
 

 

 

 

 

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU 
Preventivní projekt zaměřený na bezpečné chování na internetu 

 

 

                                                                             

 

 



Milé děti, 

 

Policie České republiky pro vás připravila pracovní sešit plný úkolů. Tyto úkoly 

jsou zaměřeny na problematiku bezpečného chování na internetu, protože 

většina z vás, ne-li všichni, internet používáte. Někdo více, jiný méně. Někdo 

na internetu hraje hry, jiný se dívá na pohádky, filmy, videa. Někdo si sám videa 

vytváří, komunikuje přes různé sociální sítě (Facebook, Skype, Viber, 

WhatsApp aj.). Proto je nezbytně nutné, abychom si společně v tomto 

pracovním sešitě možná rizika řekli a dále si zdůraznili, jak jim předcházet a 

chovat se na internetu bezpečně.  

 

 

Projekt Bezpečně v kyberprostoru je realizovaný již od roku 2010 pod patronátem Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje. Projekt je zaměřený na rizika související s používáním internetu 

a na kyberšikanu. Neustále se dotváří, aktualizuje a vytváří se nové podpůrné materiály. Vše 

vzniká ve spolupráci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Pedagogicko psychologické poradny Brno, Městské policie Brno, 

OSPOD, PMS, Městského státního zastupitelství v Brně, Střední školy dopravy, obchodu a 

služeb  Moravský Krumlov. Další informace k projektu a doprovodným aktivitám můžete nalézt 

na http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/ .  

Finanční prostředky na vytvoření této pracovní pomůcky pro děti prvního stupně základních 

škol jsou poskytnuty z Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 

2017. 
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1. Vysvětli, co znamená slovo NETIKETA. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Napiš 3 pravidla, která patří do NETIKETY: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………                   
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3. Vysvětli, co je to KYBERŠIKANA. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Vyjmenuj 3 rizika, která Ti na internetu hrozí: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. K čemu se používá e-mail? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Napiš, co uděláš, když Tě někdo cizí v mailovém dopise požádá o fotografii? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Jak je možné, že se někdo cizí dostal do Tvého mailu nebo na profil u on-line počítačové        

hry? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Vyber, které z uvedených hesel obsahuje vše, co by mělo obsahovat bezpečné heslo.   

Správnou odpověď zakroužkuj. 

a) 123 

b) Adam 

c) 3LaviCE4* 
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9. Hrozí nějaké riziko v souvislosti s hraním počítačových her? Jaké? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Komu bys řekl své heslo k e-mailu? Správnou odpověď zakroužkuj. 

a) nikomu 

b) nejlepší kamarádce, kamarádovi 

c) rodičům 
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11. Někdo Ti na internetu (e-mailu, skypu, facebooku, sms…) opakovaně nadává, posmívá   

se Ti a uráží Tě. Co uděláš? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12.  Napiš, co všechno na internetu (mobilním telefonu) děláš a co používáš (např. e-mail, 

skype, facebook, hry, youtube, instagram…..). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Je nebezpečné dávat svoji fotku na internet nebo ji někomu cizímu na požádání 

posílat? Proč? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Někdo cizí by s Tebou chtěl přes internet kamarádit, co uděláš? 

a) skamarádím se, na internetu je to bezpečné 

b) může to být nebezpečné, nevím, kdo to je, nebudu si s ním psát a řeknu to rodičům 
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15. Může se někdo na internetu vydávat za někoho jiného? 

a) ne, každý vždy píše své pravé jméno 

b) i kdyby, poznal bych to 

c) ano, může, má vymyšlené jméno a povídání o sobě a jen těžko to odhalíme 

 

16. Jak  bys poznal, že se někdo vydává, za někoho jiného? Napiš své nápady, jak jej 

odhalit. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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17. Co by se mohlo stát, kdyby Tě někdo natočil na video bez Tvého vědomí a vyvěsil to na 

internet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Napiš, co je na YOUTUBE dobré a co špatné? 

DOBRÉ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ŠPATNÉ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19. Vylušti křížovku a odhal tajenku: 

1.         

  2.       

 3.      

 4.      

 5.    

 6.       

 7.        

 8.     

 9.        

 10.        

 11.       

1. Nejznámější sociální síť                                        7. Kdo vyšetřuje závažné případy 

2. Kde se dají nahrávat a pouštět videa                8. Místo, kde se učíš 

3. Voláš pomocí tohoto zařízení                              9. Přístroj, ze kterého můžeš na internet 

4. Tajný klíč k Tvému e-mailu                                 10. Pravidla slušného chování na internetu  

5. Škodí Tvému počítači                                           11. Údaj, který říká, kde bydlíš  

6. Opakované ubližování někomu 
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20. Nakresli obrázek, který souvisí s nebezpečným chováním na internetu. 
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AHOJ DĚTI, TÍMTO JSME SE DOSTALI NA SAMOTNÝ KONEC PRACOVNÍHO ŠEŠITU. VYŘEŠILI  

JSTE VŠECHNY OTÁZKY A ÚKOLY A TEĎ UŽ VÁS ŽÁDNÉ RIZIKO NA INTERNETU NEZASKOČÍ. 

 

158 ….. Policie ČR 

155 ….. Zdravotnická záchranná služba 

150 ….. Hasičský záchranný sbor České republiky 

112 ….. Jednotné evropské číslo tísňového volání 

156 ….. Městská policie 

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/  

www.e-bezpeci.cz 

www.saferinternet.cz 

www.bezpecnyinternet.cz 

www.seznamsebezpecne.cz 

www.internetembezpecne.cz 

www.policie.cz 
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