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Rozvoj digitální gramotnosti v příběhu:  

Každodenní život s technologiemi 

Správa digitální identity 

Osobní bezpečí a bezpečnost v digitálním prostředí 

Etika v digitálním prostředí 

 
Milý TIO, milé děti, 

posílám vám mail. Je toho tolik, co bych vám chtěl napsat o zrádných cestách              

a nástrahách reklamy a zpráv, které nás den co den obklopují, ale vlastně to nejde.              
Každý den je jiný. Stále se objevuje něco nového, něco neodolatelného, něco            

fantastického. Něco pravdivého a něco, z čeho kouká lež. Nelze se předem připravit            
na to, co přijde, co uvidíte u kamarádů, v televizi nebo v obchodech. 

Ale VY můžete MYSLET!!!  

Myslet na nutnost věcí, které potřebujete.  

Myslet na to, z čeho jsou vyrobené.  

Myslet na čas, který vám budou k užitku. 

Myslet na místo, kde skončí, až o ně nebudete stát.  

Myslet na … 

… no schválně, zkuste se zamyslet… 

Třeba vám k přemýšlení trochu pomůže další říkanka. 
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AŽ SE Z TOHO TOČÍ HLAVA, 

VŠE ÚTOČÍ ZLEVA, ZPRAVA. 

PLNO REKLAM, RŮZNÝCH ZPRÁV 
CO MÁM KOUPIT, Z ČEHO BUDU ZDRÁV. 

V POČÍTAČI, V LETÁKU, 

VŠUDE PLNO CHYTÁKŮ. 

 

JINÝ MODEL, SKVĚLÉ CENY, 

CO JE STARÝ, NENÍ CENNÝ. 
VYMĚŇ SI TO ZA NOVÉ, 

NEJLÍP CELÉ PLASTOVÉ. 

NEMUSÍŠ, TY CHYTRÁKU, 

ANI VYJÍT Z BARÁKU. 

 

TAKOVÝ SVĚT CHCEME, LIDI? 
NEVNÍMÁME, ŽE NÁS ŠIDÍ? 

VŽDYŤ I TIO VÍ TO PŘECI. 

DŮLEŽITÉ NEJSOU VĚCI, 

ALE LIDI KOLEM NÁS, 

KTEŘÍ NA NÁS MAJÍ ČAS ☺ 
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Komentář pro učitele: 

Reklama je v dnešní době všudypřítomná, obklopuje nás na každém kroku, ovlivňuje           

naše jednání a myšlení, skrývá v sobě mnoho souvisejících jevů. Proto Vám           
tentokrát nabízíme doporučení pro práci s příběhem v několika variantách. Záleží na          

Vás, jaké téma chcete nebo potřebujete dětem zprostředkovat. Svou volbu pak           
přizpůsobíte nejen aktuálnímu dění ve třídě, ale i složení dětské skupiny. První            

varianta je propojena s textem říkanky, zaměřuje se na vztahy (k věcem i lidem), ve              

druhé variantě najdete podněty ke společnému zamyšlení nad skutečnou potřebou a           
hodnotou věcí. Poslední varianta Vám může obohatit téma související s ekologií          
(například Den Země).  

 

1. varianta 
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2. varianta 
 

 

 

 

 

 

3. varianta 
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A ještě malá informace. Poslal jsem vám mail. Dnes běžná věc, řekneme si, ale              
v dobách ještě nedávných tomu tak nebylo. To se posílaly dopisy. A poslat takový             

dopis není úplně snadná věc. Věděli byste, jak na to?  

 
Všechny fanoušky Robosvěta zdraví  
ajťák Michal 
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