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 Scenár integrovaného tematického bloku 

 

Téma: Hodnota intimity a ochrana osobných údajov na internete 

Program bloku: 

o Malá fotka veľký problém 

o Zamyslenie a diskusia v komunite - Čo je to intimita? 

o Aplikačné úlohy (spoločné a výberové) 

o Prezentácie prác 

o Reflexia 

Postup pred začiatkom bloku: 

o Pozri si program bloku. 

o Premysli si, čo pre teba znamená slovo súkromie.  

Čo chceme deti naučiť (kľúčové učivo) 

Súčasná doba prináša nové formy komunikácie (internet, SMS, MMS, e-mail, chat, skype, sociálne 

siete...), ktoré ovplyvňujú nielen učenie, prácu, ale aj naše vzťah. Môže mať vplyv aj na našu 

budúcnosť. Informácie sú stále dosažiteľnejšie pre každého. Máme veľa príležitostí informácie o nás 

rozširovať, zdieľať s mnohými známymi aj neznámymi ľuďmi. Môžeme sa voľne pohybovať a stále 

zostať zastihnuteľní. Čím ďalej je ťažšie mať svoje súkromie, pokoj, premýšľať bez prerušenia, mať 

(drobné) tajomstvá. Týka sa to nielen mediálne známych ľudí, ale v nejakej miere každého človeka. 

Súkromie potrebujeme na oddych, prácu aj učenie, je základom pre fyzické a psychické zdravia. Je to 

hodnota, ktorú sa potrebujeme učiť chrániť.  

Čo chceme deti naučiť? Úroveň faktov (kľúčové učivo vedomostné):  

Pri zverejňovaní fotografií, informácií o sebe na internete je potrebné zvážiť, kto k nim bude mať 

prístup. Intímne, osobné fotografie, údaje, sprístupňujeme len dôveryhodným priateľom. 

Nikdy nemôžeme vedieť kto, ako a kedy v budúcnosti informácie, ktoré o sebe zverejníme, použije, 

v akých súvislostiach ich bude verejnosti prezentovať (našim budúcim priateľom, partnerom, kolegom 

v práci). 

Malá fotka veľký problém - motivácia ,sledovanie komiksu na internete 

http://www.bezpecnenainternete.sk/data/komix.pdf alebo nájdenie v slovníku, na internete, 

čo znamená slovo intimita (dôvernosť, súkromie, útulnosť prostredia, zdroj: 

http://www.cudzieslova.sk), intímna zóna). 

Reflexia sledovania komiksu: 

Aký bol rozdiel v správaní Sandry a Anky?  

Aké boli dôsledky správania pre Sandru? (nasledujúce dni v škole). 

Aké by mohli byť vo vzdialenej budúcnosti, v dospelosti? 

Čo mohla Sandra urobiť inak? 

http://www.bezpecnenainternete.sk/data/komix.pdf
http://www.cudzieslova.sk/hladanie/intimita
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Vieš, kto všetko si môže pozrieť fotografie, ktoré dáš na internet?  

Aké fotografie dávaš na internet ty - vyberáš ich, ukázal by si ich aj rodičom? 

Komunita - zamyslenie a diskusia: Čo je to intimita? Aké informácie, veci, udalosti si ľudia zvyčajne 

chránia? Prečo? Porozmýšľaj, ktoré informácie, udalosti vo svojom živote, v živote vašej rodiny 

považuješ za intímne, dôverné, súkromné? Zachovajte dôvernosť.  

Diskutujte v skupine o hodnote súkromia, prečo je dôležité, ako je možné ho chrániť? 

Úloha v dvojiciach: 

Prečítaj si kľúčové učivo, povedz svoju partnerovi ako si rozumel textu. Čo je podľa teba dôležité. 

Úlohy si vymeňte. 

 Ak poznáte niekoho koho súkromie bolo porušené, povedzte si aké malo toto porušenie dôsledky, 

prípadne aké môže mať v budúcnosti?  

Úloha pre celú triedu:  

Vytvorte v celej skupine mapu mysle asociácií na slovo súkromie. 

Výberové úlohy 

1. Ako si možno chrániť súkromie na internete, s použitím mobilu? Vytvorte zoznam dôsledkov 

nedostatočnej ochrany osobných údajov a zoznam možných opatrení na ich predchádzanie.  

2. Vytvorte obrázkový „manuál" odporúčaní pre deti na prvom stupni, ako si chrániť svoje 

súkromie. 

3. Vytvorte reklamu, ktorá prezentuje hodnotu súkromia (zdramatizujte alebo natočte krátke 

video, klip, max. 1 min). 

4. Vytvorte ppt prezentáciu pre spolužiakov o tom, prečo je dôležité chrániť si súkromie. 

5.  Napíšte text piesne, rapu, ktorý hovorí o dôležitosti ochrany súkromia.  

6. Urobte interview so známou osobou o hodnote súkromia a možnostiach jeho ochrany. 

Pripravte si aspoň 5 otázok. 

Odpovedz na nasledujúce tvrdenia - výber z možností (áno, nie, niekedy): 

1. Svoje telefónne číslo dávam len ľuďom, ktorých osobne poznám. 

2. Meno a adresu neposielam mailom, sms. 

3. Na internete používam prezývky. 

4. Foto, ktoré dám na internet, by som ukázal aj rodičom. 

5. Archivujem si sms, mms od priateľov. 

6. Neposielam sms, mms z požičaných mobilov.  

7. Píšeš o svojich pocitoch, túžbach, snoch na sociálnych sieťach. 

 
Vyhodnotenie 1:  

6 - 7 áno  Hodnota súkromia, aj vedomosti ako ho chrániť, je u teba vysoká. 
 
5 - 4 áno  Hodnotu súkromia si uvedomuješ, niektoré tvoje činy ti ho však nepomáhajú 

                                                 
1
 Má len informačnú hodnotu, nejde o vyhodnotenie psychologického testu 
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 chrániť, skús vybrať aspoň 1 aktivitu, ktorú budeš robiť inak ako doteraz. 
 
3 - 0 áno  Zdá sa, že o rizikách a nebezpečenstvách straty súkromia si veľa nerozmýšľal, 
 niektoré tvoje činy ti môžu spôsobiť starosti čiproblémy, skús porozmýšľať, ako 
 im predísť a zmeniť aspoň 2 - 3 správania v uvedených situáciách. 
 
Integrovanie predmetov a prierezových tém: etika, informatika, mediálna výchova, triednická 
hodina, sociálna a osobná výchova. 
 

Spracovala: Tatiana Piovarčiová 

  


