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Úvod

Aktuálne je v edukačnej praxi na Slovensku i v zahraničí vo veľkej miere uplatňovaná koncepcia         
produktívnej mediálnej výchovy, ktorej centrom je praktická, resp. reflexívno-praktická práca žiakov 
s médiami. Žiaci sa učia o médiách prostredníctvom vlastného konania, tvorby mediálnych obsahov 
(fotografií, videí, filmu, časopisu, rozhlasu, internetových stránok, reklamných komunikátov atď.). 
Činnostným spôsobom spoznávajú fungovanie médií,  získavajú autentické skúsenosti s podmienkami 
mediálnej produkcie a vedomosti o technických a organizačných aspektoch fungovania médií, čo ich 
má uspôsobiť mediálne obsahy kriticky vnímať a hodnotiť. Zároveň  uplatňujú svoj kreatívny potenciál 
v rámci vlastnej, resp. kolektívnej tvorby mediálnych obsahov. 

Tretí ročník súťaže s názvom  „Najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných 
a stredných školách“, organizovaný Medzinárodným centrom mediálnej gramotnosti (IMEC) a  Školiacim 
mediálnym centrom (ŠMC) pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
od septembra 2018 do januára 2019, bol zameraný na „zber“ a ohodnotenie osvedčených príkladov vý-
učby mediálnej výchovy a predovšetkým uvedenej pragmatickej koncepcie mediálnej výchovy. Zároveň 
boli žiadané aj príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy, ktorých obsahom bola analýza, reflexia 
a hodnotenie mediálnej reality a podpora zodpovedného využívania médií. Takéto vybrané príklady 
učebnej praxe teda môžu nájsť pedagógovia v predloženej metodickej príručke. Publikácia prináša 
súbor vyučovacích hodín, projektov, metodických postupov a príkladov  žiackych prác –  mediálnych 
produktov  a môže predstavovať inšpiráciu, ako efektívne realizovať mediálnu výchovu na slovenských 
školách. Zároveň môže slúžiť vysokoškolským študentom učiteľského štúdia, resp. študijného programu 
aplikované mediálne štúdia na FMK UCM v Trnave ako učebný materiál a pomôcka v oblasti didaktiky 
vyučovania o médiách.

Ako sa v metodickej príručke zorientovať?

Každý príklad dobrej praxe obsahuje nasledovné časti, ktoré ho bližšie charakterizujú slovne alebo 
prostredníctvom ikon:

V časti východiská je úvodná charakteristika príkladu dobrej praxe. Je tu uvedené, v akej základnej 
forme výučbová aktivita prebiehala v súlade s definovaním prierezovej témy mediálna výchova v 
Štátnych vzdelávacích programoch pre jednotlivé stupne vzdelávania:

(a) ako súčasť samostatného vyučovacieho predmetu (povinného, voliteľného);

(b) ako integrovaná súčasť vybraného vyučovacieho predmetu v škole;

(c) v rámci krúžku;

(d) alternatívnou formou vyučovania najmä v podobe samostatného projektu (mimo procesu výučby)

(e) inou formou.

V tejto časti sú zároveň zverejnené informácie o tom, pre aký stupeň škôl (ZŠ a SŠ) a ročník/ročníky 
je aktivita určená (označené ikonou). Je špecifikovaná hodinová dotácia potrebná na jej realizáciu, 
v prípade projektu uvádzame časovú dĺžku projektu, obdobie realizácie aktivity a ďalšie údaje, ktoré 
učitelia považovali za dôležité v rámci úvodného oboznámenia s príkladom dobrej praxe.
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V  časti anotácia je uvedená základná charakteristika príkladu dobrej praxe: téma výučby a hlavný 
zámer  realizácie aktivity, resp. jej očakávané výstupy. Špeciálne je prostredníctvom ikon zobrazený 
druh média, ktorého sa téma príkladu dotýka (internet/sociálne siete/facebook; školské správy; 
tlačené médiá, triedny/školský časopis /školské noviny, film, animovaný videoklip, reklama). Zároveň 
sú tu špecifikované ciele, resp. zamýšľané a očakávané  výstupy edukačnej aktivity (požadovaný rozvoj 
osobnostných zložiek žiaka v podobe znalostí, schopností, postojov, zručností). 

V časti popis realizácie príkladu dobrej praxe je uvedený organizačný a metodický postup dosiahnu-
tia stanovených výučbových cieľov v jednotlivých etapách výučby.

V časti s  názvom materiálno-technické zabezpečenie je charakterizované, aké učebné zdroje, 
a  didaktické pomôcky učitelia využívajú pri príprave a  realizácii výučbovej aktivity (napr. učebné 
texty, metodické materiály, internetové stránky, odbornú literatúru, časopisy, noviny, didaktickú 
techniku, s  ktorou v  rámci aktivity pracujú a  spôsoby jej využitia vo výučbe). Ak príklad prezentuje 
vlastný metodický materiál (napr. v  podobe prezentácie, pracovného listu a  pod.), je to zobrazené 
prostredníctvom špeciálnej ikony. Materiál sa nachádza zväčša v prílohe.

V  časti zhodnotenie a  prínos príkladu dobrej praxe je zverejnené krátke zhodnotenie výučbovej 
aktivity – v čom sa realizácia osvedčila (prínos pre žiaka/študenta, školu, okolie školy a pod.), jej výstupy. 
Zároveň sú tu popísané prípadné ťažkosti pri realizácii projektu, resp. najdôležitejšie odporúčania pre 
učiteľov, ktorí by aktivitu chceli realizovať.

Súčasťou materiálu je dokumentácia príkladu dobrej praxe, napríklad v  podobe žiackych prác, 
školských časopisov, fotodokumentácie, mediálnych výstupov – videá, fotografie. Nachádzajú sa 
v prílohe alebo sú v tejto časti umiestnené odkazy na webovú stránku, na ktorej sú materiály zverejnené. 
Ak je dokumentácia uložená na internetovej stránke ŠMC, upozorní na to opäť špeciálna ikona. Na 
uvedenej stránke sa zároveň nachádza celá metodická príručka.

Špeciálnu orientačnú pomôckou v príručke poskytuje systém ikon, ktoré bližšie charakterizujú príklady 
podľa osobitých kategórií. Sú uvedené v priloženom zozname.

Zostavovateľka
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Zoznam ikon

 

            1.stupeň ZŠ                                        2.stupeň ZŠ                                         Stredná škola/                         MV ako samostatný                                    

                                                                                                                                                    Gymnázium                            vyučovací predmet

 

                  MV ako                                         MV ako                                        MV integrovaná                      Školské noviny/

            súčasť krúžku                    samostatný projekt                                                                                               školský časopis

   

                    Internet/                                  Tlačené médiá                                                      Film                                           Animovaný 

              sociálne siete/                                                                                                                                                                         videoklip

                  Facebook
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                          Reklama                                  Metodický materiál
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1.  Súťaž krátkych filmov na témy mediálnej gramotnosti

Škola: Stredná priemyselná škola Svidník

Vyučujúci: Darina Kocurová, Marianna Sopková

Kontakt: kocur35@gmail.com; www.spssvidnik.sk

Východiská

    

Prezentovaná aktivita prebiehala v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ s názvom: Filmmaking 
journey: From scratch to screen (2017 – 2019), počas ktorého bola v školskom roku 2017/2018 vyhlásená 
súťaž krátkych filmov na témy mediálnej gramotnosti pre žiakov škôl zapojených do projektu. Išlo 
o žiakov piatich škôl zo Slovenska, z Portugalska, Grécka, Španielska a Českej republiky. Za Strednú 
priemyselnú školu Svidník sa do súťaže zapojili tri tímy žiakov (spolu 8 žiakov) 3. ročníka pod vedením 
dvoch učiteľov. Väčšina čiastkových aktivít prebiehala po vyučovaní, editácia filmov však bola realizo-
vaná aj počas odborných vyučovacích predmetov a rozbor tém mediálnej gramotnosti prebiehal počas 
hodín anglického jazyka.  

Anotácia

Erasmus+ projekt  s názvom Filmmaking journey: From scratch to screen, ktorý koordinuje naša škola už 
druhý školský rok, je zameraný na vzdelávanie žiakov v oblasti filmu, v používaní, tvorení a distribuovaní 
videa (krátkeho filmu) ako prostriedku komunikácie s okolitým svetom so špecifickým zámerom na 
mediálnu gramotnosť. Je taktiež pokračovaním v rozvíjaní našich skúsenosti vo vyučovaní praktickej 
mediálnej výchovy v predchádzajúcom projekte s názvom From Passive Consumers to Active Creators.

Ciele:

V tomto projekte sme si dali za cieľ rozvinúť u žiakov základné zručnosti v oblasti filmovej tvorby, ako sú: 
písanie scenárov, pochopenie osvetlenia, zvuku, uhlov video kamery, rôznych záberov, prípravy scény, 
natáčanie scén, digitálne spracovanie videa a pod. Zároveň bolo cieľom projektu vytvoriť pozitívne 
a podporujúce prostredie na rozvoj sociálno-spoločenských zručností našich žiakov: ako spolupraco-
vať, prideľovanie rolí v tímovej práci, dohadovanie cieľov, dodržiavanie dohodnutých termínov a iné. 
Zároveň takto vytvárame ideálne podmienky na používanie cudzieho jazyka (anglický jazyk) v reálnom 
prostredí a  reálnych situáciách. Okrem prezentovaných troch krátkych filmov (vytvorených našou         
školou) na témy mediálnej výchovy (gramotnosti) študenti vytvorili ďalších päť krátkych filmoch s da-
nou tematikou, ktoré boli natáčané v medzinárodných tímoch a sú zverejnené na internetovej stránke: 
http://filmmakingerasmus.weebly.com.
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Popis realizácie príkladu dobrej praxe 

V rámci spomínaného projektu Erasmus+ bola vyhlásená súťaž krátkych filmov na témy mediálnej 
výchovy (https://filmmakingerasmus.weebly.com/film-competitions.html), pre ktorú bolo špecifiko-
vaných 13 tém týkajúcich sa mediálnej výchovy, ktorými by sa potenciálne filmové výtvory žiakov 
mali zaoberať. Išlo o  témy: sociálne médiá, kyberšikana, sexing, gender v médiách, konzumerizmus 
v médiách, etika v reklame, stereotypy v médiách, obraz tela/krása v médiách, bezpečnosť internetu, 
digitálne občianstvo, digitálna gramotnosť, falošné správy/spravodajstvo, reality TV.

S vyhlásením a podmienkami súťaže boli oboznámení všetci žiaci školy, ktorým boli jednotlivé témy 
objasnené počas výučby anglického jazyka.  

Pre žiakov, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do súťaže, sme pripravili : 

- teoretický seminár základov práce s kamerou a písania scenárov (PPT prezentácia v anglickom 
jazyku – príloha č. 1),

- praktický seminár týkajúci sa technického nastavenia a  možností kamier a  ostatných                                    
technických zariadení potrebných na natáčanie,

- vyučovaciu hodinu v  rámci odborných predmetov o základoch používania programu Adobe 
Premier. 

Zároveň bolo študentom umožnené si zapožičať od školy technické vybavenie potrebné na natáčanie 
filmov a bola im poskytnutá neustála asistencia učiteľov, tak pri formulovaní hlavných myšlienok jed-
notlivých filmov, ako aj ich personálneho a materiálneho zabezpečenia.

Materiálno-technické zabezpečenie

Väčšinu učebných materiálov použitých pri návrhu, príprave a realizácii natáčania sme čerpali z inter-
netu, hlavne z tutoriálov na youtube.com a iných webových stránok zaoberajúcich sa filmovou tvor-
bou. V rámci projektu sa skupina našich žiakov zúčastnila 2-dňového workshopu filmovej tvorby počas 
študentskej výmeny v Aténach, ktorý bol vedený organizáciou Camera Zizanio (https://filmmakinger-
asmus.weebly.com/athens-2018.html). PPT prezentácia (príloha č. 1) prezentovaná v tomto workshope 
bola zdieľaná so všetkými zúčastnenými a bola (je) ďalej používaná pri vzdelávaní aj ďalších žiakov, 
ktorí sa zapojili do súťaže. Na natáčanie filmov bola použitá kamera SONY FDR-AX53 a GoPro kamera 
a filmy boli editované v programe Adobe Premier.

Zhodnotenie a prínos 

Realizácia uvedenej aktivity priniesla so sebou nové výzvy a nové smerovanie vo vzdelávaní, nielen pre 
samotných realizátorov výsledných produktov (žiakov a učiteľov), ale aj celkovo pre školu a jej ďalšie 
možnosti v zapájaní sa do mimoškolských aktivít a súťaží. V rámci vyhlásenej súťaže sa náš film Stoned 
umiestnil na 2. mieste a film Disconnected na 4. mieste. Ďalším úspechom bolo postúpenie filmu Stoned 
do užšieho výberu európskych krátkych filmov v súťaži vyhlásenej gréckou organizáciou Camera Ziza-
nio (https://camerazizanio.net/2018-2/european-section-2018/), čo nám zabezpečilo bezplatnú účasť 
v 21. ročníku Olympia filmového festivalu pre deti a mladých ľudí (https://olympiafestival.gr/) začiat-
kom decembra 2018.  Na ňom bol zároveň tento film premietnutý pred zástupcami z 30 krajín Európy. 
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Uvedomujeme si, že aktivity takéhoto druhu sú časovo náročné a vyžadujú si určité materiálno-technic-
ké zabezpečenie, ktorým väčšina škôl nedisponuje. Učiteľ však môže  namiesto kamery použiť kvalitnejší 
mobilný telefón a finálnu editáciu filmu zrealizovať za pomoci zdarma dostupných editovacích progra-
mov, ako je napr. Movie Maker alebo OpenShot.

Dokumentácia príkladu dobrej praxe

3 krátke filmy: 

STONED https://www.youtube.com/watch?v=N4zLQgP1ZXk 

DISCONNECTED https://www.youtube.com/watch?v=6fPx9LQV244 

HAPPY BIRTHDAY, Inga  https://www.youtube.com/watch?v=z65daVFAUS0
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2.  Virtuálny svet v sociálnej reklame

Škola: Súkromná základná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica

Vyučujúci: Adriana Gondová

Kontakt: agondova25@gmail.com; 

Východiská

  

Predkladaná aktivita – projekt Virtuálny svet v  sociálnej reklame sa realizoval v  rámci samostatného 
vyučovacieho predmetu mediálna výchova v  8. ročníku základnej školy. Hodinová dotácia projektu 
bola 18 vyučovacích hodín.

Anotácia

  

Témou projektu je nebezpečné správanie, riskantný obsah a riskantný kontakt človeka na internete 
v prepojenosti na sociálnu reklamu. Sociálna reklama má svoje významné miesto v spoločnosti. 
Dokáže nás zastaviť a zamyslieť sa nad životom druhých, ale i nad našim vlastným. Jej hlavnou úlo-
hou je dosiahnuť zmenu správania u človeka. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom sociálnej 
reklamy ponúknuť možné riešenia problému výskytu rôznych nástrah a rizík spojených s používaním                  
moderných technológií.

Ciele:

Kognitívne: 

Žiak je schopný:

• charakterizovať pojem reklama, 

• vysvetliť základné funkcie reklamy,

• rozlišovať medzi cieľom komerčnej a sociálnej reklamy,

• analyzovať skrytý obsah reklamy,

• vymenovať 5 foriem reklamy,

• vymenovať aspoň 5 manipulatívnych techník.

Afektívne:

Žiak dokáže:

• zaujať a vyjadriť  hodnotiaci postoj k reklame, 

• reflektovať svoj vzťah k reklame a jej vplyv na vlastné správanie,

• identifikovať pozitívne vplyvy sociálnej reklamy na postoje ľudí,

• zodpovedne využívať sociálne médiá.
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Psychomotorické:

Žiak dokáže:

• vytvoriť mediálny obsah – printovú a televíznu reklamu,

• ovládať strihový program a prácu s kamerou,

• uplatniť získané poznatky a osvojenú výtvarnú techniku pri tvorbe mediálneho produktu.

Popis realizácie príkladu dobrej praxe

Na začiatku realizácie projektu sme žiakov oboznámili s jeho  cieľom a  jednotlivými aktivitami. 
Predkladaný projekt bol rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich aktivít.

1. Aktivita – 2 vyučovacie hodiny

VÝSKUMNÍCI  – žiaci si pripravia dotazník pre ostatných žiakov školy. V našom prípade bol určený pre 
4., 5., 6., 7., 9. ročník. Prostredníctvom dotazníka žiaci získajú informácie, ktoré sociálne siete ostat-
ní žiaci najčastejšie využívajú, ktoré informácie o sebe zverejňujú, koľko času trávia na sociálnych 
sieťach, či sa stretli s kyberšikanovaním, ktoré stránky najčastejšie navštevujú. 

2. Aktivita – 3 vyučovacie hodiny

ZÍSKAVAME A UPRATUJEME SI VEDOMOSTI  – aktivita bola zameraná na oblasť prevencie. V jej rámci 
žiaci diskutujú s odborníkmi (psychológ, policajti, IT špecialista) na témy: internet, sociálne siete, 
kyberšikanovanie, ochrana osobných údajov a pod.

3. Aktivita – 1 vyučovacia hodina

MEDIÁLNY SEMINÁR – predkladaná aktivita je zameraná na vzdelávanie žiakov. Žiaci získajú základné 
vedomosti, ako správne tvoriť reklamu, vytvárať slogany a v reklamnej skratke vyjadriť to podstatné 
– hlavné posolstvo. V  aktivite sme sa zamerali na rozdiel medzi komerčnou a sociálnou reklamou. 
Zdôraznili sme žiakom, že sociálna reklama sa nesnaží predať tovar, ale primárne sa zameriava na 
dôležité sociálne problémy. 

4. Aktivita – 5 vyučovacích hodín

REKLAMNÁ AGENTÚRA  –  v tejto aktivite žiaci implementujú získané vedomosti z predchádzajúcich 
aktivít do praktických činností, kde budú tvoriť plagáty, letáky, reklamné slogany a pod. 

5. Aktivita – 6 vyučovacích hodín

FILMÁRIK A FILMUŠKA –  v poslednej aktivite žiaci natáčajú a sami pripravujú edukačné videá (scenár, 
námet, postavy atď.), ktoré poukazujú na rôzne problémové aspekty virtuálneho sveta. Žiaci pracujú 
v skupinách. Každá skupina si vyberie jeden problém z virtuálneho sveta. 

Poznámka: výber problému internetového sveta sa nesmie opakovať.
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Metódy a formy práce: bádateľská, vysvetľovanie, rozprávanie, diskusia, metóda otázok a odpovedí, 
rolová hra, praktická, frontálna práca, skupinová práca, samostatná práca, beseda.

Po skončení projektu prebehla záverečná reflexia zo strany žiakov a zo strany učiteľa. 

Materiálno-technické zabezpečenie

Kamera, fotoaparát, notebook strihový program PinaccleStudio 20, farbičky, výkresy. 

Zhodnotenie a prínos 

Zo záverečnej reflexie vyplynulo, že žiakov predkladaný projekt oslovil. Aktivity boli pre nich silno mo-
tivujúce, čo sa prejavilo aj vo výsledných produktoch (reklamné slogany, reklamné plagáty, reklamné 
tabule, edukačné videá). Pri plnení jednotlivých úloh si sami uvedomili svoje riskantné správanie sa na 
sociálnych sieťach (potvrdenie priateľstva neznámych ľudí, písanie si s neznámym človekom, zverejňo-
vanie osobných a súkromných informácií a pod.). Žiaci ocenili charakter učebných úloh, ktoré rozvíjali 
nenásilnou formou viaceré poznávacie funkcie a praktické zručnosti žiakov. Každý jeden žiak zažil na 
vyučovaní úspech, čo ich vo väčšej miere motivovalo do ďalšej činnosti. 

Dokumentácia príkladu dobrej praxe

Výstupy žiakov – plagáty sociálnej reklamy a reklamné tabule sú umiestnené v prílohe č. 2 a krátky film 
na internetovej stránke Školiaceho mediálneho centra FMK UCM v Trnave www.smc.fmk.sk.
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3. Svieť nám stromček jagavý – animovaný videoklip

Škola: Súkromná základná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica

Vyučujúci: Adriana Gondová

Kontakt: agondova25@gmail.com; 

Východiská

  

Animovaná tvorba prináša deťom aktívny vstup do umeleckého odvetvia – výtvarného, filmového 
a multimediálneho. Audiovizuálne médiá nás každodenne obklopujú a  ťažko sa dá v súčasnom svete 
detí od nich izolovať. Z tohto dôvodu je potrebné u nich rozvíjať mediálnu gramotnosť aj  prostredníc-
tvom tvorby animovaných príbehov, videoklipov, reklamy, pričom sa učia tvorivým spôsobom aktívne 
a zmysluplne využívať digitálne technológie. Aktivita Svieť nám stromček jagavý – animovaný video-
klip vznikla ako integrovaná súčasť predmetu hudobná výchova v 2. ročníku základnej školy na dvoch 
vyučovacích hodinách. 

Anotácia

Učebná aktivita je zameraná na tvorbu animovaného videoklipu k známej vianočnej piesni.

Ciele:

Kognitívne: 

Žiak vie:

• zaradiť mediálny obsah podľa nosiča prenosu informácií,

o správne určiť médium podľa nosiča prenosu informácií,

o pochopiť mediálne spracovávanie a znázorňovanie reality.

Afektívne: 

Žiak je schopný:

• zaujať hodnotiace stanovisko k médiám,

o  kriticky vnímať a zaujímať kritický postoj k audiovizuálnym médiám,

o zvoliť zodpovedajúce médium a obsah na naplnenie svojich potrieb.
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Psychomotorické: 

Žiak dokáže :

• pracovať s mediálnou technikou a digitálnymi technológiami,

o produkovať vlastné mediálne príspevky,

o preukázať zručnosť obsluhovať technické zariadenie médií

o zmysluplne využívať digitálne technológie.

Popis realizácie príkladu dobrej praxe

V úvode žiakom pustíme samotnú melódiu piesne. So žiakmi vedieme riadený rozhovor. 

1. Poznáte alebo počuli ste melódiu? 

2. Čo chýba melódii ?

Po skončení rozhovoru žiakom prostredníctvom dataprojektoru zobrazíme text piesne. Prvýkrát číta 
učiteľ nahlas. Druhýkrát čítajú žiaci samostatne. Po prečítaní vedieme so žiakmi riadený rozhovor:

1. Ku ktorému ročnému obdobiu sa viaže text piesne?

2. Podľa ktorých slov ste dokázali určiť ročné obdobie?

3. Ku ktorému sviatku sa viaže zima ako ročné obdobie?

4. Ktorá strofa piesne nám hovorí o Vianociach?

5. Ktorá strofa piesne nám rozpráva o ročnom období?

6. Pre koho je určená pieseň?

7. Čo chcel autor touto piesňou v nás vyvolať?

Po zodpovedaní otázok so žiakmi nacvičujeme pieseň – text, rytmus, spev.

V ďalšej časti sa žiaci zahrajú didaktickú hru: Pomiešané písmenká, ktorá slúži na priblíženie témy. Úlo-
hou žiakov je poskladať slovo videoklip. Po správnom zložení pedagóg vedie diskusiu o slove. 

Po diskusii zadá žiakom úlohu: 

1. V ktorom médiu môžeme sledovať videoklip?

2. Vyber si strofu piesne, ktorá ťa najviac oslovila, ktorá sa ti najviac páči.

3. Navrhni scenár strofy piesne. 

Poznámka : scenár bude obrazový.

Po spracovaní obrazového scenáru si  žiaci pripravia scény videoklipu, nakreslia, vystrihnú, pripravia si 
pozadie. Následne sa prejde k samotnej animácii. Na záver si deti vložia hudbu pod animáciu.

Poznámka k animácii: Na to, aby bol pohyb postáv a vecí plynulý, je potrebné deťom zdôrazniť, že medzi 
jednotlivými zábermi musia posúvať postavy po čo najmenších častiach. 

Reflexia pre žiakov:

1. Čo sa ti dnes na hodine páčilo?

2. Ktorá informácia bola pre teba nová?

3. Ako si sa dnes cítil/a na hodine?

Pedagogická reflexia: splnili sme stanovené ciele vyučovacej hodiny?
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Metódy a  formy práce: riadený rozhovor, diskusia, didaktická hra, praktická, frontálna práca, indi-
viduálna práca,  

Materiálno-technické zabezpečenie

Dataprojektor, počítač, animačný softvér Hue Animation, web kamera, mp3-hudobná ukážka, výkresy, 
farebný papier, farbičky.

Zhodnotenie a prínos 

Žiaci boli na vyučovacej hodine veľmi aktívni, snaživí, daná úloha bola pre nich veľkou výzvou a zároveň 
aj silnou motiváciou, čo sa prejavilo na výslednom produkte žiakov. Prejavovali záujem o všetky úlohy, 
ktoré boli súčasťou tvorby videoklipu. Animácia rozvíja u detí dôležité schopnosti, ako je napr.: vnímanie 
pohybu v čase, tvorivosť, fantázia, vlastné vyjadrenie pomocou príbehu a taktiež rozvíja zmysel pre de-
tail a trpezlivosť. 

Dokumentácia príkladu dobrej praxe

Výstup žiakov – animovaný videoklip sa nachádza na internetovej stránke Školiaceho mediálneho 
centra FMK UCM v Trnave www.smc.fmk.sk.
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4.  Mediálno-novinársky krúžok – Školská TV Tekováčik

Škola: Základná škola Štefana Senčíka, Starý Tekov

Vyučujúci: Frederika Mészárosová

Kontakt: frederikameszarosova@gmail.com; https://zsstarytekov.edupage.org

Východiská

    

Školská televízia Tekováčik sa realizuje v rámci krúžkovej činnosti na Základnej škole Štefana Senčíka 
v Starom Tekove. Mediálno-novinársky krúžok funguje na škole už tretí rok a tvoria ho žiaci I. a II. stupňa 
(3., 4., 6., 7. ročníka). V  rámci krúžku sa žiaci zapájajú do rôznych aktivít (školské rádio – rozhlasové 
relácie, školská TV – reportáže), ktoré úzko súvisia s mediálnym obsahom a snažia sa tak zlepšiť svo-
je komunikačné schopnosti a zručnosti, sebavyjadrenie ako aj sebavedomie. Krúžková činnosť pre-
bieha pravidelne každý týždeň s časovou dotáciou dve hodiny a viac podľa potreby. Tematický plán               
krúžkovej činnosti, z ktorej vychádza aj predložený príklad dobrej praxe, je súčasťou prílohy č. 3. 

Školská televízia je zahrnutá aj v medzipredmetových vzťahoch v učebných predmetoch:

• slovenský jazyk a literatúra – správne používanie slovenského jazyka, vhodné zvolenie  jazyko-
vých a mimojazykových prostriedkov, správna výslovnosť, príprava textov, rozhovorov;

• etická výchova – tento predmet je neodmysliteľnou súčasťou aktivity, pretože zastupuje via-
ceré oblasti života, s ktorými žiaci pri práci v školskej televízii prichádzajú do kontaktu. Snaží 
sa  žiakov naučiť akceptovať a prijímať vlastné hodnoty a normy spoločnosti (napr.: podľa R. 
R. Olivara – otvorená komunikácia, prosociálne správanie, empatia, reálne a zobrazené vzory, 
vyjadrovanie citov, pozitívne hodnotenie iných, tvorivosť a iniciatíva, asertivita,  vyjadrovanie 
citov, sebaúcta...);

• informatika – žiaci sa zdokonaľujú v práci s digitálnymi technológiami, s novými  programami, 
učia sa obsluhovať kameru, fotoaparát, tablet, PC, notebook, natáčajú videá,  ktoré následne 
upravujú do konečného príspevku.

V rámci školskej televízie so žiakmi vyrábame reportáže na rôzne témy (3 – 4 ročne), ankety, zostrihy zo 
školských podujatí a aktivít. 

Anotácia

Školská televízia Tekováčik vyrába reportáže, na ktorých tvorbe sa podieľajú žiaci mediálno-novinár-
skeho krúžku a nepriamo aj všetci žiaci školy. Členovia mediálno-novinárskeho krúžku pracujú aj ako 
členovia školského parlamentu, takže vedia o všetkých aktivitách, ktoré sa v škole realizujú. Spoločne 
so žiakmi sa dohodneme na téme, z ktorej by sme mohli vytvoriť reportáž, správy alebo anketu. Keďže 
krúžok navštevujú aj žiaci z prvého stupňa, snažíme sa zapájať ich čo najviac, aby si zvykli na kontakt 
s kamerou, s obrazovkou a na techniku, ktorú pri práci využívame. Žiaci si rozdeľujú úlohy moderátora, 
kameramana, strihača, technika a rôzne ďalšie, ktoré sú pri tvorbe reportáže, správ alebo ankety potreb-
né. Po rozdelení úloh si moderátor pripravuje úvodný stand-up, záverečný stand-up, poprípade otázky, 
ktorými osloví žiakov, učiteľov, rodičov, verejnosť. Kameraman a zároveň aj strihač videa si dopredu 
pripraví úvod správ (zvučka, logo, titulky atď.). Praktickým spôsobom tak žiaci poznávajú jednotlivé 
mediálne činnosti a profesie.
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Ciele:

Žiak sa naučí tiež:

• sformulovať a vyjadriť vlastný názor, myšlienky,

•  uvedomiť si význam skupinovej práce pri tvorbe mediálneho produktu, pretože jeden príspe-
vok vytvára viacero ľudí, kde sa  očakáva výsledok práce jedného člena skupiny, aby mohol 
pokračovať v práci jej ďalší  člen,

• zhodnotiť etickosť mediálneho príspevku,

• prakticky používať moderné informačno-komunikačné technológie a  technické zariadenia 
médií,

• spracovať mediálny príspevok do výslednej podoby.

Popis realizácie príkladu dobrej praxe

Názov aktivity: Reportáž – Projekt Humanitko

Cieľ aktivity: Dokázať vytvoriť reportáž na zadanú tému.

Úvodná časť: Evokácia.

S členmi krúžku vedieme rozhovor o projekte Humanitko (čo o ňom vieme, kedy sa udalosť uskutoční, 
ako a kde bude prebiehať...).

Moderátori si pripravia otázky pre účastníkov projektu Humanitko.

Hlavná časť : Uvedomenie významu.

Žiaci si pripravia základné informácie o projekte, ktoré spíšu na interaktívnu tabuľu. Za pomoci učiteľa 
navrhnú štruktúru spracovania videa. Nasledujú činnosti: 

• získavanie informácií,

• rozdelenie úloh (kameraman, moderátori, strihači, scenáristi, fotografi...),

• príprava textov – moderátori (otázky a stand-upy),

• natáčanie videa,

• strihanie videa,

• vytváranie výsledného videa.

Záver: Reflexia.

Každý žiak zhodnotí svoju prácu na reportáži. Či svoju úlohu zvládol sám alebo potreboval pomoc 
spolužiaka/učiteľa. Čo by urobil inak pri svojej práci, čo sa mu vydarilo. Spracovanú reportáž nahráme 
na stránku školy na YouTube.
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Metódy a formy práce: EUR, rozhovor, vysvetľovane, otázok a odpovedí, diskusia, hranie rolí, praktická 
(fotografovanie, práca s internetom, strihanie videa); individuálna a skupinová práca. 

Materiálno-technické zabezpečenie

Tematický plán mediálno-novinárskeho krúžku je uvedený v prílohe č. 3

Na realizáciu aktivity je potrebné zabezpečiť: učebňu s IKT technikou, počítače alebo notebooky s pri-
pojením na internet, dataprojektor, interaktívnu tabuľu, videokameru Panasonic HC-V770EP-K a statív, 
fotoaparát Nikon D3300.

Učebné zdroje:

• ZASęPA, T. a kol., 2014. Mediálna výchova pre 5. – 9. ročník základnej školy. Bratislava : Orbis Pictus 
Istropolitana s. r. o, 2014. ISBN 978-80-8120-245-2.

• OLIVAR, R. R. 1992. Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1992. ISBN 80-7158-
001-5.

• Inovovaný štátny vzdelávací program pre 2. Stupeň základnej školy v Slovenskej republike – 
nižšie stredné vzdelávanie. Bratislava : ŠPÚ, 2014.

Zhodnotenie a prínos 

Keďže školská televízia prezentuje svoje reportáže verejne, tým sa snažím motivovať ďalších žiakov, aby 
sa mohli aj oni zviditeľniť a vyskúšať si svoje mediálne zručnosti. Žiak dokáže po realizácii reportáže 
vykonať sebareflexiu, na základe ktorej zhodnotí svoj vlastný výtvor alebo výtvor skupiny. Naučí sa 
obhájiť a argumentovať vlastný názor. Žiaci sa na krúžok tešia, sú radi, že to nie je klasické vyučovanie 
a  môžu prejaviť aj iné stránky vlastnej osobnosti. Najdôležitejší prínos aktivít spojených s  médiami, 
mediálnou výchovou vidím v tom, že každý žiak sa cíti potrebný. Aj keď žiaci trávia svoj voľný čas s   
digitálnou technológiou, toto využitie považujem za zmysluplné, pretože rozvíja ich osobnosť vo via-
cerých stránkach.

V rámci krúžku sme si vytvorili aj prezentačný panel s našou doterajšou tvorbou, kde máme aj motto: 
“Médiá a noviny, staň sa aj TY členom našej RODINY.”

Výstupom tejto aktivity je reportáž z Projektu Humanitko, ktorú si žiaci pripravili a spracovali do výsled-
nej reportáže.

Dokumentácia príkladu dobrej praxe

Vytvorené reportáže, správy, ankety sú dostupné na webovej stránke: 

https://zsstarytekov.edupage.org/text8/?

Reportáž – správy: Projekt Humanitko:

https://youtu.be/ATxLx6r70UY

Fotodokumentácia práce žiakov je uvedená v prílohe č. 4.
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5.  NEANDERTÁLCI – reklamný klip školy pred zápisom prváčikov

Škola: ZŠ, Ulica M. R. Štefánika 30, Hlohovec

Vyučujúci: Daniela Kušnírová, Martina Kapitánová

Kontakt: danielakusnirov@pobox.sk; jednotka@zshlohovec.edu.sk

Východiská

        

Žiaci školy sú zapájaní do rôznych tvorivých aktivít počas celého školského roka. Najtvorivejší z nich už 
niekoľko rokov navštevujú krúžok Kreatívci. V rámci neho sa realizovali doposiaľ rôzne školské aktivity 
pod názvom Trieda baví triedy, ktoré boli založené na improvizácii žiakov jednotlivých tried na témy 
vychádzajúce hlavne z mediálnej výchovy. Napr. išlo o najobľúbenejšie filmové rozprávky, programy, 
reklamy a pod.

Niekoľko rokov žiaci vyrábali TELEŠKOLU, školské televízne vysielanie formou televíznych novín 
o  školských aktivitách, úspechoch a  problémoch každého mesiaca – rozhovory, správy, ankety, re-
portáže a iné. Ďalej sa pre školské rozhlasové vysielanie v rámci hodín literatúry nahrávali rozhlasové 
spracovania regionálnych povestí, autorskej tvorby žiakov, natáčali animované i bábkové rozprávky, 
zvukové príbehy. V rámci uvedeného krúžku vznikol aj príklad dobrej praxe. Zároveň jeho niektoré časti 
boli realizované v rámci výučby slovenského jazyka, výchovy umením, informatiky. Do aktivity bolo 
zapojených 24 žiakov šiesteho a siedmeho ročníka. 

Nápad natočiť vtipný reklamný klip o škole vznikol po konaní audiovizuálnej prednášky pre 2. stupeň 
s názvom Svet médií zastrešovanej inštitúciou Škola zážitkov Harvart. Celý školský rok sa tak práca so 
žiakmi v rámci krúžku zamerala hlavne na tému reklamy. 

Zároveň aktivita nadviazala na skúsenosti školy s jej prezentáciou prostredníctvom vysielania v Hlo-
hovskej televízii. V rámci päťminútového vysielania škola dostala za úlohu odprezentovať sa v rámci zá-
pisu prvákov. Bolo potrebné pripraviť scenár a  pomocou profesionálov z televízie prezentáciu natočiť. 
Nakoľko žiaci boli sklamaní z výsledku a zostrihania videoklipu, rozhodli sme sa,  že nasledujúci rok si 
reklamný klip pripravíme podľa vlastných predstáv.

Anotácia

Zámerom učebnej aktivity bolo vytvoriť propagačný videoklip o základnej škole pred zápisom 
prvákov.

Popis realizácie príkladu dobrej praxe

V prvej fáze bol spracovaný scenár videoklipu, ktorý vytvorila skupina žiačok navštevujúcich krúžok. 
V ďalšej fáze sa do tvorby zapojil profesionálny kameraman, za pomoci ktorého výsledný produkt vzni-
kol. Jeho spolupráca mala pomôcť, aby bolo možné klip odvysielať v Hlohovskej televízii. Kameraman 
Ľuboš Janiga nám maximálne vyšiel v ústrety, zoznámil sa s pripraveným scenárom. Ten si následne 
žiaci spoločne s ním prepísali do technického scenára, ktorý predložili na schválenie vedeniu školy. Po-
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tom za pomoci pedagóga nasledovalo  zorganizovanie celej akcie – zabezpečenie kostýmov, rekvizít, 
filmovanie. 

Samotní žiaci boli prekvapení, koľko práce museli vynaložiť na dvojminútový videoklip. Od obliekania, 
líčenia, hrania po poslednú klapku uplynulo 6 hodín, žiaci boli maximálne unavení.

S kameramanom Ľubošom Janigom žiaci následne videoklip upravili – vybrali zvuk, zostrihali do 
konečnej podoby.

Použité metodické postupy vychádzajú z predchádzajúceho popisu.

Metódy a formy práce:

• aktivizujúce – inscenačné, diskusné, situačné, dramatizácia,

• komplexné – frontálna výučba, skupinová kooperatívna, projektová,

• autodidaktické metódy,

• motivačné,

• fixačné,

• praktické – napísanie vtipného scenára reklamného klipu s pointou, prečo dať dieťa zapísať do 
našej školy / mediálna výchova, SJL /;  vytvorenie technického scenára / SJL/; - strih, ozvučenie, 
práca s filmom, krátke videá / výtvarná výchova, informatika/.

Materiálno-technické zabezpečenie

Použitie školskej kamery SONY, strih, úprava zvukových nahrávok i krátkych videí pomocou Pinnacle 
studia.

Zhodnotenie a prínos 

Nie všetky aktivity sa dajú realizovať v každej triede. Niektorým triedam /žiakom/ vyhovuje skôr kla-
sická výučba, naopak, ďalší žiaci neustále vyžadujú tvorivý prístup, potrebujú sa zapájať do rôznych 
projektov, hýria nápadmi, vo svojej tvorivosti sú nepredvídateľní. A preto ako ich vyučujúca predmetov, 
ktoré mi dovoľujú maximálne využívať kreativitu, mám neustále výzvy vo svojej práci, čo ma nesmierne 
obohacuje. 

Škola sa nikdy nemohla popýšiť kvalitným technickým vybavením, vyhovujúcimi učebnými priestormi, 
ale má to, čo mnohým školám chýba. Priestor na realizáciu, v ktorom žiaci môžu prejaviť svoje schop-
nosti, vedomosti, talenty. Školské aktivity, pri ktorých sa nielen zabávajú, ale hlavne učia, hravo získa-
vajú mnohé skúsenosti, zručnosti nenásilným spôsobom. Tvorivosť sa už roky snažíme vniesť do kaž-
dodenného života školy. 

Žiaci sa stávajú istejší v  komunikácii, sú zdravo sebavedomí, ale aj sebakritickejší. Nachádzajú viac 
riešení vo svojej práci, sú zodpovednejší voči sebe i druhým. A svoju školu majú radi. 

Prínosom tejto aktivity bola aj propagácia školy prostredníctvom zverejnenia videa na stránke školy. 
Klip bol tiež zaslaný do Hlohovskej TV na odvysielanie.
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Dokumentácia príkladu dobrej praxe

Výstup žiakov – reklamný videoklip školy sa nachádza na internetovej stránke Školiaceho mediálneho 
centra FMK UCM v Trnave www.smc.fmk.sk.
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6.  Novinársky krúžok – Školský časopis Tekováčik

Škola: Základná škola Štefana Senčíka, Starý Tekov,

Vyučujúci: Frederika Mészárosová

Kontakt: frederikameszarosova@gmail.com;  https://zsstarytekov.edupage.org

Východiská

      

Celkový proces tvorby školského časopisu Tekováčik sa realizuje v rámci krúžkovej činnosti na Základ-
nej škole Štefana Senčíka v Starom Tekove. Mediálno-novinársky krúžok tvoria žiaci I. a II. stupňa (3., 
4., 6., 7. ročníka). V rámci krúžku sa žiaci zapájajú do rôznych aktivít (školské rádio – rozhlasové relá-
cie, školská TV – reportáže), ktoré úzko súvisia s mediálnym obsahom a snažia sa tak zlepšiť svoje ko-
munikačné schopnosti a zručnosti, sebavyjadrenie, ako aj sebavedomie. Krúžková činnosť prebieha 
pravidelne každý týždeň s časovou dotáciou dve až tri hodiny a viac podľa potreby. Tematický plán           
krúžkovej činnosti, z ktorej vychádza aj predložený príklad dobrej praxe, je súčasťou prílohy č. 3. Pre 
školský časopis je vyhradených 22 hodín z celkového počtu hodín a vyrobia sa 2 čísla ročne.

Anotácia

Prostredníctvom školského časopisu Tekováčik a  práce členov vytvorenej  redakčnej rady sa žiaci 
snažia priblížiť širokej verejnosti dianie na základnej škole.

Ciele:

Ciele učebnej aktivity je nutné vnímať v kontexte cieľov celého mediálno-novinárskeho krúžku. Zá-
kladom je naučiť žiakov chápať reálne, ale i možné mediálne vplyvy na jednotlivca, ale tiež na rôzne 
aspekty spoločenského diania, a to tak pozitívne, ako aj negatívne. Žiaci by za pomoci výučby mediál-
no-novinárskeho krúžku mali postupne dokázať nájsť vlastný optimálny spôsob, ako žiť v realite, ktorú 
médiá ovplyvňujú a využívať médiá ako nástroje pozitívneho ovplyvňovania tejto reality. Žiaci sú ve-
dení k aktívnemu zapájaniu sa do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu 
svojho kreatívneho potenciálu, ktorý sa prejaví v tvorbe vlastných produktov, resp. v aktívnom zapájaní 
sa do kolektívnej tvorivej mediálnej práce (v rámci učebnej aktivity prednostne v rámci tvorby školské-
ho časopisu). Žiaci sa takisto učia získavať a spracovávať informácie, ktoré sú potrebné a nevyhnutné na 
tvorbu tohto produktu. Najväčším prínosom je nestereotypnosť aktivít a snaha vychádzať zo záujmov, 
záľub a návrhov žiakov pri plánovaní a realizácii učebných aktivít.

Popis realizácie príkladu dobrej praxe

Redakčnú radu časopisu tvoria všetci členovia vyššie uvedeného krúžku. Najdôležitejšou úlohou žia-
kov je rozdelenie si úloh. Žiakom z prvého stupňa pomáham ja ako pedagóg alebo starší žiaci, aby sme 
ich postupne zasvätili do novinárskej práce. Časopis sa skladá z niekoľkých rubrík: Na slovíčko, Zo života 
školy, Potráp si hlavičku, Píše nám to, Vymaľuj si. Každý žiak si vyberie, do ktorej rubriky chce prispievať, 
a pracuje na svojom článku. Práca na školskom časopise nie je jednoduchá, pretože žiaci musia svojou 
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tvorivosťou, témami zaujať aj ďalších spolužiakov. Forma časopisu je v tlačenej podobe A5.

Materiálno-technické zabezpečenie 

Na realizáciu aktivity sú potrebné: učebňa s IKT technikou, počítače alebo notebooky s pripojením na 
internet, dataprojektor, interaktívna tabuľa, tablet. 

Zhodnotenie a prínos 

Výsledkom práce žiakov je školský časopis Tekováčik, ktorý je spoločným dielom všetkých členov 
mediálno-novinárskeho krúžku. Žiaci sa naučia novinárskej práci, ďalej samostatne pracovať s digitál-
nymi technológiami, kriticky myslieť, vytvárať a selektovať mediálny obsah, rozvíjajú svoje mediálne 
kompetencie, nastáva rozvoj ich sebavedomia a sebahodnotenia a sú schopní lepšie hodnotiť výsledky 
svojej práce, ako aj realizovať vlastné nápady.

Dokumentácia príkladu dobrej praxe

Vybrané číslo školského časopisu Tekováčik je súčasťou prílohy č. 5.
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7.  Výroba školského časopisu na tému IKT pre a proti 
Škola: Základná škola Kulíškova, Bratislava

Vyučujúci: Marta Rovná, Veronika Matejová

Kontakt: marta.rovna@azet.sk; www.zskuliskova.sk 

Východiská

       

Žijeme v storočí počítačov, mobilov, tabletov, smartfónov. Technický svet dal nám dospelým, ale aj 
naším deťom do rúk nástroj, ktorý nám na jednej strane život uľahčuje, no na druhej strane sme všetci 
vrátane našich detí ohrození najmä anonymitou virtuálneho sveta. Používanie IKT v detskom i dospe-
lom veku má mať svoje časové aj obsahové limity, obmedzenia. Dospelý jedinec na rozdiel od detí je v 
menšom ohrození. Deti sú v tomto ohľade bezbrannejšie, neskúsenejšie, menej informované, 
naivnejšie, a tak vo väčšom ohrození. Zámerom nášho projektu je včas a s dôrazom na detail infor-
movať deti o pozitívach, ktoré používanie IKT prináša, ale naopak aj o hrozbách, ktorým môžu byť 
deti vystavené. Chceme deťom veľmi citlivo ukázať aj prípady z praxe, keď už došlo k zneužitiu detí, 
či už priamo, alebo nepriamo. Žiaľ, polícia aj psychológovia majú bohatú databázu takýchto prípadov 
zneužitia a našou úlohou ako pedagógov aj v spolupráci s rodičmi je preventívne pôsobiť na deti, aby 
dokázali zvážiť napríklad úroveň a hĺbku komunikácie na internete a neodkrývali zbytočne detaily svo-
jej totožnosti, resp. informácie zo súkromia, ktoré jednoducho nie sú žiaduce, aby mali verejný rozmer. 
Cieľom projektu realizovaného v rámci grantu z Nadácie Orange E-Školy pre budúcnosť od 1.  12. 2015 – 
31. 5. 2016 bolo interaktívnymi a inovatívnymi postupmi spolupracovať najmä v dialógu – učiteľ a trie-
da, školský psychológ – triedy, aj za podpory rodičov, a objasniť žiakom viacerých vekových stupňov, 
aký pozitívny potenciál majú IKT, ale súčasne klásť dôraz na hrozby, ktoré prináša virtuálny svet.

Anotácia

  

Zmyslom projektu bolo oboznámiť žiakov s témou bezpečného a zodpovedného využívania internetu 
a  digitálnych médií, ktorá predstavuje vybranú oblasť  mediálnej výchovy. Žiaci prichádzajú každo-
denne do kontaktu s digitálnymi médiami, ide o to, či trávia čas s nimi zmysluplne a primerane. Žiaci 
získali prostredníctvom projektových aktivít reálnejší pohľad na využívanie nových médií a technológií 
a zároveň sa znížil podiel ich naivity vo vzťahu k týmto médiám vyplývajúcej z ich neskúsenosti. Žiaci 
si viac uvedomili, ako s novými technológiami zaobchádzať, aby boli pre nich užitočné a bezpečné. 
Ťažiskovou aktivitou príkladu dobrej praxe je tvorba špeciálneho čísla časopisu na tému informač-
no-komunikačných technológií z pohľadu ich výhod i rizík. 
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Popis realizácie príkladu dobrej praxe

Realizácia projektu prebiehala prostredníctvom týchto aktivít. 

Aktivita č. 1 

Riziká komunikácie s neznámym virtuálnym priateľom. Učiteľ informatiky v spolupráci s pracovníkom 
polície pracoval so žiakmi na predmetnú tému, najmä vo vzťahu nevhodnej komunikácie cez sociálne 
siete a portál Pokec, ako aj iné druhy komunikácie cez internet. Spoločným znakom všetkých druhov 
komunikácie je pritom neznáma, resp. neoverená identita virtuálneho priateľa a riziká, ktoré to prináša. 
Žiaci boli varovaní najmä pred negatívnymi príkladmi, ktoré priniesol sám život. Samostatnou prácou 
žiakov v rámci skupiny bolo spracovanie plagátov: Ako a o čom komunikovať s virtuálnym priateľom?

Aktivita č. 2 

Práca s vybranými webovými stránkami za účelom prevencie voči závislostiam na internete. Aktivita 
bola realizovaná so žiakmi 7. a 8. ročníka pod odbornou garanciou školského koordinátora preven-
cie drogových závislostí a sociálno-patologických javov a učiteľa informatiky v jednej osobe. Žiaci sa 
venovali definovaniu pozitívnych a negatívnych stránok používania internetu, mobilov a pod. Zorga-
nizovala sa školská akcia Deň bez mobilu dňa  6. 2. 2016 a Deň bez internetu dňa 27. 1. 2016. V rámci part-
nerského vyučovania žiaci starších ročníkov navštívili niekoľko tried primárneho vzdelávania a pozvali 
mladších žiakov k informačnej tabuli pripravenej pri tejto príležitosti. So žiakmi mladšieho školského 
veku viedli otvorenú, veku primeranú diskusiu. Zároveň žiaci vyrobili informačný leták trojskladačku, 
kde zverejnili slabé a silné stránky používania moderných technológii.

Aktivita č. 3 

Išlo o vybrané hodiny informatiky, etickej a výtvarnej výchovy so žiakmi nižšieho stredného vzdelávania 
so spoluúčasťou školského psychológa na tému IKT ako nástroj zneužitia. V rámci tejto aktivity sa žiaci 
v spolupráci so psychologičkou – formou interaktívnych činností, rozoberaním skutočných príbehov, 
spoločných diskusií, prostredníctvom SWOT analýzy, postupne bližšie zamýšľali nad slabými a silnými 
stránkami, príležitosťami a hrozbami používania IKT mladými ľuďmi s dôrazom na kyberšikanovanie. 

Cieľom týchto aktivít bolo:

• zvýšiť vedomosti a scitlivenie žiakov na danú problematiku (prehĺbenie ich poznatkov o tom, 
čo je to kyberšikanovanie a akým spôsobom sa prejavuje), 

• pomôcť žiakom hlbšie pochopiť prežívanie obete, správanie agresora/svedkov a rozvíjať ich 
schopnosť aktívne sa spolupodieľať na ochrane seba i druhých (dôsledky kyberšikanovania),

• pomôcť osvojiť si zásady zodpovedného využívania IKT; ako ochrániť seba/neublížiť druhým/
ako pomôcť druhému a kde hľadať pomoc, ak som obeťou/svedkom kyberšikanovania. 

Výstupy z jednotlivých aktivít/žiacke práce/plagáty a podobne boli zverejnené v školskom časopise 
Luskáčik (príloha č. 6) a na nástenkách školy.

Aktivita č. 4 

Vydanie špeciálneho čísla časopisu Luskáčik k téme projektu – publikovanie kresieb a textov, ktoré sú 
z dielne samotných žiakov vrátane rozhovorov s odborníkmi, učiteľmi školy, výchovným poradcom 
školy, zástupcami vedenia školy a Združenia rodičov pri ZŠ Kulíškova.

Aktivita č. 5 

Dotazníkový prieskum na konci projektu –  prieskum zlepšenia povedomia detí vo vzťahu k predmet-
nej téme. Väčšina aktivít prebiehala ako školská súťaž a ocenení boli autori žiackych prác, ktoré mali 
najvýstižnejšie spracovanie témy z hľadiska obsahu aj formy. 
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Materiálno-technické zabezpečenie

Finančný grant Nadácie Orange e-Školy pre budúcnosť, časopisy Hello – anglický časopis pre začia-
točníkov – články o médiách, facebooku, internete a pod.; dataprojektor, výtvarné potreby.

Zhodnotenie a prínos 

Veľký ohlas medzi žiakmi mala beseda s príslušníčkou Policajného zboru, išlo o priamu interakciu žiak 
– policajt vo vzťahu k téme Hrozby Internetu a pod. 

Žiaci vyrobili plagáty na A3 farebný papier, zalaminované pomôcky sú súčasťou výučbového priestoru 
našej PC učebne. 

Zhrnutie projektu – špeciálne číslo školského časopisu Luskáčik – IKT.

Odporúčania pre iné školy. Dnešné deti a mládež by mali dostať detailnejšiu informáciu, ako komu-
nikovať vo virtuálnom prostredí a aj o rizikách tejto komunikácie. V škole by sa mali dozvedieť o  tom, 
že virtuálny svet je plný nástrah vo vzťahu k nim. Tu platí heslo: „Buďme rýchlejší ako tí zlí, ktorí môžu 
deťom uškodiť a ublížiť“.

Dokumentácia príkladu dobrej praxe

Špeciálne číslo školského časopisu Luskáčik na tému IKT pre a proti je súčasťou prílohy č. 6.

Práce žiakov na danú tému sú súčasťou prílohy č. 7.
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8.  Ako Červená čiapočka noviny čítala

Škola: Súkromná základná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica

Vyučujúci: Adriana Gondová

Kontakt: agondova25@gmail.com; 

Východiská

  

Médiá nám poskytujú veľké množstvo informácií, ktoré sa žiaci musia učiť overovať z hľadiska aktuál-
nosti i pravdivosti. Učebná aktivita Ako Červená čiapočka noviny čítala sa realizovala v rámci mediálnej 
výchovy ako prierezovej témy v predmete slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku ako súčasť jazykovej 
zložky a tematického celku autorská rozprávka. Potrebná časová dotácia bola 1 vyučovacia hodina.

Anotácia

Učebná aktivita formou adaptácie známej rozprávky rozvíja u  žiakov schopnosti poznávať médiá 
s dôrazom na ich odlišné spôsoby spracovávania informácií. 

Ciele 

Kognitívne: 

Žiak dokáže:

• zaradiť mediálny obsah podľa nosiča prenosu informácií a poznať rozdiel v aktuálnosti 
informácií,

o objasniť rozdiel medzi tlačenými a elektronickými médiami z hľadiska aktuálnosti in-
formácií,

o správne určiť médium podľa nosiča prenosu informácií,

Afektívne: 

Žiak je schopný:

• zaujať hodnotiace stanovisko k aktuálnym informáciám,

o považuje za dôležité overovať si informácie, ktoré získava,
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Psychomotorické:

Žiak dokáže:

• aplikovať zdokonalenú techniku práce s lepidlom a papierom, 

o poskladať samostatný produkt,

Popis realizácie príkladu dobrej praxe

Na úvod učiteľ prečíta žiakom rozprávku Ako Červená čiapočka čítala noviny (príloha č. 8). Názov žia-
kom nepovie. Je pravdepodobné, že žiaci odhalia, že ide o adaptáciu známej rozprávky, ale dbáme 
na to, aby pôvodný názov rozprávky svojim spolužiakom neoznámili.

Poznámka: Keďže ide o známu rozprávku, vyzveme žiakov, aby nám prerozprávali pôvodnú rozprávku. 

Po prečítaní rozprávky vedieme so žiakmi riadený rozhovor pomocou otázok, ktorými podnecujeme 
premýšľanie žiakov. Učiteľ kladie otázky typu:

1. V čom sa líši upravená rozprávka od pôvodnej?

2. Ktoré nové pojmy tam boli použité?

3. Prečo sa Červená čiapočka rozhodla navštíviť starú mamu, keď jej to mamička zakázala?

4. Boli informácie v novinách pravdivé? Prečo?

5. Kto začul aktuálnu informáciu? 

6. Čo nám chceli autori tejto modernej rozprávky povedať? 

7. Aké ponaučenie z rozprávky vyplýva?

8. Prečo sú správy v rozhlase aktuálnejšie ako v novinách?

Po zodpovedaní otázok žiakom objasníme rozdiel medzi tlačenými a elektronickými médiami z hľadis-
ka aktuálnosti informácii. 

Pre učiteľa: 

Tlačené médiá, konkrétne noviny vychádzajú počas dňa iba jedenkrát (periodicita denníkov). Noviny 
sa tlačia v noci a ráno si ich môžeme kúpiť v novinovom stánku alebo aj v obchode. Počas celého dňa 
redaktori novín získavajú nové informácie, ktoré sa stali počas dňa. Všetky informácie, ktoré získali re-
daktori, si môžeme prečítať až na nasledujúci deň. Elektronické médiá ako televízia, rozhlas, ale aj 
digitálne médium – internet sú aktuálnejšie, pretože počas dňa stále informácie aktualizujú. To 
znamená, že čokoľvek, čo sa počas dňa stane, si v priebehu niekoľkých minút môžeme vypočuť v rádiu, 
televízii alebo si prečítať na internete. 

• Samostatná práca žiakov: Pracovný list – úlohy 1., 2., 3., 4.  v  prílohe č. 9.

Pred vypracovaním úloh žiakom rozdáme rozprávku, ktorú si prečítajú, a na základe prečítaného úlohy 
spracujú. Následne učiteľ vyzve niektorých žiakov, aby prezentovali svoje výsledky. 

• V ďalšej časti učiteľ vyzve žiakov, aby vysvetlili výrok: „Informácie si vždy overuj!“

Po diskusii a prezentácii žiackych názorov rozdelíme žiakov na štvorčlenné skupiny.

• Skupinová práca žiakov – mediálne puzzle, cinquain.

Každá skupina dostane rozstrihaný obrázok, v  ktorom sa bude ukrývať jedno médium  (v  našom 
prípade to bude rozhlas, internet, noviny). Ide o médiá, ktoré sa vyskytovali v rozprávke. Úlohou bude 
obrázok poskladať, nalepiť a pomenovať. Po ukončení práce žiaci spájajú informácie, myšlienky, pocity, 
presvedčenia a výstižné výrazy o danom médiu. Prvý riadok bude obsahovať názov médiá. Do druhého 
riadku žiaci dopíšu dve prídavné mená, ktoré charakterizujú dané médium. Tretí riadok obsahuje tri 
slovesá, ktoré charakterizujú dejovú stránku média. Štvrtý riadok obsahuje štvorslovný výraz – jed-
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noduchú vetu. Piaty riadok je výslednou syntézou a je vyjadrený jednoslovným podstatným menom.

Po vypracovaní úloh učiteľ vyzve vedúceho každej skupiny, aby odprezentoval výsledok práce skupiny. 
Výsledky prác vyvesíme na nástenku v triede. 

Ukážky sú umiestnené v prílohe č. 10.

Reflexia žiakov:  Čím si prispel/-a k spoločnému dielu?

   Bolo niečo, čo ťa pri práci rušilo?

   Je niečo, čo ťa na dnešnej hodine prekvapilo?

Pedagogická reflexia:  Splnili sme stanovené ciele vyučovacej hodiny?

Metódy a formy práce: riadený rozhovor, diskusia, rozprávanie, cinquain, didaktická    
hra-puzzle, frontálna práca, skupinová práca, individuálna práca. 

Materiálno-technické zabezpečenie

Pracovný list spracovaný autorkou, text rozprávky (umiestnené v prílohách č. 8, 9, 10), puzzle, papier, 
nožnice.

Učebné zdroje: 

KOVÁČOVÁ, A. – MRVÁŇOVÁ, M. Ako červená čiapočka noviny čítala. In: Ako červená čiapočka noviny 
čítala. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, s. 17 – 20. ISBN 978-80-8105-628-4.

Zhodnotenie a prínos 

Všetci žiaci boli počas vyučovacej hodiny aktívni, atmosféra bola príjemná a pracovná. Zapájali sa do kaž-
dej činnosti a daná téma ich zaujala. Počas vyučovania sme používali nielen verbálnu, ale aj neverbálnu 
komunikáciu. Zo záverečnej reflexie žiakov nám vyplynulo, že najviac sa im páčil zmodernizovaný text, 
pretože vychádzal zo súčasnosti, a taktiež skupinová práca, kde  poukázali na vzájomnú spoluprácu pri 
plnení úlohy a na využitie vedomostí z predchádzajúcich vyučovacích hodín.  
Najväčší problém žiakom spôsobila ôsma otázka „Prečo sú správy aktuálnejšie v rozhlase ako v novinách?“ 
Tu sme uplatnili metódu výkladu a primerane ich veku sme vysvetlili rozdiel. Po výklade pedagóga sme 
žiakov vyzvali, aby nám opäť odpovedali na ôsmu otázku a vysvetlili rozdiel v aktuálnosti informácií 
v tlačených  a elektronických médiách. Žiaci správne pochopili a poukázali na rozdiel v aktuálnosti in-
formácií, čím sme splnili kognitívny učebný cieľ.

Dokumentácia príkladu dobrej praxe

Ukážky žiackej práce sú súčasťou prílohy č. 9 a 10.
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9.  Ako smartfón nebol až taký smart 

Škola: Súkromná základná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica

Vyučujúci: Adriana Gondová

Kontakt: agondova25@gmail.com; 

Východiská

  

Mobilný telefón  je neoddeliteľnou súčasťou nielen nás dospelých, ale aj detí. Mobil nie je obyča-
jným „telefónom,“ je tzv. malým počítačom. Prostredníctvom neho môžeme komunikovať kdekoľvek 
a kedykoľvek, četovať, telefonovať pomocou rôznych aplikácií, surfovať po internete, fotiť a natáčať 
videá a  okamžite zdieľať s  priateľmi. Pri všetkých možnostiach, ktoré nám mobilný telefón ponúka, 
je aj nástrojom na zastrašovanie, obťažovanie iných, rozširovanie obrázkov a videí iným.Predkladaná 
vyučovacia hodina vznikla ako integrovaná súčasť vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra 
v 3. ročníku  v tematickom celku autorská rozprávka s časovou dotáciou 2 vyučovacie hodiny.

Anotácia

Ťažiskovým zámerom učebnej aktivity je poznávanie pravidiel a podpora zodpovedného využívania 
mobilu u žiakov. Podpornou pomôckou je rozprávka pre deti na danú tému.

Ciele:

Kognitívne:

Žiak:

• dokáže zaradiť mobil podľa spôsobu prenosu informácií,

• vie vymenovať telefónne čísla záchranného systému,

• pozná telefónne čísla rodičov naspamäť.

Afektívne:

Žiak je schopný:

• zaujať hodnotiace stanovisko k používaniu mobilu,

o uvedomiť  si dôsledky zneužívania telefónnych čísel záchranného systému,

o adekvátne reagovať na neznáme telefónne čísla, sms-ku,

o akceptovať a aplikovať pravidlá vhodného správania sa s mobilom,

o vnímať dôsledky nesprávneho zaobchádzania s mobilom,

o neposudzovať hodnotu človeka podľa toho, aký mobil vlastní. 



33

Psychomotorické:

Žiak je schopný:

• aplikovať zdokonalenú techniku kresby so suchým pastelom pri tvorbe piktogramu,

o  vytvoriť piktogram s využitím techniky kresba so suchým pastelom.

Popis realizácie príkladu dobrej praxe

Žiaci si prečítajú príbeh Ako smartfón nebol až taký smart (príloha č. 11). Po prečítaní učiteľ vedie so 
žiakmi riadený rozhovor, pomocou ktorého zisťuje porozumenie rozprávky. Návrh otázok:

- Na motív, ktorého veršovaného príbehu vznikla rozprávka Ako smartfón nebol až taký smart? 
(Bola raz jedna trieda – úvodná časť).

- V čom sa líši upravený príbeh od pôvodného? 

- Ako sa vám páčil moderný príbeh? 

- Aké sú hlavné postavy tohto príbehu? 

- Ktoré nové pojmy boli použité v príbehu? 

- Vysvetli, prečo bol Maťko smutný? 

- Prečo sa nechceli spolužiaci kamarátiť s Maťkom? 

- Podľa čoho určili spolužiaci, že je Maťko chudobný?

- Na základe ktorej udalosti sa začali kamarátiť s Maťkom? 

Na záver zdôrazníme žiakom, že hodnota človeka sa neposudzuje podľa toho, čo vlastní.

V nasledujúcej časti hodiny vyučujúci položí žiakom otázky. Diskusia sa odvíja od odpovedí žiakov.  

Návrh otázok:

1. Kto z vás má vlastný mobil? 

2. Prečo ti ho rodičia kúpili? 

3. S akým cieľom využívaš mobil?

4. Aké funkcie má tvoj mobil?

• Frontálna práca žiakov: didaktická hra SEMAFOR

Učiteľ vyzve žiakov, aby vytvorili kruh a sadli si na koberec. Každý žiak bude mať dva kruhy – 
červený a zelený. Učiteľ bude žiakom hovoriť krátke výroky a úlohou žiakov bude k danému 
výroku priradiť farbu. Zelený kruh znamená môžem a červený nemôžem.  Po každom výroku 
učiteľ vyzve jedného žiaka, aby svoj výber odôvodnil.  

Výroky:

− telefonujem iba s rodičmi a rodinou, 

− fotím všetkých ľudí,  

− neznámemu človeku neposkytnem informácie o sebe a svojej rodine,  

− fotky svojich kamarátov posielam aj druhým,      

− volám na neznáme čísla, 

− neznámemu človeku poviem, svoje telefónne číslo,   

− odpíšem na neznámu sms-ku,

− svoje telefónne číslo poskytnem iba kamarátovi, ktorého poznám, 

− fotku svojho kamaráta pošlem iba jemu,  

− v sms-kách neurážam,
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− keď sa nudím, volám len tak kamarátovi.

Po zodpovedaní otázok vyučujúci povie žiakom, že výhodou mobilného telefónu je, že nás ktokoľvek 
a kdekoľvek, kde sa nachádzame, môže zastihnúť. Ako by ste sa zachovali v nasledujúcich situáciách?

• Samostatná práca žiakov:  Pracovný list, úlohy 1,2,3 v prílohe č. 12.

Cieľom prvej úlohy je zistiť, ako sa žiaci zachovajú v  rôznych situáciách, keď im zazvoní telefón. Po 
vypracovaní učiteľ diskutuje so žiakmi na dané situácie a poukazuje na možné následky najmä  pri pre-
chádzaní cez cestu, keď volá neznáme číslo, ale aj na slušnosť správania sa v dopravných prostriedkoch.

V druhej úlohe podľa svojho zhodnotenia žiaci napíšu výhody a nevýhody mobilného telefónu. 

V tretej úlohe poukáže učiteľ na falošné tiesňové volanie a na jeho dôsledky.

• Skupinová práca – Mobilové pravidlá 

Učiteľ povie žiakom, že sa zahrajú na redaktorov a ilustrátorov. Úlohou redaktorov je vytvoriť a napísať 
pravidlá používania mobilu a ilustrátori budú jednotlivé výroky kresliť do piktogramov.   

Poznámka: Predpokladáme, že žiaci napíšu jedno z pravidiel, že nebudú posielať nevhodné fotografie. Tu je 
dôležité, aby učiteľ objasnil žiakom, ktoré fotografie sú nevhodné.

Po skončení každá skupina odprezentuje svoje názory a predstavy a  ponúkne pravidlá mobilového 
správania, ktoré žiaci vytvorili a vyvesia sa na nástenku v triede.

Ukážka práce žiakov je umiestnená v prílohe č. 13.

Žiaci zároveň môžu využívať pri práci aj pracovný list v prílohe č. 14.

Reflexia žiakov:

1. Ako si sa dnes cítil/-a na dnešnej hodine?

2. Kto by dokázal povedať svojmu kamarátovi z inej triedy, čo sme dnes na vyučovacej hodine 
robili?

3. Ktorá z aktivít ťa najviac oslovila a prečo?

4. Ktorá informácia bola pre teba najužitočnejšia?

5. Ktorú informáciu si už vedel?

Pedagogická reflexia: Splnili sme stanovené ciele vyučovacej hodiny?

Metódy a formy práce: didaktická hra SEMAFOR, diskusia, rozprávanie, riadený rozhovor,  praktická, 
rolová hra, frontálna práca, skupinová práca, individuálna práca.

Ďalší dobrý nápad!

Pri tejto téme je vhodné použiť aj krátku motivačnú a poučnú rozprávku „ Ovce- Mobilmánia“ http://
www.zodpovedne.sk/index.php/sk/videa

Materiálno-technické zabezpečenie

Pracovné listy vytvorené autorkou (príloha č. 12, 14), ukážka príbehu (príloha č. 11), mobilný telefón, 
farbičky, baliaci papier,
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Učebné zdroje:

OKŠA, J. – FILIPOVÁ, A. Ako smartfón nebol až taký smart. In: Ako červená čiapočka noviny čítala. Trnava 
: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, s. 14 – 16. ISBN 978-80-8105-628-4.

Zhodnotenie a prínos 

Žiaci boli počas celej vyučovacej hodiny dostatočne motivovaní, o čom nás presvedčila ich aktivita, 
nadšenie. Pracovali s  veľkou chuťou, vzájomne si pomáhali,  usmerňovali  sa najmä pri verbálnych 
aktivitách, kde mali svoju odpoveď, výber zdôvodniť. Zo záverečnej reflexie nám vyplynulo, že sa im 
páčili všetky aktivity, ale najviac sa im páčila aktivita Semafor. Ako dôvod uviedli, že získali najviac uži-
točných informácií. Rovnako sa im páčila práca na pracovnom liste, konkrétne na prvej úlohe, kde si 
vzájomne vysvetľovali a odôvodňovali svoj výber odpovede. Z uvedeného nám vyplynulo, že by sme 
mali do vyučovacieho procesu zaraďovať viac aktivít na diskusiu a vytvoriť žiakom dostatočný priestor 
na prezentáciu svojich myšlienok.  

Žiakov sme počas celého priebehu vyučovania hodnotili slovne. Počas všetkých aktivít bol vytvorený 
priestor na hodnotenie a sebahodnotenie žiakov. Podľa hodnotenia žiakov všetci v skupinách 
participovali na plnení úloh, kooperovali a stanovené ciele sa im podarilo splniť. Zo záverečnej reflexie 
pedagóga môžeme konštatovať, že stanovené ciele boli splnené.

Pri opätovnom realizovaní vyučovacej hodiny by sme vyčlenili väčší priestor na diskusiu so žiakmi, 
pretože žiaci potrebujú viac času na premýšľanie a taktiež majú problém vyjadriť sa, keďže ich slovná 
zásoba je menšia. Odporúčali by sme zaradiť druhú úlohu v pracovnom liste na domácu úlohu, čím by 
pedagóg  získal na hodine viac času na verbálne aktivity a žiaci tak získali dostatok času na premýšľanie.  

Dokumentácia príkladu dobrej praxe

Výstupy prác žiakov sú súčasťou príloh č. 12, 13, 14.
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Príloha č. 1 Súťaž krátkych filmov na témy mediálnej gramotnosti – PPT prezentácia o zákla-
doch tvorby filmu (práca s kamerou, písanie scenárov)
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Príloha č. 2  Virtuálny svet v sociálnej reklame – reklamné plagáty a tabule žiakov
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Príloha č. 3. Mediálno-novinársky krúžok na ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov – tematický plán

Cieľ: 

Hlavným cieľom je rozvinúť u žiakov spôsobilosť – mediálnu kompetenciu zmysluplne, t. j. reflektujú-
co, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty. Cieľom výučby je podnietiť reflexiu žiakov nad 
mediálnymi obsahmi, sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých obsahov (najmä 
s nadmerným a neprimeraným výskytom násilia, výskytom sexuality či inými obsahmi nerešpektu-
júcimi ochranu ľudskej dôstojnosti...).

Základom je naučiť žiakov chápať reálne, ale i možné mediálne vplyvy na jednotlivca, ale tiež na rôzne 
aspekty spoločenského diania, a to tak pozitívne, ako aj negatívne. Žiaci by za pomoci výučby mediál-
no-knižničného krúžku mali postupne dokázať nájsť vlastný optimálny spôsob, ako žiť v realite, ktorú 
médiá ovplyvňujú, a  využívať médiá ako nástroje pozitívneho ovplyvňovania tejto reality. Žiaci budú 
vedení k aktívnemu zapájaniu sa do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplat-
neniu svojho kreatívneho potenciálu, ktorý sa prejaví v tvorbe vlastných produktov, resp. v aktívnom 
zapájaní sa do kolektívnej tvorivej mediálnej práce.

Zručnosti: V rámci krúžku si žiaci rozvíjajú komunikačné a tvorivé zručnosti, ale i zručnosti potrebné 
na prácu s počítačom, počítačovými programami, internetom a fotoaparátom.

Metódy a formy práce: práca s informačnými zdrojmi – noviny, časopisy, internet, televízia, diskusia, 
interview, praktické aktivity, tvorivá činnosť, čítanie s porozumením, samostatná práca

Dĺžka trvania: 10 mesiacov

Školský rok: 2017/2018

Vedúci krúžku: Mgr. Frederika Mészárosová
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Mesiac Téma Obsah Pomôcky Poznámky

Zoznámenie 
sa s činnosťou 
krúžku

(1 hod.)

Oboznámenie žiakov, 
čo budeme na krúžku 
robiť, aký význam má 
náš krúžok, diskusia 
o význame médií, 
rozdelenie médií...

Interaktívna tabuľa, 
powerpointová prez-
entácia

Médiá a JA

(2 hod.)

Identifikácia médií, 
s ktorými denne 
prichádzame do  kon-
taktu.

Počítač, USB kľúč, 
internet, učebnica, 
mediálna výchova

Komiks (4 hod.) Tvorba komiksu v pow-
erpointe. Vytváranie 
animácií.

Interaktívna tabuľa, 
powerpointová prez-
entácia, internet, 
notes

Príprava upúta-
viek školská TV 
Tekováčik  (2 
hod.)

Ovládanie kamery Pana-
sonic HC – V7770EP-K.

Interaktívna tabuľa, 
notebook, Panasonic 
HC – V7770EP-K, USB 
kľúč

Koncepcia TV 
Tekováčik (2 
hod.)

Navrhnúť vlastnú kon-
cepciu fungovania 
školskej TV Tekováčik.

Interaktívna tabuľa,

powerpointová prez-
entácia, počítač

 Email (2 hod.) Vytváranie vlastnej 
e-mailovej adresy.

Odosielanie e-mailu + 
prílohy. Ako správne 
písať e-mail.

Počítač, USB kľúč, 
internet
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Príprava 
nástenky 
mediál-
no-novinárske-
ho krúžka (2 
hod.)

Vytvoriť násten-
ku k mediál-
no-novinárskemu 
krúžku.

Výkresy, farbičky, 
temperové farby, 
anilínové farby, fix-
ky, lepidlo, časopisy, 
obrázky, kazety, 
nástenka, farebné pa-
piere...

Školský časopis 
– tvorba 
článkov (2 
hod.)

Pripraviť články do 
školského časopisu.

Notebook, PC, USB 
kľúč...

Školský časopis 
– príprava 
rubrík (2 hod.)

Pripraviť rubriky do 
školského časopisu.

Notebook, PC, USB 
kľúč...

Môj mobil 
a jeho funkcie 
(2 hod.)

Všeobecné zisťovanie 
funkcií mobilných 
telefónov. Ktoré funkcie 
najčastejšie TY používaš.

Internet, notebook, 
USB, učebnica mediál-
nej výchovy, mobilné 
telefóny...

Emotikony (2 
hod.)

Charakterizuj emotikon, 
jeho úlohu v mailoch, 
četoch a SMS.

Notebooky, pracovný 
list, farbičky, fixky

Noviny a časo-
pisy

(2 hod.)

Vymenuj typické a 
ustálené znaky, podľa 
ktorých je možné roz-
poznať tlač od iných 
médií. Charakterizuj vy-
brané periodikum.

Počítač, USB kľúč, 
grafický program, 
noviny, časopisy

Internet a jeho 
nástrahy (2 
hod.)

 

Vyhľadať na internete 
rady pre jeho užívateľov, 
ako chrániť seba a svoj 
počítač.

(počítačoví piráti – an-
tivírus)

Notebooky, USB klúč, 
interaktívna tabuľa...

www.spravajsazod-
povedne.sk

(eavi video)

Práca s kniha-
mi v knižnici (2 
hod.)

Čítanie kníh podľa 
vlastného výberu, 
triedenie kníh podľa 
žánrov.

Knihy
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Zábavná 
funkcia 
počítačových 
hier a videohi-
er (2 hod.)

Rozpoznať, že 
počítačové hry a vid-
eohry využívajú násilie, 
boje, vojny ako prvok 
zábavy, a tak ho velebia.

Zhodnotiť negatívne 
dôsledky neprim-
eraného konzumu 
počítačových hier a 
videohier na človeka a 
špeciálne na vlastnú os-
obnosť.

Rozlíšiť medzi zábavou, 
ktorú ponúkajú 
počítačové hry a vid-
eohry a zábavou v sku-
točnosť.

Počítač, internet, note-
booky, hry...

Správa (1 hod.)

Prezentovanie 
správy (1 hod.)

Správa ako žáner publi-
cistického štýlu, hlavné 
znaky, tvorba správy.

Prezentácia svojej vlast-
nej tvorby, ostatní žiaci 
prácu analyzujú, hod-
notia.

Počítač, internet, vyt-
vorené práce

Auditívne 
médiá – 
rozhlas (2 hod.)

Poznať základné rozdie-
ly medzi printovými 
a auditívnymi médiami. 
Vymenovať moderátor-
ov rádií, poznať 
rozhlasové relácie.

Notebooky, internet...

Pozeranie an-
imovanej roz-
právky podľa 
výberu žiakov 
(2 hod.)

Sledovanie animovanej 
rozprávky.

Skúmať v rozprávke 
etický problém.

Notebook, DVD ani-
movanej rozprávky...
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Prezentovanie 
recenzie na vy-
branú animo-
vanú rozprávku 
(2 hod.)

Napíš krátku recenziu 
na rozprávku, ktorú si 
sledoval.

Notebooky, internet

Inzerát (1 hod.)

Prezentovanie 
inzerátu (1 
hod.)

Inzerát ako žáner publi-
cistického štýlu, hlavné 
znaky, tvorba inzerátu.

Prezentácia svojej vlast-
nej tvorby, ostatní žiaci 
prácu analyzujú, hod-
notia.

Počítač, internet, vyt-
vorené práce

Reklama (2 
hod.)

Reklama ako žáner pub-
licistického štýlu, hlavné 
znaky, tvorba reklamy.

Prezentácia svojej vlast-
nej tvorby, ostatní žiaci 
prácu analyzujú, hod-
notia.

Notebooky, internet, 
kamera GoPro Hero3

Recenzia (1 
hod.)

Prezentovanie 
recenzie (1 
hod.)

Recenzia ako žáner pub-
licistického štýlu, hlavné 
znaky, tvorba recenzie 
na vybrané dielo.

Prezentácia svojej vlast-
nej tvorby, ostatní žiaci 
prácu analyzujú, hod-
notia.

Počítač, internet, vyt-
vorené práce

Fotografovanie 
(2 hod.)

Vedieť využívať správne 
svetlo pri fotení. Macro, 
sépia, rôzne nastavenia 
fotoaparátu. Naučiť žia-
kov prenos fotiek do PC.

Fotoaparát – Nikon D 
3300, notebooky

Úprava fotiek 
(2 hod.)

Naučiť žiaka základné 
úpravy fotiek. Program 
Picasa, Adobe Photo-
shop a iné...

Notebooky, internet...
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Animácia – 
Animuj svoj 
svet – „Šport na 
každý deň“

(2 hod.)

Vytvoriť animáciu na 
tému Šport na každý 
deň.

Notebook, farebný 
papier, postavičky, 
Animation Studio, 
kamera

Film (2 hod.) Nájsť informácie o tom, 
ako film vznikol.

Kto všetko sa podieľa na 
filme. Filmové ocene-
nia...

Notebooky, internet

Hudba a vid-
eoklipy (4 hod.)

Vyhľadávať informácie 
o hudobných žánroch, 
spevákoch. Koncerty 
známych spevákov. 
(Lord of the dance)

Tvorba videoklipu. 
Návrh vlastného videok-
lipu + text pesničky.

Notebooky, internet, 
CD

Mediálni špióni 
(2 hod.)

Vyhľadávanie a spra-
covávanie zaujímavých 
informácii. Bulvárna tlač, 
paparazzovia.

Notebooky, internet
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Príloha č. 4 Mediálno-novinársky krúžok – fotodokumentácia
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Príloha č. 5: Mediálno-novinársky krúžok – Školský časopis Tekováčik

TTEEKKOOVVÁÁČČIIKK    ddeecceemmbbeerr  22001177  

 

V tomto čísle nájdete: 

Imatrikulácia prvákov 5 
Medové raňajky 6 
Prevencia drogových závislostí 7 
Vianočná akadémia 8 
Synonymá na tému škola 10 
Vianočné tradície 13 
Vianočná osemsmerovka 15 

CCeennaa::  5500  cceennttoovv  

December 2017 



65

TTEEKKOOVVÁÁČČIIKK    ddeecceemmbbeerr  22001177  

 

Strana 2 

NA SLOVÍČKO 

PREDSTAVUJEME REDAKCIU 

Milí čitatelia, žiaci, učitelia, 
chceli by sme Vám predstaviť školský časopis Tekováčik. Vytvorili sme ho na 
mediálno-novinárskom krúžku. Objaví sa v ňom z každého rožka troška. Obsa-
huje niečo na čítanie, lúštenie aj doplňovanie. Dúfame, že každý z Vás si tam 
nájde „to svoje.“ 

ŠŠééffrreeddaakkttoorr::   Jana Šumerajová 
RReeddaakkttoorrii::    Laura Havranová          
                        Simonka Tichá 
                        Sára Hostinská 
                        Alexander Samuel Chudý 
                        Bronislava Hajková 
                        René Németh 
                        Jozef Fruni 
                        Martin Hajko 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

„ZUMBOU PROTI OBEZITE“ 

Dňa 19.10.2017 sa uskutočnila na našej škole Zumba v rámci svetového dňa 
„Boja proti obezite.“  
Zumba sa začala tancovať po 4. vyučovacej hodine pod vedením zumba inštruk-
torky Mgr. Lenky Páleníkovej. Zumba nám spríjemnila deň plný tanca a pozitív-
nej energie. Cvičenie sa nám veľmi páčilo, až sa nám ťažko lúčilo. :) 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE 

Dňa 12.10.2017 sme sa zúčastnili  školskej aktivity Jesenné Tvorivé 
dielne, ktoré sa konali v školskej jedálni pod vedením pani učiteľky 
Mgr. Zuzany Murkovej. 

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 
Takmer v 70 krajinách sa deti 18. októbra zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu 
vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným 
konfliktom. 
Táto medzinárodná iniciatíva je už od r. 2005 tradične organizovaná pápežskou na-
dáciou ACN (Aid to the Church in Need). Pápež František prosí a vyzýva zároveň, 
aby sa čo najviac detí v dnešný deň pomodlilo ruženec. Povzbudzuje deti k tomu, 
aby modlitbou – bojovali za pokoj a mier vo svete, ktorý je často narúšaný útokmi, 
vojnami a rôznymi konfliktmi.    

Mgr. Gabriela Zuzulová 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 

„Prázdniny sa pominuli, my sme si odpočinuli, škola nás už z diaľky víta“... 
Týmito slovami sa začína jedna z detských piesní. 
Veru, je to tak. Prázdniny sa skončili a my sme sa po dvoch pekných letných mesiacoch vrá-
tili späť do školy.  Po krátkom zabehnutí nás čakala milá udalosť – Imatrikulácia žiakov pr-
vého ročníka. Tak, ako je zvykom, aj tento rok sa naši prváci predviedli pred svojimi rodič-
mi a hosťami, čo sa za krátku dobu stihli v škole naučiť.  
Lesní škriatkovia ich sprevádzali a pomáhali im pri plnení rôznych úloh, ktoré deti hravo 
zvládli. Na záver slávnosti  pán riaditeľ pasoval prvákov za žiakov našej školy.  

Jana Kosorínová, vychovávateľka 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

MEDOVÉ RAŇAJKY 

Dňa 10. novembra 2017 
sme v našej škole privítali 
člena Slovenského zväzu 
včelárov pána Dušana Kol-
lára, ktorý žiakom veľmi 
zaujímavou a prijateľnou 
formou porozprával o vče-
lárstve. 
Pán Kollár žiakom trpezlivo 
vysvetlil prácu včelára, zoz-
námil ich so včelárskym ná-
radím a potrebami včelára, 
ukázal z čoho sa skladá úľ. Predstavil včelie produkty a výrobky z 
nich. Počas besedy sa žiaci dozvedeli o rôznych druhoch medu a o jeho 
účinkoch na ľudské zdravie.  
V závere besedy si žiaci pochutili na maslovom chlebíku s medom. 
Včelárstvo je na Slovensku na ústupe, a tak dúfame, že touto besedou 
sme oň vzbudili záujem aspoň u niekoľkých žiakov, aby k nim pribudli 
mladí ľudia. 
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

15. novembra 2017 sa v rámci svetového 
týždňa boja proti drogám a prevencie 
v oblasti závislostí konala prednáška pod 
vedením riaditeľa občianskeho združenia 
Petra Slaného. Toto občianske združenie 
ACET SR funguje na Slovensku viac 
ako 20 rokov. Prednáškami ročne oslo-
vuje viac ako 2500 študentov základných 
a stredných škôl. Ich cieľom je vzdeláva-
nie, podpora mladých ľudí a pedagógov. 
Veria v generáciu mladých ľudí a vidia v 

nich obrovský potenciál. Ich hodnoty sú postavené na zdravej rodine, kresťanských 
hodnotách a odbornom prístupe. Pre našich najmenších to bola prednáška „Zdravé 
telo“, ktorú viedla Monika Mezeiová. Formou dramatizácie sa snažila poukázať na 
legálne drogy ako alkohol a cigarety, s ktorými sa žiaci vo svojom okolí stretávajú 
a zdôraznila ich negatívne účinky užívania. 
Pán  Peter Slaný mal pre žiakov druhého stupňa pripravenú multimediálnu pred-
nášku o závislosti pod názvom „Druhá tvár.“ Prednáška bola popretkávaná realis-
tickými videami a skutočným príbehom Petra Slaného. Prečo názov Druhá tvár? 
Pretože droga vždy ukáže, čo chce dať a skryje to, čo chce vziať. Na prednáške sa 
spoločne so žiakmi snažil odhaliť skutočnú tvár drogy a závislosti. Na konci pred-
nášky bol pre žiakov vytvorený priestor pre otázky a odpovede.  
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY 

VIANOČNÁ AKADÉMIA 
V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz 
rýchlejšie, je potrebné sa  pozastaviť. Takým malým, ale 
krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce.  Čas, kedy sme 
si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné prob-
lémy. Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie city 
a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. 
Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láska-
vom ľudskom dotyku. Áno, v tom je to veľké tajomstvo a 
bohatstvo života. Bolo by krásne, keby to tak mohlo byť aj v 
bežnom a každodennom živote. Preto si vážme jeden druhé-
ho a zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných a novo-
ročných sviatkov po celý rok. 
A práve v tomto čase si naše deti spolu s pani učiteľkami pre 

vás pripravili krásny vianočný program, s ktorým spestrili tretiu adventnú nedeľu. Vyzdobená kinosála na-
vodila vianočnú atmosféru, čaro horiacich sviec vlialo do sŕdc pokoj. Do ticha zazneli vľúdne slová, ktorý-
mi sa prihovoril pán starosta, aj pán riaditeľ. A to už naše deti netrpezlivo čakali v zákulisí s troš-
kou  trémy, ale zároveň šťastné, že môžu predviesť, čo dokážu a čo si s láskou pre vás nacvičili. Scéna je 
pripravená, deti tiež a program sa môže začať.  
Vianočná pieseň od Tublatanky roztancovala našich najmenších-prvákov. Po nich sa predstavili so scénkou 
„Vianoce trochu inak“ žiaci druhého ročníka. Šiestačky nám pekne zaspievali pieseň od Dominiky Mirgo-
vej „Šťastné a veselé“ a po nich  na scénu prišli tretiaci so svojím „Zimným príbehom.“ V rytme valčíka sa 
na pódiu pretancovali štvrtáci, ktorí nám ešte neskôr pridali aj zopár básničiek. Veselo v sále nastalo, len čo 
zazneli tóny pesničky od Hanky Zagorovej - Zima, zima, všude je veliká... a to už tancovali naše dievčatá 
z tanečného krúžka.  
Záver vianočnej akadémie patril školskej kapele Alebara, ktorá zaspievala niekoľko vianočných piesní 
a tak ukončila pekné popoludnie  plné krásnych kultúrnych zážitkov. Veríme, že ste sa s nami cítili dobre 
a oddýchli ste si od predvianočného zhonu. 
Prajeme vám všetkým krásne požehnané sviatky, plné pokoja, lásky a radosti s vašimi naj-
bližšími. 
Vaše deti a kolektív zamestnancov školy. 

Jana Kosorínová, vychovávateľka  
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ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV 

MO V CEZPOĽNOM BEHU 
Naši žiaci sa aj tohto roku zúčastnili majstrovstiev okresu v cez-
poľnom behu v Kalnej nad Hronom. Najlepšie sa umiestnil Mar-
tin Maďar, ktorý dobehol na 3. mieste (zo 69 žiakov). Družstvo 
chlapcov sa umiestnilo na 5. mieste (z 24 škôl). 

10. ROČNÍK OK OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

Naša žiačka deviateho ročníka Tamara Lastičová sa 29. novembra 2017 zúčastnila 10. ročníka okresného 
kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa konala v Katolíckej spojenej škole sv. Vincen-
ta de Paul na Saratovskej ulici v Leviciach. Svoje vedomosti si preverila a porovnala s dvadsiatimi tromi 
žiakmi z rôznych škôl nášho okresu. Tamarka patrí medzi úspešných riešiteľov a z plného počtu 55 bodov 
dosiahla 43 bodov. Srdečne gratulujeme a ďakujeme sa reprezentáciu našej školy. 

SÚŤAŽ V PREDNESE POVESTÍ - ŠALIANSKY MAŤKO 
Školské kolo Šalianskeho Maťka sa uskutočnilo 11. decembra 2017 v 3.B triede. Svoje recitačné schopnos-
ti v prednese povestí predviedli mladší aj starší žiaci. Súťažilo sa v troch kategóriách. Prvá kategória 2. - 3. 
ročník, druhá kategória 4. – 5. ročník a tretia kategória 6. – 7 ročník. V úvode nás privítala pani učiteľka 
Mgr. Frederika Mészárosová, ktorá všetkým dodala odvahu a zaželala súťažiacim veľa šťastia.  
Vyhodnotenie recitačnej súťaže: 

 
I. kategória:  1. miesto – Andrej Čižmár – 3.B 

2. miesto – Sabina Hlôšková – 3. ročník 
3. miesto – Šimon Lazár, Jakub Herc – 2. ročník 
 

II.  kategória: 1. miesto – Viktória Fašková – 5. ročník 
2. miesto – Lenka Bátovská – 4. ročník 
3. miesto – Juraj Adam – 5. ročník 

 
III. kategória:  1. miesto – Emma Hajková – 7. ročník 

2. miesto – Veronika Hostinská – 6. ročník 
3. miesto – Sandra Violová – 7. ročník              
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UČÍME SA ZÁBAVNE 

SYNONYMÁ NA TÉMU ŠKOLA 

Pán riaditeľ - veľký šéf 
Pani zástupkyňa - spoločníčka jej excelencie 
Pán školník - cisárov špión 
vstup do triedy - krok do neznáma 
naša trieda - planéta opíc 
zborovňa - sídlo upírov 
naše šatne - vlčie diery 
žiaci u učiteľa - veľké trápenie 
trieda na výlete - tri dni ma naháňali 
vysvedčenie - zmluva s diablom 
veľký sen študentov - 2 roky prázdnin 
klasifikačný hárok - vynález skazy 
poslušný žiak - belie sa plachta osamelá 
odpoveď žiaka - vtipnejší vyhráva 
našepkávanie - zásah v pravú chvíľu 
skúška z matiky - smrť v sedle 
odpoveď pri tabuli - sám vojak v poli 
triednická hodina - rozsudok smrti 
ťahák - topiaci sa stebla chytá 
výklad z dejepisu - film pre pamätníkov 
telesná - góly, body, sekundy 
fyzika - svet vedy a techniky 
doma po rodičku - reportáž spod šibenice 
škola - trest odňatia slobody 
prázdniny - to sladké slovo SLOBODA 
 
 

 
ZOPAKUJME SI:  SYNONYMÁ - sú slová, ktoré majú rov-
naký alebo podobný význam, rozlične pomenúvajú jeden jav, 
rovnoznačné slová. 
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Z NAŠEJ TVORBY 

Vianoc čas 
Z oblohy sneh padá pomaly, 
prikryje hory, lúky i skaly. 

Nad hlavou snehové vločky mi tancujú, 
krajinu predo mnou do bielej periny šacujú. 

Vianoce na nás už čakajú za rohom, 
a my už pečieme koláče s tvarohom. 

 

Sofia Hríbiková (6.ročník) 

Zima 
Príde dedo Mráz, 

nikdy nepríde len raz. 
Maľuje nám na okienka, 

farbičkami vytvorí sa spomienka. 
Mrázik ten náš milý, 

vždycky veľmi smelý. 
Za oknami vždy je skrytý, 
dažďom sem-tam zmytý. 

 
Laura Číkošová (6. ročník) 

Pokazené Vianoce 
Písomka z litiky 
a päťka z matiky. 

Rodičia  sa potešili  
A pekne mi naložili. 

 
Pod vianočným stromčekom,  

nič sa neskrýva. 
Len cibuľa s cesnakom, 

už na mňa kýva. 
 

Na Vianoce nesnežilo, 
snehuliakov potopilo. 
Kapor leží na stole. 

A babka? Tá je zas v kostole. 
 

Na vianočné trhy choď, 
len sa veľmi neuchoď. 

A vo Viedni na Nový rok, 
maj bombový zážitok. 

 
Po Vianociach vrátime sa,  

vymletí jak peň, 
učiť sa zas musíme 
každý jeden deň. 

 
Autori: D. Herc, J. Kúdela, 

V. Mesároš (8. ročník) 

Vianoce v krajine bez Vianoc 
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, v ktorej neboli Vianoce. Ľudia nevedeli, čo sú 
Vianoce a dokonca nevedeli ani to, že niečo také existuje. Žili si tam pokojne, no bez 
sviatkov a radosti. Ako na každé Vianoce sa na ľudí tam žijúcich, pozeral anjel z neba 
a hovoril si o čo prichádzajú. Celkom sa mu ich uľútostilo, a tak poprosil Boha, aby im 
mohol ukázať to čaro Vianoc, ktoré každý z nás tak dobre pozná. Keď dostal povolenie, 
zletel do krajiny medzi ľudí aj s vrecom darčekov pre ľudí od Boha. 
Ľudia vedeli kto je anjel aj kto je Boh, ale nevedeli čo tam robí. Anjel ľudom ukázal naj-
častejšie zvyky, ako napríklad stavanie stromčeka, pod ktorým si majú nájsť darčeky, za-
paľovanie sviec na adventnom venci pred Vianocami a iné v rodinách bežné zvyky. 
A takto sa to skončilo. Anjel bol šťastný, že Vianoce už majú všetky krajiny sveta, a Boh 
si išiel dobiť kreditku šťastím a radosťou aby ich mal dosť na rozdávanie.  

Sofia Hríbiková (6. ročník) 
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VEDELI STE, ŽE... 

ZAUJÍMAVOSTI ZO ŠKOLY 

Odkedy v školách zvoní?  
V minulosti sa do školy, podobne ako do kostola, zvolávalo zvonením na zvon, 
príp. udieraním na nejaký kovový predmet. Zvonenie zvoncom, resp. elektric-
ké zvonenie sa do škôl dostalo až pod vplyvom technického pokroku v období 
I. ČSR (1918 - 1938). Neskôr bolo samozrejmosťou zvonenie prostredníctvom 
hodinového automatu. Dnes nám začiatok a koniec hodiny oznamujú nahrávky 
najznámejších pesničiek.  

Kedy boli zavedené žiacke knižky?  
Zošit so záznamami o prospechu a správaní žiaka v základných školách – 
žiacka knižka – bol u nás zavedený v roku 1951. Dnes ich papierovú podo-
bu nahrádza elektronická, takže pred rodičmi už nemožno nič utajiť. :) 

Prečo máme vysvedčenia?  
Vysvedčenia v tej najjednoduchšej podobe začali vznikať vplyvom 
rozvoja škôl v 16. storočí. Keď žiaci prechádzali z jedného stupňa na 
druhý alebo do iných škôl, ich noví učitelia chceli mať aspoň základ-
né informácie o tom, aké štúdium dovtedy absolvovali, aké v ňom 
dosiahli výsledky a aké bolo ich správanie. Prvé vysvedčenia boli 
teda voľnými posudkami. V 19. storočí už vysvedčenie podávalo o 
žiakovi celkový obraz.  

Odkedy chodia školáci na výlety?  
Priekopníkom v tejto oblasti bol Ivan Branislav Zoch, ktorý ako pro-
fesor revúckeho gymnázia (1866 - 1874) začal organizovať výlety 
žiakov do okolia Revúcej. Školské výlety už od začiatku 20. storočia 
boli súčasťou mimoškolských foriem výchovy a vzdelávania. Ich cie-
ľom bola rekreáciu, ale aj poznávanie historických, kultúrnych a prí-
rodných krás. Do rámcových učebných osnov stredných škôl sa výle-
ty dostali v 30. rokoch 20. storočia. Po roku 1945 sa školské výlety 
stali súčasťou školského života, najmä v letných mesiacoch. 
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ZAUJÍMAVOSTI 

Už od pradávna sa dodržovali vianočné tradície. Poznáš ich aj ty?  
Prvá tradícia lebo teda zvyk sú šupiny z kapra alebo kôpka peňazí pod obrusom na šted-
rovečernom stole. Peniaze pod obrusom mali zabezpečiť aby sa peniaze v rodine počas bu-
dúceho roka rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho ľudí sa potom šupinu dáva do peňaženky 
však kto by si neprial vylepšiť rodinný rozpočet, však? :) 
Druhý zvyk je cesnak. Cesnak mal zabezpečiť pevné zdravie celej rodine počas nasle-

dujúceho roka.  
Tretí zvyk je jablko. Z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno ja-
bĺčko, ktoré sa vždy po večeri rozkrojilo priečne na polovicu. Ak 
bol jadrovník v tvare hviezdy, znamenalo to pre rodinu šťastie 
a zdravie, no ak bol jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa tradície 
čakala choroba, alebo dokonca smrť. Jabĺčko sa potom rozkrojilo 
na toľko kúskov, koľko členov rodiny bolo pri stole, čo malo sym-
bolizovať ucelenosť rodiny. 

Štvrtá tradícia sú orechy. Počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať ani orechy, kto-
ré sa po nej nahádžu do každého kúta v príbytku, aby bola v dome 
rovnaká hojnosť ako v štedrý deň, aj počas celého roka. 

Laura Havranová (8. ročník) 

VIANOČNÉ TRADÍCIE 

VIANOČNÝ RECEPT NA LINECKÉ SRDIEČKA 
Budeme potrebovať: 
600 g hladkej múky, 400 g Hery alebo Palmarínu, 200 g práškového 
cukru, 1 vajce, 1 balíček kypriaceho prášku 
 
Postup: 
1. Všetky suroviny dobre vymiesime. Na 1 hodinu necháme odležať v 

chladničke. 
2. Odležané cesto vyvaľkáme na dobre pomúčenej doske asi na 0,5  

cm hrúbku. Vykrajujeme srdiečka s a bez dierky v rovnakom počte.  
Dáme piecť na čistý suchý plech do vyhriatej rúry na 190 °C. Pečie-

me do ružova. 
3. Upečené, vychladnuté srdiečka zlepujeme lekvárom, nutelou podľa chuti a prelejeme čokoládou. 
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NIEČO NA VOĽNÉ CHVÍLE 

VYMAĽUJ SI 
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POTRÁP SI HLAVIČKU 

VIANOČNÁ OSEMSMEROVKA 

DD ZZ ÁÁ RR MM EE HH EE LL TT EE BB ŠŠ NN II VV ÝÝ NN ČČ OO NN AA II VV 

KK AA PP UU SS TT NN II CC AA RR YY BB II EE ŠŠ UU PP II NN YY TT II II 

JJ II RR EE II TT SS AA PP HH RR ÍÍ BB OO VV ÁÁ PP OO LL II EE VV KK AA 

EE AA CC ČČ SS VV II AA TT KK YY PP OO KK OO JJ AA HH MM AA ĽĽ ÔÔ VV NN 

ZZ NN BB RR EE ŤŤ AA ZZ KK ÁÁ NN AA TT ÉÉ MM OO KK OO AA CC SS LL VV OO 

UU JJ ÄÄ LL TT KK ÁÁ NN ÁÁ EE II VV AA RR DD ZZ AA TT ŠŠ OO PP UU NN ČČ 

LL EE OO CC KK VV YY ŠŠ RR AA DD OO SS ŤŤ EE EE TT KK TT KK OO SS LL NN 

II LL II SS TT OO LL YY DD ZZ AA II NN EE PP FF PP BB AA MM AA ÍÍ OO YY 

AA II NN AA FF EE TT ŠŠ EE YY NN II NN DD ZZ ÁÁ RR PP ĽĽ VV YY PP SS SS 

TT PP RR II AA TT EE ĽĽ TT RR AA JJ AA KK RR ÁÁ LL II KK ŠŠ CCHH EE OO TT 

KK TT KK RR TT ÁÁ LL AA ŠŠ ÝÝ VV OO KK AA II MM EE ZZ AA ŇŇ EE ZZ EE RR 

OO BB LL ÁÁ TT KK YY SS MM EE DD OO MM HH EE RR OO DD EE SS RR OO DD OO 

AA DD AA MM OO SS YY KK ČČ II LL SS AA JJ YY KK ČČ ÍÍ NN VV OO DD EE MM 

EE VV AA NN ÍÍ YY KK VV ÁÁ RR PP ZZ OO RR II CC ÍÍ NN DD EE LL OO KK ČČ 

ČČ OO KK OO LL ÁÁ DD OO VV ÁÁ KK OO LL EE KK CC II AA LL ÁÁ SS KK AA EE 

** AA ŠŠ MM OO ÁÁ TT ÄÄ VV SS ÁÁ NN ČČ OO NN LL OO PP YY DD EE LL OO KK 

 
 

 

AAkk  vvyyšškkrrttááttee  vvššeettkkyy  sslloovváá,,  ddoozzvviieettee  ssaa  pprrvvéé  sslloovváá  nnaajjzznnáámmeejjššeejj  vviiaannooččnneejj  ppiieessnnee :) 
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PREDMET: 
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Tvoje pripomienky, nápady na časopis 
(Napíš a hoď ich do „schránky dôvery“) 
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 Svet osobných počítačov, mobilov, i-Padov, facebookov, twitterov, www-stránok dnes 

pomáha pri orientácii vo svete informácií, sú to nástroje na pružnú komunikáciu. Je však na 

mieste hovoriť okrem výhod, ktoré nám ponúka virtuálny svet aj o nevýhodách, resp. 

možných hrozbách a rizikách a o otázke ich prevencie. 
        
        Váš Luskáčik  

Put these words into English:
1.Rozhovor; 2. Žltý; 3. Guma; 4. Sociálna sieť; 5. Priateľ; 6.Správanie; 7. Komunikácia; 
8. Virtuálny; 9. Šikanovať; 10.Skratka mesta New York; 11. Závislý; 12. Internet; 13. Hra,
 ktorá má pravidlá 

        
8. 

      
        

  
   

12. 
  

       
7.   

   
  

  
   

3. 4. 
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ilustrácia obálky: Alexandra Liptáková
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ilustrácia: Timotej Hill
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Aké formy komunikácie poznáš?
Ktoré z nich používaš každý deň? 
Aké sú výhody a nevýhody moderných foriem komunikácie? 

História komunikácie 

 Komunikácia medzi ľuďmi  začala medzi 200 000 
rokmi. Ľudské zvuky  boli nahradené rečou. Neskôr boli 
vyvinuté symboly a nakoniec sa vytvorilo písmo. 
Najstaršie symboly boli nájdené v jaskyniach ako 
nazývali ich jaskynnými maľbami. 

Písanie a abeceda

 Poč iatky písma sa datujú z 
predhistorického obdobia. Ľudia sa 
pokúšali zaznamenať históriu kresbami. 
Používa l i najmä kamenné a í lové 
tabuľky. Prvá abeceda sa objavila v 
starovekom Egypte. 

Druhy komunikácie 

 S ú  d v a  z á k l a d n é  d r u h y 
komunikácie – verbálna a neverbálna. 
Verbálna komunikácia je reč a slová, 
k t o r é  p o u ž í v a m e .  N e v e r b á l n a 
komunikácia je napríklad reč nášho tela, 
očný kontakt, vzdialenosť medzi dvoma 
ľuďmi  atď. 

Formy komunikácie

 Dnes používame mnohé formy 
komunikácie. Všetko začalo vynálezom 
papiera, telegrafu, rádia, kazetového 
prehrávač, faxu a filmu. Dnes používame 
najmä televíziu, fotoaparáty, mobilné 
telefóny, DVD-čka a e-maily. 

Moderné formy  

 Internet , pagre, LCD, iPody a 
iPhony sú spôsob života v modernej 
spoločnosti. IPod je malý mediálny prehrávač, ktorý 
môžete použiť počas cestovania. IPhone je mobilný 
telefón, ktorý využíva Internet pre e-maily, prehliadanie 
web stránok a WiFi. Obidva z nich vytvorila spoločnosť 
Apple. IPod v roku 2001 a I Phone v roku 2007. Je mnoho 
generácií iPodov a iPhonov a z roka na rok spoločnosti 
navrhujú novšie a novšie typy. ilustrácia: Petra Neumarová

3
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Je to systém  medzinárodnej siete. Pre niektorých ľudí je to zdroj informácií, pre iných 
je to prostriedok pre komunikáciu. Na čo používať internet? Písanie e-mailov, 
posielanie správ, pozeranie videa, sťahovanie hudby, 

hľadanie informácií. 
 Vieš ako starý je tento vynález? Vyvinuli ho pre potreby americkej  
armády v roku 1969, vtedy ho nazývali ARPAnet. Boli to 4 prepojené 
superpočítače a počítačová sieť pracujúca na zabránenie  jadrovým  
útokom. Až v 80- tych rokoch sa dostal na univerzity a stal sa súčasťou 
života bežných ľudí. 
 Ľudia niekedy nazývajú internet  “web“. Je rozdiel medzi týmito 
dvoma termínmi? Internet je systém globálnej  dátovej komunikácie. Je to 
hardware a software, ktorý poskytuje spojenie medzi počítačmi. Naopak, 
web je jedna z komunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom internetu. Je to zbierka 

vzájomne prepojených  dokumentov a iných zdrojov. V roku  2010 sa 
uvádzalo, že na Slovensku má 62% domácností internetové pripojenie. 
Mladí Slováci vo veku 16 – 24 rokov používajú internet denne. V EÚ 75% 
detí vo veku 6 -17 rokov už používa internet (údaj z roku 2010). Ich rodičia 
hovoria o rizikách online komunikácie, ako je poskytovanie osobných 
údajov neznámym ľuďom. Internet je známy na celom svete. Môžete 
naklikať alebo napísať na počítači www adresu a dostať tak mnoho 
informácií. Je tu ale jedno riziko. Hoci máte veľké množstvo informácií, nie 
všetky sú relevantné. Môžete sa zahrnúť množstvom nepotrebných 

informácií. Na druhej strane, internet je najväčší zdroj informácií na svete. 
 Internet je asi jeden z najväčších vynálezov dnešných čias. Bezpochyby, táto sieť má 
veľmi veľký vplyv na takmer každú súčasť nášho života. Zmenil spôsob obchodovania, 
podnikania, spôsob našej komunikácie, našej zábavy, spôsob vyhľadávania informácií a aj 
spôsob učenia. 
 Bol vynájdený  skupinou veľmi múdrych výskumných pracovníkov  v rozličných častiach 
sveta, ktorí chceli navzájom komunikovať a zdieľať myšlienky. Čo je Internet?  V podstate sú to 
milióny počítačov prepojených spoločne telefónnymi linkami. WWW - web 
je jedna časť internetu. Je to sieť stránok, ktoré sú na počítačoch na celom 
svete. Robia internet zábavným a zaujímavým pre hľadanie. Používajú 
programovací jazyk s názvom html, ktorý umožňuje, aby sa obrázky a 
slová objavili na počítačových obrazovkách. Sú tu ale aj riziká pri surfovaní 
na internete. Zopár dospelých používa priestor na chat na internete, aby 
sa zoznámili s mladými ľuďmi,  pretože ich chcú raniť. Viac ako 500 
miliónov ľudí je online na celom svete. Viac ako 65 malých detí používa 
internet doma v USA a v Európe. Avšak v Číne vláda  zakázala deťom 
mladším ako 16 rokov internetové kaviarne. Komunistická vláda povedala, že to bolo preto, že 
bol veľký požiar v nejakej internetovej kaviarni, ale bolo to tiež preto, že sa obávali, že ľudia  
môžu vidieť a čítať rôzne informácie. 

•• •• •• • •••••••••
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Zaujímal by nás Váš názor, v čom pozitívne a v čom negatívne ovplyvňuje používanie 
internetu, mobilov a sociálnych sietí našu mladú generáciu – najmä deti mladšieho a 
staršieho školského veku?

 Pozitívum je rýchlosť komunikácie, ktorú nám internet, mobily a sociálne siete poskytujú. 
Prostredníctvom internetu žiaci získavajú nové informácie, rozširujú si slovnú zásobu o 
neologizmy,  môžu porovnávať  život na Zemi z hľadiska geografie a histórie. 
Negatívum je množstvo nevhodných informácií pre mladší aj starší školský vek, narušené 
súkromie, návody na nevhodné konanie, zlý príklad a šírenie negatívnych správ, zlý vzor a 
agresivita. 

Ste priaznivcom využívania informačných technológií pri vyučovaní? Ak áno, v čom 
vidíte najväčší prínos pre deti a akú podporu očakáva škola pri modernizácii súčasného 
technického vybavenia? 

 Áno, som priaznivcom využívania informačných technológií  vo vyučovaní. Prínosom pre 
deti  je moderný spôsob vyučovania, rôzne didaktické komunikačné pomôcky, ktoré podporujú 
rozvoj predstavivosti  a kreatívneho myslenia.
Z hľadiska podpory technického vybavenia školy je potrebná obnova  a modernizácia 
informačno - technologických prostriedkov, interaktívne tabule, tablety, CD a audiovizuálne 
novinky. 

Zaujímal by nás Váš názor, aké rozumné pravidlo vo vzťahu k používaniu moderných 
technológií  by mali rodičia a učitelia deťom stanoviť?

 Je potrebné, aby rodičia deťom kontrolovali a blokovali negatívne programy. Niekedy 
menej je viac!  Deti, žiaci nemajú dostávať konzumné programy a technológie k dispozícii bez 
usmernenia.  Musia mať časovú obmedzenosť  v obsahu  i rozsahu technológií a programov.   

5

Akú najčastejšiu chybu podľa Vás robia rodičia vo vzťahu k svojmu dieťaťu pri používaní 
IKT technológií?

 Jednou z najčastejších vecí, s ktorou sa v tejto súvislosti vo svojej praxi stretávam, je 
otázka zadania hraníc používania IKT deťmi. I keď je na jednej strane táto hranica zadaná, 
najlepšie vo forme jasne určeného pravidla, napr. v súvislosti s časom strávením na PC, 
internete/používaním mobilného telefónu a spôsobov ich využitia, často nebývame dôsledný v 
ich dodržiavaní. Jednoducho raz platia inokedy nie. Na strane druhej, s čím sa žiaľ stále 
častejšie stretávam, je úplná absencia takéhoto pravidla, čím pre deti vzniká akýsi bezhraničný 
priestor pre využívanie IKT, čo zároveň zvyšuje pravdepodobnosť pôsobenia nástrah/nevýhod, 
ktoré tieto technológie so sebou prinášajú. Pre mnohé deti sa totiž stále častejšie stávajú 
hlavným spôsobom využitia ich voľného času, náhradou osobnej komunikácie, nadväzovania a 
budovania medziľudských vzťahov vo virtuálnom nie reálnom svete. Toto všetko postupne so 
sebou prináša ďalšie negatívne dôsledky na rôznych úrovniach ich fungovania (nedostatok 
sociálnych/komunikačných zručností, závislosť, zvyšovanie agresívneho správania, pohybová 
negramotnosť/obezita, nesústredenosť a pod.). Samozrejme nemôžeme zabúdať ani na rôzne 

• • • • • • • •••• ••• • ••• • • •• •• •• • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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formy ich zneužitia, kedy sa deti ocitajú v pozícii obete alebo samotného agresora 
(kyberšikanovanie, zneužite osobných údajov/dôvery dieťaťa, sexuálne zneužitie, pornografia, 
pedofília a pod.), prípadne riziká vyplývajúce z neobmedzeného prístupu k akémukoľvek 
obsahu ľahko dostupnému na internete.

Čo by ste radi odkázali našim čitateľom v súvislosti s možnými rizikami IKT? 

 Určite by som chcela zdôrazniť najmä dôležitosť 
významu oblasti primárnej prevencie, kde sa oplatí investovať 
čo najviac, či už po osobnostnej, časovej alebo finančnej 
stránke. Jednoducho snažiť sa od samého začiatku urobiť 
všetko pre to, aby sme v čo najväčšej miere, či už ako rodičia / 
deti / učitelia / psychológovia / právnici / IT-čkári / rôzne 
pomáhajúce organizácie a pod. predišli negatívnym 
dôsledkom, v tomto prípade spojených s používaním IKT 
deťmi. Prípadne zmierňovali už existujúce dopady, čo už je 
ďalej otázka prevencie sekundárnej prípadne terciálnej. Na 
začiatok je preto dôležité, aby sme vôbec vedeli, aké sú nielen 
výhody, ale i riziká používania IKT najmä v súvislosti s 
používaním PC, internetu, mobilu a rôznych stále sa 
vyvíjajúcich aplikácií a na základe toho zvážili svoje možnosti 
preventívneho pôsobenia na jednotlivých úrovniach a 
nespoliehali sa výlučne len na „toho druhého“. Položiť si za 
seba otázku, aké máme možnosti v rámci nášho špecifického 
pôsobenia v tejto oblasti, prípadne kde sa môžem o svojich 
ďalších možnostiach dozvedieť? Kde a u koho hľadať pomoc? 
Ako stanoviť spoločné pravidlá v rámci rodiny/školy, aké 
m o ž n o s t i  z a b e z p e č e n i a  i n t e r n e t o v ý c h  s t r á n o k 
existujú/zásady ochrany, akým spôsobom a o čom 
komunikovať s deťmi/na čo sa predovšetkým zamerať v súvislosti s nástrahami internetu a pod. 
Existujú samozrejme rôzne spôsoby, ako sa k primárnym informáciám dostať, či už štúdium 
odbornej literatúry, konzultáciou s odborníkmi na danú problematiku, ktorú chceme riešiť, 
využívaním rôznych preventívnych programov, internetových stránok, ktoré sa priamo 
zaoberajú touto problematikou, kde sa môžeme dozvedieť nielen konkrétne kroky/rady v oblasti 
prevencie, ale v prípade potreby nás nasmerujú ďalej pri riešení konkrétnej situácie, napríklad k 
vyhľadaniu špecifickejšej pomoci. Na tomto mieste by som zároveň chcela vyzvať, či už deti, 
rodičov, učiteľov, ktorí predovšetkým primárne prichádzajú do kontaktu s takýmito situáciami, 
aby ich nepodceňovali,  neignorovali, nebagatelizovali, prípadne sa nespoliehali na to, že 
situácia sa nejak sama od seba zlepší, najmä ak som ja alebo niekto iný v ohrození, deje sa mi 
niečo, čo mi je nepríjemné alebo nejakým spôsobom mi ubližuje, pretože to v konečnom 
dôsledku výrazne prispieva práve k podpore takéhoto ohrozujúceho správania.

Na čo by ste chceli upriamiť pozornosť v otázke kyberšikany na školách, a to ako vo 
vzťahu žiak/čka - žiak/čka, ale aj žiak/čka - učiteľ?  

 Kyberšikanovanie je považované za jednu z foriem psychického šikanovania, kedy 
hovoríme o zámernom, opakovanom psychickom ubližovaní druhému človeku, v tomto prípade 
o zneužití možností, ktoré nám ponúkajú práve IKT, najčastejšie mobil a internet (vytváranie 
posmešných/ponižujúcich stránok, profilov, fotomontáži, videí, šírenie nepravdivých informácií, 
urážky/nadávanie v diskusiách na sociálnych sieťach, vyhrážanie/vydieranie alebo 
obťažovanie cez telefonáty/sms správy a pod.). Ak sa stretneme s takouto formou ubližovania a 
v súčasnosti zaznamenávame jej narastanie, či už vo vzťahu žiak-žiak alebo žiak-učiteľ, je 
nesmierne dôležité, aby sme v žiadnom prípade nepodceňovali situáciu a jej možný negatívny 
dopad na psychiku jednotlivca a dieťaťa už vôbec. Dokonca by sme mohli hovoriť, že oproti 

6

ilustrácia: Jozef Kytka
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„klasickej“ forme psychického šikanovania môže mať pre obeť závažnejšie dôsledky, využíva 
totiž „účinnejšie zbrane“ v rámci virtuálneho sveta, týkajúce sa najmä jeho hromadného 
aspektu. Obeť nemá možnosť úniku, je prenasledovaná 24 hodín denne, pobyt doma z tohto 
dôvodu neposkytuje bezpečné útočisko, obrovské publikum je nielen svedkom ale i podporou 
intenzívnejšieho utrpenia, anonymita/falošná identita na strane iniciátorov spôsobuje 
nemožnosť brániť sa voči reálnej osobe, čím narastá u obeti zúfalstvo, bezmocnosť, beznádej. 
Dokonca i jeden jediný útok v sebe skrýva potenciál opakovaného pôsobenia, keďže je 
zaznamenaný a obeť sa k nemu môže kedykoľvek, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne  
vracať a takýmto spôsobom byť retraumatizovaná. Nemôžeme zabúdať ani na iniciátora 
takéhoto správania, pre ktorého je ľahšie ubližovať v rámci virtuálneho sveta, kde nie je priamo 
konfrontovaný s reálnym človekom, jeho emóciami, zranením, kde dochádza k vyššej 
pravdepodobnosti k efektu rozptýlenej zodpovednosti a tým zníženému uvedomeniu si 
závažnosti dopadu svojho konania. Treba mať na pamäti, že ak sme zachytili na škole 
akékoľvek prejavy kyberšikanovania, s veľkou pravdepodobnosťou nejaká forma šikanovania 
prebieha aj na úrovni vzťahov medzi žiakmi v škole, preto ak chceme byť úspešní v jej riešení, je 
potrebné prešetriť, či sa šikanovanie nevyskytuje i na tejto úrovni a následne poskytnúť 
adekvátnu pomoc. Preto je veľmi dôležité, aby sa na školách venovala pozornosť i tejto forme 
šikanovania, čo je cieľom i tohto projektu, do ktorého sme sa ako škola zapojili a snažíme sa 
pôsobiť i z tejto pozície.

Cítite potrebu riešiť niektoré problémy aj legislatívnou cestou?
 
 Čím viac úrovni sa zapojí do ochrany práv dieťaťa, jeho bezpečia, tým jednoznačnejšie 
dáme spoločne najavo, že nám ubližovanie nie je ľahostajné a netolerujeme ho v žiadnych jeho 
podobách. Samozrejme, netýka sa to len detí, ale aj dospelých osôb, v našom prípade napríklad 
učiteľov. Žiaľ v trestnom zákone nie sú priamo vymedzené pojmy týkajúce sa  kyberšikanovania 
i šiakanovania ako takého, čím je pomoc obetiam do značnej miery obmedzovaná. Napriek 
tomu netreba zabúdať, že mnohé prejavy kyberšikanovania alebo iných foriem zneužitia IKT sa 
dajú z právneho hľadiska klasifikovať ako priestupok, prípadne trestný čin (vydieranie, nátlak, 
ohováranie, nebezpečné prenasledovanie, sexuálne zneužívanie, pornografia a pod.), preto 
netreba zabúdať ani na túto rovinu prípadnej pomoci, či už v rámci prevencie alebo riešenia 
konkrétneho prípadu.

7

Aký je Váš osobný vzťah k používaniu mobilu, internetu a sociálnych sietí? V čom vidíte 
najmä pozitíva? 

 Myslím že,  v dnešnej dobe si už ani nevieme predstaviť život bez mobilov, internetu a 
sociálnych sietí. Len trocha ma mrzí, že sa vytráca čaro listov, pohľadníc. 

Aký recept by ste poradili vaším žiakom, aby im používanie mobilov a internetu 
„neprerástlo cez hlavu“ a aby si dokázali ustrážiť  čas trávený na sociálnych sieťach?   

 Recept? V súčasnosti sme malí kuchári na vymýšľanie receptov, každý by si mal sám 
určiť hranice. A možno ich treba viac motivovať a vymýšľať  aktivity, aby nemali toľko voľného  
času.  

Myslíte si, že žiaci našej školy sú dostatočne informovaní o hrozbách IKT a počítačových 
závislostiach?

 Myslím, že áno, že sú dostatočne informovaní  o hrozbách IKT  a opäť je na nich ako s 
danými informáciami naložia.  

• • • • • • • ••••• • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Sama ste učiteľkou informatiky. Ako vnímate príchod IKT do vyučovacieho procesu ? 

 Príchod IKT do vyučovania je prínosom, ale zároveň aj veľkým rizikom. Svedčí o tom 
nielen tento projekt, do ktorého sa zapojila naša škola, ale aj mnohé iné. Deti a mládež je 
potrebné viezť v rozhodovaní, ukázať im cestu, aby si vedeli správne vybrať.

Ste dlhoročná protidrogová koordinátorka? Chceli by sme Vás požiadať o to, aby ste sa s 
nami podelili o skúsenosti na aktivitách, ktoré využívali najefektívnejšie zbrane vo 
vzťahu k ohrozeniam detí mladšieho a staršieho školského veku modernými 
technológiami? 

 Najefektívnejšie sú tie aktivity, pri ktorých sme v priamom kontakte s deťmi. Deti 
potrebujú, aby ich niekto počúval.

Myslíte si, že tradičná kniha má ešte stále dnes miesto medzi mladými ľuďmi? 

 Som presvedčená, že áno. Knihu nič nenahradí, pomáha rozširovať nielen slovnú 
zásobu, ale aj vnútorný svet človeka.

Na čo používaš najčastejšie 
mobilný telefón a Internet? 

  Telefón používam na 
posielanie sms, telefonovanie a 
hry. Internet na rôzne práce do 
školy a len tak na surfovanie.

  Telefón využívam okrem 
telefonovania aj na facebook. 

  Te l e f ó n  p o u ž í v a m  n a 
telefonovanie a pozeranie videí, 
p o č í t a č  n a  v y h ľ a d á v a n i e 
potrebných informácií a na hry.

Používaš facebook? V čom 
chápeš jeho pozitíva a na čo 
naopak by si si mal dávať pozor? 

  Áno, používam. Pozitíva sú v 
tom, že si zdarma  cez wifi píšem s 
kamošmi. Ale musím si dávať 
pozor na rôznych ľudí. 

  Mám facebook a pozitíva sú, 
že si môžem písať s kamarátmi, 
ale nie s niekým cudzím.

  Ja facebook nemám a ani nad 
ním neuvažujem.

     odpovedali žiaci 6. ročníka

• • • • • • • ••••• •• ••• •• • • • • • •• • • •• •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •••• •• •• • • •••••••••••••••••••
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ilustrácia: Veronika Štajgárová
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 47% amerických tínedžerov si v roku 2011 myslelo, že ich spoločenský život by skončil 
bez ich mobilu. Prvý mobil vyrobil Martin Cooper z Motorroly v roku 1973. Vážil dva kilogramy. O 
20 rokov neskôr asi 4,6 miliardy ľudí na celom svete malo mobil. Prvá SMS správa bola poslaná 
z počítača do mobilu v roku 1992 vo Veľkej Británii. V roku 2011 bolo na svete viac ako 600 
mobilných operátorov, najväčší je China Mobile s 500 miliónmi predplatiteľov – účastníkov.                
Mobilné telefóny sa menia  veľmi rýchlo. Čo bolo supermoderné je po 
niekoľkých rokoch štandard. Sú ľudia, ktorí hovoria, že mobily sú škodlivé. 
Moderné telefóny nie sú len telefóny. Sú skoro ako počítače. 

 Všetci súhlasíme s tým, že mobilné telefóny sú užitočné. Sú dôležitou súčasťou nášho 
života. 
 Komunikácia prostredníctvom nich je ľahšia a rýchlejšia. Robia tiež náš život 
bezpečnejším, pretože sú  schopné  poskytnúť – zavolať nám pomoc veľmi rýchlo, keď máme 
problémy.  
 Mobilné telefóny sú zdrojom zábavy, pretože sa môžeme na nich hrať hry, počúvať hudbu 
a robiť iné veci pre zábavu. Avšak, uvedomili ste si, že mobilné telefóny majú aj nevýhody? 
 Predovšetkým, nikdy nás nenechávajú samých. Koľkí z vás vypínajú svoj telefón 
predtým, ako idú do postele alebo predtým, ako idú robiť niečo dôležité (ako napríklad domácu 
úlohu)? Sú situácie, pri ktorých by nás nemali vyrušovať. Ľudia sú často na telefóne celý boží 
deň. Strácajú  svoje súkromie, preto že nie sú  schopní si zorganizovať svoje životy. 
 Mobilné telefóny sú niekedy aj obmedzovaním v komunikácii. Je oveľa ľahšie pre 
mnohých z nás telefonovať alebo poslať SMS ako sa s niekým rozprávať zoči-voči.  Bežný  
rozhovor s človekom stojacim oproti nám je veľmi dôležitý, ak chceme zachovávať zdravé 

spoločenské vzťahy. 
 A čo viac, mobilné telefóny sa stávajú veľmi populárne v 
komunikácii medzi malými deťmi, ktoré to skutočne 
nepotrebujú. Chcú ich,  pretože ich majú  priatelia  a nechcú , 
aby sa im vysmievali, a tak sú mobilné telefóny často zdrojom 
závisti, šikanovania a rodinných hádok. Nakoniec je tu aj 
zdravotný problém. Ľudia hovoria, že mobilné telefóny sú 
úplne neškodné, ale musia počkať aspoň jednu generáciu, 
aby sa o tom presvedčili. Tak stále si myslíte, že mobilné 
telefóny sú také super? 
 Používanie mobilov počas jazdy je veľmi nebezpečné. V USA 
40% vodičov vo veku 16-30 rokov priznalo, že používajú 
mobily počas šoférovania. Niektorí tínedžeri si neuvedomujú, 
že šoférovanie nie jediná činnosť, ktorá by sa mala zaobísť 
bez telefonovania.

Ako často vypínaš mobil? Myslíš, že je to dôležité?
Uprednostňuješ komunikáciu cez telefón alebo osobný 
rozhovor zoči-voči inej osobe? 
Čo myslíš v akom veku by mali malé deti dostať prvý 
mobil?
Myslíš si, že mobily sú bezpečné a neškodné? 
Hádal si sa niekedy s rodičmi kvôli mobilu?ilustrácia: Ema Hurajtová

9
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Facebook je internetová stránka a jedna zo sociálnych sietí. Jej zakladateľ, Mark 
Zuckerberg, sa narodil 14. mája 1984 a začal pracovať na tvorbe facebooku vo 
februári 2004. Na začiatku facebook slúžil len pre študentov Harvardskej 

univerzity. Viete povedať, prečo sa nazýva facebook facebookom? V USA je facebook 
papierová kniha fotografií študentov, ktorá im pomáha poznať sa lepšie 
navzájom. 

Vedeli ste, že...
.....má asi 31 miliónov aktívnych užívateľov ? 
.....každý deň sa pripojí na facebook 100 000 nových ľudí? 
.....obsahuje 1,7 miliardy fotografií? 
..... užívateľ musí mať  vek aspoň  13 rokov? 
.....je 43 jazykových verzií Facebooku? 

 A prečo je tak populárny? Nielen ti umožňuje komunikovať s 
priateľmi a písať správy na svoj alebo ich profil, ale umožňuje ti používať mnoho zaujímavých 
aplikácií – hier, testov, narodeninových kariet atď. Táto stránka má mnoho funkcií – umožňuje 
chat, písanie správ, robiť videá a zdieľať fotografie. Môžete sa tiež stať fanúšikom niečoho alebo 
niekoho - žuvačky alebo Angeliny Jolie. 
 Avšak sociálna sieť ako facebook predstavuje aj možné nebezpečenstvo. Nedávajte 
vašu domácu adresu alebo meno školy na váš účet, počítačoví piráti ich tam môžu nájsť. 
Neprijímajte všetky žiadosti o priateľstvo automaticky, uistite sa, že poznáte osobu, ktorá chce 
byť na zozname vašich priateľov. A tiež si pamätajte, že nemôžete vymazať z vášho profilu a 
buďte si vedomí, čo je možné online.

Spracované na základe informácii z časopisu Hello.

• • • •••• • • • • •• • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- run out of credit = use all of the credit in your phone
- have credit/no credit = have/not have credit on your phone
- check your balance = check how much credit you have
- top up your phone = add credit to your using a pre-paid voucher
- have reception = have a good signal in an area
- charge your phone = charge the battery of your phone
- text somebody = send somebody a text message
- pick up = answer a phone call 
- hang up = end a phone call
- hang up on somebody = rudely end a phone call
- give somebody a missed call = call somebody and hand up before they answer 
- give somebody a buzz – call somebody 

Mobile social media vocabulary 
- Are you on Facebook? Are you on whatsapp? Are you on twitter? 
- Send me a whatsapp – send me a message via whatsapp
- PM me – Send me a private message on facebook 
- Skype me – Contact me via skype 

10



91

• •• • • • •••••• • • • • • • • • • • • •• •• •• • •••• •• • • • • • • • • • • • • • •

 Narodil sa v roku 1984, má americkú národnosť. V škole vynikal v 
prírodných vedách. Keď mal 12 rokov, vytvoril program na posielanie správ 
ZUCKNET, a keď bol na strednej škole, navrhol online hudobný kanál Synapse. 
Neskôr, na Harvardskej univerzite, vynašiel Facemash, program, ktorý 
porovnával tváre študentov a hodnotil, akí sú atraktívni. 
 V roku 2004 vytvoril FACEBOOK, ktorý umožňoval ľuďom vytvárať si 
vlastné profily a komunikovať so svojimi priateľmi. Mark je farboslepý, preto 
Facebook vytvoril modrý. Prvé sídlo Facebooku bolo v jeho spálni. Spočiatku 
bola stránka dostupná len pre študentov Harvardu, potom ju však rozšíril na 
ďalšie univerzity a neskôr pre celý svet.

Facebook
Profil – vytvorte si svoj profil na Facebooku, aby o vás priatelia vedeli viac.
Nástenka – je miestom, kde informujete svojich priateľov o novinkách, píšete svoje statusy  a 
nahrávate fotografie. 
Priatelia – v ponuke uvidíte všetkých svojich priateľov. 
Udalosti – povedzte priateľom o chystanej narodeninovej oslave  a ďalších udalostiach. 

• •• •• • •• • •••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •• •• • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • •

 Počítačový génius, ktorý v roku 1991 vytvoril World Wide Web, aby spojil 
ľudí na celom svete. Narodil sa v roku 1955, má anglickú národnosť. Jeho prvá 
internetová stránka bola čierno – zelená a zmenila navždy spôsob, akým sa 
dostávame k informáciám. Navrhol aj webový prehliadač, čiže počítačový 
program, ktorý umožňuje ľuďom nájsť a sledovať webové stránky a reagovať 
na ne.  Zaujímavosťou je, že keď bol na univerzite v Oxforde, prichytili ho pri 
hackovaní. Pracoval ako softvérový inžinier v Európskej organizácii pre jadrový 
výskum CERN v Ženeve vo Švajčiarsku. 

11

 Preslávili sa tým, že dali svetu domáce počítače. Wozniak sa narodil v roku 1950 v 
Sunnyvale. Jobs sa narodil v roku 1955v San Franciscu a vyrastal v 
oblasti, ktorá sa neskôr stala presláveným Silicon Valey. Prvýkrát sa 
stretli, keď si Jobs našiel letnú brigádu v spoločnosti Hewlett Packard, kde 
pracoval aj Wozniak. V roku 1976 dali obaja výpoveď a vymysleli APPLE. 
Ich cieľom bolo vytvoriť lacný a užívateľsky jednoduchý počítač. Len 
niekoľko mesiacov po tom, čo opustili svoju prácu, zostavili prvý počítač 
Apple. Jobs musel predať svoju dodávku a Wozniak svoju drahú vedeckú 
kalkulačku, aby mali dosť peňazí na zostrojenie  Apple I.  V roku 1984 dala 
firma Apple do predaja Macintosh, prvý počítač na svete, ktorý mal grafické užívateľské 
rozhranie. To umožňovalo ovládať počítač pomocou ikon na ploche. V roku 1990 už osobné 

počítače vládli svetu a firma Apple začala mať problémy. Potrebovala 
prísť opäť s niečím revolučným. Preto v roku 1998 predstavila iMac, 
počítač so vstavaným monitorom. V roku 2001  skonštruovali iPod, 
najpredávanejší prenosný hudobný prehrávač. iPhone, ktorého predaj 
sa začal v roku 2007 sa stal najpredávanejším mobilným telefónom v 
dejinách. V roku 2010 Apple prestavil tablet – iPad. 

• •• • • • • •• ••• • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • • • • • • • • •
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Prelož do angličtiny 
1. Počítač
2. Skratka pre osobný počítač
3. Súbor
4. Prehliadač
5. Notebook
6. stiahnuť 

• ••• • • • • •• •• •• ••• • •• ••••••••••••••••••••••

web-  page; scanner;  shut down; computer ; spam; Internet; mouse  
 a computer network connecting computers all over the world  
 a device that is used to control computer programs, you hold it in your hand  and move it 

in the direction you want the cursor on the screen to move  
 a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to 

music, surf the internet etc.  
  to turn off a machine or a computer  
 unwanted mail, usually advertisement  
  a document on the internet with information etc.  
 a device that transfers texts and graphics from a sheet of paper etc. to electronic form for 

a computer  

 

 

• • ••• •• • • • • • • • • • • • • •

Match a correct word with a correct description.

•• •• •• • •••••••••
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VÝHODY NEVÝHODY

 kvantita informácií nie je úmerná kvalite
  bezpečnosť
 dodržiavanie autorských práv
 nestabilnosť a neaktuálnosť stránok
 spam
 počítačové vírusy
 hackeri
 kybernetický terorizmus
 kyberšikana
 ochrana osobných údajov
 zdravotné riziká

 rýchle a pohodlné vyhľadávanie 
informácií

 možnosť okamžite pracovať so 
získanými údajmi

 napredovanie technológií
 dostupnosť
 takmer neobmedzená komunikácia
 spojenie s celým svetom
 možnosť vzdelávania
 nakupovanie
 zoznamovanie
 finančné operácie
 rezervácia leteniek, lístkov do kina ...
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• • • ••• ••• • ••••• ••• • ••• • • •• •••• • •• • • • •• ••• ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 redukuje napätie
 vyvoláva pocit vzrušenia
 emočne podporuje introvertných a zakomplexovaných jedincov
 priestor bez zábran
 experimentovanie s vlastnou identitou
 anonymita
 možnosť spoznávať nových ľudí
 pomáha likvidovať nudu, samotu, nedostatok podnetov

Prejavy závislosti (príznaky):
 zanedbávanie osobných a rodinných vzťahov, školských a pracovných povinností
 poruchy správania a koncentrácie
 zdravotné problémy (bolesti chrbtice, ramien, rúk, prstov, hlavy, zhoršenie zraku, nadváha, ...)
 strata kontroly nad časom
 klamanie
 emocionálna nestabilita (nepokoj, zvýšená nervozita, podráždenosť, ...)
 nespavosť
 dvojitý život schizofrenického typu 

• • • •• • ••• •• • • • • ••••• • • •••• •• • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• •• •• • • • •• •• • •• ••••••••••••••••••••••
 Nedávajte svoje osobné údaje alebo provokačné fotografie. 
 Keď voláte nového online priateľa, použite phone box, nie váš mobil. 
 Keď sa chceš stretnúť s novým online priateľom osobne, povedz o tom aj niekomu 

dospelému, kto je ti blízky. 
 Takéto stretnutia  by mali byť len na verejnom mieste - v kaviarni, na ulici, nikdy nechoď k 

nemu domov. Zober so sebou aj nejakých priateľov. 
 Nikdy necestuj ďaleko na takéto stretnutie.
 Nikdy neklam o stretnutí s takouto osobou. Ak zaklameš, je to zlé.
 Keď sa cítiš znepokojený pri nejakej osobe, ukonči s ňou rozhovor alebo písomný kontakt.  

• •• • • • ••• •• •• • •• •••• • •• •• •• • •• • •••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• • •••• •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • •
 propagácia násilia
 fiktívny svet
 strata potrieb a schopností o vyjadrenie vlastných pocitov
 strata záujmu o okolitý svet
 strata schopnosti objektívne posudzovať realitu
 dezorientácia v oblasti etických noriem a hodnôt
 strata fyzickej obratnosti
 úsečné vyjadrovanie v krátkych poveloch
 vytváranie komplexu moci
 oslabenie vôľových schopností
 vytváranie predsudkov
 neurotizmus ilustrácia: Petra Neumarová
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• • • • • • • • •••• • ••••• ••• •• • •••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••

 plachí ľudia s nízkym sebavedomím, osamelí, handicapovaní, starší ľudia, no najmä deti a 
mladí ľudia

 rýchlejšie, pohodlnejšie a pestrejšie zoznamovanie, oslovenie ľubovoľného počtu ľudí, 
vyhnutie sa priamemu odmietnutiu

 anonymita, experiment s identitou, zneužitie osobných údajov, neobmedzená prístupnosť 
informácií, zneužitie fotografií, videí, sexuálne návrhy, grooming, vznik závislosti, zdravotné 

Urči si pravidlá pre používanie internetu, chatu, sociálnej siete. Je to dôležité pre tvoju 
bezpečnosť a ochranu súkromia pred zneužitím osobných informácií. Je potrebné následne 
dôsledne tieto zásady dodržiavať. 

Stanov si denný čas  na internete tak, aby ti neobmedzoval na iné voľnočasové aktivity.  Mysli aj 
na bežnú komunikáciu s rovesníkmi tradičnou formou, nie vždy je ideálne komunikovať len s 
virtuálnym priateľom

Zváž, komu sprístupníš emailovú adresu, predídeš tak prípadnému obťažovaniu najmä v 
podobe kyberšikany. Dôsledne na sociálnych fórach nastav čo najvyšší stupeň ochrany 
súkromia a zváž rozdiel medzi klasickým a virtuálnym priateľstvom.  

Používaj prezývku, aby druhá strana nemohla bez tvojho súhlasu zistiť presnejšie informácie o 
tvojej osobe. Ak chceš zdieľať súkromné, detailné  informácie alebo fotografie, dobre zváž, 
komu sa zdôveruješ, či sú to skutoční priatelia, ktorí ich nezneužijú.

Uzatvor dohodu so svojimi priateľmi, že vašu virtuálnu komunikáciu, resp. fotografie, nebudú 
bez súhlasu zverejňovať tretím osobám. Nezverejňuj na internete fotografie, kde si odetý(á) v 
plavkách resp. iné fotografie s provokatívnym obsahom. 

Buď opatrný(á) pri komunikácii s tzv. priateľmi, ktorí sa chcú stretnúť, prípadne dávajú rôzne 
sexuálne návrhy a dobre si zváž, či ponuku na stretnutie prijmeš a za akých podmienok. Ak máš 
pochybnosti, poraď sa s rodičmi. Buď zvlášť opatrný(á), ak ide o dospelého. Takéto stretnutia  
by mali byť len na verejnom mieste - v kaviarni, na ulici, nikdy nechoď k nemu domov. Zober so 
sebou aj nejakých priateľov. Nikdy necestuj ďaleko na takéto stretnutie. Nikdy neklam o stretnutí 
s takouto osobou. Ak zaklameš, je to zlé.

Stanov si časové, resp. levelové limity na hranie hier. Vyhneš sa tak riziku závislosti na nich. Buď 
opatrný(á) pri ponukách na nákup hier či ich vylepšení, aby si sa nestal(a) obeťou podvodu a 
vopred si dôsledne prever ponuku, prípadne sa poraď s rodičmi.

Nakupovanie na nete radšej ponechaj dospelým.  

Chráň si obsah svojho mobilného telefónu, najmä osobné údaje, citlivé sms, fotografie a videá. 
Mohol by ich niekto zverejniť bez tvojho súhlasu. Nepoužívaj mobil na fotografovanie a 
filmovanie videí s obsahom, ktorý znevažuje alebo ponižuje tvojich priateľov alebo tretie osoby. 
Mohol(a) by si im tak vážne ublížiť. Ak ťa niekto obťažuje, ignoruj ho a ak neprestane, informuj 
rodičov.

Univerzálna zásada na záver: Zlaté pravidlo "Čo nechceš, aby druhí robili Tebe, nerob ani Ty im" 
platí aj pri internetovej komunikácii, komunikácii na facebooku resp. komunikácii s mobilom.   

Desatoro pre deti a mládež pre bezpečné používanie internetu a mobilných telefónov 
ako ochrana pred kyberšikanou či zneužívaním: 

• • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •••• •• •• • ••• •• • • ••• ••••••••••••••••••••••
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• • • • • •• • ••• •• •• • ••••• • •• • • •••• • •••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Príslušníčka pol icajného 
zboru navštívila našu Základnú školu 
na Kulíškovej 8.
 Hlavná téma návštevy bola 
,,Kyberšikana“.
 Pani policajtka nám pustila 
prezentáciu o kyberšikane. Bola tam 
uvedená verzia šikanovaného 
chlapca, jeho matky ktorá na to prišla, 
kamaráta ktorý si ho  zastal, triednej 
učiteľky, ktorá to riešila  a dievčaťa, 
ktoré chlapca šikanovalo. Pani 
policajtka nám vysvetlovala, že 
kyberšikana je TRESTNÝ ČIN !!!! Po 
dopozeraní  nahrávky sme sa 
rozprávali o prípadoch z reálneho 
života. Vravela nám: ,,Človek, ktorý 
šikanuje nie je o nič lepší ako 
kriminálnik.“
 Ale dosť o klasickej šikane a 
prejdem ku kyberšikane. Je to spôsob 
šikany, ale cez internet. Je to tiež 
,,TRESTNÝ ČIN“ !!!
A preto by vás to nemalo ani 
napadnúť. Je to pre vás sranda, ale 
musíte si uvedomiť, ako by ste sa cítili 
v koži šikanovaného. Myslite aj na to, 
aké by to bolo aj pre vás veľmi 
nepríjemné! Nepríjemné je to aj 
rodine šikanovaného! Nielen toto, ale 
aj ešte viac sme si porozprávali o 
kyberšikane.
 Dúfam, že si sa niečo naučil/a 
alebo aj poučil/a.

 NEZABÚDAJ, ŽE PRAVDA 
VŽDY VYJDE NAJAVO!!!

Daniel Taraba, VI.A
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ilustrácia: Anna Feldeková
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•• •• •• • •• •• •• • • ••• • •• ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••

 Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to 
niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných 
technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov 
je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a 
zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto 
šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita 
chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním 
uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa 
k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.

Šikanovanie: opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať 
niekomu, ponižovať ho. Agresor zneužíva svoju moc nad obeťou.

Kyberšikanovanie (elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing): forma 
šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. 
Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, IM 
(instant messeneger – napr. Skype, ICQ), čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na 
zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.

Kybernetické prenasledovanie (online prenasledovanie, cyberstalking): neustále 
sledovanie niekoho vo virtuálnom prostredí, často spojené s 
obťažovaním, vyhrážaním a zastrašovaním.

Happy slapping: násilné alebo sexuálne útoky na obete (často aj 
náhodne vybrané), ktoré sú natáčané na mobilný telefón. Útočníci 
videá ďalej rozposielajú alebo zverejňujú na internete.

Kyberšikanovanie - šikanovanie pomocou internetu a mobilných 
telefónov
 posielanie agresívnych a nenávistných správ a zastrašovanie 

osôb
 nie je viazané na priame stretnutia obete a agresora
 vytváranie webových stránok, ktoré majú vystrašiť, ponížiť alebo 

znevážiť
 zverejňovanie a šírenie ponižujúcich a urážajúcich obrázkov, 

videí a fotografií
 zasielanie výhražných, obscénnych a nenávistných mailov 

alebo správ
 šírenie nepravdivých a skreslených informácií
 vyhrážanie sa a zastrašovanie v chatovacích miestnostiach 

alebo na sociálnych sieťach
 zneužívanie identity a online rozhovorov na urážanie a 

ponižovanieilustrácia: Vanesa Turoňová

• • •• • • • • • •
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Dieťa môže byť elektronicky šikanované, ak:
 nečakane prestane používať počítač
 sa zdá nervózne alebo neisté pri čítaní e-mailov alebo správ v mobile
 nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí všeobecne
 sa zdá nahnevané, depresívne alebo frustrované po odchode od počítača
 sa vyhýba rozhovoru o tom, čo robí na počítači
 sa stane abnormálne uzavreté voči priateľom a rodine

Dieťa môže elektronicky šikanovať, ak:
 rýchlo vypína obrazovku alebo zatvára programy v počítači, keď sa priblíži iná osoba
 trávi pri počítači dlhé hodiny v noci
 je rozčúlené, ak nemôže nečakane použiť počítač
 prehnane sa smeje pri používaní počítača
 vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači

• • • ••• •• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• ••••••• • •• •• •••• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• ••••••••
 Nemá časové a priestorové obmedzenie: kým klasické šikanovanie sa väčšinou 
obmedzuje na jeden priestor, napríklad školu alebo zamestnanie, v prípade kyberšikanovania 
môžu útoky prichádzať kedykoľvek a kdekoľvek – stačí, ak má človek mobilný telefón alebo je 
pripojený na internet.

 Rýchlo sa rozšíri k veľkému publiku: v prípadoch klasického šikanovania sa o ňom 
väčšinou dozvedia priami účastníci v danej skupine. Pri kybernetickom šikanovaní sa môžu 
akékoľvek obsahy, ktoré sú zverejnené na internete alebo rozoslané cez mobil alebo email, 
rýchlo dostať k veľkému počtu ľudí, pričom je ich šírenie nekontrolovateľné.

 Páchatelia môžu zostať v anonymite: oni sami sa cítia bezpečnejšie a menej si 
uvedomujú, čo ich správanie spôsobuje, keďže nevidia reakciu obete. U obete prispieva 
anonymita páchateľa k ešte väčšej podozrievavosti, neistote a strachu – nevie, voči komu sa 
má brániť, nevie, odkiaľ príde ďalší útok, páchateľom môže byť ktokoľvek.

 Kyberšikanovanie ľahšie prekoná rozdiely: pre anonymitu a použitie technických 
prostriedkov je pre páchateľov jednoduchšie zaútočiť aj na niekoho, na koho by si v reálnom 
svete pre jeho autoritu alebo pozíciu netrúfli. Takto sa môžu ľahko stať obeťami 
kyberšikanovania napríklad učitelia či nadriadení.

 Používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie: na rozdiel od klasického 
šikanovania páchateľ a obeť nie sú v priamom kontakte, po kybernetickom šikanovaní 
nezostávajú viditeľné stopy fyzického ublíženia (zranenia, modriny, poškodené oblečenie a 
pod.).

• • •• •• •• • •• • • • •• • ••• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• ••••••

  prostredníctvom komentárov k fotografiám a videám alebo na Urážanie a nadávanie:
nástenke na sociálnych sieťach; posielanie urážajúcich správ cez email, čet alebo mobil, 
nadávanie cez čet, anonymné telefonáty.
 opakované obťažovanie Obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie: 
prezváňaním, anonymnými telefonátmi či nechcenými správami cez mobil, preťažovanie 
emailovej schránky nevyžiadanou poštou, posielanie vírusov, vyťažovanie emailovej schránky 
nevyžiadanou poštou, posielanie vírusov, vyhrážanie sa ublížením alebo smrťou. Páchateľ sa 
tiež môže nabúrať do profilu obete, zmeniť jej heslo a následne tento profil upraviť. Vydiera obeť 
tým, že jej profil vráti pod rôznymi podmienkami. Na vydieranie môžu byť tiež použité fotografie 
alebo videá obete.
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 Zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotograií alebo videí: môže ísť o 
fotografie alebo videá, so šírením ktorých obeť nesúhlasí alebo o fotografie, ktoré boli vytvorené 
fotomontážou (napr. pripojenie tváre obete k nahej postave alebo znetvorenie pôvodnej 
fotografie). Samostatnou kategóriou je Happy slapping, videá, ktoré zachytávajú agresívne 
alebo sexuálne útoky na obeť.
 Šírenie osobných informácií alebo klebiet: príkladom môže byť zverejnenie 
súkromnej komunikácie alebo ohováranie na sociálnych sieťach.
  napríklad z tímu v online počítačových hrách, zo skupiny Vylúčenie zo skupiny:
priateľov na sociálnych sieťach, ignorovanie v komunikácii a v diskusných skupinách.
 Krádež identity, vytváranie falošných a posmešných profilov, nenávistných 
skupín: agresor získa prístup k údajom obete a pod jej menom objednáva rôzny tovar z 
internetu. Páchateľ vytvorí obeti profil, v ktorom ju zosmiešňuje, ponižuje alebo založí skupinu 
na sociálnej sieti, ktorá prezentuje negatívny postoj k obeti. Ak sa dostane do emailovej 
schránky alebo profilu obete, tak jej tiež môže vymazať správy alebo komunikovať s jej priateľmi 
a známymi, útočiť na iných ľudí, šíriť nepravdivé informácie.
  často prebieha medzi deťmi a dospievajúcimi. Stáva sa aj to, že žiaci Kyberšikanovanie
takýmto spôsobom šikanujú učiteľa. Rovnako sa môže kyberšikanovanie objaviť aj medzi 
dospelými – medzi kolegami v práci, či bývalými partnermi po rozchode. Deti častejšie vytvárajú 
posmešné profily, stránky a fotomontáže, natáčajú posmešné a ponižujúce videá alebo sa 
nabúrajú do profilu, dospelí sa skôr uchyľujú ku kybernetickému prenasledovaniu, vydieraniu, 
ohováraniu a poškodzovaniu povesti obete.
 môže mať rôzne podoby aj príčiny. Kybernetické prenasledovanie (Cyberstalking): 
Prenasledovateľ chce predovšetkým získať moc nad obeťou, manipulovať ňou. Svoje 
správanie nemusí posudzovať reálne, buď si vôbec neuvedomuje, že tomu druhému ubližuje, 

alebo nedokáže posúdiť, do akej miery 
mu ubližuje. Niekedy prenasledovateľ 
s l e d u j e  s v o j u  o b e ť  c e z  r ô z n e 
vyhľadávače, prezerá si jej profil na 
s o c i á l n y c h  s i e ť a c h ,  s l e d u j e  j e j 
komunikáciu na čete. Môže použiť aj 
kombináciu rôznych foriem psychického 
ná t laku  – nepr í jemné komen táre, 
obťažovanie esemeskami, emailami a 
p r e z v á ň a n í m ,  t i e ž  v y h r á ž a n i e , 
v y d i e r a n i e ,  o h o v á r a n i e  m e d z i 
rovesníkmi, vyzvedanie informácií od 
ostatných, nabúranie sa do profilu. 
Častou príčinou prenasledovania je 
„láska“. Prenasledovateľ môže sledovať 
svoj vyhliadnutý objekt, pričom sa ho 
takto snaží viac spoznávať alebo sa mu 
priblížiť. Za spustením kybernetického 
prenasledovania býva aj ukončenie 
vzťahu. Odvrhnutý partner sa chce 
pomst iť  a lebo sa zú fa lo snaž í  o 
komunikáciu, kontakt. Vo vzťahu sa zase 
žiarliví partneri takýmto spôsobom snažia 
mať prehľad a kontrolu nad tým, čo ich 
partner robí, s kým sa rozpráva.ilustrácia: Alexandra Liptáková
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 zanedbávanie školských povinností, zlyhávanie v škole, vyhýbanie sa škole, u 
dospelých podobné problémy v zamestnaní

 psychosomatické ťažkosti (zdravotné ťažkosti spôsobené psychickými príčinami) – 
bolesti brucha, poruchy spánku

 pocity hanby, trápnosti, poníženia, smútku, depresie, úzkosti
 neustály strach a pocit ohrozenia
 pocit vlastného zlyhania, pokles sebavedomia a dôvery v ľudí
 bezvýchodiskovosť a beznádej
 násilie voči iným, pomsta
 sebapoškodzovanie, samovražda

• • • •• •• •• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••••

 Z výskumu, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a 
patopsychológie v Bratislave v spolupráci s eSlovensko, o.z. vyplýva:
 Najčastejšie sa mladí ľudia (49,8 %) stretávajú na internete s nadávaním a vysmievaním, na 

druhom mieste s ohováraním alebo šírením nepravdivých informácií (42,6 %), samotné 
kyberšikanovanie uvádza 5,9 % účastníkov výskumu.

 Mladí ľudia sami priznávajú, že na internete si najčastejšie „robia srandu z iných“ (59 %), 
vysmievajú sa alebo nadávajú niekomu (49,8 %) a fotografujú alebo natáčajú iných v 
trápnych situáciách, a potom to zverejnia (16,5 %).

 65,4 % obetí kyberšikanovania vie, kto je agresorom. Najčastejšie je to niekto, koho poznajú 
naživo (buď zo školy alebo z okolia) alebo ich známy z internetu (18,5 %).

 Ak sa dospievajúci stretnú s kyberšikanovaním, vo väčšine prípadov o tom nikomu 
nepovedia. Ak sa niekomu zveria, tak je to najčastejšie kamarát (v 21,1 % prípadov). 
Niekomu dospelému o incidente povedalo len 8,9 % mladých ľudí – a to 6,9 % z nich rodičovi 
a 2 % učiteľovi.

• • • •• • • • •• • ••• • ••• • • • •• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• ••••••

ilustrácia: Michaela Malgotová
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• • ••• • •• • • • • • • • •

•• • • ••• • •• •••••••••••• •••••• • •• •••••••• •• • • • •• • •• •••••••••••••• •• • •• •• ••••••••••••••• •• • • • •••••••••••• •• • • • • • •• • •• ••••••
• • •• • • • •• •• •• • ••••••••• • •••••• •• •• • •• •••••••••••

1. Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To, čo anonymne napíšete 
stroju, by ste možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí.

2. Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude 
určite nevhodné aj na internete.

3. Zistite si, kde sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je 
v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, 
náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou 
ohľaduplnosťou a taktom.

4. Majte ohľad k druhým. Nie každý má rýchle internetové pripojenie ako vy. Mnohí sa 
pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Neposielajte teda zbytočné a 
zbytočne veľké e-mailové správy.

5. Nebuďte grobianom! Aj keď píšete bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažte sa o 
správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je 
vhodné. Nevydávajte za svoju prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z 
internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za 
svoje? Ak využijete prácu iných, mali by ste spomenúť ich autorstvo.

6. Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z 
diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce 
pomôže niekto vám. V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“

7. Rešpektujte súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajte sa 
tak, ako by ste chceli, keby niekto iný našiel vašu poštu…

8. Nezneužívajte svoju moc a vedomosti. Používatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. 
správcovia serverov, ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných 
používateľov.

9. Odpúšťajte druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali.          
Nemusíte hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.

10. Nerozosielajte reťazové listy a poplašné správy hoax.      
Upozornite aj ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

11.  Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite i 
ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

12.  Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod                                                                                                                                                   
svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj   
odkiaľ je text prevzatý. 

                                                                               
            (Zdroj:Wikipedia) 

ilustrácia: Vanesa Turoňová
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• •• •• • •• ••• •• •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tajnička zo str. 1

Tajnička zo str. 12

Match Game zo str. 12
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• ••• • • • • •• • • •••• •••••• • ••• •• •• • •• •• •• • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Tráviš voľný čas prevažne online alebo hraním počítačových hier?
 Nezaujímaš sa už o iné aktivity?
 Venuješ sa radšej počítaču než rodine alebo kamarátom?
 Nachádzaš nových kamarátov len v online svete? 
 Strácaš skutočných kamarátov a výrazne sa ti  zhoršujú výsledky v škole? 
 Nevypínaš  počítač ani v noci a radšej nespíš, aby mohol byť online?
 Strácaš prehľad o čase, ktorý tráviš online?
 Rozprávaš stále len o tom, čo zažívaš v online svete alebo v hrách?
 Prekračuješ limit, ktorý ti rodičia stanovili na používanie počítača?
 Reaguješ podráždene alebo až agresívne, ak ti zakážu ísť na počítač?
 Ak nie si online, pociťuješ nepokoj a úzkosť?

• •• • •••••• • •• ••• •••• •• •••••••••••••• • • •••• •• • ••• •• •• • •• •• •• • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť  Nadácie Orange.“

Realizátor projektu: Základná škola Kulíškova, Bratislava

ilustrácia: Dominika Curková
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Príloha č. 7 Výroba školského časopisu na tému IKT pre a proti – práce žiakov

Osobnosti sveta počítačov 

TimBerners – Lee 
Počítačový génius, ktorý vytvoril World Wide Web, 

aby spojil ľudí na celom svete. 

Narodil sa v roku 1955. Má anglickú národnosť. Je počítačový vedec. 
Zaujímavosťou je, že keď bol na univerzite v Oxforde, prichytili ho pri 

hackovaní. Pracoval ako softvérový inžinier v Európskej organizácii pre jadrový 
výskum CERN v Ženeve vo Švajčiarsku. 

Vytvorenie  siete 

V roku 1991 vytvoril Tim   World Wide Web, aby sa ľudia mohli ľahko dostať 
k informáciám uložených na internete, svetovej sieti počítačov a serverov. Jeho 
prvá internetová stránka bola čierno – zelená a zmenila navždy spôsob, akým sa 

dostávame k informáciám. 

Najprv sa vytvorí webová stránka a informácie sa nahrajú na server. 

Informácie sa  na serveri  rozložia do malých balíčkov kódov. 

Internetový prehliadač dekóduje tieto balíčky a zobrazí ich. 

Použitie internetu 

Internet bol vytvorený v roku 1969, ale 
spočiatku sa používal iba na prepojenie 
počítačov na rôznych amerických univerzitách. 
World Wide Web, ktorý vynašiel Berners – Lee 
v roku 1991, je v skutočnosti zbierka 
hypertextových odkazov na dokumenty  
nazývané web stránky. Tim tiež navrhol 
webový prehliadač  čiže počítačový program, 
ktorý umožňuje ľuďom nájsť a sledovať webové stránky a reagovať na ne. 

„Tento projekt sa uskutočňuje vďaka programu e-Školy pre budúcnosť  Nadácie Orange.“ 
Realizátor projektu: Základná škola Kulíškova, Bratislava  
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Steve    Jobs a Steve   Wozniak 
Obaja pochádzajú z Kalifornie. Preslávili sa tým, že dali svetu domáce počítače. 
Steve Wozniak sa narodil v roku 1950 v Sunnyvale a miloval majstrovanie 
s elektronikou. Steve Jobs sa narodil v San Franciscu v roku 1955 a vyrastal 
v oblasti, ktorá sa neskôr stala presláveným SiliconValey. Prvýkrát sa stretli, keď 
si Jobs našiel letnú brigádu v spoločnosti Hewlett Packard, kde pracoval aj 
Wozniak. V roku 1976 dali obaja výpoveď a vymysleli APPLE. Ich cieľom bolo 
vytvoriť lacný a užívateľsky jednoduchý počítač. 

Ako sa zrodil takýto počítač? Wozniak  
rozmontoval kalkulačku a zistil, že 
mikročip je kľúčom k stavbe lacných 
počítačov. Len niekoľko mesiacov po 
tom, čo opustili svoju prácu, zostavili 
prvý počítač  - Apple. Jobs musel predať 
svoju dodávku a Wozniak svoju drahú 
vedeckú kalkulačku, aby mali dosť 
peňazí na zostrojenie  Apple I.  V roku 
1984 dala firma Apple do predaja 
Macintosh, prvý počítač na svete, ktorý 
mal grafické užívateľské rozhranie 
(GUI). To umožňovalo ovládať počítač 
pomocou ikon na ploche. V roku 1990 
už osobné počítače vládli svetu a firma 
Apple začala mať problémy. 
Potrebovala prísť opäť s niečím 
revolučným. Preto v roku 1998 
predstavila iMac, počítač so vstavaným 
monitorom. V roku 2001 v Apple 
skonštruovali iPod, najpredávanejší prenosný hudobný prehrávač. iPhone, 
ktorého predaj sa začal v roku 2007 sa stal najpredávanejším mobilným 
telefónom v dejinách. V roku 2010 Apple prestavil tablet – iPad. 

„Tento projekt sa uskutočnil  vďaka programu e-Školy pre budúcnosť  Nadácie 
Orange.“ 

Realizátor projektu: Základná škola Kulíškova, Bratislava  
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Vedeli ste, že ... 

... písmeno i v iMac znamená internet, pretože je pripravený na pripojenie na 
internet. 
...pred Apple I vyzerali počítače ako dosky s klávesnicou. 
... iPad je počítač s dotykovým displejom, ktorý umožňuje surfovať po 
internete, sledovať filmy, hrať hry a čítať e- knihy. 
...prvé počítače Apple nastavili štandard pre výrobu domácich počítačov. Apple 
vytvoril revolučné zariadenia, ktoré sa stali súčasťou životného štýlu a zmenili 
spôsob našej komunikácie. 
... prvý „počítač“ na svete zostavil Charles  Babbage (1791 – 1871) v 20. rokoch 
19. storočia. Jeho diferenčný stroj sa používal na počítanie logaritmov. 
...Alan Turing ( 1912 – 1954) navrhol v roku 1936 prvý moderný počítač. 
Používal binárny kód a dáta uchovával na magnetickej páske. Binárny kód je 
počítačový jazyk, ktorý na komunikáciu využíva čísla 0 a 1. Napríklad písmeno 
i v binárnom kóde je 01101001. 
...tranzistor  vytvorený v 50. rokoch 20. storočia spôsobil  revolúciu v modernej 
elektronike a umožnil výrobu lacných prístrojov. Používa sa na zosilňovanie 
a zmenu elektronických signálov. 
...Robert  Noyce (1927 – 1990) a Jack Kilby (1923 – 2005) vynašli integrovaný 
obvod (mikročip) v roku 1959. Mikročip sa používa takmer vo všetkých 
elektronických  zariadeniach. Vďaka nemu dnes existujú moderné počítače. 
... Steve   Wozniak bol mozgom Apple v jeho prvých 
rokoch a mal aj inžiniersky talent. V roku 1981 však 
musel firmu opustiť, pretože mal leteckú nehodu a začal 
trpieť výpadkami pamäti. 
 
 
 

„Tento projekt sa uskutočnil  vďaka programu e-Školy pre budúcnosť  Nadácie 
Orange.“ 

Realizátor projektu: Základná škola Kulíškova, Bratislava  
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MarkZuckerberg 
Mladý muž, ktorý vytvoril FACEBOOK. 

Narodil sa v roku 1984, má americkú národnosť. 
Narodil sa vo White Plains v americkom štáte New York a v škole 
vynikal v prírodných vedách. Keď mal 12 rokov, vytvoril program na 
posielanie správ ZUCKNET, a keď bol na strednej škole, navrhol  on-
line hudobný kanál Synapse . Neskôr na Harvardskej univerzite 
vynašiel Facemash, program, ktorý porovnával tváre študentov 
a hodnotil, akí sú atraktívni.  

V roku 2004 vytvoril Mark Zuckerberg FACEBOOK, ktorý umožňoval 
ľuďom vytvárať si vlastné profily a komunikovať so svojimi priateľmi.  
(Mark je farboslepý, preto Facebook vytvoril modrý. Nedokáže 
rozoznať červenú a zelenú farbu.)  

Prvé sídlo Facebooku bolo v jeho spálni. Facebook  sa pôvodne 
nazýval The Facebook.  

Spočiatku bola stránka dostupná len pre študentov Harvardu, potom 
ju však Mark  a jeho priatelia rozšírili  na ďalšie univerzity a neskôr 
otvorili pre celý svet. 

Facebook 

Profil – Vytvorte si svoj profil na Facebooku, aby o vás 
priatelia vedeli viac. 

Nástenka – Je miestom, kde informujete svojich priateľov 
o novinkách, píšete svoje statusy  a nahrávate fotografie.  

Priatelia – V ponuke uvidíte všetkých svojich priateľov.  

Udalosti – Povedzte priateľom o chystanej narodeninovej oslave  
a ďalších udalostiach.  

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť  Nadácie Orange.“ 
Realizátor projektu: Základná škola Kulíškova, Bratislava  
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Ako bezpečne používať internet a mobily? 
Desatoro pre deti a mládež pre bezpečné používanie internetu a mobilných telefónov ako 
ochrana pred kyberšikanou či zneužívaním: 

Urči  si pravidlá pre používanie internetu, chatu, sociálnej siete – je to dôležité pre tvoju bezpečnosť a 
ochranu súkromia pred zneužitím osobných informácií. Je potrebné následne tieto zásady dôsledne 
dodržiavať.  
 
Stanov  si denný čas  na internete – tak, aby ti neobmedzoval  na iné voľnočasové aktivity.  Mysli aj 
na bežnú komunikáciu s rovesníkmi tradičnou formou, nie vždy je ideálne komunikovať len 
s virtuálnym priateľom 
 
Zváž, komu sprístupníš emailovú adresu – predídeš  tak prípadnému obťažovaniu najmä vo forme  
kyberšikany. Dôsledne na sociálnych fórach nastav čo najvyšší stupeň ochrany súkromia a zváž 
rozdiel medzi klasickým a virtuálnym priateľstvom.   
 
Používaj prezývku, aby druhá strana nemohla bez tvojho súhlasu zistiť presnejšie informácie o tvojej 
osobe. Ak chceš zdieľať súkromné, detailné  informácie alebo fotografie, dobre zváž, komu sa 
zdôveruješ, či sú to skutoční priatelia, ktorí ich nezneužijú. 
 
Uzatvor dohodu so svojimi priateľmi, že vašu virtuálnu komunikáciu, resp. fotografie, nebudú bez 
súhlasu zverejňovať tretím osobám. Nezverejňuj na internete fotografie, kde si odetí (á) v plavkách 
resp. iné fotografie s provokatívnym obsahom.  
 
Buď opatrný(á) pri komunikácii s tzv. priateľmi, ktorí sa chcú stretnúť, prípadne dávajú rôzne 
sexuálne návrhy a dobre si zváž, či ponuku na stretnutie prijmeš a za akých podmienok. Ak máš 
pochybnosti, poraď sa s rodičmi. Buď zvlášť opatrný(á), ak ide o dospelého. Takéto stretnutia  by mali 
byť len na verejnom mieste - v kaviarni, na ulici, nikdy nechoď k nemu domov. Zober so sebou aj 
nejakých priateľov. Nikdy necestuj ďaleko na takéto stretnutie. Nikdy neklam o stretnutí s takouto 
osobou. Ak zaklameš, je to zlé. 
 
Stanov si časové, resp. levelové limity na hranie hier.  
Vyhneš sa tak riziku závislosti na nich. Buď opatrný(á) pri ponukách 
na nákup hier či ich vylepšení, aby si sa nestal(a) obeťou podvodu. 
Vopred si dôsledne prever ponuku, prípadne sa poraď s rodičmi. 
 
Nakupovanie na nete radšej ponechaj dospelým.   
 
Chráň si obsah svojho mobilného telefónu, najmä osobné údaje, 
citlivé sms, fotografie a videá, aby ich niekto nemohol zverejniť  
bez tvojho súhlasu. Nepoužívaj mobil na fotografovanie a filmovanie 
videí s obsahom, ktorý znevažuje alebo ponižuje tvojich priateľov 
alebo tretie osoby. Mohol(a) by si im tak vážne ublížiť. Ak ťa niekto 
obťažuje, ignoruj ho, a ak neprestane, informuj rodičov. 
 
Univerzálna zásada na záver: Zlaté pravidlo "Čo nechceš, aby druhí 
robili Tebe, nerob ani Ty im" platí aj pri internetovej komunikácii, 
komunikácii na facebooku resp. komunikácii s mobilom.    
„Tento projekt sa uskutočnil  vďaka programu e-Školy pre budúcnosť  Nadácie 
Orange.“ 
Realizátor projektu: Základná škola Kulíškova, Bratislava  
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Čo je to netiketa ?  

 NETIKETA – pravidlá správania sa na internete 
    

Pri komunikácií na internete používaj tieto zásady:  

 Nikdy nezabúdaj, že na druhom konci sú 
ľudia a nie počítač. To, čo anonymne 
napíšeme stroju by sme možno nikdy 
nepovedali dotyčnému do očí.    

 

 Dodržiavaj všetky pravidlá slušnosti z 
normálneho života. Čo je zlé v bežnom 
živote, bude určite nevhodné aj na internete.   

 

 Zisti si, kde sa nachádzaš. Cez internet totiž 
komunikuješ s ľuďmi z celého sveta. Čo je v 
jednej skupine na nete dovolené, iná to môže 
považovať za neprípustné. Politika, 
náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali 
byť diskutované s maximálnou 
ohľaduplnosťou a taktom.    

 

 „Správanie je zrkadlo, v ktorom každý 

ukazuje svoju podobu“.          

                   J. W. Goethe 

 

 

 

Stručný sprievodca 
netiketou 

             

 

 Maj ohľad k druhým. Nie každý má super 
rýchle pripojenie cez pevnú linku. Mnohí sa 
pripájajú z domu cez pomalý modem - 
a platia  za to peniaze!!! Neposielaj 
zbytočné a zbytočne veľké e-mailové 
správy. Hovorí Ti niečo pojem SPAM alebo 
nevyžiadaná reklama? 

   

 Buď korektný/á! Aj keď píšeš bez diakritiky 
(bez dĺžňov a mäkčeňov) snaž sa o správny 
pravopis. Publikovať nepravdivé informácie 
alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. 
Nevydávaj za svoje prácu niekoho iného. 
Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z 
internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa 
Tebe páčilo, keby niekto iný vydával vaše 
dielo za svoje. Ak využiješ prácu iných, mal 
by si spomenúť ich autorstvo. 

 

    

 Pomôž, ak vieš. Zaujíma Ťa nejaká téma a 
sleduješ nejakú diskusiu k nej? Niekto z 
diskusnej skupiny má taký alebo onaký 
problém. Ak vieš odpoveď, pomôž. 
Nabudúce pomôže niekto Tebe. V diskusnej 
skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až 
potom píš.“    

 

 Rešpektuj súkromie iných. Omylom Ti 
prišla správa, ktorá Ti nepatrí? Správaj sa 
tak, ako by sme chcel/a, keby niekto iný 
našiel tvoju poštu...    

 

 Nezneužívaj svoju moc a vedomosti. 
Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. 
správcovia serverov, ktorí majú prístup k 
pošte ostatných, musia mať dôveru bežných 
užívateľov.   

 

 Odpúšťaj druhým chyby. Aj ty si niekedy 
začínal/a. Nemusíš hneď reagovať výsmešne 
alebo so zlosťou.  

                             Text upravený zo zdroja: Infovek 

        
„Tento projekt sa uskutočnil  vďaka 

programu e-Školy pre budúcnosť  
Nadácie Orange.“ 

Realizátor projektu:  
Základná škola Kulíškova, 

Bratislava  
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Príznaky  

závislosti  od internetu a mobilu 
 

Urob si tento test a zistíš, či si závislý od Internetu a mobilu. 

 

 Tráviš voľný čas prevažne online alebo hraním 

počítačových hier? 

 Nezaujímaš sa už o iné aktivity? 

 Venuješ sa radšej počítaču než rodine alebo kamarátom? 

 Nachádzaš nových kamarátov len v on-line svete?  

 Strácaš skutočných kamarátov a výrazne sa ti  zhoršujú 

výsledky v škole?  

 Nevypínaš  počítač ani v noci a radšej nespíš, aby mohol byť on-line? 

 Strácaš prehľad o čase, ktorý tráviš on-line? 

 Rozprávaš stále len o tom, čo zažívaš v on-line svete alebo v hrách? 

 Prekračuješ limit, ktorý ti rodičia stanovili na používanie počítača? 

 Reaguješ podráždene alebo až agresívne, ak ti zakážu ísť na počítač? 

 Ak   nie si  on-line pociťuješ nepokoj a úzkosť? 

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť  Nadácie Orange.“ 
Realizátor projektu: Základná škola Kulíškova, Bratislava  
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Príloha č. 8  Ako Červená čiapočka noviny čítala – Text rozprávky 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden domček a v tom domčeku bývalo dievčatko, ktoré každé ráno čítalo 
noviny. Na druhej strane lesa stál malý domček, v ktorom bývala stará mama. Stará mama mala vnučku 
veľmi rada, a tak jej uplietla červenú čiapočku. Čiapočka sa dievčatku tak páčila, že ju stále nosila. Odvt-
edy ju všetci volali Červená čiapočka.  
 Jedného dňa stará mama ochorela. Čiapočka sa rozhodla, že s mamičkou upečú koláč, ktorý videli 
v televíznej relácii o varení. Recept našla Čiapočka na internete. Keďže médiá už niekoľko dní informujú 
obyvateľov, že v lese sa potuluje svorka vlkov, mamička zakázala Čiapočke odniesť koláč starej mame. 
Ostala smutná. Stále myslela na starú mamu. Mamička odišla na nákupy a Čiapočka sa rozhodla, že si 
prečíta noviny, ktoré im doniesla ráno poštárka. Hneď na prvej strane zbadala veľký titulok, ktorý infor-
moval o tom, že les je už bezpečný, pretože horár všetkých vlkov zastrelil. 
 Čiapočka sa tej správe veľmi potešila. Zobrala košík s koláčom a vybrala sa za starou mamou. 
Ako tak kráčala, všimol si ju vlk, ktorý sa stále túlal po lese. Všimol si košík, ktorý niesla Čiapočka, a tak 
pochopil, že ide za starou mamou. Aj on začal pociťovať hlad, a tak začal premýšľať, ako svoje brucho 
naplniť. Ako tak Červená čiapočka kráčala, zbadala lúku plnú kvetov. Rozhodla sa, že starej mame pri-
nesie kyticu voňavých kvetov. Zatiaľ čo Čiapočka trhla kvety, vlk zaklopal na dvere starej mamy. Nežným 
hláskom zvolal: „To som ja, Červená čiapočka, priniesla som ti koláč!“ „Len poď ďalej, je odomknuté“, 
povedala stará mama. Vlk priskočil k posteli, kde ležala stará mama a prehltol ju. Potom si obliekol jej 
šaty a na hlavu si nasadil čepiec a ľahol si do postele. Červená čiapočka sa pri trhaní kvetov zdržala, a tak 
sa rozhodla, že si skráti cestu a pôjde najkratšou cestičkou. Ako prichádzala k domčeku, zbadala poot-
vorené dvere. Vošla dnu. Pomaly podišla k posteli, v ktorej ležala stará mama. Spýtala sa jej: „Stará mama, 
prečo máš také veľké uši?“ „Aby som lepšie počula svoju obľúbenú rozhlasovú reláciu“, odpovedal vlk. 
„Stará mama, a prečo máš také veľké oči?“ „Aby som lepšie videla na televíziu, keď pozerám televízne 
noviny“, odpovedal vlk. „A prečo máš také veľké ústa?“ „Aby som ťa mohol zožrať“. V tom vlk vyskočil 
z postele a Červenú čiapočku prehltol. Ľahol si do postele a silno chrápal. Neďaleko od domčeka starej 
mamy býval horár, ktorý počas obeda počúval  rozhlas. V rozhlase práve hlásili aktuálne správy. Zrazu 
horár začul správu, že do lesa sa práve zatúlal vlk zo susedného revíru. Horár vedel, že informácie, ktoré 
počuje  z rozhlasu sú aktuálnejšie ako tie, ktoré si prečítal v ranných novinách.  Neváhal, hneď zobral puš-
ku a vybral sa do lesa. Keď prechádzal okolo domčeka starej mamy, zbadal pootvorené dvere, a tak vošiel 
dnu. V posteli zbadal vlka. Rozhodol sa, že starú mamu zachráni a nezastrelí ho. Zobral nožnice a rozstr-
ihol mu brucho. Hneď vyskočila Červená čiapočka a za ňou stará mama. Všetci traja naplnili brucho 
vlkovi kameňmi a zašili ho. Keď sa zobudil, chcel vyskočiť z postele, ale spadol na zem a bolo po ňom. 
 Všetci traja sa tešili. Stará mama zjedla koláč, hneď jej bolo lepšie. Horár Červenej čiapočke vy-
svetlil, že informácie, ktoré sú prezentované v médiách, nemusia byť vždy aktuálne. Ona mu sľúbila, že sa 
už nikdy nebude na ne úplne spoliehať a dodrží sľub, ktorý dá mamičke.

Autorky: A. Kováčová, M. Mrváňová. 

Zdroj: In: Ako Červená čiapočka noviny čítala. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, s. 17 
– 20. ISBN 978-80-8105-628-4.
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Príloha č. 9 Ako Červená čiapočka noviny čítala – Úlohy z pracovného listu

1. Urč poradie správy číslom do krúžku, ako sa šírila v rozprávke. 

2. Ktoré médiá mohli informovať, že po lese sa pohybuje svorka vlkov?

           ....................................................................................................................................
3. Ktoré médium ovplyvnilo Červenú čiapočku porušiť zákaz mamy?

              ......................................................................................................................................
4.  Ktoré médium prinieslo aktuálnu informáciu o vlkovi?           

              .....................................................................................................................................
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Príloha č. 10 Ako Červená čiapočka noviny čítala – Ukážka žiackej práce – cinquain
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Príloha č. 11  Ako smartfón nebol až taký smart – Text rozprávky

                    Bolo raz jedno mesto. V tom meste bola škola a v tej škole bola trieda. V tej triede bola... 
áno, bola tam aj krieda, ale okrem kriedy tam bolo detí veľa. Medzi tými deťmi aj jeden chlapec bol, 
Maťko sa volal. Chudobnejší bol, a veruže ani moderný mobil nemal. Poviete si, na tom nie je zvláštne 
nič, že starší mobil mal, lenže každodenné posmešky za to od spolužiakov znášal. Maťko sa rád hral, 
po vonku behal, v kríkoch sa skrýval. Lenže deti do moderných telefónov pozerali, akoby sa spolu 
hrávali. Nielen cez prestávky, ale aj cez hodiny držali v rukách mobily a pani učiteľky ich napomínali. 
Žiaci sa spolu už takmer vôbec nerozprávali, len esemeskovali a četovali. Maťkovi z toho smutno bolo. 
Keďže sa s Maťkom spolužiaci nekamarátili, šiel on domov sám. Keď tu zrazu, trocha v diaľ, zbadal 
Kubkov veľký žiaľ. Kubko plakal, stonal a veľké slzy ronil, lebo spadol a nohu si poranil. Maťko k nemu 
pribehol a pýtal sa ho, čože sa mu stalo. Kubko na to, že sa na mobile hral, cestu nesledoval, a tak 
zakopol a na zem spadol. Maťko sa ho teda pýta, prečo rýchlo rodičom nezavolá, keď on taký mod-
erný telefón má. Kubko klopí zrak. Hovorí, že sa mu ten moderný telefón vybil, keď sa na ňom celý 
deň hral a na internete surfoval. Maťko rýchlo svoj starší mobil v ruksaku hľadal, číslo vyťukal a Kubk-
ovým rodičom rýchlo zavolal.

Ojže, boli radi, že svojho syna vďaka Maťkovi našli. A tak sa kamaráti stali, spolu sa zabávali a hrali a už 
nikdy sa Maťkovi za starý mobil neposmievali.

Jozef Okša, Anna Filipová

Zdroj: In: Ako Červená čiapočka noviny čítala. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, s. 17 
– 20. ISBN 978-80-8105-628-4.
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Príloha č. 12  Ako smartfón nebol až taký smart –  Úlohy z pracovného listu

1.    Označ jednu z možností,  ako by si sa zachoval  v danej situácii !                                                         

                                                          zdvihnem hneď  
telefón

zavolám 

neskôr

napíšem

 sms-ku

Som vonku s kamarátmi, volá 
mi maminka.

Cestujem v autobuse domov 
a volá mi kamarátka.

Prechádzam cez cestu, volá 
mi otec.

Som v kine, volá mi sestra.

Počas prestávky v škole mi 
volá maminka.

Volá mi neznáme číslo.

2. Napíš výhody a nevýhody používania mobilného telefónu.                                                          
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2. Napíš výhody a nevýhody používania mobilného telefónu.                                      

VÝHODY NEVÝHODY
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3. Doplň do kruhu telefónne číslo záchranného systému.                                               
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Príloha č. 13  Ako smartfón nebol až taký smart –  MOBILOVÉ PRAVIDLÁ – žiacka 
práca

1. Počas vyučovania vypnutý mobil. 5. Nezneužívať záchranárske čísla.

2. Nezneužívať a šíriť fotky cudzích 
ľudí.

  6. Nefotiť cudzích ľudí.

3. Nedvíhať neznáme čísla. 7. Netelefonujem cez priechod pre

chodcov.



121

4. Nepíšem urážlivé SMS-ky. 8.  Telefonujem iba s kamarátmi a s rodinou
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Príloha č. 14  Ako smartfón nebol až taký smart –  Pravidlá používania mobilu – pracovný list
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