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Příběhem do digi světa

 Co se naučíte
Jak využít prostředky digitálního světa při řešení problémů.

 Kolik máte času
40 minut

 Co potřebujete
 • Kartičky s možnostmi
 • Nůžky
 • Lepidlo

 Jak postupovat

1. Rozdělte se ve třídě na skupiny asi po 3–4 žácích.

2. Rozdělte si role ve své skupině:

 — koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny)

 — člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

 — hlídač času (sleduje, aby práce probíhaly na čas)

 — pomůckář (zajišťuje pomůcky pro práci skupiny)

3. Ve skupinách rozstříhejte kartičky s možnostmi, najdete je v příloze.

4. Čtěte a prohlížejte si komiks. 

5. U každého úkolu vyberte z možností tu, která vám bude připadat správná.

6. Projděte celý příběh až do konce. 

7. Až budete mít celý příběh přečtený a odpovědi vyplněné, zkontrolujte je s přílohou 2, kde najdete 
vyhodnocení, a spočítejte si body. Nezapomeňte si přečíst komentáře k řešení úloh!

Květen 2013

zapište jméno:

zapište jméno:

zapište jméno:
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Alex A lukA jsou kAmArádi. Chodí rádi nA proCházku 
s Lučiným pejskem maLíkem. maLík je ještě štěně. 

je miLý, hravý a také veLmi vzácný, protože pochází 
z výjimečného pLemene jménem burbuL.

Malík zMizel. asi vylezl 
tudy. Pomůžeš mi ho hledat?

to víš, že jo!
detektivní Pátrání, 
to je moje! určitě 

ho najdeme!

jsou tu stoPy
to MusíMe

zdokumentovat! 
máš něco, čím 
bychom mohli 
udělat fotky?

jasně, detektive! …

Ale jednou...

Pomoz Luce
vybrat zařízení, 
kterým by mohLi

rychle vyfotit díru
v plotě a stopy okolo. 

přesuň ho do její
bubliny, ať alexovi 

odpoví.
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Podívej, aňa,
určitě něco

viděla.

První výPověď svědka! to 
si musíme jako sPrávní 
detektivové nahrát. co 

takhle Použít...

zahlédla jsem tu 
dva chlaPy. nikdy 
Předtím jsem je 
neviděla. chodili 
kolem zahrady 

a koukali Přes Plot. 
ale Pak šli Pryč.

ale co teď? bojím se, 
že něco neuděláme 

sPrávně.

neboj, luko, malík se 
určitě najde. už jste 

zkusili …

Pomoz
alexovi vybrat,

jak by mohli
pořídit zvukovou

nahrávku
rozhovoru

s aňou.

zkus vybrat,
co by měly děti 
udělat nejdřív,

když se jim
ztratiL

pes.

to je fakt jako v detektivce, 
co? sběr důkazů!
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tohle všechno už jsme 
udělali a nevíme moc, 
co dál. Pořád mi vrtají 
v hlavě ti cizí chlaPi...

až jim zavoláme, 
vyvěsíme Po okolí 
letáky, že se nám 

Malík ztratil.

hurá! a Pošleme 
letáky i kamarádům 
a znáMýM po e-Mai-
lu a Po sociálních 

sítích. udělám leták 
...

nemůžeš Přeci vědět,
že v tom mají Prsty. co
takhle obvolat všechny

Psí útulky v okolí? možná
už malíka někdo našel
a dal ho do jednoho 

z nich. Pojďte, najdeme
si ty, které jsou někde

blízko. vezMeMe si
na to … .

u Alexe domA:

díky, skvělý náPad! uděláme to! a Pak
zajdeme k našim, táta nám třeba taky Poradí. uháním do knihovny, 

zavolejte mi, kdybych 
mohla Pomoci, jo?

vyber
způsob, kterým

by nejlépe
vyhledali kontakty 

na psí útulky
v okolí

městečka.

navrhni 
lexovi, v čem

by mohl nejlépe
vyrobit leták
k vytištění
a odeslání

mailem.
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Právě jsem to dodělal. 
ještě si to hodím

i s fotkou malíka na …

ať to máme jak odnést.

pomoz alexovi 
rozhodnout, jak 

dopraví připravený 
letáček a fotografii 

do knihovny
k vytištění.

fotku malíka mám tady. ale 
jak ji dostaneme do letáku?

hlavně ji musíme dostat 
do Počítače. Půjde to 

Přenést … .

vyber,
jak by mohli
alex a luka

přenést fotografii 
pejska z mobilního 

telefonu do
počítače.

volala jsem 
aně, máme za 
ní Přijít do 
knihovny,
vytisknou 
náM taM 

letáčky na 
barevné 

tiskárně. máš 
to hotové?

tady to máte. ještě mě 
naPadlo, jestli jste 

zkusili … 

navrhni
dětem, co by 
ještě mohli 
udělat, aby

pejska našli.

to je skvělý náPad!
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tak, to je
poslední 
letáček.

myslím, že už 
jsme udělali 
všechno, co 
jsme mohli.

taky MyslíM. 
díky za Pomoc, 
detektive. tak 
snad abychom 

šli k nám, třeba 
někdo zavolá.

malíku??

našel jsem ho Před chvílí 
v lese za městečkem. hned 
mi bylo jasné, že je to ten 

Pes, o kterém se všude 
Píše, že se ztratil. dali 

jste si s hledáním velkou 
Práci, ale vidíte, Povedlo 

se! Příště si určitě budete 
Psa léPe hlídat, že?

to určitě budu! a taky 
si budu Pamatovat, že 

když se něco takového 
stane, je dobré... 

vyber,
co PomohLo

k tomu, že se 
pejsek tak

rychLe
našel.

koneC
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zajímá tě, jak to celé bylo? jak 
si den užíval malík, zatímco děti 

zoufale hledaly?

12:30

12.38 13:10

14:20

16:30

13:55

15:10

13:12

14:25
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Příloha 1
Kartičky s možnostmi

1

TáTa má
digitální foťák.

1

naši mají tablet.

1

mám doma notebook
s kamerou.

1

mám u sebe mobil.

2

můj mP3 Přehrávač?

2

tvůj chytrý telefon 
(smartPhone)?

2

digitální fotoaParát 
tvého táty?

2

gPs navigaci
tvého táty?

3

mrknout na záznam
z videokamery?

3

mrknout
na internetu

na snímky z webové 
kamery na náměstí?

3

zavolat starostovi?

3

zavolat na Policii?
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5

s Pomocí wikiPedie.

5

v Překladači
google.

5

v malovacím
Programu.

5

na zPravodajském
webu.

5

v texťáku.

6

Přes usb kabel.

6

Přes bluetooth.

6

Přes naPájecí
adaPtér mobilu.

4

fulltextový
vyhledávač.

4

sociální síť.

4

katalogový
vyhledávač.

4

telefonní seznam.
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7

na disk dvd.

7

na externí
harddisk.

8

funkci streetview
na maPách google.

8

naPsat do diskuze
na stránkách

našeho městečka.

8

najít internetové 
stránky, kde

majitelé hledají
své Psy

8

naPsat do
nějakého blogu.

9

Použít co nejvíce 
informačních

kanálů.

9

sPoluPracovat
s dosPělými.

6

na sim-kartě.

7

na kabel usb.

7

na usb flash disk.



Příběhem do digi světa Pracovní list pro žáky

11/14

Příloha 2
Vyhodnocení úkolů

          zapište si body: ………......

Správně:
 • mobilní telefon – 2 body:
„Většina mobilních telefonů v sobě má zabudovaný fotoaparát. Fotografie sice nemusí být tak kvalitní 
jako z opravdového fotoaparátu, ale pro rychlé zaznamenání úplně stačí.“

 • tablet – 1 bod:
„Ano, tablety v sobě mají zabudovaný fotoaparát a jsou přenosnější než třeba notebook. Luka by pro 
tablet ale musela doběhnout.“

 • digitální fotoaparát – 1 bod:
„Digitální fotoaparát fotí skvěle, ale Luka by musela běžet domů a půjčit si ho od táty.“

Nesprávně:
 • notebook – 0 bodů:
komentář: „Notebooky mají často zabudovanou malou kameru, se kterou se dá zaznamenat ten, kdo 
s notebookem pracuje. Pro účely focení předmětů v okolí není ale notebook příliš praktický.“

          zapište si body: ………......

Správně:
 • MP3 přehrávač – 2 body:
„Výborně, MP3 přehrávače často obsahují i funkci diktafonu – nahrávání hlasu. Zároveň mají většinou 
dostatečnou kapacitu pro uložení delšího záznamu, třeba rozhovoru.“ 

 • chytrý telefon – 2 body:
„Chytré mobilní telefony mají funkci diktafonu a umí zaznamenat i zvuk z okolí.“

Nesprávně:
 • digitální fotoaparát – 0 bodů:
„Digitální fotoaparáty umí často zaznamenat i video, ale my chceme nahrát pouze zvuk.“

 • GPS – 0 bodů: 
„GPS je systémem pro navigaci (navedení) na určené místo, záznam zvuku ale nezvládá.“

          zapište si body: ………......

Správně:
 • starosta – 2 body:
„V malém městě, v jakém bydlí Alex a Luka, by starosta mohl vědět, zda mu někdo něco nehlásil o volně 
pobíhajícím psu. Mohl by také zprávu o ztraceném psu rozhlásit městským rozhlasem.“ 

1

2

3
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 • policie – 2 body:
„Ano, policie by se měla o zmizení psa dozvědět. Snadno ho pak vrátí majiteli, zvlášť jestli má pejsek 
známku nebo je čipovaný.“

 • webová kamera – 1 bod:
„Pokud pejsek běžel kolem místa, kde je v městečku umístěná webová kamera, mohlo by to pomoci. 
Možná ale kolem žádné neběžel. Navíc takové kamery často ukazují momentální stav, nikoli to, jak místo 
vypadalo před několika hodinami.“

Nesprávně:
 • videokamera – 0 bodů:
„Podívat se do záznamu videokamery by bylo dobré jen tehdy, pokud by s ní někdo natáčel zahradu 
přesně ve chvíli, kdy pejsek zmizel. Ale to už by Alex a Luka věděli!“

          zapište si body: ………......

Správně:
 • telefonní seznam – 2 body:
„Výborně, telefonní seznam nám pomůže! Většina útulků z okolí tam bude mít uvedené telefonní číslo.“

 • katalogový vyhledávač – 2 body:
„Katalogový vyhledávač hledá dobře informace tříděné podle kategorií, třeba všechny útulky pro zvířata 
v určitém kraji.“

 • fulltextový vyhledávač – 1 bod:
„Vyhledávač je užitečný pro hledání konkrétního útulku, pokud už víme, kde se nalézá. Pokud hledáme 
v určitém kraji, zpravidla bývá katalogové hledání užitečnější.“

Nesprávně:
 • sociální síť – 0 bodů:
„Některé organizace sice mají na sociální síti svůj profil, pro hledání všech psích útulků v okolí se ale 
nehodí. Sociální sítě je vhodné používat s velkou opatrností a podle pravidel, protože někteří lidé v nich 
vystupují pod falešným jménem a údaji.“

          zapište si body: ………......

Správně:
 • texťák – 2 body:
„Textový editor je výborné řešení. Je to software určený přímo ke psaní textů. Bude snadné a rychlé leták 
udělat.“

 • malovací program – 1 bod:
„V programu pro kreslení a práci s obrázky se dá leták také vyrobit, i když s textem se v něm pracuje 
trochu hůře.“

Nesprávně:
 • Wikipedie – 0 bodů:
„Wikipedie je internetová encyklopedie. Sice tam najdeš informace o plemenu burbul, ale leták tam 
nenapíšeš.“

4
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 • překladač Google – 0 bodů:
„Překladač je služba pro překládání slov, textů a webových stránek z češtiny do jiných jazyků a zpět. 
Pokud bys potřeboval leták přeložit do cizího jazyka, byla by tato stránka dobrým místem, ale pro 
samotné psaní letáku se nehodí.“ 

 • zpravodajský web – 0 bodů:
„Zpravodajský portál sice slouží pro publikování nových důležitých zpráv, ale zveřejnit na něm zprávu 
mohou jen redaktoři, kteří do něj přispívají.“

          zapište si body: ………......

Správně:
 • USB kabel – 2 body:
„Výborně, s pomocí USB kabelu to je u většiny moderních mobilních telefonů možné a snadné. Některé 
starší mobily ale potřebují kabel se speciálním konektorem.“ 

 • bluetooth – 2 body:
„Pokud mají mobil i počítač bluetooth, je přenos obrázku velmi jednoduchý a ani k němu nepotřebujete 
kabel.“ 

Nesprávně:
 • napájecí adaptér – 0 bodů:
„Napájecí adaptér se dá použít k nabíjení mobilu z elektrické sítě. Ale data (a tedy ani fotky) se přes něj 
nepřenášejí.“

 • SIM-karta – 0 bodů:
„Pozor, nepleť si SIM-kartu (zjednodušeně: obsahuje telefonní číslo) a paměťovou kartu, na které lze 
skutečně z některých mobilních telefonů přenést data. Na našem obrázku byla SIM–karta a na tu se 
obrázky vyfocené mobilem neukládají.“

          zapište si body: ………......

Správně:
 • USB flash disk – 2 body:
„Výborně, USB flash disk je asi nejlepší řešení: je malý a hodně se na něj vejde.“

 • disk DVD – 1 bod:
„DVD se jedním letákem zaplní jen z velmi malé části, takže je trochu škoda jej zaplnit tak malým 
množstvím dat. Na rozdíl od USB flash disku je ale DVD velmi laciné, a tak ho můžete komukoliv pone-
chat, kdyby to bylo potřeba.“ 

 • externí hard disk – 1 bod:
„Na externím disku se leták přenést dá, je ale ze všech uvedených zařízení nejméně skladný, je nejdražší 
a zároveň se s ním musí zacházet opatrně. Některé externí disky je navíc třeba při použití zapojit do 
zásuvky.“

Nesprávně:
 • kabel USB – 0 bodů:
„Kabel USB je vhodný pro propojení telefonu a počítače, ale přímo na něm se obrázky neskladují. Přesto 
je dobře, že si jej s sebou vzali!“

7
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          zapište si body: ………......

Správně:
 • internetové stránky, kde majitelé hledají své psy – 2 body
„Ano, to je ono! Takové stránky existují, a je jich dokonce několik! Píší tam majitelé ztracených pejsků, 
ale i lidé, kteří pejska našli.“

 • diskuze městečka – 2 body
„To není špatný nápad, v diskusi na webových stránkách městečka by se mohl ozvat někdo, kdo psa viděl! 
Ale musí to být diskuse, kam chodí lidé z daného městečka, a návštěvníků by muselo být docela dost. Za 
zkoušku to stojí!“

 • blog – 1 bod
„Pokud by daný blog sledovali hlavně lidé z městečka, mohlo by se to zkusit. Alex a Luka ale žádný svůj 
takto sledovaný blog nemají.“

Nesprávně:
 • Streetview – 0 bodů:
„Funkce Streetview ti ukáže fotografie ulic i z toho nejmenšího městečka v ČR. Fotografie ale byly 
pořízeny už dříve, a tak na nich pes, co se ztratil dnes, být nemůže.“

          zapište si body: ………......

Správně:
 • použít k hledání co nejvíce informačních kanálů – 2 body
„Přesně tak, je dobré zkusit co nejvíce způsobů, jak dát vědět o tom, co se přihodilo. Spíše tak narazíte 
na někoho, kdo by mohl pomoci. Ale určitě je také dobré při hledání spolupracovat s dospělými!“

 • spolupracovat s dospělými – 2 body
„Spolupráce s někým dospělým je v takovém případě určitě nutná. Také ovšem platí, že je třeba použít co 
nejvíce způsobů, jak dát o tom, co se přihodilo, vědět!“

Nesprávně:
Všechno je správně!

Kolik máte bodů celkem?  .........
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