
Pomoc pro pedagogy - 3. – 4. ročník
Základní údaje

Důvod, proč se tématu věnovat
Mladí si často neuvědomují, jaké škody mohou způsobit zveřejněním upravených fotografií či videí na internetu,
ani jaké pocity vyvolají u oběti zraňující či výhružné zprávy. Pro ně to bývá často pouze druh zábavy, jak se
například pomstít učitelům za špatnou známku, nebo jako naštvat spolužáka.
— Zdroj:: www.klicksafe.de

Děti a mládež se stále větším nadšením objevují nová a nová digitální zařízení. Už bez nich téměř nedokáží žít. A přestože digitální média nabízejí řadu
pokročilých a tím pozitivních aspektů, jsou tady i skrytá nebezpečí. Na jedné straně má mládež radost z jednoduché a rychlé výměny informací, ze
šíření informací a stálé dostupnosti, na druhé straně právě tyto pozitiva umožnily vznik závažného problému, kyberšikanování.

V rámci prevence tohoto fenoménu byly vytvořeny tyto vyučovací materiály.

Pomocí názorných příkladů z reálného světa, z každodenního života dětí / mládeže, se žáci mohou seznámit s tématem kyberšikanování. V práci ve
skupinách poznají různé stránky a pohledy na toto téma a učí se chování a pravidlům, které jim pomohou i v reálném životě.

Typ školy:
Rozsah hodin
Potřeby:

všechny typy škol
4 vyučovací jednotky po 45 minut
třída s dostatkem místa na uspořádání židlí do kruhu, případně i počítač s
přístupem na internet a projektor

/cs
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-in-der-schule/


Obecné informace o kyberšikaně

Příčiny a motivy kyberšikany

Pod pojmem kyberšikanování (také elektronická šikana,
kyberšikana, online šikana) rozumíme záměrné urážení,
výhrůžky, odhalování intimních informací nebo obtěžování
jiných za pomoci moderních komunikačních prostředků –
trvající zpravidla delší dobu.

Kyberšikana probíhá buď na Internetu (např. přes e-maily,
chat, přes videa na internetových portálech jako YouTube,
na sociálních sítích), nebo přes mobilní telefon (např. přes
aplikace jako WhatsApp nebo obtěžující volání). Pachatel –
kterého nazýváme též agresor – jedná často anonymně, aby
oběť nevěděla, odkud útoky přicházejí.

Právě při kyberšikaně mezi dětmi a mládeží se oběť s
agresorem většinou zná i v "skutečném" světě. Téměř vždy
mají oběti podezření, kdo se může za těmito útoky skrývat.
Kyberšikana zpravidla pochází od lidí v našem blízkém okolí
– ze školy, městské čtvrti, z naší vesnice či komunity. K
případům, kdy jsou do šikany zapojeny úplně cizí osoby,
nedochází tak často.

Důležité rozdíly vůči "obyčejné" šikaně tváří v tvář
Kyberšikana představuje zásah do soukromí, který trvá 24 hodin denně a
nezastaví se před dveřmi domu (s výjimkou případů, kdy člověk nepoužívá doma
žádná tzv. nová média).
Díky různorodým možnostem, jakož i rychlosti nových médií je téměř nemožné
zmapovat celkový dosah šíření informací.
Pachatelé, tzv. agresoři, mohou jednat anonymně, přičemž právě tato anonymita
jim nezřídka dává pocit jistoty. Identita, kterou prezentují na internetu, se často
výrazně liší od jejich skutečné identity.
Věk a vzhled nejsou při kyberšikaně rozhodující. Šikana může probíhat i mezi
vrstevníky (spolužáky), i mezi různými věkovými kategoriemi (žák - učitel).
Existuje riziko neúmyslné kyberšikany, kdy neuvážené jednání, nedomyšlení
důsledků, může vést k poškození oběti. Následky pachatel zpravidla nevidí, ani
si není vědom rozsahu škody, kterou způsobil.

Spouštěče a motivy pro kyberšikanu bývají různorodé. Jejich kořeny často
sahají dále do minulosti nebo bývají projevem narušené komunikace a
nedostatku empatie.

uvolnění napětí (ventil pro potlačovanou agresivitu)
uznání (např. získat si pověst někoho, kdo je "cool")
demonstrace moci (prokázat, kdo je silnější)
strach (strach ze selhání nebo strach, že se pachatel sám může
stát obětí)
nuda (nenaplněný volný čas)
posílení pocitu sounáležitosti (často ve skupinách v duchu
motta "společně jsme silní")
interkulturní konflikty
konflikty v třídním kolektivu (ani mimo třídy nejsou "šprti"
chráněni před výsměchem ostatních)
mění se přátelství (z předtím nejlepších kamarádů se stanou
rivalové)
změny v třídním kolektivu (noví spolužáci, nové složení třídy)
nechtěné zveřejňování osobních informací (děti a dospívající si
často neuvědomují, jaké důsledky má jejich jednání. Někteří
zveřejňují cizí osobní údaje či intimní fotografie / videa, které by
měli raději zůstat skryté, bez jakýchkoli zlých úmyslů)

(porovnej: www.klicksafe.de)

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/


Údaje a fakta o kyberšikaně
Reprezentativní údaje k frekvenci výskytu kyberšikanování pocházející z německé studie JIM a evropské internetové ankety EU Kids.

Kyberšikana v Německu
Studie JIM výzkumného ústavu Südwest (2013)

od roku 1998 reprezentativní výzkumy o zacházení 12- až 19-letých s médii a informacemi
Fakta z oblasti kyberšikanování:

12.5 % mladých lidí používajících internet uvedlo, že už o nich někdo na internetu šířil nesprávné nebo urážlivé informace (především 14-15-
letí a 16-17-letí s 16 procenty a žáci hlavní školy s 20 procenty, žáci reálky 17 %, gymnasisté 7 %).
12.5% dotázaných uvedlo, že někdo bez jejich souhlasu zveřejnil na internetu fotografie a videa, na kterých byli v trapných situacích, nebo
které je uráželi.
32 procent zná ve svém okolí někoho, koho přes internet, příp. přes mobil šikanovali (12-13 let: 14 %, 14-15 let: 31 %, 16-17 let: 35 %,
18-19 let: 32 %).
32 procent ve svých odpovědích uvedlo, že má mezi známými někoho, kdo už byl někdy šikanován přes internet.
7 procent mladých lidí používajících internet se sami stali obětí kyberšikany (12-13 let: 5 %, 14-15 let: 9 %, 16-17 let: 8 %, 18-19 let: 5
%). Mezi nimi tvořili větší část dívky, chlapců bylo méně.

Znáš ve svém okolí někoho, kdo už byl někdy šikanován přes internet nebo přes mobil?

Kde?

v komunitě: 23 %
na četu: 6 %
přes mobil: 5 %
v diskusích: 2 %
jinde: 1 %

— Zdroj: JIM 2013, údaje jsou v procentech
Mládež, informace, (multi) média. Základní studie o tom, jak 12- až 19-letí v Německu využívají média. Vydal výzkumný ústav Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

http://www.mpfs.de/index.php?id=613


Kyberšikana v evropských zemích
Internetová studie EU Kids (2011)

Reprezentativní evropská anketa s 25 000 respondenty ve věku 9 až 16 let o tom, jaké mají zkušenosti s kyberšikanou.
6 procent dotázaných dětí a mladistvých z celé Evropy potvrdilo, že se za posledních 12 měsíců setkalo s kyberšikanou buď jako oběť,
nebo jako agresor .

Online a offline šikana v evropských zemích
Země EU (%)

Šikana Kyberšikana

Otázky: Přihodilo se ti za posledních 12 měsíců, že tě někdo urážel, nebo se k tobě choval hrubě, vulgárně? Stalo se to někdy za posledních 12 měsíců
na internetu? Vzorek: všechny děti, které používají internet (EU Kids Online)

— Zdroj: www.klicksafe.de

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/wie-haeufig-werden-kinder-und-jugendliche-opfer-von-cyber-mobbing/


Výukové cíle

Žáci

...se naučí vnímat téma kyberšikany.

...porozumí pojmu kyberšikana.

...se seznámí s různými formami kyberšikany.

...se naučí vypracovat postupy a rady, jak předcházet kyberšikaně, příp. jak se jí bránit.

...se naučí zodpovědně zacházet se svými a cizími osobními údaji na internetu.



Plánování hodiny
Vyučovací jednotka 1 (45 minut)
Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály

před
začátkem
vyučování

vzbudit pozornost Na podlahu nalepte otisky nohou, které povedou
z chodby až do třídy

Nechte to však bez komentáře. Vysvětlení
přijde až na třetí hodině.

nálepky s otiskem
chodidel

Úvod 15 min uvedení do
tématu
vzbudit zájem

Pomocí malých figurek znázornit typickou scénu
šikany

Doprostřed kruhu ze židlí umístěte asi 10
malých figurek uspořádaných do hloučku a
trochu stranou jednu osamocenou figurku (se
smutným držením těla).
Otázka na žáky: co vidíte? Sesbírejte odpovědi
a spolu se žáky je spojte s pojmem
kyberšikana.
Vysvětlete žákům, že dnes půjde o specifický
typ šikany, který se nyní pokusí rozluštit.
Žáci se pokusí z jednotlivých různě
spřeházených písmenek poskládat slovo
kyberšikana. Pokud by to bylo pro třídu příliš
náročné, zahrajte se místo toho hru Oběšenec.
V každém případě by se mělo na tabuli objevit
slovo kyberšikana.

společná
diskuse

10-12 malých figurek
(např. z lega či jiné
stavebnice)
samolepící papírky, na
kterých je napsáno vždy
jedno písmeno ze slova
kyberšikana, magnety

Kyberšikana
– loutkové
divadlo se
žáky (část 1)

30 min Získat
představu o
kyberšikaně
Rozhovor se
střídáním rolí
(oběť, pachatel,
přihlížející...)
Prezentovat
divadelní hru,
kterou
vypracovali v
malých
skupinách
Navrhnout
konkrétní řešení

Žáci zahrají svou vlastní divadelní hru
Rozdělte žáky na 5 skupin

Skupina 1: cca 10 žáků
Skupina 2: 3-4 žáci
Skupina 3: 3-4 žáci
Skupina 4: 3 žáci
Skupina 5: 3 žáci

Žáci dostanou lístečky s jednotlivými
scénkami, které si mají nacvičit.
Čas na nacvičení: cca 15-20 minut

Alternativa k hře:
Video "Pomsta" (www.sheeplive.eu)

Práce ve
skupinkách
/ společná
diskuse

maňásci a příslušenství
(viz podrobný popis)

http://www.sheeplive.eu/


Vyučovací jednotka 2 (45 minut)
Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma

Média /
materiály

před
začátkem
vyučování

vzbudit pozornost Na podlahu nalepte otisky nohou, které
povedou z chodby až do třídy

Nechte to však bez komentáře. Vysvětlení
přijde až na třetí hodině.

nálepky s otiskem
chodidel

Kyberšikana –
loutkové
divadlo se
žáky (část 2)

30 min Získat představu
o kyberšikaně
Rozhovor se
střídáním rolí
(oběť, pachatel,
přihlížející...)
Prezentovat
divadelní hru,
kterou
vypracovali v
malých
skupinách
Navrhnout
konkrétní řešení

Žáci zahrají svou vlastní divadelní hru
Po krátkém nácviku představí jedna skupina
za druhou svou scénku.
Pak třída diskutuje, jak se asi cítili jednotliví
zúčastnění a co by mohli udělat jinak.

Práce ve
skupinkách /
společná diskuse

maňásci a
příslušenství (viz
podrobný popis)

Co je
kyberšikana?

15 min Zvýšit povědomí o
tématu

Vysvětlení pojmu pomocí myšlenkové mapy a
barevných samolepících papírků

Na tabuli se již nachází slovo kyberšikana.
Abychom získali přesnější definici, musíme
žákům vysvětlit, že to, co právě zahráli
anebo viděli, se označuje jako kyberšikana =
elektronické šikanování.
Nyní se žáků zeptejte, co to přesně může
znamenat a relevantní pojmy z jejich
odpovědí poznamenejte na samolepící
papírky.

Rozhovor v
kruhu
Brainstorming
při
uspořádání
židlí do kruhu

na tabuli napsaný
výraz kyberšikana,
samolepící papírky,
hrubý fix a
magnety



Vyučovací jednotka 3 (45 minut)
Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma

Média /
materiály

před začátkem
vyučování

vzbudit pozornost Na podlahu nalepte otisky nohou, které povedou z
chodby až do třídy

Nechte to však bez komentáře. Vysvětlení přijde až
na třetí hodině.

nálepky s
otiskem
chodidel

Opakování 5 min ujasnit obsah pojmů opakování toho nejdůležitějšího k pojmu kyberšikana
Ptejte se žáků na nejdůležitější věci z poslední
vyučovací jednotky, především ty, které se vážou k
definici kyberšikany

Rozhovor

Rozdíl mezi
šikanou a
kyberšikanou

10 min zvýšit povědomí o novém
druhu šikany a jeho
dalekosáhlých důsledcích

V čem teď spočívá rozdíl?
Vysvětlete názorně žákům, jak se "obyčejná" šikana
liší od kyberšikany, ale také to, jaké jsou jejich
společné rysy

výklad
učitele

společně
hledat
příklady

10 min najít propojení s vlastním
okolím

Ptáme se na příklady šikanování a/nebo
kyberšikanování:

Položte žákům otázku, zda už něco takového sami
zažili, nebo zda znají někoho, komu se to již stalo
Jak se dotyčný cítil?

Rozhovor

Stopy, které
zanecháváš na
internetu

20 min zvýšit povědomí o
zacházení s vlastními
osobními údaji

Na tohle bych si měl dávat na internetu pozor ...
Zaveďte nyní řeč na otisky nohou ze začátku
hodiny. Srovnejte stopy v reálném světě se
stopami, které zanecháváme ve virtuálním světě.
Promluvte si se žáky o pravidlech chování na
internetu a zapište je do otisků chodidel.

Skupinový
rozhovor



Vyučovací jednotka 4 (45 minut)
Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Cíle Obsah předmětu (co?) Forma Média / materiály

Žádná
šance
kyberšikaně

30 min shrnout výsledky a
jejich užitečnost pro
všechny

Společné sestavení pravidel chování ve třídě:
Shrňte spolu se žáky nejdůležitější
poznatky z hodiny a napište je na
připravený plakát
Všechny body nalepte na plakát s
nadpisem: Kyberšikana - nám se to stát
nemůže!
Plakát pak pověste na viditelné místo ve
třídě

společný
rozhovor /
diskuse

barevný plakát A2, který
vypadá jako profil na
nějaké sociální síti

Zpětná
vazba

10-15
min

Zhodnocení vyučovací
jednotky

závěrečný rozhovor
Zeptejte se žáků, jak se jim hodina líbila, co
na ní bylo velmi dobré a co se jim líbilo
méně.
Zaznamenejte odpovědi do
předpřipraveného formuláře.

Skupinový
rozhovor

Kopie dotazníku na
vyplnění pro učitele

Když zbyde čas (didaktická rezerva)
Upozornění: Toto cvičení nemusí být vhodné pro každou třídu.

Dobře si promyslete, zda je sestava ve vaší třídě vhodná pro toto cvičení, příp. zda jsou na něj vaši žáci už dostatečně zralí!

Tunel
urážek

10-20
min

Opětovné vcítění se
do pocitů obětí, ale i
pachatelů
kyberšikany
Posílení sociálních
kompetencí → pocit
odpovědnosti za
druhé

Tunel urážek:
Vyzveme žáky, aby na kartičku napsali
libovolnou nadávku
Žáci vytvoří tunel, kterým bude procházet
cca 5 dobrovolníků. Ostatní jich přitom
budou zasypávat zvolenými vulgarismy.
Hodnocení události a pocitů

práce ve
skupinách

kartičky, na kterých je
připevněna páska, fixy
(pro každého žáka jeden)



Metodické poznámky
Pro tuto vyučovací jednotku doporučujeme uspořádat židle do kruhu. Pro žáky to bude signál, že dnešní téma není z těch, kterým se věnujeme na
vyučování každý den, a bude mít tak pro ně vyšší hodnotu. Tato vyučovací jednotka je postavena zejména na aktivní práci žáků. Učitel nepředloží
žákům všechno učivo, ale žáci ho budou spoluvytvářet svou aktivní účastí. Budou moci neustále přispívat svými vlastními zkušenostmi, myšlenkami a
názory. Forma organizované spolupráce a opakující se diskuse také podporují rozvíjení sociálních dovedností, jakými jsou schopnost pracovat v týmu,
řešit konflikty a empatie.

1. Úvod do tématu

2. Loutkové divadlo

Příběh: Prokletá fotografie!
Předčítá učitel:
Marie je veselé děvčátko, které chodí do 3./4. třídy základní školy "Mám se dobře". Je velmi dobrou žačkou a má spoustu kamarádů, se kterými
si ráda hraje. Jednoho dne se ale přihodí něco velice hloupého...

Na začátku hodiny znázorněte za pomoci malých figurek (např. z lega či jiné stavebnice) typickou
scénu šikany. Doprostřed kruhu ze židlí umístěte asi 10 malých figurek uspořádaných do hloučku.
Trocha dále umístěte jednu osamocenou figurku, která má smutný postoj a pokud možno se i
smutně tváří (obličej na ni můžete i sami domalovat).

Začněte tím, že se žáků zeptáte, co vidí uprostřed kruhu. Sesbírejte různé odpovědi a nasměrujte je
případně na pocity osamocené figurky. V případě, že žáci nepřijdou na pojem šikana sami, zkuste je
na něj navést pomocí cílených otázek.

Následně jim vysvětlete, že dnes půjde o specifický typ šikany, který nyní budou muset vyluštit. Pro
tento účel porozhadzujte doprostřed kruhu jednotlivá písmenka slova kyberšikana.

Nechte žáky, aby se pokusili poskládat hledané slovo. Pokud bude potřeba, pomozte jim. Poté, co
žáci hádanku vyřeší, připevněte písmena na magnetickou tabuli. Pokud by byl úkol pro třídu příliš
náročný, zahrajte si místo toho Oběšence (viz: www.wikipedia.org).

V každém případě by se mělo na tabuli objevit slovo kyberšikana.

Rozdělte třídu do 5 skupin:

Skupina 1: min. 10 osob: Marie (hlavní postava) / Kašpar / 2-3 přítelkyně (Hana, Jana, Eva)
/ Anna / 3-4 další žáci
Skupina 2: 3-4 osoby: Marie / 2-3 dívky
Skupina 3: 3 osoby: Marie / maminka / Anna
Skupina 4: 2 osoby: Marie / maminka
Skupina 5: 3 osoby: Marie / maminka / Anna

Pak rozdělte 5 následujících lístků se scénami mezi skupiny žáků, rovněž jim přidělte košíky s
příslušným počtem loutek a s potřebným materiálem (viz popis v každé scéně).

Upozornění: Postavy příběhu si můžete
přizpůsobit podle toho, jaké loutky máte
k dispozici. Dobře se hodí například
maňásci pohádkových postav. Anebo
můžete použít maňásky nebo malované
figurky, které připevníte na hůlky.

Scéna 1 - Takový hloupý školní den
Vypravěč:
Všichni ze 3. A se radují. Dnes jim odpadla matematika a zastupuje oblíbená učitelka paní
Veselá. A protože je dnes pěkné počasí, všichni jdou ven na školní dvůr. Marie si právě s
kamarády házela míč, když se to stalo...

Loutkaři:

Marie a její kamarádky si hrají s míčem. Smějí se, pobíhají kolem a skotačí.
Najednou Marie zakopne a upadne obličejem do velké louže.
Všichni se smějí, jenom Anna ne.
Marie se rozpláče.
Kašpar vytáhne z tašky mobil a Marii vyfotí.
Marie vběhne do školy, aby si umyla obličej.

K tomu potřebujeme:

7-10 loutek: Marie, Kašpar, 2-3
kamarádi a další žáci
talíř s mokrým pískem
míč na hraní
mobil s fotoaparátem

Scéna 2 - Na cestě domů
Vypravěč:
Marie je ráda, že má školní den již za sebou. Nyní rychle domů, pomyslí si, a na celý den
zapomenout.

Loutkaři:

Marie kráčí domů. A velmi se těší, že je už konec vyučování. Teď ještě rychle zavolat
mamince, že jsem už na cestě.
Ale co to, esemeska od Kašpara: Nazdar fňukale. Dnes jsi vypadala strašně hloupě
hahaha...
Ach, to ne, říká si Marie. Vůbec jsem si nevšimla, že Kašpar to celé vyfotil. Jen počkej, já
ti ukážu!
Cestou potká ještě Hanku a její kamarádky ze čtvrté třídy. Ty se jí všechny hloupě smějí.
Marie nechápe, co se s nimi deje.

K tomu potřebujeme:

5 loutek: Marie, Hana a 2-3
kamarádky
mobil s fotoaparátem

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ibenice_%28hra%29


Poté, co žáci dostanou lístek se svou scénou, mají 10-15 minut čas na její nacvičení. Následně jedna skupina za druhou zahraje svou scénku zbytku
třídy.

Po každé scéně udělejte krátkou přestávku a promluvte si o tom, jak se jednotlivé postavy cítili a co by mohli udělat jinak.

Po poslední scéně můžete žáky vyzvat, aby loutkovou hru dohráli do konce, nebo o konci hry diskutovali.

Alternativa: namísto loutkového divadla si můžete prohlédnout video "Pomsta" na http://www.sheeplive.eu/ a popovídat si pak o tom, co se ve videu
událo a jak se cítili jednotliví zúčastnění.

3. Definice
Spolu se svými žáky popište pojem kyberšikana. Nejdříve sezbírejte pojmy, které s tímto tématem souvisí. Ta pak napište na barevné samolepící
papírky a vytvořte z nich na tabuli myšlenkovou mapu. Dejte žákům za úkol co nejlépe popsat jednotlivé pojmy, přičem si budou pomáhat loutkovým
divadlem.

Kyberšikana, co to vlastně je?

Scéna 3 - Konečně doma
Vypravěč:
Marie se zeptá maminky, zda si smí zapnout počítač, aby napsala kamarádkám...

Loutkaři:

Marie jde k počítači a otevře chat. Nejdříve chce napsat Lucce. Ale co to? Lucka najednou
chybí na jejím seznamu kontaktů.
Marie hořečně hledá dál, ale nemůže najít ani Lenku a Janu.
Marie je smutná. Co se to děje? přemýšlí.
Najednou přijde Marii zpráva od Anny: Ahoj, Marie, jak se máš? Je všechno v pořádku?
Maria se potěší a píše: Mám se docela fajn. Pokouším se už nemyslet na to, co se stalo.
Anna odpoví: To si umím představit. Nepůjdeme dnes ještě na zmrzlinu?
Moc ráda! odepíše Marie. Hned jsem u vás.
A odhlásí se z chatu.

K tomu potřebujeme:

2 loutky: Marie, Anna
2 počítače

Scéna 4 - Skončí ten hrozný den nakonec přece jen dobře?
Vypravěč:
Marie je nadšená. Odpoledne s Annou bylo skvělé. Pak si ale vzpomene, že Lenka a Jana už
nebyly na chatu. Co se to děje? Musím ještě jednou k počítači, myslí si Marie...

Loutkaři:

Maria se potají přikrade k počítači a otevře svůj profil na žákovské síti na stránce školy.
Co tady ale nenajde! Kašpar všude nahrál tu dnešní fotografii.
ACH NE! vykřikne Marie. Teď to uvidí úplně všichni. A jaké sprosté věci tam všichni
popsali, dokonce i Lenka a Jana. Zde stojí: Haha! Podívejte na ten ošklivý ksicht od bahna
☺ To má za to, šprtka jedna!
Marie se hořce rozpláče a rychle se znovu odhlásí.
Do pokoje právě vejde její máma a ptá se, co se stalo. Marie jí ale řekne: Nic, všechno je
v pohodě.

K tomu potřebujeme:

2 loutky: Marie, maminka
počítač

Scéna 5 - Následující ráno
Vypravěč:
Marie pláče, dokud neusne a neustále přitom s obavami myslí na zítřek. To zas bude den...

Loutkaři:

Marie vstane a podívá se na mobil: Oh, jedna nová zpráva na třídním chatu. Možná nám
dnes odpadá nějaká hodina. Hned se podívám, řekne si Marie.
Nahlas předčítá: Hej, lidé, přidejte se do skupiny "Marie má ošklivý ksicht od bahna".
Bude sranda. Hanka
Marie sedí na posteli a pláče.
Vtom vejde do pokoje její máma. Ustaraně řekne: Marie, teď mi pověz, co tě trápí!
Marie mamince vše rozpoví. Vtom někdo zazvoní a u dveří stojí Anna: Marie, podle mě je
to strašně hloupé, co se tady děje...

K tomu potřebujeme:

3 loutky: Marie, maminka, Anna
mobil s fotoaparátem

http://www.sheeplive.eu/


4. Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou
Následně slovo kyberšikana rozdělte svislou čarou na části kyber a šikana. Vysvětlete nyní rozdíly mezi pojmy šikana a kyberšikana. Vyjmenujte i
společné rysy.

— Navazuje na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

Podle potřeby prodiskutujte stručně situaci ve své zemi z právního hlediska. Zpravidla neexistuje zákon, podle kterého by vysloveně kyberšikana byla
trestným činem. Některé aspekty kyberšikany však mohou být trestné podle jiných zákonů (např. vydírání).

Kyberšikana

Zobrazit/přeposlat videa či fotografie

Internet

urážet
Sociální sítě

vyhrožovat

prozrázet soukromé informace
zesměšňovat

mobil

Kyber šikana

Zobrazit/přeposlat videa či fotografie

Internet

urážet
Sociální sítě

vyhrožovat

prozrázet soukromé informace
zesměšňovat

mobil

Šikana
existovala vždy, ale při ní stály obě strany proti sobě (tváří v tvář)
oběť i agresor jsou jasně definováni
Mezi obětí a agresorem vzniká fyzická a/nebo psychická nerovnováha
je do ní zapojen omezený okruh lidí
jsou tady "přestávky na odpočinek" (např. doma, mimo školy)
reakci oběti lze vidět přímo

kyberšikana
poměrně nový jev, podmíněný intenzivním rozmachem nových médií
šikana neprobíhá tváří v tvář, ale přes moderní komunikační prostředky
(internet nebo mobil)
skutečně jednoduché, rychlé a rozsáhlé šíření informací
nemáme přehled o tom, kolik osob je do šikanování zapojeno
nezastaví se před dveřmi domu, ale pronásleduje oběť až do postele
údaje, které jednou zveřejníme na internetu, tam mohou zůstat uloženy
natrvalo
agresor může konat anonymně
reakci oběti nevidíme přímo
oběť také nevidí agresora, proto nemůže posoudit, zda se za tím vším
neskrývá pouze omyl (např. když pachatel neměl v úmyslu vyvolat
zveřejnením fotografie záplavu komentářů)

Společné rysy
trvá delší dobu
většinou úmyslné urážení, odhalování soukromých
informací, vyhrožování atd.
oběť a agresor se často znají
z počátečního sporu se zpravidla vyvine vážnější
problém (nezřídka bývají základem mezilidské
konflikty/rozdíly)
pro pachatele představuje jeho oběť ventil pro
uvolnění agresivity ("já jsem tady šéf")
přihlížející často nezasáhnou ze strachu, že se sami
stanou obětí, nebo nevědí, jak by měli reagovat,
nebo se necítí být zúčastnění (dívají se stranou)
možné následky pro oběť: strach chodit do školy,
poruchy spánku, snížené sebevědomí,
sebevražedné myšlenky a příp. i pokus o
sebevraždu

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf


Právní stav v Německu (obecné informace):
Co říkají německé zákony?

V současnosti zatím neexistuje žádný zákon, podle kterého by kyberšikanování bylo trestným činem. To ale neznamená, že takové jednání nemá
právní důsledky. Na jednotlivé projevy různých forem kyberšikanování lze uplatnit právní normy. Musí být však předem vyjasněno, zda šikana
probíhala veřejně nebo ne.

— Navazuje na: www.klicksafe.de

5. Příklady kyberšikany
Zeptejte se žáků, zda znají příklady ze svého nejbližšího okolí. Máte mezi svými kamarády/známými někoho takového (např. ve třídě, ve škole)?

Přejděte pak k příhodě, reakci okolí a pocitům zúčastněných. Buďte ale opatrní, protože žáci jsou ještě velmi malí. Nevyděste je.

6. Tunel urážek (jen pokud zvýší čas)
Za tímto účelem požádáme žáky, aby napsali na lístek (na kterém je nalepená lepící páska) libovolnou nadávku. Poté, co žáci dopíšou své slovo, utvoří
všichni ve třídě (až na 5 dobrovolníků) tunel. Na povel učitele projde pět dobrovolníků tímto tunelem s rukama nataženýma dopředu a ostatní je přitom
zasypou vulgarismy a polepí je lístky.

Po skončení tohto cvičení popřemýšlejte so svými žáky nad tím, co se v cvičení dělo. Nejprve se zeptejte pěti dobrovolníků, jak se cítili, pak se zeptejte i
"pachatelů".

7. Stopy, které zanecháváš na internetu
Nyní zaveďte řeč na otisky nohou ze začátku hodiny. Zeptejte se, co by mohly znamenat. Naveďte žáky na srovnání stop v reálném světě se stopami,
které zanecháváme ve virtuálním světě. → v obou případech po nás zůstávají stopy, které se občas jen velmi těžko odstraňují!

V souvislosti s tím prodiskutujte pravidla chování na internetu. Na co bychom si měli dávat pozor, když po nás někdo chce osobní údaje, když
nahráváme na internet fotografie atd.

8. Stanovit pravidla ve třídě

9. Dotazník
Zhodnocení průběhu vyučování je na konci hodiny vždy velmi užitečné pro další práci. Položte žákům otázky z následujícího dotazníku a zaznamenejte
si jejich odpovědi ve formě odrážek.

veřejně

zveřejňování videí a/nebo fototrafií bez souhlasu dotčené osoby
→ porušování osobnostních práv a práva na podobu
urážení nebo šíření lží na sociálních sítích, v diskusních fórech atd.
→ uplatnit si nárok na to, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání, nebo
podat trestní oznámení za pomluvu/očerňování

neveřejně

neustále urážení/obtěžování přes e-mail, chat nebo esemesky
→ zde lze za určitých okolností uplatnit zákon proti nebezpečnému
pronásledování

Obecně platí:

Výhrůžky, vydírání nebo nátlak jsou trestné činy! To, přes jaký komunikační
prostředek byly spáchány a zda šlo o čin spáchaný veřejně nebo neveřejně, zde
nehraje žádnou roli. Takové případy je třeba okamžitě hlásit rodičům, učitelům a
příp. i policii.

Sestavte společně pravidla chování ve třídě, která na konci
hodiny pověsíte na viditelné místo. Položte předpřipravený
plakát (viz níže) s nadpisem Kyberšikana - nám se to stát
nemůže! na stůl doprostřed kruhu. Shrňte společně se žáky
nejdůležitější poznatky z hodiny a napište je na plakát. Na
konci hodiny dejte plakát všem žákům podepsat a společně
ho pověste ve třídě.

Kyberšikana - nám se to stát nemůže!

Fotografie třídy

Připojuji se:

Jméno žáka
Jméno žáka
...

Třída 3. A

Základní škola ............

Se svými osobními údaji zacházíme opatrně!

Mé údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
patří mně
Nedávám na internet žádné ztrapňující fotografie
Mám pouze takové přátele, které znám i ve
skutečném životě

My jsme proti kyberšikaně!

Chováme se jeden k druhému přátelsky a s
respektem!
Pokud někoho budou šikanovat, pomůžeme mu...

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


Ptáme se na váš názor
Takové vyučování nás bavilo:

Na tohle tak brzy nezapomeneme:

Na tohle si odteď budeme dávat pozor:

Nejvíce se nám líbilo:

Nejméně zajímavé bylo pro nás:

Poznámky:



Zápis
vyplní pedagog

Jak hodnotíte obecně strukturu vyučovací
jednotky?

Komentář:

Jak hodnotíte poskytnutý materiál? použil jsem kompletní
materiál

byl jsem nucen hodně pozměnit
strukturu

vůbec jsem materiál
nepoužil

Komentář:

Dokázali žáci vyřešit úkoly?

Komentář:

Byli žáci pozorní po celou dobu?

Komentář:

Jaké změny v konceptu byste přivítali? Uveďte prosím konkrétní příklady.

Shrňte prosím výsledky zpětné vazby od žáků:

Název školy:

Ročník:

  

 

Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské Komise. Tato publikace (dokument) reprezentuje výlučně názor autora a Komise neodpovídá za použití informací obsažených
v této publikaci (dokumentu).
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