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Aktivity v tejto publikácií sú venované témam z oblasti zodpovedného a bezpečného 

používania digitálnych technológií.  Využili sme ich v rámci piatich tém nášho projektu 5D :-D.  

 

 Prehľad tém: 

1. Dám Ti otázku 

2. Deň bezpečného internetu 

3. Dôveruj, preveruj 

4. Digitálna zdvorilosť 

5. Dobro sa Ti vráti 

 

Na záver  projektu sa uskutočnilo ešte jedno stretnutie žiakov s lektormi. Spoločne 

pomocou metodiky "Špirály" sme zhodnotili splnenie plánovaných cieľov a dostali od žiakov 

spätnú väzbu. 

Našou cieľovou skupinou boli žiaci štvrtého ročníka základnej školy, no aktivity sa dajú 

prispôsobiť cieľovým skupinám rôzneho veku.  

Želáme si, nech Vám táto publikácia prinesie inšpirácie do vlastnej praxe. 

 

 

Projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.  
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1. Usporiadanie džungle 
 

Téma 5D :-D   Dám Ti otázku 

Ciele:  Určiť názvy skupinám. Nadobudnúť pocit 

spolupatričnosti. Dohodnúť sa v skupine.  

Pomôcky:  2 vrecúška 

5 príp. viac papierikov s napísanými prídavnými menami 

(napr. bublinkové, bodkované, svietiace, bláznivé, 

sladké) 

5 príp. viac papierikov s napísanými názvami zvierat z 

džungle (napr. levy, opice, slony, hrochy, krokodíly) 

Postup: 

Táto aktivita slúži na určenie pomenovania jednotlivým skupinám, pre ich lepšie 

zapamätanie si nami ako lektormi, ich oslovovanie a jednoduchšie zadávanie pokynov.  Po 

tom, ako sa žiaci rozdelia do skupín, tak určia dvoch z pomedzi seba.  Jeden si vytiahne 

prídavné meno a druhý názov zvieraťa.  Tieto lístočky potom určia názov ich skupiny. 

Vyzveme postupne všetky skupiny, aby sa postupne predstavili  - prečítali svoj názov 

(napr. Bublinkové slony, Sladké hrochy, Bodkované levy...). 
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2. Informácie pre zmysly 
 

Téma 5D :-D   Dám Ti otázku 

Téma z informatiky:  Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 

Ciele:  

Jednoducho definovať, čo je informácia. Získať údaje 

a informácie svojimi zmyslami. Poznať zdroje a spôsoby 

získavania informácií.  

 

Komunikovať a spolupracovať v tíme. Riešiť úlohy 

neobvyklým spôsobom. Preberať zodpovednosť za svoju 

prácu i za prácu tímu. 

 

Zapnúť a vypnúť kameru. Nakamerovať spolužiaka. 

Zoznámiť sa s možnosťami kamier – napr. s dotykovými 

dekoráciami a kino filtrami. 

 

Pomôcky:  (ak plánujeme realizovať aktivitu s mladšími žiakmi - 

asistenti/asistentky – ideálne 4 žiaci z vyšších ročníkov, 

ktorí budú pomáhať na zvyšných stanovištiach) 

5 označení stanovíšť 

Pomôcky na stanovištia: 

1. st.: obrázky chargebrelly s popisom – podľa počtu žiakov 

v skupine, 5 odpoveďových hárkov na vypracovanie pre 

skupiny 

2.st.:zvuková nahrávka a niečo, na čom sa dá spúšťať 

3. st.:digitálne kamery (2) 

4. st.:vrecúška s kvapkou esenciálneho oleja (bergamot, 

eukaliptus...), esenciálny olej vhodný na pitie, poháre (podľa 

počtu žiakov v 1 skupine, po použití opláchnuté), 5 papierov 

na zapisovanie údajov o vnemoch a pocitoch z vôni a chute 

5.st.: materiál (text, tabuľka, graf) o obsahu cukru 

v sladkostiach, 5 papierov s otázkami k textu na 

vypracovanie pre skupiny 

 

flipchart. tabuľa, 2 flipchartové papiere s kolónkami kde sú 

názvy jednotlivých stanovíšť 
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Výstupy:  hárky z odpoveďami  zo štyroch stanovíšť, flipcharty s 

preferenciami stanovíšť žiakov podľa 1. celkovej obľúbenosti 

a 2. zapamätania si informácií 

Postup: 

1.) Je pripravených 5 stanovíšť, kde žiaci získajú údaje z rôznych oblastí pomocou 

svojich zmyslov:  

Žiaci sa rozdelia do 5 skupín 

Na každé stanovište majú skupiny vyhradený čas približne 7- 10 min.  

Upozorníme ich, nech sú v pohode. Presne toľko majú stihnúť, koľko stihnú. :-)  

 

1. stanovište – Čo vidíte na tomto vynáleze? 

Na stanovišti majú žiaci k dispozícií obrázok chargebrelly a inštrukcie. Viď. príloha  

2. stanovište -  Čo ste POČULI o našom projekte? (o informáciách) 

Žiaci počas počúvania nahrávky odpovedajú na otázky v inštrukciách týkajúce sa 

informácií všeobecne a o projekte. 

3. stanovište – kamery – lektorpomáha žiakom, aby to zvládli žiaci sami. Žiaci nahrávajú 

dianie v triede  a používajú pri nahrávaní dotykové dekorácie a kino filtre. 

4. stanovište – esenciálne oleje – asistent je na stanovišti a dáva ovoniavať, 

povzbudzuje žiakov v písaní pocitov, riadi "ochutnávku"... 

Žiaci ovoňajú oleje (Bergamot, Eukalyptus...) olej vhodný na pitie aj ochutnajú. Je 

pripravený krčah s vodou, kde kvapne asistent jednu kvapku. Po každom z olejov sa 

vyjadria, čo im vôňa pripomína, aký majú pocit z vône (aj z chute). Na záver im asistent 

oznámi o aké oleje išlo, (a krátke zaujímavé info o nich).  Po každej skupine sa poháre 

opláchnu. 

5.stanovište - preštudovať fakty, čísla, tabuľku, graf o sladkostiach a pomere cukru 

v nich. 

Po preštudovaní, skupina odpovie písomne na niekoľko otázok z textu.  

 

2.) Spätná väzba zo stanovíšť:  

Žiakom ukážeme dva pripravené flipchartové papiere na ktorých sú názvy stanovíšť. 

Podpísať sa majú do jedného, podľa toho, na ktorom stanovišti sa im najviac páčilo, 

najviac ich zaujalo, čiže si vyberú podľa nich najlepšie stanovište. Do druhého flipchartu 

sa majú podpísať k tomu stanovišťu, kde si myslia, že si z neho zapamätali najviac 

informácií, že ak by sme ich teraz, z tých rôznych vecí skúšali, o čom by vedeli najviac. 

„Každý sám nech popremýšľa, ktoré stanovište, resp. aktivita na stanovišti sa vám 

najviac páčila.   

A z ktorého stanovištia ste si zapamätali najviac informácií? O chargebrelle,o projekte a 

informáciách, ako kamerovať, alebo si viete vybaviť najviac vône olejov, alebo si viete 

hneď predstaviť údaje o sladkostiach a obsahu cukru? Na zemi sú dva flipcharty tu sa 

podpíšte do kolonky pre najlepšie stanovište a tu pre najzapamätateľnejšie 

stanovište.“    

 

Pre nás sú flipcharty spätnou väzbou od žiakov, o tom aké činnosti žiaci robia radi a aký 

typ získavania poznatkov preferujú.   
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3. Spoty pre kamarátov 
 

Téma 5D :-D   Deň bezpečného internetu 

Téma z informatiky:  Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 

Ciele:  

Primerane veku definovať internet.  

Uvedomovať si niektoré jeho výhody no zároveň s ním späté 

ohrozenia.  

Diskutovať o natáčaní videí a fotografovaní a zverejňovaní 

fotografií a videí na internete. Aké vlastnosti má bezpečný 

internet. Čo môžeme urobiť pre to, aby bol internet 

bezpečný. 

Zapamätaťsi, že vo februári je Európsky deň pre 

bezpečnejší internet (SID).    
 

Komunikovať a spolupracovať v tíme. Tvoriť nové, originálne 

nápady. Riešiť úlohy neobvyklým spôsobom. Preberať 

zodpovednosť za svoju prácu i za prácu tímu. 

 

Zapnúť a vypnúť kameru. Nakamerovať spolužiakov. 

Vylepšovať zručnosti pri používaní kamery.   

 

Pomôcky:  plagát – Deň bezpečného internetu (SID – Safer internet 

day) a k tomu vytlačené info viď. príloha VJ2 – 1 sid 

 

Výstupy:  5 spotov – natočené zadania o internete a bezpečnosti 

jednotlivými skupinami 

 

Postup: 

1.) „Akože“ spoty 

Zadáme žiakom úlohu - natočiť krátky spot na tému internet a bezpečnosť. Žiaci sa 

rozdelia do skupín a majú chvíľu na radenie sa medzi sebou, ktorá skupina bude mať 

premyslené, tak sa môže presunúť pred plagát Deň bezpečného internetu a nahrať, čo si 

vymysleli, čo by chceli spolužiakom, resp. svetu povedať o interntete a o bezpečnosti. 

Spôsob nechávame na nich. Necháme žiakov pracovať samých.  
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2.) Krátka prestávka 

Počas prestávky si pozrieme, čo žiaci natočili a vyberieme cca. 3 snímky. 

 

3.) Diskusia 

Žiaci si posadajú, tak aby všetci videli na TV. Pustíme im prvú snímku. Vyvoláme debatu o 

konkrétnej snímke. Keby to bolo na internete, bolo by to bezpečné? Prečo áno? Prečo 

nie? Môže sa nahrávať hocičo a potom zverejňovať? 

 

4.) Nahrávanie spotov s presným zadaním 

Do  každej skupiny dáme zadanie (viď. príloha Zadania) – v odrážkach text, ktorý by mal 

v spotoch zaznieť. Výsledkom by mala byť seriózna náučná nahrávka. Súčasťou skupín 

v prípade, že aktivitu realizujeme s mladšími žiakmi, môžu byť aj asistenti/asistentky – 

žiaci z vyšších ročníkov.  

Keď budú mať všetky skupiny spoty pripravené, tak sa žiaci zo skupín, ktorí práve spot 

nebudú nahrávať, posadia ako publikum , aby sa zachovalo pri nahrávaní ticho a zároveň 

sa budú navzájom dozvedať informácie a učiť, keďže každá skupina dostala zadanie 

s inými informáciami.  
(Ako nahrať spot? – Nech sa zamyslia nad cieľom, čo chcú povedať, čo chceme tým spotom 

dosiahnuť? Pre akú cieľovú skupinu je určený? Čo túto skupinu zaujme? Aký spôsob podania info. 

Je to ako pri predaji.. Chceme, aby to „kúpili“ aby sa spot páčil, aby zaujal cieľovú skupinu a niečo 

si z neho zapamätal, odniesol. Pred vlastnou tvorbou, by teda bolo vhodné, aby si žiaci ujasnili 

tieto veci, prípadne naštudovali na nete, opýtali sa seba, spolužiakov. Aká forma by ich zaujala? A 

pod. Spot by mal byť krátky, tak do troch minút.) 

 

5.) Opäť diskusia 

Ako sa cítime ak sa pozerajú spolužiaci? Ak máme pred sebou publikum? 

Ako sa cítime ak publikum nevidíme? Ak sú videa na internete (youtube), tak nás vidí 

oveľa viac ľudí no dávame tomu menšiu vážnosť, lebo toto publikum nevidíme. 

 

      

 

 

  

  



 

 10 

4. „Zaručené“ správy 
Téma 5D :-D   Dôveruj, preveruj 

Téma z informatiky:  Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 

 

Ciele:  

Opísať, reprodukovať, zapamätať si čo je hoax. Overiť 

informácie a ich zdroje. 

 

Rozvíjať komunikačné a prezentačné zručnosti. Zvyknúť si 

stáť pred kamerou.  

 

Vylepšovať zručnosti pri používaní kamery. Použiť statív.   

 

 

 

Pomôcky:  papieriky s nepravdivými, nepresnými i pravdivými 

informáciami 
digitálne kamery, statív 

 

Výstupy:  nahrávky správ 

Postup: 

1.) Televízne noviny 

Povieme žiakom, že potrebujeme niekoľkých reportérov do správ – televíznych novín. 

Buď sa prihlási niekoľko dobrovoľníkov, alebo vyzveme a dáme každému papierik 

s krátkou správou. Niekoľko informácií na papierikoch bude pravdivých no väčšina 

nepravdivých alebo nepresných, zavádzajúcich. Môžeme použiť hoaxy, ktoré sa aktuálne 

šíria internetom.  

Žiaci si svoju správu prečítajú a potom ju prezentujú pred ostatnými spolužiakmi aj pred 

kamerou.  

Námety na správy:  

1. Tiesňové volanie na číslo 112 sa dá uskutočniť aj keď si mimo pokrytia mobilného 

operátora a aj ak je mobil uzamknutý. 

2. Auto sa dá otvoriť aj cez mobil. Ak si niekto z rodiny zamkne kľúče v aute 

a doma sú náhradne. Stačí zavolať mobilom a držať 30 cm od dverí auta a doma 

stisnúť diaľkové ovládanie pri slúchadle mobilu. Auto sa otvorí. 
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3. Ak vyťukáš  * 3370 # tvoj mobil bude ukazovať na 50% nabitú batériu. Táto 

rezerva sa dobije pri ďalšom dobití.  

4. Ak dáte lajk a napíšete BFF do komentára k správe „od Marka Zukerberga“, tak 

ak sa objaví zelená farba BFF, je váš účet chránený. Inak si musíte heslo zmeniť. 

5. Ak musíte vyberať peniaze z bankomatu pod nátlakom, tak stačí zadať PIN 

opačne. Peniaze to vydá a privolá zároveň políciu. 

6. Šváb dokáže prežiť niekoľko dní bez hlavy.  

7. Krokodíl nedokáže vyplaziť jazyk.  

8. Je vedecky dokázané, že väčšina bábätiek sa viac podobá na otca než na matku.  

9. Delfíny spia s jedným okom otvoreným.  

10. Podľa štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie prirodzené blondínky za dvesto 

rokov úplne zmiznú.  

 

2.) Opakovanie je matka múdrosti?!  

Po prečítaní správ, môžeme vybrať ďalších žiakov, ktoré prečítajú dané správy ešte raz.  

 

3.) Rozhovor  

Žiakov sa pýtame, čo ich v správach zaujalo, čo ich prekvapilo, čo nové sa dozvedeli a 

ako využijú informácie, ktoré z nich získali? 

A potom vedieme diskusiu o tom, či veria informáciám, ktoré sú v televíznych správach 

a ako je to s informáciami na internete. Či k nim chodia správy v mailoch a ako si overujú 

zdroje... 

 
Vysvetlenie správ:  

1. Aby bolo možné volať 112 je nutné, aby sa volajúci nachádzal na území pokrytom signálom 

mobilného operátora. Nemusí však byť dostupný priamo jeho operátor. 

2. Že sa auto sa dá otvoriť aj cez mobil je výmysel. Vzhľadom k rôznym metódam 

komunikácií elektronického zámku a zabezpečovacieho zariadenia (zakódovaný rádiosignál, 

infraprenos) je tento postup nezmyselný. Jediná možnosť by možno fungovala, keby 

zabezpečovacie zariadenie komunikovalo cez akustický signál.   

3. Niektoré servisné kódy môžu na rôznych typoch telefóne vyvolať inú reakciu. Popisovaný 

kód v správe má slúžiť u mobilného telefónu Nokia k jeho reštartu. Dá sa údajne použiť 

na rýchle prepínanie medzi dvoma SIM kartami. Uvedeným spôsobom možno naozaj získať 

tzv. IMEI. Ten je tiež uvedený napríklad na záručnom liste alebo na štítku 

prístroja. Odcudzený prístroj je možné tiež blokovať. Čo je nutné pre blokáciu urobiť a 
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aké doklady k tomu budete potrebovať si môžete prečítať na stránkach MV SR . U 

starších mobilných telefónov je možné IMEI programovo zmeniť, novšie prístroje by mali 

byť viac chránené. 

4. Pokiaľ napíšete text BFF do komentára nemusí zozelenať alebo naopak môže byť 

doplnený animáciou tlesknutie rukami. Záleží na nastavení prehliadača, ale určite to nie je 

kontrola zabezpečenia. Skratka BFF sa používa približne od roku 1996. Jediná užitočná 

vec na tomto hoaxe je, že sa možno niekto prinúti k zmene hesla a napríklad pôvodne 

slabé heslo nahradí silnejším. 

5. Zadanie kódu PIN do bankomatu odzadu je nezmyselné. Iba správne zadaný PIN umožní 

v bankomate vykonávať transakcie s kartou. Nie je pravda, že sa po zadaní PIN 

v opačnom poradí zalarmuje polícia. 

Spracované podľa: http://www.hoax.cz 

6. Šváb dokáže prežiť niekoľko dní bez hlavy. (pravda) 

7. Krokodíl nedokáže vyplaziť jazyk. (pravda 

8. Je vedecky dokázané, že väčšina bábätiek sa viac podobá na otca než na matku. 

(nepravda) 

9. Delfíny spia s jedným okom otvoreným. (pravda) 

10. Podľa štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie prirodzené blondínky za dvesto rokov 

úplne zmiznú. (nepravda) 

Zdroj: https://www.animator.sk/hry-a-aktivity/-/blogs/veris-neveris-  

 

  

http://www.mvcr.cz/rady/rozsireny/mobily.html
http://www.hoax.cz/
https://www.animator.sk/hry-a-aktivity/-/blogs/veris-neveris-
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5. Reťazový list šťastia 
 

Téma 5D :-D   Dôveruj, preveruj 

Téma z informatiky:  Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 

 

Ciele:  

Opísať vlastnými slovami, čo je hoax a reťazový list šťastia.   

 

Vcítiť sa do odosielateľa i do adresáta reťazového listu. 

Preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutie a konanie. 

 

Písať správne svoje meno a mená spolužiakov. Rozprávať 

o vlastných skúsenostiach.  

 

Pomôcky:  reťazové listy šťastia  

Výstupy:  podpísané reťazové listy šťastia  

Postup: 

Pripravíme si reťazový list šťastia. Napr. niečo takéto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dáme jednému žiakovi  jeden papierik a povieme, že tento papierik mu prinesie šťastie, 

ale musí jeho kópie dať aj jeho trom kamarátom. Pre krátkosť času – tu máme takú 

zázračnú kopírku. Prídeš k stolu a hneď ti dáme ďalšie tri papieriky, aby si sa so svojím 

šťastím mohol podeliť aj s nimi  Na všetky papieriky sa podpíš.  

Hneď ako ich dostanú, tak musia tiež prísť ku kopírke, aby aj oni mali šťastie musia tiež 

svoje listy šťastia rozmnožiť opísať meno kamaráta, ktoré majú na svojom papieriku, 

pripísať svoje a poslať ďalej.     
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Keď už má každý minimálne jeden papierik, nasleduje diskusia: 

1. Čo myslíte, prečo sme robili túto aktivitu? 

2. Dostal niekto niečo podobné niekedy? 

- pamätá si obsah? 

- ako na to reagoval? 

3. Čo si myslíte o „reťazovkách“ ? 

- kto ich vymýšľa? 

- prečo ich niekto vymýšľa? 

- sú pravdivé? splnia sa? 

- ako pôsobia na adresáta, na toho kto ich dostane? 

- je dobré ich posielať potom ďalej? 

 

Niektoré výroky môžeme zapísať aj na flipchartovú tabuľu.  

 

Zdôraznime  aj to, že s mailami odchádza aj zoznam e-mailových adries. Následne môže 

prichádzať častejšie spam. Takto sa e-mailami aj rýchlo šíria vírusy.  

Hoaxy a reťazové listy šťastia oberajú aj odosielateľa aj adresáta o čas. 
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6. Rešpekt 
Téma 5D :-D   Digitálna zdvorilosť 

Téma z informatiky:  Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 

Trvanie aktivity:   cca. 45 – 180 min. 

Ciele:  

Informovať sa o digitálnej zdvorilosti. Rozlišovať, čo je 

zdvorilé, slušné a čo je toho opakom. Vysvetliť pojmy 

spojené s rešpektom. 

 

Správať sa na internete s rešpektom. Zvýšiť úroveň 

komunikačných a prezentačných schopnosti. Prezentovať 

svoj názor. 

 

Rozprávať zrozumiteľne do mikrofónu.  

 

Pomôcky:  digitálne kamery, statív, flipchart so slovom rešpekt 

a ďalšími pojmami, ktoré vystihujú digitálnu zdvorilosť. 

Postup: 

Pozornosť žiakov upriamime na flipchart. Spoločne si prečítame pojmy napísané 

na tabuli. Lektor sprevádza žiakov otázkami súvisiacimi s pojmami cez 

„mikrofónové interview“. Žiaci im známe pojmy vysvetlia, o neznámych im 

poskytne informácie lektor. Touto činnosťou chceme u žiakov budovať a 

posilňovať pozitívne vlastnosti. Tiež rozvoj prezentačných schopností, 

vyjadrenie vlastného názoru a tolerancie ostatných žiakov. 

  

  

  

SME 
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7. Tričko prianí 
Téma 5D :-D   Dobro sa Ti vráti 

Téma z informatiky:  Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 

 

Písať na tričko s fixami na textil. Rozprávať zrozumiteľne 

pri odovzdávaní priania. 

 

 

Pomôcky:  Biele tričko, fixy na textil, poprípade aj biela šiltovka 

s nápisom DOBRO SA TI VRÁTI! 

digitálny fotoaparát 

 

Výstupy:  Tričko s prianiami. Fotografie žiakov v tričku (poprípade aj 

šiltovke).  

  

Postup: 

Žiakom dáme pokyn, aby sa postavili do zástupu. Zahrajú si „Tichý telefón“ – 

písanie na tričko. Podstatou hry je vymýšľať vždy nové a originálne priania. Tieto 

želania si žiaci v zástupe navzájom odovzdávajú šeptom. Posledný, ktorý prijíma 

želanie, overí si ho u prvotného odosielateľa („overí si to zo spoľahlivého zdroja“) 

a zapíše ho fixou na tričko. Takto sa vystriedajú všetci žiaci a vznikne tričko 

„plné dobra“.  

 

Na záver sfotografujeme žiakov, v tričku a šiltovke – majú pamiatku na to, že 

všetko, čo si želali sa im na tričku vrátilo   
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8. Špirála  
Téma 5D :-D Dám Ti otázku, Deň bezpečnosti, Dôveruj, preveruj, 

Digitálna zdvorilosť, Dobro sa Ti vráti 

Téma z informatiky:  Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 

Ciele:  

Zopakovať a upevniť učivo. Reprodukovať nadobudnuté 

informácie. Analyzovať a zovšeobecniť v skupine napísané 

názory spolužiakov.  
 

Komunikovať a spolupracovať v tíme. Zlepšiť svoje 

komunikačné a prezentačné zručnosti. Preberať 

zodpovednosť za svoju prácu i za prácu tímu. 

 

Používať samostatne mikrofón. Napísať vlastný názor. 

Prezentovať názory v časovom limite.  

 

Pomôcky:  flipchartová tabuľa, flipchartové  hárky s napísanými 

názvami jednotlivých tém 

Výstupy:  5 flipchartových hárkov so spätnou väzbou od žiakov 

Postup: 

Žiaci sú rozdelení do skupín. Každá skupina dostane k dispozícii fixy a flipchart. Ich 

úlohou je napísať vlastný názor, postrehy, informácie, teda čokoľvek na danú tému, 

ktorá je určená  na flipcharte. Skupina na jednom flipcharte pracuje 5 - 10 min. po 

uplynutí času sa flipcharty špirálovo posúvajú k ďalšej skupine. Potom, ako všetky 

flipcharty prejdú všetkými skupinami, nasleduje prezentácia teda vyhodnotenie všetkých 

činností a tém projektu. Žiaci sa v skupine navzájom dohodnú, či za skupinu bude 

rozprávať len jeden alebo viacerí členovia. Na prezentáciu majú časový limit, ktorý si 

určíme podľa času, ktorý máme k dispozícií. Je vhodné žiakom poskytnúť aj čas na 

sumarizáciu a prehľad o názoroch ostatných skupín. Touto aktivitou zistíme úroveň 

prezentačných schopností žiakov, ale tiež aj ich vyššiu kognitívnu úroveň – analýza, 

syntéza, porovnanie, zovšeobecnenie.  
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Pieseň 5D :-D 
(melódia z piesne „The lion sleeps tonight“ resp. „In the jungle“) 

 

1. (téma: Dám Ti otázku - Informácie) 

Vo veľkej džungli, sieťovej džungli, sú informácie, 

využi ich vo svoj prospech, je vpredu, ten kto "vie"! 

Ref: /: Zháňaaaaaj, z vhodných zdrojov čerpaj! :/ 

 

2. (téma: Deň bezpečnosti) 

Vo veľkej džungli, sieťovej džungli, vírusy nespia, 

tak si pozor daj a ďalej ich neposielaj! 

Ref.:  /:Šír srdečneeeee, no najmä bezpečne!:/ 

 

3. (téma: Dôveruj, preveruj) 

Na internete ako v bežnom svete, šíria sa aj lži. 

Ale kto chce, overiť to vie, ktorý zdroj je zlýý. 

Ref.: /:Dôveruuuuuuj, ale preveruj!:/ 

 

4. (téma: Digitálna zdvorilosť) 

Vo veľkej džungli, sieťovej džungli sa správaj s rešpektom, 

prezentovať aj svoj názor, dá sa vždy s taktom.  

/: Buď úctivýýýý a zdvorilý!:/ 

 

5. (téma: Dobro sa Ti vráti) 

Vždy, keď môžeš, pomôž sebe a aj ostatným. 

Pochváľ, poteš, dobrý skutok, vráti sa, verím! 

Ref.: /: Verííííím, že dobro sa vráti! :/ 

V našej džungli, sieťovej 

džungli... 
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Stiahnuť túto publikáciu si môžete a viac informácií o projekte nájdete na: 

http://projekt5d.pageride.sk/  
 

http://projekt5d.pageride.sk/


 

  

 


