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Rozvoj digitální gramotnosti v příběhu:  

Každodenní život s technologiemi 

Správa digitální identity 

Osobní bezpečí a bezpečnost v digitálním prostředí 

Ochrana zdraví 

Etika v digitálním prostředí 
 

TIO se nudil. S nikým se nebavil. Dokonce ani se svým nejlepším člověkem            

z ROBOSVĚTA, ajťákem Michalem. Místo kamarádění se raději několik hodin seděl          

zkroucený na křesle a hrál na mobilu hru „Robotí rychlost“, která spočívala            

v honění, skákání a běhání v prostoru malé obrazovky mobilního telefonu. Po dlouhé           

době mačkání tlačítek a soustředění očí do miniprostoru měl TIO záda zkroucená a             

oči vykulené. Chvílemi to vypadalo, že bude potřebovat pomoc pana doktora. To, že             

by mohl onemocnět nomofobií a stát se na mobilu závislý, v tuto chvíli ani netušil.              

„Robotí rychlost“ ho ale právě teď omrzela, protože prohrál. Několikrát v té hře spadl             

z lávky, která byla hodně vysoko, zmáchal se v hlubokém rybníce a nestihl včas            

uskočit před větví visící ze stromu a ta ho ťukla do hlavy.  
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A to přitom, aby získal body navíc, uvedl o sobě všechny dovednosti, které získal              

v ROBOSVĚTE. Přidal i jméno a místo, kde bydlí. Stejně to k ničemu nebylo,            

prohrál a teď ty informace o něm putují kdovíkde. „Michalovi to neřeknu, určitě by              
se zase zlobil, jako minule…“ zamumlal si TIO pod svým chobůtkem a zapnul na              

mobilu foťák… Cvak, cvak, cvaky, cvak… Jedna fotka za druhou plnila útroby            

mobilního telefonu. Na jedné byl Michal, jak se šklebí a plive zubní pastu do              

umyvadla, na druhé, jak si drhne právě umyté uši, a na třetí…. „Chichichi…“ hihňal              

se TIO uloveným snímkům. „To je teda zábava!“ pískal si. 
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„TIO! Co to děláš? Ukaž mi ty fotky, a hned!“ rozzlobil se Michal, který si všiml                

robůtka schovaného za pootevřenými dveřmi do koupelny. „To, že jsme spolu           

kamarádi, neznamená, že si k sobě můžeme všechno dovolit. Každý musíme          

respektovat soukromí toho druhého i soukromí svoje. Už jsem ti to jednou říkal.             

Pamatuješ? Doufám, že se tím řídíš a nechlubíš se do mobilu údaji o sobě nebo               

někom jiném a nehraješ na něm hry do úplného vybití baterie! Co kdyby sis             

potřeboval zavolat pomoc…?!“ důrazným hlasem řekl Michal. 

 

 

 

 

 

 
 

Podpora práce učitelů (PPUČ) - systémový projekt Národního pedagogického institutu České republiky - www.ppuc.cz 



  

„No víš, já sssem se zapomněl a hrál sem dlouho…a zase sssem chtěl ty body               

navíc…“ začal ze sebe TIO soukat své prohřešky a nehleděl přitom na správnou             

výslovnost. 

Ajťák Michal měl robůtka moc rád. Vlastně se na něj ani zlobit doopravdy neuměl              

a vždy ocenil, že se mu TIO nakonec svěřil se vším, z čeho se radoval, i s tím, co                

ho trápilo. Ale vysvětlovat pravidla DIGITÁLNÍHO SVĚTA mu prostě musel stále           

dokola.  

 

 

„Takže, TIO, tady jsem to sepsal. Nauč se to společně s dětmi jako básničku, jo?“              

doporučil Michal. „Tý jó, to je moje záchrana! Roboty-choboty, básničky jsou           

nejlepšíííí!“ pískal TIO svým robůtko-chobůtkovým hláskem. 
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DIGITÁLNÍ ETIKA, 

TA ŽE SE NÁS NETÝKÁ? 

TO VÍ TEĎ UŽ KAŽDÉ DÍTĚ, 

PRAVIDLA MAJÍ I DIGI SÍTĚ! 

SOUKROMÍ JE JEDNO Z NICH, 

TÝKÁ SE JEN VĚCÍ MÝCH. 

 

DIGITÁLNÍ FOCENÍ 

DNESKA KAŽDÝ OCENÍ. 

FOTÍM RÁD A FOTÍM VŠUDE, 

POZOR DÁVÁM, KDO TAM BUDE! 

KDYŽ MI NEDÁ SVOLENÍ, 

TAK JE KONEC FOCENÍ! 

 

VYPNU MOBIL, VÍM SI RADY, 

JDU SI POHRÁT S KAMARÁDY! 
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