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TELEFON, INTERNET

Dnešní d ti jsou po íta ová generace, nej ast ji ale na mobilních telefonech nebo PC používají hry. 
My si ukážeme, jak d ležitý, ale i zneužitelný, m že být mobil i internet v život  lov ka.

Motivace:

Mobilní telefon, PC ideáln  s p ipojením na internet.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Mobilní telefon

Má jej snad každé dít , my si vyzkoušíme, jak by m l vypadat „rychlý et z“ – spojení mezi jednotlivými leny oddílu. 
M že kdykoli nastat situace, kdy n jakou „horkou“ zprávu pot ebujeme p edat všem len m oddílu a m žeme k ní 
využít „horký et z“. lenové si informace p edávají od jednoho ke druhému. Samoz ejm  m že vedoucí použít funkci 
odeslat zprávu všem, ale p ipus me pro tuto chvíli, že výše popsaná situace m že nastat.

D ti se spolu s vedoucím nau í vložit si nový kontakt do mobilního telefonu a p ípadn  jej za adit do skupiny „oddíl“. 
Starší lenové oddílu mohou ke skupin  p i adit i zvláštní vyzván ní.

Na innost se musí vedoucí p edem p ipravit, zjistíme si, kolik d tí z našeho oddílu má vlastní mobilní telefon. 
Nemá smysl innost za azovat tam, kde v tšina d tí vlastní mobil nemá. Nicmén  níže uvedené innosti m žeme 
do programu za adit i v p ípad , kdy výše uvedené innosti ned láme.

P i práci s mobilním telefonem se vrátíme i k d ležitým telefonním ísl m, vysv tlíme d tem, že tzv. tís ové volání 
a ísla policie, záchranné služby a hasi e fungují i tehdy, když nemají kredit. Povídáme si o nebezpe í zneužívání t chto 
ísel (n kdo jiný m že vážn  ekat na volnou linku), zopakujeme si d ležitá ísla 150 – hasi i, 155 – záchranná služba, 

158 – policie a 112 – spole né íslo na integrovaný záchranný systém.

Dále d tem vysv tlíme, že když budou nuceny na tato ísla zavolat, musí dodržovat ur itá pravidla:

1. P edstavit se;
2. popsat polohu!! (mohou se dovolat do úpln  jiného kraje);
3. sd lit p í inu telefonátu;
4. vy kat, až p íslušný lov k zavolá zp t pro ov ení situace.

Internet

Dnešní d ti jsou po íta ov  gramotn jší než mnohý dosp lý.

My m žeme po íta  využít k mnohým aktivitám. Samoz ejm  je výhodné, je-li PC v klubovn  a d ti k n mu mají 
p ístup.

S malými d tmi zkusíme vytvo it zvadlo na oddílovou akci – základní práce s textovým dokumentem a p ípadn  
vkládání obrázk , r zné druhy písma.

Starší mohou na internetu vyhledat dopravní spoj do místa, kam jedeme na výlet, vedoucí pak samoz ejm  ov í 
správnost údaj .

Pokud má skupina nebo oddíl vlastní webové stránky, ukážeme všem d tem, jak se na n  dostanou, jaké informace tu 
m žou najít a jak t eba p ispívat do diskuze nebo se on-line p ihlásit na akci.

Upozorníme d ti také na skute nost, že existují webové stránky sdružení Pionýr, a pokud máme v klubovn  možnost, 
ukážeme jim, jak vypadají.

Upozorn ní : v souvislosti s nízkou tená skou gramotností mají dnešní d ti i v tší potíže s vyhledávání na internetu, 
m žeme se tedy zam it i na procvi ování vyhledávání zadaných informací formou sout že nebo hry. 

P íklad : kdo první najde zem pisné i historické informace o míst , kam se chystáme na výpravu, vlakové i autobusové 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci a k u ení.

Zvládne jednoduchou práci s mobilním telefonem a internetem.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

10 minut

as realizace

45–90 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

do 20

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Moje poznámky:

U této innosti je  t eba brát na z etel jistá omezení u d tí s diagnózou 
dyslexie, dysgra  e... (p esmyky písmen, slabik, pomalejší tení, 

porozum ní textu...). P i aktivit  jim musíme dát dostatek asu, aby zadané úkoly byly spln ny. V kolektivu /týmu/ 
mohou zastávat pozice myslitel , návrhá , nemusejí se tedy podílet p ímo na psaní textu.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

spojení na výlet, turistické zajímavosti, ale t eba také informace o historické osob , oblíbené knížce apod.

M žeme pak spole n  napsat lánek na skupinový, krajský i republikový web o naší innosti nebo vyda ené akci.

Celá práce s internetem a PC je zam ena na jeho praktické užití, turnaje v po íta ových hrách nejsou úpln  tím 
správným, ím bychom se m li v oddíle zabývat. Velmi vhodné je zmínit problematiku kyberšikany – natá ení kritických 
situací na mobilní telefon a následné zve ejn ní na internetu.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, P átelství a Poznání.


