
Přečti si text v učebnici (pokud máš dobrou verzi) str. 81-82
Zápis do sešitu:

ČLOVĚK A INFORMACE

Internet

- důležitý zdroj informací
- informace na internetu nemusí být vždy pravdivé, proto je nutné si je ověřovat

Kyberšikana

- snaha někomu ublížit pomocí elektronických prostředků (internet, telefonáty, …)
- např.: obtěžování, ztrapňování, zastrašování, vydírání, urážky, pomluvy, …
- patří sem také pořízení urážlivé fotografie či videa
- pokud dojde ke kyberšikaně, vždy to oznamte rodičům

Komunikace na internetu

- osobní informace sdělujte jen lidem, které znáte ze skutečného světa
- pokud máte potřebu o sobě psát na internetu, pište jen nejnutnější informace
- vkládejte co nejméně fotografií
- nikdy nevíte, kdo se skrývá na druhé straně počítače
- nikdy neuvádějte, kde bydlíte nebo že jedete i s rodiči pryč
- není dobré uvádět celé jméno

Nákupy přes internet

- pokud si chcete něco objednat z internetu, vždy se prvně poraďte s rodiči
- snad se stane, že člověk naletí podvodníkům

Násilí v médiích

- v TV, na internetu i v PC hrách se můžeme setkat s násilnými scénami
- je nutné si z nabízených programů vybírat
- v některých filmech se objevují scény se sexuální tematikou – tyto filmy nejsou vhodné pro děti
- pokud jste viděli záběry, které se vám nelíbily nebo jste se u nich báli, řekněte o tom rodičům
- omezte čas, který trávíte u PC her a TV, jděte raději sportovat nebo hrajte společenské hry

Reklama

- v TV, na internetu, v novinách, v časopisech, na bilboardech
- většinou jsou poutavé a chtějí nás přesvědčit, abychom si něco koupili
- vždy produkt vychválí, ale neinformuje nás o nedostatcích
- nesmíme se nechat reklamou ovlivnit
- kupujte jen zboží, které opravdu potřebujete nebo chcete
- obchodníci chtějí prodat co nejvíce zboží, a vydělat tak peníze pro sebe



PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU

1. Nikomu na internetu nedávejte svou adresu a telefonní číslo
2. Nikomu nesdělujte své heslo (ani kamarádovi)
3. Pokud používáte e-mail, neotevírejte přílohy neznámých adres (může tam být vir)
4. Nikomu neposílejte svou fotografii
5. Pokud po vás někdo vyžaduje fotografii bez oblečení, ihned to oznamte rodičům
6. Nedomlouvejte si přes internet schůzku s cizím člověkem
7. Pokud na internetu narazíte na stránku s nevhodným obsahem, řekněte to rodičům
8. Pokud vám někdo posílá urážlivé zprávy, řekněte to rodičům a zprávu vytiskněte

Úkol:
PS str. 56/1, 2


