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Identita online
Co se naučíte
Prostřednictvím hry si vyzkoušíte, jaké je to být různými osobami, které se rozhodují, jaké služby na internetu budou využívat a jaké osobní informace při tom budou muset poskytnout. Naučíte se, jak si chránit
na internetu své osobní údaje a správně se rozhodovat při jejich sdílení.
K zamyšlení před hrou:
Jestliže se pohybujete na internetu, chovejte se odpovědně, pečlivě vybírejte informace, které o sobě řeknete,
a přemýšlejte, jestli jsou pro daný účel nutné. Když je to možné, je rozumné místo jména uvést přezdívku,
místo přesného data narození jen rok nebo místo přesné adresy třeba jen obec nebo kraj, kde bydlíte. Vždy
přemýšlejte, proč po vás někdo chce adresu nebo telefonní číslo. Takové údaje se nesdělují každému (to už
jistě dávno víte). Jestliže po vás někdo na internetu žádá osobní údaje, je vždycky rozumné nejdřív se poradit
s rodiči.

Kolik máte času
25 minut

Co potřebujete
•• kartu s identitou uživatele internetu (z přílohy Karty s identitami) – vylosujte si ji, nikomu ji neukazujte
a chraňte si ji
•• záznamový arch – pro záznamy svých poznámek o ostatních
•• přehled identit (příloha)
•• podložka pro psaní
•• psací potřeby

Jak postupovat
Učitel vytvoří pět herních „kruhů“ – reprezentují různé webové služby. Každý „kruh“ je označený listem s podmínkami pro vstup a pravidly.
Jedno kolo hry trvá 5 minut, čas hlídá učitel.

1.
2.

Pročti si pravidla herního „kruhu“ (webové služby) a podle své identity rozhodni, zda vstoupíš, nebo
si vybereš jiný „kruh“. Při rozhodování sleduj, jestli je tvá „identita“ dost stará na to, aby mohla službu
využívat, a také jaké osobní údaje budeš muset při vstupu do „kruhu“ uvést.
Pokládej spolužákům v „kruhu“ otázky s cílem zjistit, kdo je která identita (kdo si kterou identitu
vylosoval).
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Pravidla pokládání otázek:
· Otázka nesmí přímo směřovat ke konkrétnímu údaji o identitě, např.: „Máš přezdívku Sněhurka?“
nebo „Bydlíš v Ostravě?“. Můžete se ale ptát: „Má tvé jméno něco společného s bílou barvou?“
nebo „Bydlíš na severní Moravě?“ apod.
· Na otázky se odpovídá pouze ANO – NE.
· Během hry si dělej poznámky k jednotlivým identitám, abys po skončení kola mohl/-a určit, kdo je
kdo a proč si to myslíš.

3. Po skončení kola si sdělte, kdo si myslíte, že je kterou identitou, a vysvětlete proč.
4. Znovu si společně přečtěte pravidla svého herního „kruhu“ a diskutujte:

· Která pravidla se nám dařilo dodržovat?
· Proč jsou daná pravidla stanovena?
· Sdělte si, které osobní údaje ze své karty jste mohli v herním „kruhu“ uvádět. Zapisujte si do tabulky.

5. Vyberte TŘI příklady zdůvodnění a sdělte je ostatním skupinám v jiných herních „kruzích“.
6. Odevzdejte zpět vylosované karty s identitami a vylosujte si nové identity.
7. Hru opakujte (bod 1 – 5) s tím, že vstupte do jiného herního „kruhu“.

Na konci obou kol hry si sdělte s učitelem, co bylo na hře zajímavé, kolik identit jste poznali, k čemu byla
pravidla herních „kruhů“ užitečná a co jste si na nich uvědomili.
Své postřehy zapište například na tabuli.
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foto/obrázek
přezdívka
jméno
příjmení
datum narození
město
ulice
telefon
oblíbené jídlo
aktivita
v úterý v 16.30
velikost bot
zvíře doma
platební karta
heslo
e-mail

1. identita

2. identita

3. identita

4. identita

5. identita

6. identita
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Záznamový arch – Co jsem o sobě řekl a co jsem zjistil o ostatních

Webová stránka, služba

Co jsem musel
říci navíc o sobě

Co jsem zjistil
o ostatních

chatovací místnost
(místo, kde si povídáme/
píšeme s ostatními)

registrace emailu
(chvíle, kdy si zakládám
svůj e-mail)

sociální síť
(Facebook nebo Google+
jsou místa, kde sdílíme
s přáteli informace o sobě
a o svém životě)

webový obchod
(prostor, kde nakupujeme
na internetu)

intranet třídy
(uzavřený prostor na
internetu umožňující
spolužákům sdílet informace a komunikovat)
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e-mail

heslo

platební karta

zvíře doma

velikost bot

aktivita v úterý
v 16.30

oblíbené jídlo

telefon

ulice

město

datum narození

příjmení

jméno

přezdívka

jananovakova@seznam.cz

Pinquin7

ano

morče

6

jsem doma

špagety

734 556 677

Rovná 5

České Budějovice

8. 5. 1993

Nováková

Jana

princezna

e-mail

heslo

platební karta

zvíře doma

velikost bot

aktivita v úterý
v 16.30

oblíbené jídlo

telefon

ulice

město

datum narození

příjmení

jméavno

přezdívka

jirka234@gmail.com

heslOheslO

ne

kočka

9

jedu autobusem
na trénink

pizza sýrová

777 009 733

Šikmá 7

Plzeň

24. 7. 2000

Nebojácný

Jirka

drak

e-mail

heslo

platební karta

zvíře doma

velikost bot

aktivita v úterý
v 16.30

oblíbené jídlo

telefon

ulice

město

datum narození

příjmení

jméno

přezdívka

ohromny@email.cz

OhrLada

ano

pes

11

venčím psa v parku

koprová omáčka

609 235 541

Nerovná 98

Praha 10

5. 2. 1995

Ohromný

Ladislav

kouzelník
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e-mail

heslo

platební karta

zvíře doma

velikost bot

aktivita v úterý
v 16.30

oblíbené jídlo

telefon

ulice

město

datum narození

příjmení

jméno

přezdívka

nemá

vodnik123

ne

had

7

kroužek kreslení ve škole

buchtičky se šodó

nemá

Klikatá 7

Liberec

9. 11. 2005

Suchý

Lukáš

vodník

e-mail

heslo

platební karta

zvíře doma

velikost bot

aktivita v úterý
v 16.30

oblíbené jídlo

telefon

ulice

město

datum narození

příjmení

jméavno

přezdívka

snehurka@gmail.com

7trpasliku

ne

nemá

6

trávím čas s kamarádkou
u ní doma

řízek a brambory

777 090 632

Lomená 84

Ostrava

10. 12. 2002

Bílá

Jitka

sněhurka

e-mail

heslo

platební karta

zvíře doma

velikost bot

aktivita v úterý
v 16.30

oblíbené jídlo

telefon

ulice

město

datum narození

příjmení

jméno

přezdívka

kamilajas@volny.cz

popelahraCH

ne

rybičky

5

nakupuji s rodiči

řecký salát

721 846 289

Strmá 85

Děčín

21. 4. 2001

Jasná

Kamila

popelka
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Přehled identit

princezna

drak

kouzelník

Jana

Jirka

Ladislav

Nováková

Nebojácný

Ohromný

8. 5. 1993

24. 7. 2000

5. 2. 1995

České Budějovice

Plzeň

Praha 10

Rovná 5

Šikmá 7

Nerovná 98

734 556 677

777 009 733

609 235 541

špagety

pizza sýrová

koprová omáčka

jsem doma

jedu autobusem na trénink

venčím psa v parku

6

9

11

morče

kočka

pes

ano

ne

ano

Pinquin7

heslOheslO

OhrLada

jananovakova@seznam.cz

jirka234@gmail.com

ohromny@email.cz

vodník

sněhurka

popelka

Lukáš

Jitka

Kamila

Suchý

Bílá

Jasná

9. 11. 2005

10. 12. 2002

21. 4. 2001

Liberec

Ostrava

Děčín

Klikatá 7

Lomená 84

Strmá 85

nemá

777 090 632

721 846 289

buchtičky se šodó

řízek a brambory

řecký salát

kroužek kreslení ve škole

trávím čas s kamarádkou u ní doma

nakupuji s rodiči

7

6

5

had

nemá

rybičky

ne

ne

ne

vodnik123

7trpasliku

popelahraCH

nemá

snehurka@gmail.com

kamilajas@volny.cz
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Příloha 4

Karty služeb

CHATOVACÍ MÍSTNOST
(místo, kde si povídáme/píšeme s ostatními)

Co je potřeba ke vstupu:
— věk nad 13 let
— přezdívka
— uvést pohlaví (kluk/holka)

Pravidla:
— Při chatování se vyjadřuji slušně.
— Během chatu neuvádím své osobní informace.
— Vyjadřuji se krátkými stručnými větami.

REGISTRACE EMAILU
(chvíle, kdy si zakládám svůj e-mail)

Co je potřeba ke vstupu:
— datum narození
— jméno a příjmení
— telefonní číslo

Pravidla:
— Oslovuji adresáta jménem.
— Uvádím předmět zprávy – stručnou informaci –
o co ve zprávě jde.
— Předávám informace tak, abych hromadně
nezahltil své známé nevyžádanými informacemi.

SOCIÁLNÍ SÍŤ
(Facebook, Google+ jsou místa, kde sdílíme s přáteli informace o sobě a o svém životě)

Co je potřeba ke vstupu:
— věk nad 13 let
— jméno a příjmení
— datum narození

Pravidla:
— Informace, které o sobě uvádím, vidí všichni přátelé.
— Některé mé osobní údaje jsou veřejně dostupné.
— Má fotografie je propojena s mým jménem a datem
narození.
— Neodpovídám na neslušné, hrubé nebo vulgární
komentáře nebo zprávy.
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WEBOVÝ OBCHOD
(prostor, kde nakupujeme na internetu)

Co je potřeba ke vstupu:
— věk nad 18 let
— jméno a příjmení
— email
— telefonní číslo
— adresa

Pravidla:
— Mé osobní údaje jsou přísně chráněny, včetně
informací o mých bankovních účtech.
— Objednám-li si zboží, zavazuji se ho zaplatit.
— Uvádím přesné a pravdivé informace.

INTRANET TŘÍDY
(uzavřený prostor na internetu umožňující spolužákům sdílet informace a komunikovat)

Co je potřeba ke vstupu:
— přezdívka
— jméno a příjmení
— e-mail

Pravidla:
— Vše, co řekneš/napíšeš v naší třídě, se posílá e-mailem
všem spolužákům.
— Informace se sdílí pouze se spolužáky.
— Budou vymazány informace zveřejňované o spolužácích
proti jejich vůli.
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