřebu nadměrného 

psaní SMS zpráv, chatování, seznamování a do-

pisování přes Internet?  Vyber si 6 příkladů, které 

jsou pro tebe důležité, a podtrhni je.  

citová nejistota >

konflikty se spolužáky >

nuda >

problémy ve škole >

špatná pověst >

moje zvláštní povaha >

bujná představivost >

názory na život >

nedůvěra okolí >

přátelé a známí >

nedostatek času na seznamování >

stres >

neúspěchy ve sportu >

sebepodceňování    >

4. Zkus nakreslit jednoduchou značku pro  
kyberšikanu 
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PRACOVNí LIST Č. 2

1. přečti si pozorně fiktivní rozhovor na „netu“. 
Zkus doplnit druhou část rozhovoru. Pokud jsi 
chlapec, představ si, že bys odpovídal za svoji 
mladší sestru.     

Čau, jak je? Máš chvíli čas? Nechceš hodit řeč? >

Jsem Tomáš. Koukal jsem se na tvůj profil a fotky. Vy- >
padáš k světu. Nepíšeš, kolik ti je. Chodím na gympl 
a ty?

Co ráda děláš? Mě baví plavání, jezdím na vodu   >
a chytám bronz. Taky se ráda opaluješ?

Na profilu máš, bohužel, jen fotku obličeje. Nemáš  >
nějakou v plavkách? Pokud ne, mám novej suprovej 
foťák a mohl bych tě vyfotit.  

Opaluješ se taky bez plavek? >

Chtěla bys vidět moje fotky? Víš, nechci je posílat jen  >
tak, ale vypadáš tak sympaticky…

Pošli mi nějakou fotku. Nebo jestli žádnou nemáš, vyfoť  >
se mobilem, to stačí.

Opravdu se mi moc líbíš. Nedomluvíme si rande? Jak  >
jsi na tom s časem?

Nevím, jak na tom budu koncem týdne, ale dej mi  >
číslo mobilu, napíšu ti.

Když jsme oba z Plzně, nebydlíš taky náhodou na  >
Doubravce? A kde přesně bydlíš? Počkal bych na 
tebe…..

Zamysli se nad tím, co jsi napsal(a). Nedal(a) 
jsi neznámému člověku příliš osobních infor-
mací, které by mohl zneužít? Napadá tě jak?
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2. to jsem opravdu já!  Napiš 5 informací nebo 
údajů, které prozradí, kdo jsi: 
1.

2.

3.

4.

5.

Vyměň si se sousedem pracovní list a zkus 
podle těchto bodů odhadnout, jaký doopravdy 
je. 

3. Vylušti citát W. A. Warda
š Ťa s TNýTeNK dO sENa U čIL O bDi V oV Ata LE 
nEZaV i DeT naSl edO vAtaLe n EnAp o dO bOv 
a cHva LI taLe NeL i cHoT i taVe stA LeN EmAn i 
Pulo VaT.

4. Jak se správně zachovám, když mi někdo 
ublíží, bude mě chtít šikanovat. Zakroužkuj.

svěřím se své nejlepší kamarádce, kamarádovi >
napíšu mu sprostý a výhružný dopis >
počkám, co se z toho vyvine >
půjdu se s přáteli na večírek a budu se snažit zapo- >
menout
oznámím vše rodičům >
zaujmu polohu „mrtvého brouka“ >
zavolám na linku důvěry a poprosím o radu >
vylákám dotyčného na schůzku, vyfotím ho a ukážu  >
mu, že na mě si nepřijde
domluvím si schůzku a nechám za sebe přijít někoho  >
jiného

ZÁZNAM VÝSLEDKŮ, JAK JSEM NA TOM?
Pokus se několika větami napsat, jaké máš vědo-
mosti v probíraném tématu a zda si uvědomuješ 
základní rizika?
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náZev lekce: 
grOOming41

Věk účastníků: 
12+ 
Délka trvání: 
45 min – 1 hodina
Pomůcky: 
video ilustrující kybergrooming

Cíle lekce: 
Žáci rozpoznají, kdy nátlak ze strany jiných lidí ohrožuje  >
jejich osobní bezpečnost a pohodu – budou schopni roz-
poznat a zvládnout riziko a rozhodovat se bezpečněji,
vypracují si účinné způsoby, jak takovému nátlaku  >
odolávat, včetně toho, že vědí, kdy a kde se jim do-
stane pomoci,
budou při používání ICT nezávislí a dokáží rozlišovat  >
fakta,
pochopí, jaké následky má grooming a ochotná účast  >
na riskantním chování online.

Příprava, poznámky: 
Když o této problematice hovoříme, je důležité, 
abychom nereagovali nějak přehnaně. Profesorka 
Sonia Livingstoneová zdůrazňuje, že:
„..stávající rizika si nezaslouží, abychom kolem 
nich rozpoutali morální paniku, ani nás neoprav-
ňují k tomu, abychom děti zásadně omezovali při 
používání Internetu, protože tím bychom jim ode-
přeli četné výhody, které jim nabízí. Samozřejmě, 
bude pro nás opravdu námaha, umožnit dětem 
přístup k Internetu a přitom jim pomoci vypěsto-
vat si dostatečné dovednosti, aby ho používaly 
správně.“
Dále dodává:
„Avšak rizika jsou přesto velmi rozšířená a jako 
cosi znepokojivého či přímo jako problém je pro-
žívá mnoho dětí, a tak je zde skutečně na místě 
razantní zásah ze strany vlády, pedagogických 
pracovníků, daného průmyslu a rodičů.“

41 Zdroj: Aktivita převzata z http://cs.teachtoday.eu/cs/Lesson-Plans.aspx.
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Aktivita:
Vyzvěte skupinu k diskusi o tom, jaká jsou rizika  
a výhody online komunikace a vztahů. Co můžeme 
udělat pro to, abychom rizika minimalizovali? Co 
už vědí o groomingu?
Kybergrooming je takové chování internetových 
uživatelů, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru 
a připravit je na schůzku v reálném světě, jejímž 
cílem je oběť pohlavně zneužít. Zdůrazněte hlavní 
myšlenku: člověk nemůže vždycky vědět, s kým 
právě po internetu rozpráví.
Vyberte a shlédněte učební video o online groomigu a 
diskutujte jeho obsah. Vhodný je například film Seznam 
se bezpečně (http://www.seznamsebezpecne.cz/).
Použijte některé z následujících otázek: 

Co vás na filmu překvapilo? >
Které věci činily oběť zranitelnou? >
Co by měla říci/udělat? >
Proč myslíte, že věřila člověku, který na ni zkoušel  >
grooming?
Proč nikomu neřekla, co se stalo?   >
Jak byste se zachovali vy? >

Reflexe:
Shrňte hlavní zásady obrany vůči groomigu obsa-
žené v této příručce. Žákům také můžete zadat 
úkol, aby si o groomingu našli další informace, 
příběhy, profily pachatelů apod.



62

metodické listy_
pláNy lekcí_

náZev lekce: 
kyBeršikAnA40

Věk účastníků: 
8+  
Délka trvání: 
45 min – 1 hodina
Pomůcky:
videa nebo kasuistiky, která názorně ilustrují, jak 
kyberšikana probíhá a působí, technika k pro-
jekci; vytištěné rady a doporučení pro uživatele 
Internetu a oběti kyberšikany.

Cíle lekce: 
Žáci uvažují o výhodách Internetu, mobilních telefonů  >
a virtuálního prostoru obecně, 
zvažují případné scénáře šikany a zkoumají, učí se  >
rozpoznávat své osobní pocity, dokáží se vcítit do si-
tuace oběti, uvědomí si, jak může kyberšikana na lidi 
zapůsobit, 
seznámí se s různými postupy, s jejichž pomocí lze  >
zabránit tomu, aby se dostali do nepříjemné situace, 
a naučí se, jak se s takovou situací vypořádat v pří-
padě, že nastane.

Příprava, poznámky: 
Tato hodina se zaměří na problémy s kyberšikanou 
ve škole. Některé školy budou mít pocit, že když 
žákům nepovolují mobilní telefony ani přístup na 
portály pro tvorbu sociálních sítí, kyberšikana není 
problém, který by právě ony musely řešit (protože 
se odehrává převážně mimo školu). Ale pokud jsou 
děti vystaveny kyberšikaně, veškerou bolest a zou-
falství, jež jim způsobuje, si s sebou přinášejí do 
školy. Učitelé dříve nebo později dospějí k závěru, 
že se touto oblastí zabývat musejí. 
Připravte si videa nebo kasuistiky, která názorně 
ilustrují, jak kyberšikana probíhá a působí. Vytisk-
něte rady a doporučení pro uživatele Internetu  
a oběti kyberšikany.

Aktivita:
Povídejte si s žáky o tom, jak přínosné je používání 
počítače a mobilního telefonu. Kolik z nich používá 
Internet každý den? K čemu ho používají? Co je na 
internetu nejlepší, co se jim líbí, co jim vyhovuje? 
Jaké má naopak nevýhody, co jim vadí?
Vysvětlete jim, že aby z těchto komunikačních 
technologií vytěžili skutečně maximum, je nutné, 

40 Zdroj: Aktivita převzata z http://cs.teachtoday.eu/cs/Lesson-Plans.aspx.
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aby byli připraveni vypořádat se se vším, co se jim 
může přihodit, zatímco jsou online. Ptejte se, co si 
představují pod pojmem šikana na internetu?
Pro ilustraci jim předložte vybrané příběhy nebo 
některé z videí, kde je nějaké dítě šikanováno pro-
střednictvím mobilu nebo internetu.

http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_ >
id=87922
http://teachertube.com/viewVideo.php?video_ >
id=92840&title=Cyberbullying 

Diskutujte o tom, co se tam objevilo. Jak na ně film 
působil? Stalo se někomu něco podobného? Jaké 
to bylo? Jakou radu by děti daly oběti? Co by mohly 
udělat? Uvažujte, co takový trýznitel nejspíš řekne 
o svém chování, až se s ním budete konfrontovat. 
Co si děti myslí o tom, proč lidé šikanují druhé?
Zeptejte se, proč si některé děti myslí, že toto 
je v online prostoru akceptovatelné chování. 
Vysvětlete, že lidé se často cítí nepřemožitelní 
v momentě, kdy komunikují online a ne tváří v tvář. 
Často komentují a říkají věci, které by je v reálném 
světě ani nenapadlo vyřknout.
S pomocí odkazů na příběh upozorněte, že jeden 
ze základních problémů spočívá v tom, že šikana 

neustane ve chvíli, kdy dítě odejde ze školy. Pro-
tože mobilní telefon s sebou nosíme pořád, trýz-
nitel má ke své oběti neustále přístup. 
Žáci by si měli uvědomit, že šikana by se neměla 
tolerovat ani ve škole, ani ve virtuálním prostoru. 
Musejí být schopni důvěřovat vlastním nepříjem-
ným pocitům a poznat, že tyto pocity značí, že 
je něco v nepořádku. Vysvětlete jim, že přece jen 
mohou něco udělat:  

Odhlaste počítač. >
Opusťte chatovací místnost nebo webové stránky. >
Zablokujte vzkazy od toho, kdo vás šikanuje.  >
Uložte a vytiskněte si jeho e-maily nebo svou historii  >
zpráv.
Nikdy trýzniteli neodpovídejte. >
Promluvte si s kamarádem o tom, jak danou situaci  >
vyřešit. 
Se svým zážitkem se svěřte rodičům, učiteli nebo ji- >
nému důvěryhodnému dospělému.

Další instrukce naleznete v této příručce.

Reflexe:
Jakou nejdůležitější věc si z hodiny odnášíte? 
Rozhodli jste se něco změnit, začít dělat jinak? 
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náZev lekce: 
lOAding...38

Věk účastníků: 
11+ 
Délka trvání: 
45 min – 1 hodina
Pomůcky:
Ideálně „A-tabule“, které si studenti budou moci 
obléknout přes ramena (např. balicí papír nebo 
papír na flipchart, do jehož středu vystřihneme 
otvor pro hlavu). Postačí ale i listy formátu A 4 + 
něco na jejich připevnění k oděvu, nejlépe spínací 
špendlík. Dále psací potřeby, fixy apod.

Cíle lekce: 
Žáci umějí vytvořit bezpečný profil na Internetu, vědí,  >
co si při vytváření bezpečného profilu rozmyslet,
vědí, jak se chovat, aby ochránili své soukromí, >
uvědomí si možné následky nevhodných voleb (např.  >
špatně sestaveného internetového profilu).

Příprava, poznámky:
Pokud někteří žáci netuší o existenci profilů na 
Internetu, bude užitečné mít pro ně nějaké pří-
klady39, abychom je také zapojili a zbylá skupina 
je přijala mezi sebe.

Aktivita:
Kolik žáků někdy posílalo informace online? Kolik 
žáků má online profil?
Rozdejte žákům „A-tabule“/listy papíru a požá-
dejte je, aby na ně vytvořili svůj profil. Povzbuďte 
je, aby do něj zahrnuli svoje „fotografie“ a všechen 
ostatní obsah, který by napsali do svého reálného 
online profilu. Nechte dostatek času (cca 20 min) 
na to, aby si svůj profil udělali co nejatraktivnější. 
Můžeme i vyhlásit soutěž o to, čí profil bude ten 
„nej“ na základě předem daných kritérií. 
Až všichni dokončí své profily, vyzvěte je, aby si 
je na sebe „oblékli“ (připevnili list papíru) a vyrazili 
s nimi na procházku po třídě. Pro větší účinek lze 
s kolegou vyučujícím domluvit krátkou návštěvu 

38 Zdroj: Aktivita převzata z http://www.teachtoday.eu/en/ Lesson-Plans/Folder.aspx?Folder=21.

39 Stačí vytisknout s pomocí klávesy print screen nějaký povedený profil a poslat dokola. Se zájmem si ho budou prohlížet všichni  
 a vyhneme se tím posměškům, které by na adresu „nepolíbeným“ mohly přijít.
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v jeho hodině (nižšího ročníku!) nebo žáky vyzvat, 
aby se oblékli a šli se projít ven. 
Poté, co se z procházky vrátí, diskutujte jejich 
zkušenost. Někteří z toho pravděpodobně nebu-
dou nadšeni pro to, co o sobě do svého profilu 
napsali. Často zaznívají slova jako trapas, hrůza, 
děsný apod.

Reflexe:
Žáci potřebují zjistit, že pokud něco není vhodné 
nebo přijatelné v reálném světě, pak to není 
vhodné a přijatelné ani ve světě virtuálním.
Body k diskusi: Povzbuďte diskusi o tom, jaké 
typy informací jsou přijatelné pro publikování 
online a proč je důležité udržet osobní informace 
v bezpečí.
Zdůrazněte, že vždycky musí pečlivě přemýšlet  
o informacích, které posílají online. Cokoli je 
veřejně posíláno, může kdokoli kdykoli vidět.  
Požádejte každého (nebo nechte promyslet ve 
skupinách), aby ostatním doporučil, jak zůstat 
bezpečně online. Dokáže se třída shodnout na 
jednom – nejlepším – doporučení? 

Na konci této lekce můžete žáky ještě jednou 
požádat, aby si vytvořili bezpečný online profil, 
případně změnili údaje v již vytvořeném. 
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náZev lekce: 
nA druHém kOnci42

Věk účastníků: 
8 – 12 let
Délka trvání: 
45 – 90 min 
Pomůcky:
host s přesnými instrukcemi, zástěna, ideálně 
dataprojektor, vytištěná pravidla pro prevenci 
kyberšikany a groomingu, lístečky s příběhy.

Cíle lekce: 
Žáci porozumí problematice osobní bezpečnosti v sou- >
vislosti s poskytováním soukromých informací online,
uvědomí si rizika chatování s cizími lidmi,  >
vědí, jak se na Internetu chránit, seznámí se se zdroji  >
pomoci a podpory a mají sebedůvěru je použít, po-
kud bude třeba,
procvičí si zvažování sociálních a morálních dilemat,  >
volbu zodpovědných rozhodnutí.

Příprava, poznámky: 
Klíčovým bodem je pro děti informace, že si nikdy 
nemohou být jisté, s kým na Internetu komunikují, 
a proto se při zveřejňování svých soukromých 
informací vystavují nebezpečí spamu, kyberši-
kany a manipulace, případně groomingu. 
Zajistěte hosta, který se lekce zúčastní. Může to 
být jiný učitel, rodič, asistent nebo dítě z jiné třídy. 
Jeho úkolem bude poskytovat dětem falešné 
informace, aby v nich vzbudil dojem, že je někdo 
jiný. Např. dospělý bude odpovídat na otázky dětí 
tak, aby v nich vzbudil dojem, že je dítě, apod.
V ideálním případě má host počítač připojený 
k dataprojektoru, takže své odpovědi může přímo 
psát na klávesnici a žáci je vidí. Alternativně lze 
psát odpovědi na list papíru, který je předáván 
učiteli.

Aktivita:
Pozvěte hosta do třídy a usaďte ho tak, aby byl 
před žáky skrytý, například za zástěnu.
Požádejte děti, aby si připravili otázky, kterými by 
se jim podařilo odhalit identitu tajemného hosta. 

42 Zdroj: Aktivita převzata z http://www.teachtoday.eu/en/Lesson-Plans/Folder.aspx?Folder=21.
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Žáci pokládají své otázky a host na ně písemně 
odpovídá. Nakonec se mají rozhodnout, s kým 
vlastně komunikují.
Cílem tohoto cvičení je ošálit děti tak, aby si mys-
lely, že mluví s úplně někým jiným. Po odhalení 
tajemného hosta by si měly uvědomit, že si nikdy 
nemohou být jisté, s kým po Internetu hovoří, a že 
někteří lidé jim budou lhát o tom, kdo jsou, kolik 
jim je let, kde pracují apod.
Poté společně uvažujte, jak lidé mohou zneuží-
vat informace, které jim kterýkoli online uživatel 
poskytne – soukromé informace jako je jejich 
adresa domů nebo na e-mail, telefonní číslo, plán, 
kam by chtěli odpoledne jít, koníčky apod.
Musí vědět, jak se chránit – nikdy neposkytovat 
žádné osobní informace, nesouhlasit se schůzkou 
s někým, koho znají pouze z Internetu, promlu-
vit si s důvěryhodným dospělým, pokud se jim 
na Internetu událo něco, z čeho nemají příjemný 
pocit. Zdůrazněte, že poradit se s důvěryhodnou 
dospělou osobou je velice důležité, protože ta jim 
může pomoci. Využijte pravidel obsažených v této 
příručce.

Body k diskusi:
Proč je obtížnější než v reálném životě vědět, s kým  >
doopravdy mluvím online?
Už se někomu něco podobného stalo? Jaké to bylo?  >
Co mohou udělat pro to, aby zůstali v bezpečí?  >
Jak se cítili, když zjistili, kdo je tajemným hostem?  >
Co budou dělat jinak, až budou příště online? >

Pokud máte dostatek času, pokračujte skupino-
vou prací s následujícími náměty:
Ivan má profil na Lide.cz, pravidelně na něj chodí, dopi-
suje si tam s kamarády, přidává fotky, které jim chce 
ukázat, píšou mu vzkazy na nástěnku. Najednou mu 
začne někdo na nástěnku přidávat sprosté a ponižující 
vzkazy, co má dělat?
Markéta si ráda píše s kamarády na icq, občas si píše 
s Mischak91, rozumí si spolu, povídají si o různých 
věcech, ale osobně se neznají. On se s ní chce sejít 
a chtěl by vědět, kde bydlí. Zatím mu to neřekla, ale 
přemýšlí o tom, pořád má trochu strach. Hrozí jí nějaké 
riziko?
Ivetě jednou přišla na mobil sms zpráva z neznámého 
čísla. Pochopila, že se pisatel spletl, tak mu odepsala, 
a vysvětlila mu, že ho nezná a že si spletl číslo. On jí 
opět odpověděl a začali si psát. Ivetě se to líbilo, ale 



68

metodické listy_
pláNy lekcí_

když se s ní chtěl sejít, nechtěla. Potom mu přestala 
odepisovat, ale on jí začal vyhrožovat, že ví, kam chodí 
do školy, tam si na ní počká atd. Co byste Ivetě poradili, 
aby udělala? Udělala podle vás Iveta něco špatně?
Zdeněk chodí do 8. třídy. Třída si založila stránku na 
Spolužácích, píšou si tam různé vzkazy, kde se co děje, 
kam by se mohli jít podívat atd. Dva kluci ze třídy si tam 
ale už o Zdeňkovi několikrát napsali, že je blbej, divně 
se oblíká, že určitě nemá žádnou holku, která by ho 
taky chtěla... Čte si to celá třída a Zdeňka to štve, co 
může udělat?
Mirka má už dlouho účet na Skype, používá ho pravi-
delně pro hovory se svými přáteli a někdy se tu i seznámí 
s novými lidmi. Jedním z těch nových kamarádů je i 
Patrik94, s kterým si hodně rozumí. Píšou nebo volají si 
skoro každý den, dokonce si už poslali i fotky. Chtěli by 
se spolu i sejít, protože jsou ze stejného města. Když si 
spolu volají, Patrik Mirku vidí, protože ona má na svém 
počítači zapnutou webkameru, Patrik ji na svém nemá. 
Hrozí nějaké riziko při jejich setkání? Udělala podle vás 
Mirka něco špatně?
Reflexe:
Požádejte žáky, aby ostatním řekli, co se v dnešní hodině 
naučili. Jakou hlavní radu by každý z nich ostatním dal?


