
INFORMATIKA – 5. ročník 
 

Na začátek - krásný Den dětí.        

Protože někteří z vás už chodí do školy, ale nechodí na počítače, mám pro vás všechny 

opakovací úkoly. Ty se budou týkat tématu bezpečného internetu, na který jsme už 

narazili.  

 

1/ Zopakujte si „Desatero bezpečného internetu“ (jen klikněte na modrý hypertextový 

odkaz). 

 

2/ Vyplňte úkoly na druhé stránce (nemusíte posílat). Úkol č. 4 někteří můžou zkusit až 

doma. 

 

3/ Pusťte si krátký film na https://www.youtube.com/watch?v=DlQ2KDbEm-Q 

 

 

Mějte se krásné a hlavně zdravě!       

 

          Martina Houšková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/desatero-bezpecneho-internetu.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=DlQ2KDbEm-Q


Desatero internetu 

1. Dnes již dopředu znáš výsledek řešení tzv. hřebenovky.  

Do vystínovaného řádku si zapiš číslovku, která se nachází v názvu pracovního listu. 

Poté podle zadání postupně vyplňuj jednotlivé výrazy ve sloupcích. Platí, že písmena 

zapisujeme vždy shora dolů a začínáme prvním sloupcem vlevo. 

 2/  4/  6/  8/  

        1/ Hovorově dnes 

        2/ 3.os., č.j., čas přít. ze slovesa plavat 

        3/ Výsledek násobení 

1/  3/  5/  7/  4/ Opak poesie 

        5/ Nadání k výkonu určité činnosti 

        6/ Lidově předchůdce člověka 

        7/ Umělí lidé 

        8/ Část věty 

         

         

 

2. Desatero internetu najdete na různých internetových stránkách. Je to tedy soubor 

doporučených zásad, které bychom měli zajisté dodržovat. Zopakujte si je: 

   

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem. 

2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. 

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi. 

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. 

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému. 

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou 

stránku. 

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí. 

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. 

9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš. 

10.  Když se s někým nechceš bavit, nebav se. 

 

 

 

http://www.seznamsebezpecne.cz/desatero


3. Podle informací z Desatera internetu zkus odpovídat na tyto otázky.  

Stačí krátce, jedním či více slovy: 

 

Jak jednoduše opustíš webové stránky, které se Ti nelíbí? 

……………………………………………………………………………… 

Kterému člověku by ses svěřil/a, že jdeš na schůzku s někým Neznámým 

z internetu? 

……………………………………………………………………………….. 

Proč raději neotevíráme zprávy z neznámé  e - mailové adresy? 

……………………………………………………………………………….. 

Komu bys svěřil/a svoje heslo k e – mailu? 

……………………………………………………………………………….. 

4. V žádném případě se však nemusíš Internetu bát. Je zdrojem získávání řady informací, 

ale také hry a zábavy. Nyní si můžeš zkusit sestavit tvář Tajemného neznámého, 

který se skrývá za monitorem. 

 Stačí zadat nebo kliknout na následující adresu: 

www.obrazovka.cz/zabava/identikit/identikit.html 

 

 

http://www.obrazovka.cz/zabava/identikit/identikit.html

