Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
KYBERŠIKANA - BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU, 2. ČÁST:
Mladší žáci (I. stupeň ZŠ):

1. Co je to kyberšikana?
a) Když mi někdo napíše třeba na Facebook něco, co se mi nelíbí
b) Druh šikany, který využívá elektronické prostředky (mobil, internet, e- maily apod.)- někdo
někomu např. opakovaně nadává, uráží ho, posmívá se mu
c) Když po mně chce někdo heslo do e- mailu nebo účtu na Facebooku nebo jiné soc. síti.
d) Když po mně chce někdo cizí poslat fotku.

2. Někdo Ti na internetu (e- mailu, skypu, facebooku, sms.) opakovaně nadává, posmívá se Ti a
uráží Tě. Co uděláš?

3. Myslíš, že hrozí nějaké riziko v souvislosti s hraním počítačových her a pokud ano, tak jaké?

4. Žák z vyšší třídy Tě požádá o půjčení mobilu, že se mu jeho vybil a potřebuje si zavolat.
S mobilem bude chtít odejít na chodbu, aby měl soukromí. Jak se zachováš?
a) Chápu to, nevidím v tom problém. Mobil si ale odemknu tak, aby neviděl heslo.
b) Je mi hloupé odmítnout. Nakonec, kdyby mi chtěl mobil ukrást, vím, jak vypadá. Ukážu mu, i jak
si přístroj odemkne. Až mi ho vrátí, heslo si změním.
c) Neznám ho a nechci, aby se dostal do mého soukromí. Může si zavolat, ale já budu poblíž.

5. Navštívil Tě Tvůj dobrý kamarád a na Tvém počítači měl otevřený svůj e- mail. Zapomněl se
odhlásit a už musel domů. Co uděláš?
a) Jsem zvědavý (zvědavá), co má v e- mailu, ale odolám pokušení a cizí e- mail odhlásím.
b) Trošku se do e- mailu podívám, abych věděl (a), s kým kamarádím a jestli mě nepomlouvá. Určitě
by mu to nevadilo.
c) Projdu e- maily a trošku si „zažertuji“ a napíšu několika kontaktům, ale nic urážlivého.
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6. Hodně se pohádáš s kamarádem (kamarádkou), přestanete spolu kamarádit a on (ona) se
začne kamarádit s někým jiným a tebe ignoruje. Co uděláš?
a) Znám nějaké její (jeho) tajemství, se kterými se mi svěřil (a), tak to vyvěsím na Facebook.
b) Zkusím si najít jiného kamaráda (jinou kamarádku).
c) Vím, že mě pomlouvají. Nachystám odvetu. Založím si falešný profil a dám tam jeho (její)
fotku a pod to napíšu nějaké urážky.

7. Jak je možné, že se někdo cizí dostal do tvého e- mailu nebo na profil u on-line počítačové hry?

8. Paní učitelka vám dala písemku a ty a několik spolužáků jste dostali špatnou známku. Chtějí
napsat do Vaší skupiny na Messengeru něco urážlivého a dát tam její fotku. Co uděláš?
a) Řeknu jim, ať to nedělají. Myslím, že by z toho mohli mít problém.
b) Řeknu, aby tam nedávali fotku. Komentář „olajkuji“, ale nic urážlivého nepřipisuji.
c) Dobrý nápad, s písemkou jsem nepočítal a špatná známka mi zkazila průměr.
9. Může se někdo na internetu vydávat za někoho jiného?
a) Ne, každý píše své pravé jméno
b) I kdyby, poznal bych to
c) Ano, může, má vymyšlené jméno a povídání o sobě a jen těžko to odhalíme
10. Jaký můj údaj na sociální síti by měl být viditelný pro všechny uživatele?
a) Jen jméno a příjmení
b) Jméno, příjmení a datum narození
c) Přezdívka a město, kde bydlím
d) Jméno a bydliště

