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Úvod 

Problematika sociálních sítí je výrazným fenoménem dnešní doby. S různými typy závislostí 

na komunikačních technologiích se potýká řada z nás, také proto jsme se rozhodli tomuto 

tématu věnovat projektový den. Na druhou stranu nám moderní technologie umožnily 

spolupráci s P-centrem, která by vzhledem k epidemiologické situaci jinak, než online 

neproběhla. 

 

Věková skupina  

Projektového dne se zúčastnili všichni žáci Praktické školy dvouleté. 

 

Cíl projektu 

● seznámení se s druhy sociálních sítí 

● nalezení a pojmenování uživatelských rizik 

● přiblížení rizik žákům formou hry 

● nabídnutí forem pomoci v konkrétních případech kyberšikany 

● upevnění získaných znalostí pomocí praktických cvičení a pracovních listů 

 

Časová dotace 

Přípravná fáze: 15 hodin 

Vlastní akce: 5 hodin 



Časový harmonogram 

8:30 – 9:00 – zahájení projektového dne, videohovor s P-centrem 

9:00 – 9:30 – promítání videa s modelovými situacemi (chatování s neznámými lidmi) 

9:30 – 10:30 – diskuze o videu, s pedagogy ve třídě, online s P-centrem 

10:30 – 13:00 – vyplnění pracovních listů, desková hra Městečko Kybernetov 

 

Realizace projektu 

Celý den byl zahájen scénkou o slečně, která je zachycena v sociálních sítích natolik, že už 

nevnímá rozdíl mezi skutečností a virtuální realitou. Žáci si na jejím příkladu měli uvědomit 

závažnost problému a také najít podobnosti s vlastním užíváním komunikačních technologií  

a sociálních sítí. Pracovníci P-centra předem obdrželi dotazy našich žáků ohledně sociálních 

sítí a kyberšikany, na jejichž základě pak natočili videa s modelovými situacemi. Po shlédnutí 

videí, jsme s žáky rozebírali příčiny a důsledky, které z navštěvování sociálních sítí plynou. 

Většina žáků nastalé situace vyhodnotila správně, doufám, že jsme jim opět více přiblížili skryté 

hrozby, kterých si často nejsou vědomi. 

Po krátké pauze jsme se rozdělili do menších skupin a následovala hra Městečko Kybernetov, 

která poukazuje na přemíru užívání moderních technologií a její dopad na rodinné vztahy, 

kamarádské vztahy a na zdravotní stav každého z nás. Další skupiny se věnovali vyplnění 

pracovních listů, zaměřených na pomoc obětem kyberšikany. Žáci také vyráběli plastiky lidí 

zachycených v sociálních sítích, které následně umístili na velkou virtuální síť, vytvořenou 

panem školníkem.  

 

Zdroje a pomůcky 

● interaktivní tabule, data projektor 

● desková hra Městečko Kybernetov (doporučeno NÚKIB) 

● pracovní listy autorky Kristýny Houškové 

● Rogers, V.: Kyberšikana:Pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty, Praha: Portál. 

● www.e-bezpeci.cz, www.kybersikana.eu, www.pomoconline.cz, www.bezpecne-online.cz 

● výtvarné potřeby, lepidlo, nůžky 

 

Zhodnocení projektového dne 

Vzhledem k epidemiologické situaci probíhal projektový den trochu jinak, než jsme zvyklí. 

Pracovníci s P-centra s námi sice komunikovali pouze online formou, ale žáci na ně velmi dobře 

reagovali a vše vyústilo v bohatou diskuzi, ze které jsme si odnesli mnoho informací. Žáci si 

začali lépe uvědomovat rizika, která z užívání sociálních sítí vyplývají, což jsme si ověřili 

http://www.pomoconline.cz/


v následných aktivitách. Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu věřím, že ho budeme i nadále 

rozvíjet.  

 

Fotografie z projektového dne naleznete ve fotogalerii. 

 

Zapsala: Tereza Dokoupilová 


