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1. Úvod
Metodika Projektového dne S kyberšikanou v duši vznikla díky stejnojmennému projektu,
který byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví v roce 2014. Projektové dny
probíhaly na základních školách v Moravskoslezském kraji a celkově jich bylo realizováno patnáct.
Organizátoři ze spolku Rizika internetu a moderních technologií (Nebuď oběť) měli dostatek
zpětné vazby od kantorů, spoluorganizátorů z řad žáků devátých tříd i samotných účastníků
projektového dne k tomu, aby byla upravena dle potřeb vedení základních škol.
Organizace projektového dne byla v rámci projektu rozdělena mezi:
1) členy spolku Nebuď oběť – materiální zabezpečení pomůcek, organizace obsahové stránky,
motivace a vedení žáků-organizátorů, získání zpětné vazby, komunikace s vedením školy a
pověřeným kantorem, flexibilní přizpůsobení počtu a obsahu stanovišť dle potřeb konkrétní
školy,
2) pověřeného kantora – komunikace s organizací Nebuď oběť a předávání informací vedení
školy, zajištění a vedení žáků-organizátorů,
3) vybrané žáky, kteří plnili roli organizátorů na jednotlivých stanovištích. Počet žáků byl vždy
závislý na počtu stanovišť, obecně se dá počítat s dvěma žáky na stanoviště.

Tato metodika se nicméně snaží předložit návod realizace projektového dne tak, aby byla
škola v jakékoli části ČR schopna zrealizovat projektový den bez přítomnosti externí
organizace a s minimálním finančním nákladem na pomůcky.
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2. Specifikace projektového dne S kyberšikanou v duši
 Projektový den S kyberšikanou v duši se snaží oživit tradiční podobu formálního vzdělávání
na 2. stupni základní školy, podpořit kompetence žáků k řešení problému, sociální,
komunikativní i pracovní. Žáci-organizátoři si navíc na vlastní kůži prožijí jeden den na pozici
učitele, kde bude kladen důraz na jejich samostatnost, odpovědnost, kreativitu,
sebeprezentování, trpělivost i schopnost vysvětlit zadání. Zároveň má za cíl prolomit
anonymitou žáků v rozdílných ročnících, podpořit budování nových přátelských vztahů ve
škole a minimalizovat riziko šikany a kyberšikany.
 Úkoly a cvičení projektového dne S kyberšikanou v duši jsou zaměřeny na prevenci
kyberšikany (interaktivní cvičení v programu SMART Notebook, tvorba papírové plachty
s desaterem bezpečného internetu, simulované situace internetové komunikace, paměťové
dovednosti atd.). V rámci projektu měli účastníci možnost k seznámení s různými možnostmi
trávení času v jejich okolí (zájmové kroužky, sportovní aktivity, soutěže, kulturní akce atd.), a
to prostřednictvím partnera projektu - Rada dětí a mládeže MSK – RADAMOK (o
RADAMOK viz. http://www.radamok.cz/).
 Projektový den je koncipován jako celoškolní akce pro 2. stupeň základní školy, skládající se
z aktivit na samostatných stanovištích (dle potřeb školy mluvíme o 10 až 13 stanovištích).
Z uskutečněných projektových dnů byl celkový počet účastníků pro 13 stanovišť 170 žáků.
Počet i obsah jednotlivých stanovišť lze libovolně upravovat dle potřeb konkrétní školy, je
tudíž reálné uspořádat projektový den o pěti stanovištích pro týmy o minimálním počtu pěti
žáků.
 Týmy plnící jednotlivé aktivity na stanovištích jsou poskládány z žáků napříč ročníky, díky
čemuž dochází ke spolupráci mezi žáky, kteří se příliš neznají a během normálního školního
dne se míjí na chodbách, starší žáci pomáhají mladším dětem z nižších ročníků, dochází
k seznamování a prožívání společného úspěchu, což je jedním ze základních způsobů
prevence nejen kyberšikany, ale i šikany obecně, odbourává se tak anonymní prostředí a
podhoubí pro kyberšikanu.
 Jedním ze zásadních předpokladů pro úspěšnou realizaci projektového dne je dostatečná
informovanost a motivace žáků-organizátorů k svědomitému plnění stanovených povinností a
metodiky jednotlivých úkolů. Důležité je pozitivní naladění a pocit, že žáci neplní jen příkazy
učitelů, ale aktivita je jejich dobrovolnou činností a díky ní se mohou sami rozvíjet.
Doporučujeme proto při prvotním seznámení nechat žáky stanoviště vybírat samostatně podle
vlastních preferencí, případně dát prostor pro vlastní stanoviště. Pro deváté ročníky byl
v mnohých případech projektový den brán jako rozloučení se školou.

Publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR

2. Příprava projektového dne na škole
1) VEDENÍ
Základním předpokladem pro úspěšné zrealizování každého projektového dne je podpora ze
strany vedení školy a stanovení kantora, který bude mít organizaci na starosti. Společně
s vedením je nutné především pevné stanovení termínu konání akce a upozornit žáky na
změnu organizace výuky. Pokud by se akce konala i venku, upozorníme na sportovní obutí,
případně oblečení.
2) ORGANIZÁTOŘI
Stanovení organizátorů – nejčastěji jimi byli žáci 9. ročníku, jejich volba je logická z hlediska
věku a vyzrálosti, nicméně je možné za organizátory určit i žáky z 8. ročníku, především
z důvodu nedostatečného počtu, či nedostatečné kázně.
3) ÚČASTNÍCI
Určení celkového množství účastníků, podle něhož stanovíme počet stanovišť. Počítejme
s tím, že musíme odečíst organizátory. Na jedno stanoviště přibližně dva organizátoři, dle
okolností je možné některé úkoly zvládnout i v jednom člověku. Maximální počet účastníků
při realizovaných projektových dnech byl 170 žáků při 13 stanovištích. Je vhodné, aby byl
maximální počet v jednom družstvu 13 členů. Minimální počet stanovme na 5, přičemž
nemusíme dodržet stejný počet družstev jako stanovišť, tzn. že můžeme mít více stanovišť než
družstev ( ne naopak!).
4) STANOVIŠTĚ A POMŮCKY
Stanovení stanovišť vždy závisí na vybavení konkrétní školy, v metodice uvádíme možnosti
variabilit tak, aby nebyla jejich realizace příliš materiálně náročná. Seznam pomůcek je
v metodice uveden při každém úkolu. Nebojte se však použít vlastní kreativitu a upravit si
úkoly dle vlastních možností.
Místo stanoviště určete na základě činnosti. Při projektových dnech jsme se vždy snažili, aby
byla větší část stanovišť ve venkovních prostorách, nicméně úkoly vyžadující interaktivní
tabuli, případně počítač, jsme museli logicky ponechat ve školní třídě.
5) MAPA STANOVIŠŤ
Ještě před konání projektového dne je nutné sestavit tzv. Mapu stanovišť (viz. Příloha č. 1),
která bude obsahovat informace o umístění jednotlivých stanovišť. Není nutné ji zpracovávat
jako kreslenou mapu, postačí například uvést 8. A, chodba v 2. poschodí, hřiště, tělocvična
atd.
Vždy nezapomeňte naplánovat stanoviště i pro případ špatného počasí – tzv. mokrou a
suchou variantu!
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3. Organizace a průběh projektového dne
1) Příprava stanovišť organizátory
- Organizátoři se schází cca 40 minut před začátkem projektového dne.
-

Časově vyjde chystání stanovišť přibližně 20
minut, nicméně je vhodné, aby si vedoucí
projektového dne obešel všechny organizátory
a ujistil se, že mají všechny potřebné pomůcky
a ví, co je jejich úkolem.

-

Každá místnost/umístění stanoviště by mělo
být označeno barevnou cedulí s číslem
stanoviště, aby bylo místo pro účastníky
snadněji rozpoznatelné.

-

Na stanovišti by měla být k dispozici metodika úkolu tak, aby ji měli organizátoři
kdykoli k dispozici pro připomenutí postupu vedení úkolu.

-

Na všech stanovištích je zároveň rozdaná tzv. Karta stanoviště (viz. Příloha č. 2), do níž
jsou zapisovány jednotlivé týmy, které již absolvovaly úkol. Karta stanoviště slouží
k přehledu, kolik týmů již úkol absolvovalo a kolik jich ještě zbývá.

-

Všem organizátorům se předá informace, že jeden z nich bude přítomen na úvodním
zahájení projektového dne i s číslem stanoviště.

2) Úvodní rozdělení
- Pro úvodní rozdělení je vhodné použít megafon, při
nástupu 70 – 130 žáků je nutné, aby všichni přítomní
slyšeli a řídili se dle instrukcí vedoucího projektového
dne.
-

Žáci si nastoupí podle tříd a jsou pod dohledem třídních
učitelů, případně jiným dohledem.

-

Vedoucí projektového dne nejprve pronese úvodní slovo na uvítanou a ještě před
instruktáží provede rozdělení účastníků do jednotlivých týmů tak, že třídní učitelé
rozpočítají svou třídu od jedné do deseti (v případě, že je celkově 10 stanovišť, pokud je
vyšší, rozpočítáváme vždy dle skutečného počtu stanovišť).

-

Jakmile jsou třídy rozpočítány, stoupnou si organizátoři do řady vedle sebe s čísly
jednotlivých stanovišť tak, aby byli vzestupně seřazeni.

-

Hlavní organizátor dá pokyn k tomu, aby si jednotlivý žáci našli své číslo a přiřadili se ke
svému týmu. Organizátoři drží ceduli s číslem nad hlavou tak, aby byla vidět po celou
dobu rozdělování.
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Při větším počtu žáků může dojít
k tomu, že v prvním až třetím týmu
bude vyšší počet žáků, problém
vyřešíme tak, že nadbývající žáky
přepošleme do posledních družstev.
Nicméně je lhostejno, jestli se bude
počet v jednotlivých družstvech lišit o
dva.
- Jestliže jsou týmy rozděleny,
rozdáme každému z nich Kartu
týmu (viz Příloha č. 3) a Mapu stanovišť (viz Příloha č. 1).
- Nyní přistoupíme k podrobnějšímu seznámení s organizací, neopomene zdůraznit
následující body:
 Pro všechny je připraveno 10 (případně 12, 13) samostatných stanovišť, jejich
úkoly se zaměřují na rizika internetu, jakými jsou kyberšikana, sexting,
kybergrooming, sociální sítě atd.
 Cílem týmu je získat všech 10 (případně 12, 13) razítek do Karty týmu, kde
jsou uvedeny názvy jednotlivých stanovišť.
 Mapa stanovišť slouží k orientaci, aby účastnící věděli, kde mají stanoviště
hledat.
 Na splnění úkolu na každé stanoviště má tým 15 minut, pokud úkol splní a na
řešení se podíleli všichni členové, má právo na udělení razítka.
 Toaleta, případně svačina je v režii týmu. Můžeme také oznámit, že platí velká
přestávka, jinak dle potřeb.
 Oznámíme také závěrečné ukončení a nástup, který bude např. v 11. 30 ve
vstupní hale. Tým se zde shromáždí bez ohledu, jestli mají splněny všechny
úkoly.
 Ihned po příchodu týmu na první stanoviště se společně domluví na názvu
týmu, který zapíší do označeného pole v Kartě týmu.
 Naposled upozorníme, že nechodíme po stanovištích nahodile, ale vzestupně
podle začínajícího stanoviště. Pokud tým začíná na stanovišti 5, pokračuje 6,
7, 8, 9 atd.
 Poslední pokyn je, aby si organizátoři odvedli týmy na své stanoviště, čímž
započíná projektový den. Můžeme taktéž stanovit čas, od nějž se počítá
začátek činnosti na stanovišti, vyhneme se tak rozhození časů hned na začátku
projektového dne.

Rozdělení žáků do jednotlivých týmů lze udělat již před samotným konáním projektového
dne, čímž si můžeme ušetřit čas při ranním nástupu a vyvarujeme se spojení žáků, u nichž
hrozí konflikt, či zvýšená nekázeň.

Publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR

4. Metodika jednotlivých stanovišť
 Metodika vychází z praktických zkušeností patnácti realizovaných projektových dnů. Je ji
možno libovolně upravovat dle potřeb školy.
 Časový limit pro všechny stanoviště je 15 minut, celkově počítejme s časem 20 minut i
s přechody mezi jednotlivými stanovišti.
 Potřebné pomůcky jsou vždy uvedeny u konkrétního stanoviště.
 Fotodokumentace jednotlivých stanovišť vznikla při realizovaných projektových dnech
v roce 2014 na těchto školách v Moravskoslezském kraji:

ZŠ Ostrčilova, Ostrava
ZŠ Opava, Mařádkova
ZŠ a MŠ Raškovice
ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek
ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6
ZŠ Ostrava Nádražní 119
7. ZŠ Frýdek-Místek
ZŠ a MŠ Olbramice
ZŠ Odry Pohořská 8
ZŠ Ostrava-Stará Bělá
ZŠ I. Hurníka, Opava
ZŠ Opava, Krnovská
ZŠ a MŠ Velká Polom
ZŠ a MŠ Skřipov
ZŠ Klimkovice
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1. STANOVIŠTĚ

JEDENÁCTERO CHYTRÉHO SURFAŘE

MÍSTO: třída/venku s lavicemi
POMŮCKY: stopky, panel/plachta s desaterem chytrého surfaře, větší papír na plakát, lepidlo, nůžky,
časopisy/noviny, barevné fixy, obrázek s vzorovými plakáty desatera, razítko
ÚKOL:
 vytvořit vlastní plakát s desaterem bezpečného internetu
 spolupracovat, rozdělit si jednotlivé úkoly a společně se podílet na tvorbě plakátu
POPIS: aktivita na procvičení skupinové spolupráce, paměti a zásad bezpečného internetu. Skupina
dostane 1 min. na to, aby si zapamatovala všech deset zásad bezpečného internetu. Po uplynutí minuty
musí společně vytvořit koláž z časopisových/novinových obrázků a desatera bezpečného internetu.
ČINNOST ORGANIZÁTORA:
1. Přečte úkol aktivity a 1. zadání z karty stanoviště:
„Společnými silami si zapamatujte všech deset zásad bezpečného internetu, máte na to 1 min.“
2. Odpočítá začátek, otočí plakát a změří minutový interval. Žáci si nesmí dělat písemné poznámky.
3. Přečte 2. zadání z karty stanoviště:
„Nyní je vašim úkolem společně vytvořit plakát s jedenácterem bezpečného internetu, ozdobte jej
výstřižky z časopisů a vlastními kresbami. Nehodnotí se čas, ale celkový vzhled plakátu. Nezapomeňte
přidat jedenáctou zásadu, kterou společně vymyslíte.“
4. Udělí razítko do karty družstva a poznačí si účastníky do své karty.
Vystřihování a lepení koláže desatera
Měření časového limitu k zapamatování desatera.

Výsledné koláže.
POZNÁMKA:
Zásady bezpečného internetu lze vytisknout ze
stránek www.nebudobet.cz, či jiného veřejně
dostupného zdroje, případně jej lze promítnout
pomocí dataprojektoru.
Koláže lze následně vyžít k výstavě po chodbách
školy.
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DESATERO CHYTRÉHO SURFAŘE

1. Nesděluji a nezveřejňuji osobní údaje (věk, telefon, adresu,
email atd.).
2. Facebook si nastavím na přátele, nepřidávám si cizí uživatele, u
nichž si neověřím jejich pravou identitu a dávám pozor na to, co o
sobě sdílím.
3. Totožnost uživatelů si ověřuji pomocí webkamery, fotky na přání
nebo potvrzení u jiných uživatelů.
4. Nepořizuji a neposílám svoje nahé fotografie.
5. Před randem po netu si jsem 100% jistý tím, kdo přijde.
Někdo mě může doprovodit, ale určitě o tom někdo ví!
6. Na netu, FB, chatu a u her trávím jen rozumnou dobu.
7. Udržuji všechna hesla na email, FB, Skype atd. v tajnosti.
8. Nevěřím každé informaci, kterou si přečtu, nebo mi pošlou!
9. Komunikuji slušně a ignoruji vulgární zprávy.
10.

Když mě něco/někdo šokuje, uráží, ponižuje, opustím
stránky a svěřím se někomu, komu věřím.
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2. STANOVIŠTĚ

SMART NOTEBOOK

MÍSTO: třída s interaktivní tabulí
POMŮCKY: cvičení SMART Notebook, razítko, notebook, interaktivní tabule s funkčním
programem Smart Notebook
ÚKOL:
 úspěšně absolvovat všechna připravená cvičení v programu SMART Notebook
 společně se podílet na správném řešení, členové se sice u tabule střídají, ale mohou si
navzájem radit.
 Cvičení ve SMART Notebooku jsou interaktivní a dostatečně návodné, takže na organizátora
neklade příliš velké nároky. Skupina musí společnými silami zvládnout všechna cvičení,
pokud pochybí, musí dílčí cvičení absolvovat znovu. Cvičení lze stáhnout na stránkách spolku
Nebuď oběť.
ČINNOST ORGANIZÁTORA:
1. Přečte úkol aktivity a spustí cvičení.
2. Dohlíží na to, aby byla všechna cvičení správně vyřešena, při špatné odpovědi, se opakuje celé dílčí
cvičení znovu.
4. Udělí razítko do karty družstva a poznačí si účastníky do své karty.

Pozn. Pokud není škola vybavena interaktivní tabulí, lze využít jen dataprojektor, či počítač, přičemž
žáci požívají obyčejnou myš.
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3. STANOVIŠTĚ

FILMOVÉ STUDIO

MÍSTO: třída, místo, kde je zajištěn klid, na dveře učebny je vhodné umístit nadpis: Vstupujte na
vyzvání, natáčí se!
POMŮCKY: videokamera/fotoaparát s možností natáčet video, rekvizity (notebook, mobily, paruky,
klobouky, masky, převleky atd.)1
ÚKOL:
 Natočit na jeden záběr krátkou scénku na téma kyberšikana, sexting, kybergrooming,
nezodpovědné seznamování.
 Vymyslet společně scénář scénky tak, aby si zahráli všichni. Ne všichni musí být ale herci,
někdo může hrát vypravěče, věšák, stůl, psa, sluníčko atd.
 Žáci mohou využít kostýmy, humor i nereálné situace. Necháváme žákům dostatek prostoru
k vymyšlení a rozdělení rolí.
ČINNOST ORGANIZÁTORA:
1. všechny uvítá na stanovišti a přečte úkol
2. Žáci mají přibližně 10 min. na prohlídku kostýmů a sestavení scénáře.
3. Pokud chtějí, mohou být i sami kameramani. V jiném případě natáčí organizátor dle pokynů žáků.
4. Žáci si mohou video prohlédnout, ale nesmí tím zdržovat ostatní. Videoklipy budou promítány při
závěrečném vyhodnocení na velkou obrazovku.
5. Udělí razítko do karty družstva a poznačí si účastníky do své karty.

1

Čím více různorodých masek a převleků je k dispozici, tím rozmanitější videa budou.
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4. STANOVIŠTĚ

STŘELNICE

MÍSTO: vhodné pro střelbu ze vzduchovky, protisvah, případně v tělocvičně s náležitou ochranou
proti zničení stěn.
POMŮCKY: terče ve 3 barevných variacích, vzduchovka, diabolky, sada otázek, fix, podložka pro
střelce, pro mokrou variantu je potřeba tří košů a míčky.
ÚKOL:
 Odpovědět na 8 z 10 otázek tak, že trefíte terč s barvou správné odpovědi.
 Pokud se tak nestane, počítá se celkový součet správných zásahů, který musí dát alespoň 45
bodů.
 Jestliže je součet nižší než 45 bodů, máte 3 pokusy na to, abyste jej dosáhli.
POPIS: Aktivita klade vyšší nároky na bezpečnost a disciplínu účastníků. Nejprve musíme žáky
instruovat, jakým způsobem se zachází se vzduchovkou a jaká jsou bezpečnostní pravidla:
1) Nemířit i s nenabitou zbraní na někoho jiného.
2) Bezpodmínečně se řídit pokyny organizátora, v případě nekázně je úkol nesplněn.

ČINNOST ORGANIZÁTORA:
1. všechny uvítá na stanovišti a přečte úkol s pravidly bezpečnosti, jak manipulovat se zbraní.
2. Jelikož je 10 otázek, žáci si zvolí pořadí, v jakém se budou na stanovišti střídat.
3. K nabité zbrani zalehne první střelec, organizátor přečte otázku, družstvo se shodne na barvě
správné odpovědi.
4. Střelec vystřelí na terč a jde poznačit k zásahu na terči číslo otázky tak, aby se na konci dalo celé
cvičení vyhodnotit.
5. Jakmile všichni odstřílí, jde se vyhodnocovat k terčům. Vyhlásí se správné odpovědi a spočítá
celkový počet.
6. Vyhodnocení:
 8 a více otázek správně - splněno.
 Méně jak 8 otázek správně – spočítá se celkový počet správných zásahů.
 Součet správných zásahů je více jak 45 – splněno.
 Součet správných zásahů je méně jak 45 – 3 pokusy na dostřílení 45 bodů.
5. Pokud je splněno, udělí razítko do karty družstva a poznačí si účastníky do své karty.
DOPORUČENÍ: Střelnici jako jediné stanoviště doporučujeme realizovat s pedagogickým
dohledem.

Střílející leží na podložce, všichni ostatní členové stojí za ní a
odpovídají na otázku, pedagogický dohled může nabíjet a
korigovat bezpečnost na stanovišti.
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Tři rozdílně barevné terče jsou umístěny do
protisvahu, zde při poznačování zásahu číslem
otázky střílejícím.

Tzv. Mokrá varianta v tělocvičně, nutné je řádné
zabezpečení stěny proti poškození diabolkou.

Příklad označení zásahu v terči, zde jsou zaznamenány zásahy z otázky
číslo 5 a 3, podle tohoto systému můžeme na konci aktivity snadno
vyhodnocovat.

NÁHRADNÍ/MOKRÁ VARIANTA STŘELNICE: Hod na barevné koše
Jelikož jsme se při realizaci projektových dnů setkali s odmítnutím realizovat střelbu ze vzduchovky,
vymysleli jsme náhradní variantu, která se dá použít i jako mokrá varianta do tělocvičny. Střelba ze
vzduchovky může být nahrazena např. házením míčků do barevných košů, vyhodnocuje se průběžně
po každém pokusu, poté následovně:
 8 a více otázek správně a v koši - splněno.
 Méně jak 8 - dostávají se 3 pokusy na splnění limitu 8 míčků v koši.

Náhradní i mokrou variantu vytvoříme tak, že
vzduchovku s terči nahradíme míčky a koši.
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STŘELNICE – OTÁZKY

1. Mezi osobní údaje nepatří
Telefonní číslo
Adresa
Číslo bot
2. Pokud mě někdo na chatu požádá o prozrazení adresy, telefonu, věku atd.:
Pošlu mu je teprve tehdy, až on pošle svoje
Nepošlu je, jde o citlivé údaje.
Pošlu je jen na základě protislužby, tzn. Za peníze, kredit na mobil, lístky do kina..)

3. Když mi na internetu někdo tvrdí, nebo má napsáno v profilu, že mu je 11 let a pošle mi
jako důkaz svoji fotku:
Můžu mu věřit a poslat mu svoje.
Nemůžu mu věřit, věk i fotografie se dají zfalšovat, ukrást atd.
Sdělím mu jen svůj telefon a těším se, jak si budeme fajně psát.
4. Pravou identitu člověka na internetu můžu zjistit:
Pomocí webové kamery, nebo fotografie na přání.
Pomocí kouřových signálů.
Pravou identitu zjistit nelze a pátrat po ní je trestným činem.
5. Mobil, internet, hraní her nebo Facebook jsou:
Zdraví škodlivé a malé děti by je vůbec neměly používat.
Dobří pomocníci, ale nesmí se to s jejich používáním přehánět.
Musíme je používat co nejvíce, abychom neztratili krok s ostatními spolužáky.
6. Když mi někdo pošle urážlivou SMS, email, nebo vzkaz na Facebooku:
Nereaguji, a pokud se to opakuje, svěřím se rodičům, kamarádovi, učitelům, Lince bezpečí
Odpovím mu stejně vulgárně
Začnu trénovat, abych mohl lépe utíkat.
7. Hesla ke své emailové schránce, účtu na Facebooku atd.:
Můžete říct, jen svým rodiným příslušníkům (babičce, bratranci, sourozencům)
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Neříkejte nikdy nikomu, a pokud jste hodně mladí a máte dohodu s rodiči, tak jen rodičům.
Můžete bet obav sdělit své best kámošce nebo supr čupr kámošovi, nikdy by to přece
nepoužili proti vám!

8. Pokud umisťuji své fotografie na internet:
Ztrácím nad nimi kontrolu a může s nimi kdokoli cokoli udělat (stáhnout, přemístit, upravit..)
Vybírám jen ty, na kterých mi to opravdu sluší.
Vybírám jen ty, na nichž není nikdo jiný kromě mě.
9. To, na co máš nárok při používání internetu, zahrnuje tzv. Listina dětských práv na
internetu, která ale NEOBSAHUJE jakou zásadu:
Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo jim nevěřím.
Mám právo nahlásit rodičům každého, kdo se chová divně, chce po mně nahé fotografie,
tahá ze mě adresu, věk, název školy atd.
Mám právo dělat na internetu cokoli, co chci.

10. Počítačové viry:
Jsou bacily, které můžu chytit z počítačové klávesnice, a proto si vždy po práci na PC musím
umývat ruce, abych něco špatného nechytil.
Jsou škodlivé programy, před nimiž nás chrání antivirus a vlastní opatrnost při otevírání cizích
příloh emailů a souborů z internetu.
Jsou běžné programy v PC, které pomáhají k lepšímu výkonu.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO STŘELBU ZE VZDUCHOVKY
U vzduchovky se počítá s dostřelem 250 m. Za terči musí být vhodné pozadí, které neodrazí projektil (stráň,
písek, prkna apod.). Při střelbě vzduchovkou vše na povel, totéž u luku, malorážky, přísná kázeň. Pro střelbu
musí být vymezen a bezpečně zajištěn prostor, v němž se nesmí nikdo pohybovat, ani náhodný chodec, prostor
pro střelbu musí být označen a hlídán. Před střelbou prověřit čistotu hlavně, aby nedošlo k jejímu roztržení.
Zbraň se nabíjí pouze na povel, a to na určeném místě v poloze ke střelbě (hlaveň míří do stanoveného směru).
Při odložení zbraně či změně polohy zbraň zajistit a vyjmout střelu, u vzduchovek zlomit hlaveň. K terčům lze jít
až po zabezpečení zbraně, na povel vedoucího. Na střelnici doporučujeme mít lékárničku.
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5. STANOVIŠTĚ

KRIS KROS

MÍSTO: hřiště/chodba, kde se může běhat do větší vzdálenosti
POMŮCKY: kartičky s abecedou ve třech barevných variacích, papír A4 na básničku, fix, propiska
ÚKOL: Posbírejte v časovém limitu 5 minut co nejvíce písmen tak, abyste z nich poté mohli
poskládat co nejvíce slov a ze slov báseň. Pro písmena běháte po jednom a vzít si můžete vždy jen
jedno, všichni se musí v běhu vystřídat. Sbírejte ale jen svou barvu abecedy, jiná barva se nepočítá.
ČINNOST ORGANIZÁTORA:
-

-

Přečte základní zadání, tým si vybere barvu sbíraných písmen, odpočítá start a změří
pětiminutový minut.2
Po limitu zopakuje zadání: Napište co nejvíce slov z nasbíraných písmen tak, abyste z ní
mohli napsat báseň, nejlépe na téma kyberšikany, sociálních sítí, hraní her atd. (počítají se
i jména, města, zkratky typu SMS, LOL aj.). Každé písmeno můžete použít opakovaně.
Pokud chcete další písmena, máte možnost si zaběhnout pro další tři písmena, ale jen
v případě, že splníte zadané úkoly.
Básničku nakonec napište fixou tak, aby si ji mohl každý přečíst, a aby byl úkol splněný,
musíte básničku odrecitovat všichni zároveň.
Pokud je splněno, udělí razítko do karty družstva a poznačí si účastníky do své karty.

Rozmístění barevných abeced na chodbě, pokud chceme úkol ztížit,
uložíme karty písmeny dolů tak, aby je nebylo možné hned přečíst.

Skládání slov na papír
z posbíraných písmen.

Plnění úkolu dřepu ve dvojici pro
získání dalšího písmene.

2

Časový limit je vhodné upravit dle vzdálenosti k písmenům, pokud je vzdálenost kratší, zkrátíme i celkový
limit, v opačném případě limit prodloužíme.
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6. STANOVIŠTĚ

MAJÁK BEZPEČÍ

MÍSTO: ve třídě, venku s lavicemi
POMŮCKY: karton, fixy, nůžky, pravítko, špejle, lepicí páska, barevný papír na vlajku, plachta
(místo, kam se uloží vytvořené majáky),
ÚKOL: úkolem je postavit maják z kartiček kartonu o velikosti 10x10cm, na jehož stěnách budou
napsány chování, zásady, výhody a nevýhody užívání internetu. Pojmy by měly být poskládány tak, že
na podstavě jsou napsány negativní projevy doplněné mračícím se smajlíkem, od spodu pak méně
vhodné, po ty žádoucí s usmívajícím se smajlíkem. Nahoře se připevní vlajka z barevného papíru,
z jedné strany bude nejdůležitější zásada, na druhé podpisy celého družstva.
ČINNOST ORGANIZÁTORA:
-

Přečte zadání úkolu, předá pomůcky s pásem lepenky, z níž se vystřihují karty.
Jelikož je stavba majáku bez lepidla, může upozornit na nastřihnutí a zasunutí
jednotlivých karet.
Doporučujeme vytvořit vzor majáku, postačí o dvou patrech i s popisky a smajlíky.

Zasunování karet bez použití
lepidla.
Výsledný maják bezpečí by měl být
schopen stát.

Uspořádání pracovního místa tak, aby se na činnosti mohli podílet všichni
společně.

Publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR

7. STANOVIŠTĚ

DOBÍJENÍ BATEREK

MÍSTO: venku i ve třídě, je jen potřeba volného místa pro pohyb celé skupiny
POMŮCKY: dostatek papíru A4, mohou být i barevné, propisky/fixy pro celou skupinu
ÚKOL: Hlavním cílem aktivity je členy týmu trošku blíže seznámit a následně všem zvednout
sebevědomí. Nejprve zahrajeme v rychlosti hru Ztráta identity. Poté je za úkol nakreslit na A4 baterku
a jméno, upevníme papír na záda a ostatní mají za úkol napsat ostatním do baterky něco pozitivního,
čeho si na tom druhém váží, co se mu na něm líbí, v čem ho obdivuje atd.
ČINNOST ORGANIZÁTORA:
1. Všechny uvítej na stanovišti „Vítáme vás na stanovišti číslo 7. Dobíjení baterek.“
2. Nyní vysvětli pravidla hry Ztráta identity: „Nyní bude vašim úkolem zahrát si hru Ztráta
identity, její pravidla jsou jednoduchá. Když někoho potkáte, s kým si měníte identitu, dáte mu
ruku nad hlavu a řeknete své jméno a přiřadíte k němu to, co máte rád. Např. Já jsem Jirka a
mám rád Baník. Jakmile si s někým identitu vyměníte, ztrácíte svou a v další dvojici se
představujete poslední získanou identitou.“
3. Nech tým hrát cca 3 min., poté vyhlas, ať si najdou svou vlastní identitu, kdo ji má, odchází
stranou. Hra končí do jedné minuty. Není nutné, aby všichni našli svou identitu.
4. Rozdej papíry, na které si všichni nakreslí baterii a nad ní své jméno. Vzor můžeš mít na
tabuli. Všichni si ji připnou na záda a mají za úkol ostatním baterku dobít něčím pozitivním,
tím, čeho si na tom druhém váží, co se mu na něm líbí, v čem ho obdivuje atd.
5. Důrazně upozorníme, že je přísný zákaz psát cokoli negativního, urážlivého, není nutné psát
všem, jen tomu, komu chceme.
6. Po ukončení limitu dej pokyn, aby si všichni vlastní baterku přečetli a případně upozornili na
to, co se jim v baterce nelíbí. Ten, kdo je autorem, by měl vysvětlit svůj příspěvek, který
možná nemyslel zle, ale byl jen negativně pochopen.
7. Jakmile má družstvo splněno, uděl razítko do karty týmu a poznač si účastníky do svého
seznamu.
Příklad nakreslené a vyplněné baterky („srandovní kluk, jsi fajn
kluk, máš pěkný úsměv, hodný, krásný, sexy atd.“), většinou
doporučujeme větší rozměr, aby bylo vpisování jednodušší.
K baterce je možné přidat jméno, aby si je členové týmu upevnili.
Psaní na záda není nejpohodlnější, ale dá se zvládnout, navíc se u
něj zažije legrace.
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8. STANOVIŠTĚ

MŮJ PROFIL

MÍSTO: ve třídě, venku s lavicemi
POMŮCKY: papír A4 na vytvoření profilu, fixy
ÚKOL: Vytvořit obrázek, který bude představovat profil na sociální síti, přičemž do něj musíte propašovat
informaci, která by na profilu neměla být zveřejněna.

ČINNOST ORGANIZÁTORA:
1. Všechny uvítej na stanovišti „Vítáme vás na stanovišti číslo 8. Můj profil.“
2. Zadej úkol stanoviště: „Každý z vás si musí vytvořit vlastní nákres, který bude představovat váš
profil na sociální síti. Měl by obsahovat vaši vlastní podobiznou, koníčky, osobní údaje (věk, bydliště,
telefon, adresu atd.) oblíbené skupiny (ne jen hudební) a tři věty o vás samotných, které vás nějakým
způsobem ostatním přiblíží. Mezi všechny informace ale musí vpašovat jednu, o níž se domníváte, že
by na profilu být uvedená neměla. Na úkol máte 15 minut.
3. Jakmile mají hotovo, ponechají profil na stole a obchází ostatní, po přečtení cizího profilu se udělá
jedna čárka, tečka, podtržení u informace, o níž se domnívají, že je tou nesprávnou, která na profil
nepatří. Upozornění musí být jinou barvou, než je vyrobený text profilu.
4. Jakmile se blíží konec času na stanovišti, vrátí se všichni ke svému profilu a společně se všechny
profily vyhodnotí, pobavíte se o výsledku, zda ostatní podtrhli to, co na profil nepatří, nebo i něco
jiného.
5. A co na profil nepatří? Osobní údaje (věk, bydliště, telefon, adresa), informace o odjezdu celé
rodiny z bytu, příliš vyzývavé fotky, natož nahé, vulgarismy, urážky ostatních uživatelů atd.
6. Jakmile má družstvo splněno, uděl razítko do karty týmu a poznač si účastníky do svého seznamu.

Tvorba profilu může probíhat společně, ve dvojících
i samostatně. Ne všichni účastníci mají skutečný
profil, takže není na závadu, když se o nich
s ostatními pobaví.
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9. STANOVIŠTĚ

RADAMOK

MÍSTO: dle požadavků organizátora
POMŮCKY: na zvážení organizátora
POPIS AKTIVITY:
Cílem tohoto stanoviště je nabídnout účastníkům volnočasové aktivity, do nichž by se mohli zapojit po
školním vyučování. Předpokladem je, že bude stanoviště realizovat nejbližší Středisko volného času,
případně vedoucí ze zájmových oddílů (turistický, sportovní, hudební, umělecký atd.). Organizátoři by
měli předat informace o možných aktivitách a kroužcích, které se v blízkosti školy konají a jichž by se
mohli žáci účastnit.
ČINNOST ORGANIZÁTORA:
1) Činnost organizátora závisí na podobě nabízených aktivit a kroužků, nejprve je ovšem vhodné
zjistit, zda má někdo nějaký koníček a kde ho provozuje. Cílem je, aby byli ostatní motivovaní
nějaký kroužek vyzkoušet také.
2) Pro zatraktivnění aktivity je dobré si připravit konkrétní ukázku z činnosti kroužku, případně i
vizitky s popisem činnosti, daty tréninků/setkání, cenou.
Příklady prezentací jednotlivých oddílů, kroužků:
TURISTICKÝ
SPORTOVNÍ
RUKODĚLNÝ
HUDEBNÍ

Poznávání stromů, stop zvířat, vázání uzlů atd.
Výstava pohárů, fotografií, používané náčiní, dres, úkol ze sport. disciplíny
Hotové výrobky, používaný materiál, vysvětlení pracovního postupu, ukázka
Hudební nástroje, noty, ukázka

Pro projektové dny v rámci projektu S kyberšikanou v duši zajišťovala Rada dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje (RADAMOK), která sdružuje několik desítek organizací pracující s mládeží.
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10. STANOVIŠTĚ

KOMIX

MÍSTO: kdekoli
POMŮCKY: Dva komixové příběhy ze stránek Nebuď oběť
ÚKOL: úkolem je přehrát děj dvou komixů tak, aby druhá polovina týmu pochopila základní děj.
ČINNOST ORGANIZÁTORŮ:
1. Všechny uvítej na stanovišti „Vítáme vás na stanovišti číslo 10 Komix.“
2. Rozděl tým na dvě poloviny, buď rozpočítáním nebo samostatně.
3. Přečti zadání: „Vašim úkolem je přečíst si komixy na panelech, rozdělit si vzájemně role a sehrát
příběh komixu tak, aby druhá polovina týmu pochopila děj. Nemusíte si zapamatovat slovo od slova,
jen udržte základní děj příběhu. Pokud na někoho nevyjde role, může hrát třeba lampu, auto, dveře
atd. Na nastudování role máte 10 minut. “
4. Po 10 minutách obě skupiny přehrají své příběhy.
5. Jakmile má družstvo splněno, uděl razítko do karty týmu a poznač si účastníky do svého seznamu.

Pro realizaci stanoviště není nutné použít samostojící panely, ale
vytisknout komix ze stránek www.nebudobet.cz

Pokud použijeme samostojící panely, musíme je umístit tak, aby je
druhá skupina neviděla,
zároveň musíme myslet
na místo, kde bude
skupina příběh
přehrávat.

První část komixu
Janča a Simča od
Nebuď oběť
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NÁHRADNÍ STANOVIŠTĚ
11. STANOVIŠTĚ

MAPA KYBERŠIKANY

MÍSTO: ve třídě, venku s lavicí
POMŮCKY: větší papírový výkres, dostatečný počet fixů různorodých barev
ÚKOL: cílem je vytvořit mapu kyberšikany podle představ členů družstva.
ČINNOST ORGANIZÁTORŮ:
1. Všechny uvítej na stanovišti „Vítáme vás na stanovišti Mapa kyberšikany.“
2. Nechej jednoho z členů napsat velkými písmeny doprostřed slovo KYBERŠIKANA.
3. Nyní si všichni rozdělí fixy různorodých barev, podle nichž poznáme, zda se každý podílel na
tvorbě plakátu.
4. Nyní by si měli všichni zkusit představit, co se jim jako první vybaví pod slovem kyberšikana.
Jakmile někdo něco vysloví (oběť, ubližování, facebook atd.) udělá čáru od slova KYBERŠIKANA a
spojí jej se svým slovem. Ostatní mohou navázat směrem od daného slova, nebo si vymyslet své
vlastní spojení.
5. Pomocí návodných otázek by se na plakátu mohly objevit následující spojení:
Počítač – facebook – urážky
Mobil – prozvánění – sprosté sms – natáčení v ponižující situaci
Agresor – dělá to z nudy – aby ublížil – lze ho vystopovat – neuteče trestu
Oběť – bezmoc – deprese – volání o pomoc – svěřit se
5. Jakmile má družstvo splněno, uděl razítko do karty týmu a poznač si účastníky do svého seznamu.
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Vyhodnocení a ukončení projektového dne
 Jakmile se blíží čas ukončení projektového dne, jsou o ukončení informovaná nejen
jednotlivá družstva, ale také organizátoři na stanovištích tak, aby stihli uklidit
pomůcky a být na ukončení přítomni.
 Projektový den můžeme ukončit na stejném místě, jako se organizoval ranní nástup,
nejlépe rozsáhlejší prostor (tělocvična, vstupní foyer školy, hřiště atd.), kde se mohou
vměstnat všichni účastníci projektového dne.
 Organizátoři přinesou získané produkty (mapa kyberšikany, desatero chytrého surfaře,
maják bezpečí, profily), které můžeme rozmístit v prostoru, na zdech.
 Od týmů se vyberou karty týmu se získanými razítky.
 Týmy jsou nastoupeny vedle sebe a organizátoři naproti vzestupně podle čísla
stanoviště.
 Nejprve jsou vyhodnocena jednotlivé týmu. Jelikož všem nejsou známé pojmenování
jednotlivých družstev, vyhodnocení začínáme vždy vyvoláním názvu týmu, který se
ozve tak, aby ostatní věděli, o jaký tým se jedná. Poté spočítáme razítka, vyvoláme,
kolik jich tým získal a případně můžeme dát prostor členovi tým, aby okomentoval
projektový den, případně důvod, proč některou aktivitu nesplnili. Takto postupujeme
po všech týmech, prostor ke komentování můžeme dát i organizátorům.
 Jestliže máme vyhodnoceny týmy, můžeme přistoupit k hodnocení organizátorů, které
probíhá jednoduchým způsobem. Vyvoláváme jednotlivé názvy stanovišť se stručným
popisem, co bylo jejich cílem, žáci sílou potlesku dají najevo, jak se jim stanoviště
líbilo, ale také to, jestli se k nim organizátoři dobře chovali, byli trpěliví, vše jim
vysvětlili atd. Upozorníme však, aby neprojevovali žádné negativní emoce pískotem,
bučením atd.
 Pokud máme časovou rezervu, je možné promítnout natočená videa ze stanoviště
Filmová škola. Ze zkušeností z realizovaných projektových dnů bývá zvuk videí
v nevalné kvalitě, proto doporučujeme zabezpečit kvalitnější reproduktory.
 Ukončení projektového dne se nesmí obejít bez závěrečného poděkování všem
zúčastněným.
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FILMOVÁ ŠKOLA
Filmovou školu organizuje spolek Nebuď oběť již třetím rokem, nejčastěji v období letních prázdnin, a
to v prostorách půjčovny kostýmu frýdeckého divadla Čtyřlístek. Před konáním jakékoli akce
s pořízením fotografického a filmového materiálu je nutné získat písemný souhlas se zveřejněním
získaných materiálů, a to z důvodu zákona na ochranu osobnosti. Pokud jsou účastníci neplnoletí, je
nutný souhlas zákonných zástupců.
Cílem filmové školy je natočit krátké zajímavé klipy, které by upozornily na aktuální problematiku
používání moderních technologií. Velice důležitým aspektem práce je vlastní zkušenost mladých
s internetem, sociálními sítěmi atd., podle nichž se klipy točí, proto je důležité účastníkům nevnucovat
vlastní vizi „dospělých“, ale nechat prostor jejich vlastnímu zpracování i příběhu. Účastnit se filmové
školy neznamená pouhé odehrání rolí, ale především tvorba příběhu dle vlastních zkušeností,
fabulovat poučný příběh podle představ dospělých by byl kontraproduktivní. Nicméně nesmíme
zapomenout, že cílem filmové školy není jen samotné natočení klipů, ale především práce se
samotnými účastníky. Filmovou školu chápeme jako další formu neformálního vzdělávání, kdy si sami
účastníci sdělují vlastní empirii a zážitky s internetem a zároveň se utvrzují v rizicích, zásadách
prevence i přesvědčením, že je potřeba danou problematiku řešit.

Plán filmové školy:
1. Ranní seznámení se všemi účastníky filmové školy, vzájemné představení, vhodné je využití
seznamovacích her.
2. Krátké seznámení se základními riziky internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming,
stalking, hoaxy aj.), které by nemělo být vedeno formou přednášky, ale diskuze. Účastníci si
tak mohou vybavit vlastní negativní zkušenosti, scénář scénky, postoje atd.
3. Při ranním úvodu by neměly chybět i instrukce od kameramana, nicméně škola si neklade za
cíl pořídit profesionální snímek, ale spíše motivovat účastníky k dalšímu rozvoji v této oblasti
a k zájmu o problematiku rizik internetu.
4. Dle počtu účastníků můžeme přistoupit k rozdělení do jednotlivých skupin, což můžeme
vyřešit rozpočítáním, případně dobrovolně. Důležité je, aby se všichni přítomní cítili v pohodě
a bez negativních emocí.
5. Členové týmu si nejprve musí společně sestavit scénář, a to tak, že si vzájemně sdělí své
návrhy a zkušenosti, které vychází z reálných situací. Teprve poté dáme prostor fiktivním
scénářům.
6. Jakmile jsou hotové scénáře, dáme účastníkům možnost si vybrat kostýmy. Pro ozvláštnění
klipu je možné použít rozmanité kostýmy postav, které spolu zdánlivě nesouvisí.
7. Natočení videoklipu je zcela v režii účastníků a kameramana. Klip se může natočit na jeden
záběr, ale i na vícero.
8. Jestliže jsou všechny skupiny hotovy, mohou shlédnout výtvory ostatních a vzájemně se o
nich pobavit.
9. Je vhodné, aby součástí filmové školy bylo seznámení s volně stažitelnými stříhacími
programy, pomocí nichž je realizovatelná úprava videa.
10. Závěrem filmové školy všem poděkujeme za účast a nezapomeneme sdělit, kde budou získaná
videa zveřejněna.
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