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Jaká jsou pravidla 
pro nakupování, 
placení, bydlení…

Připravujeme se  
na průzkumnou 

misi, máme zjistit, 
jak to chodí u vás na 

Zemi.

N-a-z-d-a-r pozemští 
přátelé, zdravíme 

z výcvikového centra 
z Marsu.

Ve výcvikovém 
programu jsme 
dostali tuhle 

učebnici, projdeme 
ji společně, abychom 

se u Vás mohli 
rychleji  

zorientovat?
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Zdůvodnění
• Když není tolik odpadků, nemusím tak často chodit 

s košem.
• Nemusím se pořád rozčilovat, že mi něco nefunguje.
• Nemusíme vyhazovat jídlo, co jsme nezvládli sníst.
• Nehromadí se mi doma věci, které nepotřebuji.
• Neplýtvám plastovými taškami, které zamořují přírodu.
• Věci z mrazáku ztrácí vitamíny.
• Letadla propálí spoustu paliva.
• Hračky nebo oblečení v Asii často vyrábí i děti, které by 

měly spíš chodit do školy, než pracovat.

Nakupuješ

NIKDO NENÍ TAK BOHATÝ,  
ABY SI MOHL KUPOVAT LEVNÉ VĚCI

V obchodech najdeš nepřeberné množství výrobků nebo služeb. 
Z  potravinových regálů číhají barevné čokolády a sladkosti 
odlišné kvality a ceny, ovoce a zeleninu pořídíš z různých koutů 
světa. Můžeš si koupit originál tenisky nebo padělek z Asie. Jak 
se ale v té kupě věcí vyznat?

NAKUPUJI A PŘEMÝŠLÍM
Nakupování je velká zodpovědnost. To, co, kolik a jak nakupíš, 
ovlivní spoustu dalších věcí. 

Ke každé z následujících pěti vět přiřaď její zdůvodnění 
(může jich být i víc).

Co je kvalita a jak ji poznat?

že mi něco vydrží, protože je to z dobrého materiálu;
že se můžu spolehnout na to, že mi věc bude fungovat;
že je všechno tak, jak si představuji;
že mi něco chutná a neudělá se  
mi z toho špatně, nebo  
mi to neublíží na zdraví.

• Za kvalitn
ími věcmi je spousta práce, 

a proto mohou být dražší.

•	 Čím kvalitnější zboží koupíš, tím je 

menší pravděpodobnost, že ho 

budeš muset brzy reklamovat 

nebo kupovat nové nebo že si 

pokazíš chuť a zdraví.

Kupuji jen to, co potřebuji, a co dlouho vydrží.
Co nejméně obalů a krabiček.
Vezmu si vlastní tašku nebo batoh!
Lepší je jablko od nás, než to, které cestovalo v mrazáku 
z Afriky.
Nechci něco, co vyrobil někdo, kdo se u toho trápil. 
Třeba děti, které by měly chodit do školy.
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Připravte se,
výcvik začíná!



energetický štítek – 
uvádí informace o tom, 
kolik výrobek spotře-
buje energie, když pra-
cuje, jak je hlučný atd.

zelený bod – výrobce 
uhradil poplatek za zli-
kvidování výrobku, až 
doslouží

výrobek je bezpečný  
a schválený pro prodej 
v Evropě

Miník
1 kus: 100g

cena za kus: 30Kč

Měrná cena 

částka, která udává, 

kolik by stál 1 l, 1 m,  

1 kg výrobku, uvádí se 

proto, aby se mohly 

jednodušeji srovnávat 

ceny různě velkých 

(různě objemných nebo 

různě těžkých) výrobků
Maxík
1 kus: 250g

cena za kus: 70Kč

Prodejní cenačástka, kterou za výrobek zaplatíš na pokladně

Zkontroluj, jestli jsi objevil všechno: název, adresa a logo 
výrobce, jméno sušenky, nutriční hodnoty, složení, hmotnost, 
značky.

Na cenovkách v obchodech najdeš dvě ceny: prodejní a měrnou.
CENY

Namísto dlouhosáhlého popisu se na obal tisknou 
značky. Značí třeba z jakého materiálu je obal, že 
obsah balení je nebezpečný nebo naopak šetrný 
k životnímu prostředí, že výrobek má nějaké vy-
znamenání (certifikát).

JAK ČÍST OBALCO ZNAČÍ ZNAČKY NA OBALU?

Spočti, který sýr je levnější v přepočtu na 1 Kg.
Nemáš k svačině nějakou sušenku? Jestli ano, vezmi si ji do 
ruky a prohlédni si obal. Co na něm vidíš? Napiš si to na 
papírek.

kolik pracích dávek, ne-
boli kolikrát s práškem 
můžeš vyprat

výrobek, který myslí na 
životní prostředí

z  jakého materiálu je 
obal nebo výrobek 
vyroben, dá se z  něj 
vyčíst, do jakého kon-
tejneru na tříděný od-
pad patří

Promysli, jaké značky patří na obal pračky 
a pracího prášku, vystříhni obrázky z okraje 
stránky a dolep do správných okýnek.
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prodejní cena

měrná cena

•	 Na pokladně ti musí naúčtovat cenu, která 

je na cenovce. Kdyby ti tvrdili, že tyčinka 

byla v akci minulý týden a teď už zase platí 

normální cena, nedej se. Platí to, co je na 

cedulce!
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Že bych k těm lyžím rovnou  

přikoupil i obal na ně?

Spotřebujte do...

Záruční doba...

Minimální trvanlivost do...

ZÁRUKY
Co když ti rodiče koupí tablet a on za měsíc používání najednou 
přestane fungovat. Černá obrazovka, a nejde zapnout. Naštěstí 
existuje záruka. Ta zajistí, že můžeš tablet, který se bez tvého 
přičinění rozbil, reklamovat a chtít zadarmo opravu, výměnu 
nebo vratku peněz. 

U oblečení nebo elektroniky po dva 
rok
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uč

í p
rod
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 za to, že pokud  

         se ti koupená věc rozbije, nějak   
 

ti to vynahradí.

NÁKUP NA INTERNETU
Je to jednoduché, párkrát klikneš do počítače a pošťák ti 
cobydup doručí balíček.

Jen pozor, při nákupu na internetu se snáz necháš nachytat. 
Když jdeš do své oblíbené cukrárny, znáš prodavače, možná  
i cukráře, který dort vyráběl, můžeš si sladkosti prohlédnout 
a „očuchat“. To na internetu nejde. Mnohdy nevíš, kdo ti co 
prodává. Proto zbystři!

Jak se pozná důvěryhodný internetový obchod:

Má na svých stránkách jméno, adresu a kontakt.

Má vypsané „obchodní podmínky“, tj. na co máš právo, když 
nakupuješ, jak se dá platit nebo jak vrátit zboží, které ti 
nevyhovuje.

Má dobré reference, tzn., že spousta spokojených zákazní-
ků obchod pochválí.

Víš, že když si něco koupíš na internetu  
a nevyhovuje ti to, tak to můžeš do 14 dnů 
zadarmo vrátit?

Popřemýšlej o výhodách a nevýhodách 
nakupování na internetu. Dodělej smajlíky 
a mračouny k jednotlivým bublinám.

?
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U použitých věcí se může záruka zkrátit na 12 měsíců.
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Nepodlehnu tlaku 
prodavače. Mám čas 
rozmyslet si nákup.

Fuj, takhle to nesmrdí 

ani v noře sfunka!
Mám větší výběr.

Snáz podlehnu

 „já to chci“.

Nemůžu si 

to vyzkoušet.

Šetřím čas.



přeražená hokejka
Reklamace znamená postěžovat si prodejci, že výrobek je 
nekvalitní, něco mu chybí nebo přestal fungovat. Tím, že věc 
reklamuješ, chceš, aby se chyba napravila. 

Reklamovat se dají pouze věci, které jsi sám nepoškodil nebo 
nezpůsobil. 

TIPY PRO NAKUPOVÁNÍCO JDE A CO NEJDE REKLAMOVAT

Škrtni v bublinách věci, které se nedají 
reklamovat, a zdůvodni, proč si to myslíš.

Nákup s ufonem 
Ufonům dochází zásoby jídla a rozhodli se 
navštívit náš pozemský obchod. Mají jen 
mimozemskou měnu a musí ji přeměnit na 
koruny, aby mohli nakoupit. 
1 ET kačka = 6 Kč. Ufoni chtějí nakoupit za 
11 ET kaček. Kolik je to českých korun?

Napište ufonkům seznam, co by si mohli 
za vyměněné koruny nakoupit z našeho 
obchodu. 

Když jdeš nakoupit, je pro tebe připravena spousta lákadel, 
abys utratil co nejvíc peněz. Představ si třeba supermarket. 
Obchodníci tam působí na náš: 

sluch – v obchodě hraje hudba, abys měl dobrou náladu;

čich – voní ti v supermarketu čerstvé housky? To, abys měl 
pocit hladu. Hladový člověk totiž víc nakupuje;

zrak – fotografie čokolády nebo čerstvých jahod – a už 
dostáváš chuť a dáváš do košíku víc, než jsi měl v plánu. Ty 
největší a nejdražší dobroty máš v úrovni očí, abys je zahlédl 
na první pohled, nebo u kasy, kde stojíš frontu na placení  
a ještě můžeš do košíku na poslední chvíli něco přihodit.

Pokud nechceš utratit víc než máš, nebo než plánuješ, je  
potřeba nepodlehnout všem těm lákadlům. A jak na to? 

•	 Napiš si nákupní seznam a nekupuj 

nic navíc.

•	 Vezmi si co nejmenší košík, do velkého se 
totiž líp „přihazuje“.

•	 Když tě něco láká, zeptej se sám sebe – opravdu 

to potřebuji, nebo jsem jen někomu skočil na lep?
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politý mobil

pingpongová pálka, které se 
odlupuje pěnový povrch

ulomené kolečko na nové 
brusli

To samo! 

nová čepice, která se 
páře

přečtená knížka, která 
se ti nelíbila



mobilní telefon

sluchátka

banán

foťák

míč

lyže

JEDINĚ U NÁS!
Obchodníci často používají lákavé slogany, „kouzelná“ slovíč-
ka, která vás mají přesvědčit k nákupu. Ber je všechny s nad-
hledem. Znáš to, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Reklama 
zpravidla chce člověka přesvědčit, aby danou věc nebo službu 
koupil a moc o tom nepřemýšlel… 

REKLAMA

LIKVIDACE 
PRODEJNY!

PŘI NÁKUPU  
3 KUSŮ  

NEJLEVNĚJŠÍ 
ZDARMATRIČKA OD 

 100 Kč

POSLEDNÍ DEN 
VÝPRODEJE!

NEJVYŠŠÍ 
KVALITA ZA 
ROZUMNOU 

CENU!

SLEVA DO 
VYPRODÁNÍ 

ZÁSOB

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

Zahraj si hru: staň se obchodníkem a snaž se kamarádovi 
prodat nějakou věc z obrázků. Snaž se ho jakkoliv přesvědčit, 
že právě to, co jsi vybral, je ta nejlepší věc na světě, kterou 
musí mít. V úkolu ti pomohou i reklamní slogany, které jsme 
ti připravili a které často vidíš na různých obchodech.

Až s hrou skončíš, prodiskutuj svou obchodní strategii se 
třídou, a zkus si odpovědět na následující otázky:
• Bylo všechno, co jsi říkal, pravda? Pokud ne, proč?
• Co bylo při prodeji nejpřesvědčivější?
• Jaká reklama se ti v poslední době nejvíc líbila? Proč?
• Je v té reklamě všechno podle pravdy?

50 % NA 
VŠECHNO

pletená čepice

počítadlo

ukulele

2 + 1 
ZDARMA!
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Na dodržování zákonů dohlíží dozorové orgány, například: 

Česká obchodní inspekce neboli ČOIka, která kontroluje 
hlavně dodržování kvality výrobků, jejich zdravotní nezá-
vadnost a bezpečnost. Hlídá také, jestli se  v prodejnách, 
v  restauracích, fastfoodech, na tržištích apod. nešidí při 
účtování cen, nalévání nápojů nebo při vážení zboží a nepo-
užívají zakázané fígle. 

Kvalitu potravin a nápojů kontroluje Státní zemědělská  
a potravinářská inspekce (www.szpi.cz). Dodržování hygie-
nických předpisů v restauracích a jiných provozovnách sle-
dují hygienické stanice.

Fígle obchodníků, dobrá kvalita, reklama, reklamace, kdo má 
jaké právo nebo povinnost, co je fér a není fér, jak se v tom 
vyznat? Můžeš se zeptat paní učitelky, rodičů… Ale když ani 
oni nebudou vědět, můžete společně kontaktovat nějaké od-
borníky:

KDO NÁM POMŮŽE

SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE

DOZOROVÉ ORGÁNY

Spotřebitelské organizace ti obvykle poradí nezávisle a zadar-
mo. A kdo třeba? 

Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz), 
která v současné době sdružuje 40 občanských poraden  
a dalších kontaktních míst. 

Nezisková organizace dTEST (www.dtest.cz), která kromě 
poradenství nezávisle testuje a porovnává zboží. 

Sdružení českých spotřebitelů (www.konzument.cz).

SHRNUTÍ – NAKUPUJEŠ

Vyplatí se kupovat kvalitní věci, protože dlouho vydrží, 
dá se spolehnout na to, že dobře fungují nebo chutnají 
a neublíží ti na zdraví. 

Při nakupování bys měl přemýšlet o tom, jaký vliv má 
to, co kupuješ, na životní prostředí nebo život tvůj 
nebo někoho dalšího.

Při nakupování (potravin, elektroniky, oblečení) pro 
tebe prodejce připraví spoustu lákadel a triků, jak tě 
přimět, abys utratil co nejvíc peněz. Pokud nechceš 
jen tak jednoduše podlehnout, zkus se před každým 
nákupem sám sebe zeptat: „opravdu to potřebuji  
a budu si s  tím dlouho hrát?“, „udělá mi to opravdu 
velkou radost – na dlouho?“. Při nákupu potravin 
pomáhá napsat si nákupní seznam a toho se držet.

Na obalu výrobků najdeš symboly a značení, s pomocí 
kterých ti výrobce sděluje důležité informace. Nepře-
hlížej je!

U potravin musíš na obalu hlídat datum použitelnosti 
a datum minimální trvanlivosti. Po datu použitelnosti 
neboli „spotřebujte do“ by se už potraviny jíst neměly, 
po datu minimální trvanlivosti se jíst mohou, pokud se 
na pohled nezdají být zkažené.

U potravin se na cenovkách v obchodě píší dvě ceny – 
měrná a prodejní. Prodejní udává, kolik za věc zaplatíš 
na pokladně, měrná zase kolik by stál 1 l, 1 kg nebo 1 m 
výrobku.

Nakupovat na internetu je z mnoha důvodů výhodné, 
například to šetří čas, v  nabídce je spousta věcí 
z  celého světa a věci bývají levnější než v  obchodě. 
Zároveň ale člověk musí být obezřetný, protože si věci 
nemůže dopředu vyzkoušet, snadno toho nakoupí víc 
nebo může spadnout do pasti nějakého podvodníka.

Když si kupuješ výrobek, prodejce ti poskytne dvouletou 
záruční dobu. Ta zajistí, že můžeš věc, která se bez 
tvého přičinění rozbila, reklamovat a chtít zadarmo 
opravu, výměnu nebo vrácení peněz. 

Při nakupování máš svá práva. Pokud si s nimi nevíš 
rady, zeptej se dospělého. Existují také odborníci 
ze spotřebitelských organizací, kteří poradí, a na 
zákony obecně dohlížejí dozorové orgány, jako jsou 
Česká obchodní inspekce nebo Státní zemědělská  
a potravinářská inspekce.
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Který chleba je výhodnější koupit a proč?

Který sýr je levnější v přepočtu na 1 kg?

Které balení sýra je lepší vzít, aby nebylo tolik odpadků 
z obalů?

Které mléko je levnější? Nezapomeň počítat se slevou.

Oba jogurty jsou stejně kvalitní, který si vybereš? Ten, kte-
rý má menší cenu za kus, nebo ten, který je levnější v pře-
počtu na měrnou cenu?

Úkol 2
Na krabičce čaje jsi našel značení. Co znamenají? Přiřaď 
správnou definici k příslušnému symbolu:

Než vybereš, odpověz na následující otázky:

chleba  

sýr  

mléko  

jogurty  

čaj  

CELKEM

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kolik ti zbyde?

Chléb Zrnko    1,2 kg

36 Kč
 Cena za 1 kg: 30 Kč

Čaj   20 sáčků         37,5 g

50 Kč
 Cena za 100 g: 133 Kč

Mléko Cecík          1 l

30 Kč
 Cena za 1 l:  30 Kč

Mléko Vemeno 1 l

25 Kč
 Cena za 1 l: 25 Kč

Sýr Rytíř 200 kg

46 Kč
 Cena za 1 kg: 230 Kč

Sýr Kavalír    100 g

23 Kč
 Cena za 1 kg: 230 Kč

Chléb kváskový 0,8 kg

36 Kč
 Cena za 1 kg:     45 Kč

PŘI KOUPI 2 KS SLEVA 15 KČ

SPECIÁLNÍ NABÍDKA FAIR TRADE!

1) 

2) 

3)

4) 

5)

Podle odpovědí výše spočítej, kolik tě bude stát nákup:

Lidé z Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky pro 
nás pěstují například kávu, kakao, čaj nebo 
banány. Stává se, že za svou práci nedosta-
nou spravedlivě zaplaceno, jejich děti chodí 
také pracovat, namísto aby chodily do školy. 
Značka zaručuje, že výrobek, který sis koupil, 
pochází z fair obchodu. Že lidé, kteří ho vypěs-
tovali, dostali fair zaplaceno, aby se mohli mít 
stejně dobře jako ty.

1) 

Zdravé a kvalitní jídlo vyrobené 
s ohledem na životní prostředí.

2)

Úkol 1
Dostal jsi od mámy nákupní seznam, na kterém je: 
•	 1 chleba

•	 200 g tvrdého sýra na strouhání

•	 2 litry mléka

•	 4 ovocné jogurty

•	 1 krabička čaje

Na nákup máš 300 Kč. Co ušetříš,  
to si můžeš nechat.
Jdeš do potravin a sleduješ cenovky:

PRACOVNÍ LIST – NAKUPUJEŠ
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Šetřit životní prostředí znamená ušetřit i koruny. Níže najdeš 
základní tipy pro to, co dělat doma, aby se neplýtvalo přírod-
ními zdroji ani penězi.

JAK DOMA ŠETŘIT A UŠETŘIT

Zhasínej. Lepší jsou LED žárovky než ty běžné.

Neumývej nádobí pod tekoucí vodou, používej 
myčku, nebo napusť dřez. 

Dej přednost sprše před vanou plnou vody.

Nepřetápěj, s teplými ponožkami a svetrem se nižší 
teplota v pohodě zvládne.

Před topením by neměl stát nábytek nebo gauč. 
Zabraňuje to účinnému vytápění.

Větrat se doporučuje nárazově 5 – 10 minut několikrát 
denně. 

Vypínej přístroje, když je nepoužíváš déle, tak je 
vyndej ze zásuvky, nebo pořiďte zásuvky s vypínačem.  
I v úsporném režimu se spotřebovává energie.

Pozor na kapající kohoutky nebo protékající záchod. 

Při vaření používej pokličku. Nejen že se voda uvaří 
mnohem dřív, ale zároveň ušetříš až 75 % energie.

Přemýšlej o odpadu, nakupuj ho co nejméně  
(v podobě obalů), recykluj a třiď.

K VALITA

O ČEM TO BYLO:

ZODPOVĚDNÝ 
NÁKUP

PRODEJNÍ 
CENA

MĚRNÁ CENA

ZNAČENÍ NA 
OBALECH

V ÝHODY A NEV ÝHODY 
NAKUPOVÁNÍ NA INTERNETU

Z ÁRUČNÍ 
DOBA

DOBA 
POUŽITELNOSTI

DOBA MINIMÁLNÍ 
TRVANLIVOSTI

REKL AMA TRIK Y 
PRODEJCŮ

SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZ ACE

DOZOROVÉ ORGÁNY

Bydlíš
Planeta Země dostává zabrat. Spotřeba společnosti roste, 
odpadky se kupí na pevnině i v oceánech a přírodní zdroje se 
postupně vyčerpávají. Co můžeš udělat, abys aspoň trochu 
pomohl životnímu prostředí? 
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pumpa/
čerpadlo

čerpání ze 
zdroje vody

těžba a přeprava ropy

výroba plastu

výroba a přeprava 
PET lahví

   balená voda

kohoutková voda

voda ze studánky

plnění PET lahví

skladování

převážení do meziskladu 
a do obchodu

převoz do 
domácnosti

Zamyslel ses někdy, jakou cestu voda musí „utéct“, aby se do-
stala až k tobě? Prohlédni si obrázky níže a popovídejte si ve 
třídě o cestě vody, která se k tobě dostane různými způsoby.

Ve vodě vznikl život a bez vody není života. Voda je draho-
cenná a pro člověka není ničím nahraditelná surovina, mnoha  
významů a využití. 

CESTA VODYVODA

Kde všude a k čemu se používá voda?

Odpověď: pití, hygiena, k zalévání ovoce, zeleniny, květin, 
při chovu zvířat (všechna zvířata pijí), v rybolovu, k dopravě, 
rekreaci i sportu, v průmyslu – k chlazení, vytápění, ohřívání, 
k výrobě elektrické energie. Voda má také vliv na to, jak to 
v přírodě vypadá a jak se na světě cítíme (jestli je nám teplo, 
zima, jestli dýcháme suchý nebo vlhký vzduch).  

Zásoby sladké vody na Zemi se snižují. Vodní zdroje a zásoby 
sladké vody nejsou nevyčerpatelné, proto musíme tyto zdroje 
udržovat a chránit.

Tak například průměrná denní spotřeba pitné vody jednoho 
z nás je zhruba 90 litrů. V západní Evropě je to 150 až 200 litrů 
na osobu a den, v Americe 300 litrů a v zemích třetího světa 
jen 10 litrů na osobu denně. Rozdíly mezi zásobami vody a její 
spotřebou v různých zemích se neustále prohlubují a předpo-
kládáme, že spotřeba vody bude v následujících letech stále 
stoupat.

Najdi v obrázcích fígle (triky), jak se dá ušetřit voda.

přeprava 
vodovodem do 
vodojemu a do 

domácnosti 
(vodovodní síť)

karafa doma

úprava vody

skladování

likvidace prázdné 
PET láhve

Nejvíc vody spotřebujeme při: 
•	 koupání ve vaně (až 150 litrů),
•	 praní (až 80 litrů),
•	 mytí nádobí (až 30 litrů),
•	 splachování záchodu (až 12 litrů).

!
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Plasty byly skvělým objevem, ale zároveň jsou i „průšvihem“ 
pro životní prostředí. Hromadí se na pevnině i ve vodě a zjistilo 
se, že se rozpadají na mikročástice, které pronikají do organi-
zmů, kde škodí. Proto se spousta lidí i politiků používání plastů 
snaží omezit. Plasty na jedno použití mají vymizet úplně.

Plast neboli „umělá hmota“ je lidským výtvorem. V přírodě se 
nevyskytuje. Plasty se nejčastěji vyrábějí z ropy, některé pak  
z uhlí, ze zemního plynu nebo dřeva. 

První plast byl vyroben roku 1862. Do té doby se k výrobě vše-
ho možného používaly přírodní materiály, jako jsou dřevo, sklo, 
keramika, slonovina nebo jantar. Plasty tyto drahé materiály  
v mnoha případech úplně nahradily. 

Dnes se plasty používají v  průmyslu, hlavně ve stavebním  
a automobilovém, dále také v elektrotechnickém, potravinář-
ském, oděvním nebo v kosmetice. Třeba tričko, které máš na 
sobě, může obsahovat plast (umělé vlákno).  

PLAST

Označ smajlíky a mračouny výhody a nevýhody plastů.

Zamysli se nad rolí plastů ve svém životě. Do prvního 
sloupečku napiš deset plastových věcí, které často používáš. 
Do druhého pak zkus vymyslet neplastovou alternativu.

Vystříhej plastové výrobky a nalep je do rámečků podle 
toho, zda se dají použít jen jednou a pak se vyhodí, nebo zda 
se dají použít víckrát.
Pobavte se ve třídě, zda je možné používání jednorázových 
plastů omezit.

vatové tyčinky  
na čištění uší

krabička od sendviče

hřeben

plastový příbor

hračka

lahev na pití22 23

jsou pevné a odolné

nerezavějí

dlouho se  
v přírodě rozkládají

mikročástečky polykají 
ryby a zvířata a pak my, 

lidé

při hoření zamořují 
ovzduší a ničí ozónovou 

vrstvu

izolují elektrický proud

nahrazují drahocenné 
přírodní materiály

jsou lehké

hromadí se v oceánech



ELEKTRICKÁ ENERGIE
Elektrická energie se ze země získává velmi složitým způso-
bem, a při tom rozsvítit světlo nebo zapnout televizi je tak 
snadné. 

Odškrtej si věci, které máte doma na elektřinu nebo na 
baterky. Pokud něčeho máte víc, dopiš i počet. Pokud si 
vzpomeneš na něco, co není v seznamu, dopiš to.

Chemické látky jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Léky, 
čistidla, umělé hmoty atd. nám ulehčují život, ale 
řada chemických výrobků může při neopatrném za-
cházení způsobit vážná poranění, dokonce i smrt. 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
V DOMÁCNOSTI

Jaká nebezpečí mohou díky chemickým látkám hrozit 
v domácnosti: 

otrava z  potravin (třeba sůl je velkém množství toxičtější 
než alkohol, plesnivé potraviny způsobí v nejlepším případě 
velké bolení břicha),
otrava z léků (pozor na barevné pilulky, které vypadají jako 
bonbóny),
požár nebo výbuch (hořlavý je třeba benzín, barvy, laky, 
ředidla; kromě ohňostrojů a petard mohou vybuchnout  
i propanbutanové lahve),
popálení a poleptání (žíraviny – látky, které ti „sežerou“ 
kůži, obsahují třeba prostředky na čištění záchodu nebo 
ucpaného odpadu; kuchyňský ocet může způsobit nevratné 
poškození zraku),
alergie (například z výrobků z PVC se do vzduchu uvolňují ftalá-
ty, které mohou způsobovat alergie, malé děti by hračky z PVC 
neměly cucat, aby se jim „jedy“ neuvolňovaly přímo do pusy).

Podle naší nápo-
vědy výše zakrouž-
kuj v obrázku, jaká 
nebezpečí na tebe 
mohou v domác-
nosti číhat.

GHS01
výbušné látky

GHS06
toxické látky

GHS02
hořlavé látky

GHS08
látky nebez-

pečné pro 
zdraví

GHS09
látky nebez-
pečné pro ži-

votní prostředí

Kdybys chtěl, můžeš si zjistit, kolik korun který spotřebič 
„propálí“, je to vidět na energetickém štítku, viz strana 7 této 
učebnice. Tak třeba žárovka s příkonem 100 W za jednu hodinu:

topení/kotel

pračka

sušička

kartáček na zuby

fén

holicí strojek

střihač vlasů

mikrovlnka

trouba

lednice

mrazák

varná konvice

myčka nádobí

mixér

tyčový šlehač

kávovar

televize

rádio

reproduktory

gramofon

hifi sestava

počítač

tiskárna

skener

tablet

mobil

světla

lampy/lampičky

hračky na ovládání 
nebo na baterky

Víš, kolik měsíčně zaplatíte za elektřinu? Zeptej se doma. 

Žárovka svítí 10 hodin: 100 W x 10 h = 1000 W 
Za elektřinu se platí v kWh: 1000 W / 1000 = 1kW 
1 kWh stojí zhruba 2 Kč, za 10 hodin tedy prosvítíš 2 Kč.

To moc není, viď, ale to je jen jedna žárovka. Když se podíváš 
na seznam výše, korun bude o mnoho víc. 

Výroba energie je velmi nákladná a všude slyšíme, že některé 
přírodní zdroje brzy dojdou. Můžeš ty sám něco ovlivnit, ušetřit 
nějaké peníze a hlavně pomoct životnímu prostředí? Pár tipů 
ti dáme, ale určitě jich vymyslíš spoustu dalších. Můžeš třeba 
doma nakreslit komiks, abys motivoval i ostatní v rodině. 

•	 Netopit si 
n a b í j e č k o u 

od notebooku 
nebo tabletu.

•	 Vypnout na noc mobil. 
Klidně úplně.

•	

•	

•	

•	

•	

Všímej si symbolů na obalech, které o nebezpečí 
napoví:

!

toxický = jedovatý

Ááá, to je teplíčko...
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ODPADY
Úkol 2
Zjisti, kolik rodiče doma platí za kWh (kilowat hodina – 
jednotka spotřeby energie) a vypočti, kolik bys zaplatil za rok 
za elektřinu na provoz lednice z obrázku:

Úkol 1
Každý domácí spotřebič (pračka, lednice, varná konvice atd.) 
musí být označený energetickým štítkem. Ten napovídá 
o důležitých vlastnostech spotřebiče a díky němu můžeš 
jednoduše před nákupem srovnávat různé modely od různých 
výrobců. Přiřaď k informacím z obrázku energetického štítku 
lednice popisky, abys příště věděl, kde co najdeš: 

PRACOVNÍ LIST - BYDLÍŠ
Třídíš a máš pocit, že víc „eko“ už nemůžeš být? Velký omyl. 
Třídění a následná recyklace spotřebovává mnoho energie  
a recyklovat se nedá do nekonečna. 

Nejdřív usiluj, aby odpad vznikal co nejmíň nebo vůbec. Nej-
víc energie a materiálů se ušetří, když se nic nevyrobí.

Věci využívej co nejdéle a opakovaně. Tyto mohou sloužit  
k prvotnímu účelu, ke kterému byly vyrobeny, později i jako 
okrasné či jinak užitkové.

Třídění a recyklace jsou až na posledním místě. Recyklace 
je lepší než spalování nebo skládkování.

Angličani radí: „Reduce, reuse, recycle!“, což znamená – 
omez (plasty na jedno použití, nerecyklovatelné výrobky, 
přemýšlej nad množstvím obalů, atd.), používej vícekrát 
(nezahazuj věci po prvním použití, nebo když už se ti něco 
nehodí, pošli to dál!), recykluj! 

Napiš, co se do kterého kontejneru hází podle barvy.
Ukliď odpadky do správných kontejnerů.

•	 Výrobce spotřebiče

•	 Model

•	 Energetická třída (jak je 
spotřebič úsporný – čím 
zelenější, tím lepší)

•	 Spotřeba energie za rok 

•	 Hlučnost

•	 Kolik se dá využít 
prostoru na chlazení

•	 Kolik se dá využít 
prostoru na mrazení

Domácí úkol: Zjisti, jaké informace najdeš na energetickém 
štítku pro vysavač, pračku a myčku.

rodiče platí za kWh 

spotřeba lednice za rok

roční útrata: počet kWh × cena

Kč

208    kWh

Kč
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Internet jsou otevřené dveře do úžasného světa informací, přá-
telství a obchodů. Jednoduše dohledáš zprávy z opačné strany 
zeměkoule, snadno můžeš komunikovat s kamarády odkudkoliv, 
stáhneš si hudbu, která se ti líbí, nakoupíš oblečení z bazaru, na-
jdeš „hračku“, kterou v  žádném „krámu“ u vás ve městě nikdy 
neměli, podíváš se, kdy bude zítra pršet. 

Ale všechno má své ALE. I internet. I tam mohou číhat podvod-
níci, manipulátoři, virové programy, špióni… Navíc může internet 
způsobit závislost podobnou závislosti na drogy nebo alkohol…

V síti

UDR ŽITELNÁ 
SPOTŘEBA 

Šetřit životní prostředí znamená ušetřit i koruny. Sta-
čí málo, například zhasínat, poctivě vypínat počítač 
nebo televizi nebo dát si sprchu namísto vany.

Voda je nenahraditelná surovina, používáme ji na pití, 
k mytí, pro zvířata, k cestování nebo v průmyslu. V rám-
ci udržitelné spotřeby můžeš přemýšlet i o maličkos-
tech, jako zda si dát vodu z PET láhve, kterou pak vyho-
díš, nebo z kohoutku, která je stejně kvalitní. 

Plast nahrazuje drahocenné přírodní materiály, a pro-
tože má spoustu skvělých vlastností, používá se téměř 
ve všech oborech lidského života. Na druhou stranu 
čeho je moc, toho je příliš, plasty se hromadí na zemi 
i ve vodě, jako mikročástečky i ve všem živém. Proto 
se např. uvažuje o zákazu používání plastových věcí na 
jedno použití.

Doma se používá spousta chemických látek, které nám 
usnadňují život, ale také nám ho mohou při nespráv-
ném používání pěkně poškodit. Sleduj symboly na oba-
lech, abys věděl co a jak.

U elektrických spotřebičů prozkoumej energetické štít-
ky, napoví mnohé o spotřebě elektřiny, hlučnosti atd.

„Reduce, reuse, recycle…“

Netolizmus je závislost na internetu ve všech formách, tzn. 
na hraní webových her, chatování, sledování e-mailů, surfová-
ní apod. Jde o tzv. virtuální drogy, kam patří i mobilní telefon  
a televize. Jde o závislost, která aktivuje stejné mozkové cen-
trum jako tvrdé drogy.

ZÁVISLOST

SHRNUTÍ - BYDLÍŠ

Test závislosti na internetu 
Spočítej, na kolik otázek odpovíš „ano“. Pokud jich bude 
víc než tři, asi ti trochu zplacatěl život do tvaru obrazovky. 
Vypadá to, že tvůj nejlepší kamarád je mobil a na procházku 
jsi šel naposledy před dvěma lety. Trochu se nad sebou 
zamysli.

O ČEM TO BYLO:

– VODY 

– ENERGIE 

– PL ASTŮ 

NEBEZPEČNÉ L ÁTK Y 
V DOMÁCNOSTI

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Není ti dobře, když ti v mobilu dojde baterka?
Potřebuješ být připojený k internetu pořád?
Dáváš přednost hře na počítači před jídlem  
a pitím?
Jíš jídlo z fastfoodu během počítačové hry?
Štve tě, když nejsi na signálu?
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Díky tomu, že je internet otevřený komukoliv a kdokoliv na in-
ternet může vstoupit, aniž bys ho viděl, natož trochu poznal, 
nemůžeš odhadnout, s kým máš tu čest. Proto je dobré být 
opatrný a dávat si na jistá rizika pozor.

BEZPEČNOST NA INTERNETU

Nevěř každé informaci, kterou se na internetu dozvíš, a vše 
si ověřuj třeba u rodičů nebo ve škole.

Nezveřejňuj o sobě, své rodině a kamarádech žádné osobní 
informace.

Neposílej nikomu své intimní fotografie. Ani je sám nikde 
nezveřejňuj. Nikdy nevíš, kdo si je prohlédne, stáhne a kdy 
a kde je zveřejní.

Neoetevírej přílohy, videa nebo odkazy, které přijdou  
z e-mailové adresy, kterou neznáš.

Nedávej svoje telefonní číslo nebo adresu nikomu, koho ne-
znáš. Raději se poraď s někým, komu věříš, co máš udělat.

Neodpovídej na vulgární nebo neslušné zprávy. Když se  
s někým nechceš bavit, tak se s ním prostě nebav. Domů si 
taky nepřivedeš člověka, který je ti nesympatický.

Nebuď líný si přečíst zprávy a varování, které ti ukáže mobil 
nebo počítač. Když jim nerozumíš, zeptej se, nebo radši od-
mítni. Mohlo by se stát, že se ti nainstaluje něco, co vůbec 
nechceš, a ještě ti to zaviruje zařízení.

Kyberšikana je zneužívání prostoru internetu, třeba sociálních 
sítí, nebo mobilů k záměrnému znectění někoho druhého. Zlý 
nebo hloupý člověk někoho napadá třeba tím, že o něm opa-
kovaně zveřejňuje urážlivé statusy na sociálních sítích a poni-
žující fotografie nebo videa. Je to o to nebezpečnější, že kyber 
svět nezná hranic. 

Kyberstalking znamená sledování a následné pronásledování 
na internetu nebo s  pomocí mobilu. Zlý nebo hloupý člověk 
se nejdřív se svou obětí snaží navázat kontakt pomocí soci-
álních sítí, e-mailů, SMS zpráv nebo zasíláním nevyžádaných 
dárků. Když to nefunguje, začne vyhrožovat a použije k tomu 
informace, které má ze sociálních sítí („ty šaty ti včera sluše-
ly“, „řeknu, že jsi kouřil“…). Všechno končí nenávistnými, agre-
sivními zprávami, někdy dokonce i osobním napadením. 

KYBERŠIKANA KYBERSTALKING

Nikomu neříkej hesla ke svým účtům. Používej dobrá hesla, 
která jdou špatně uhodnout. 

Nechtěj po kamarádovi jeho heslo a nepodmiňuj kamarád-
ství tím, že si je řeknete.

Na počítačích mimo domov (ve škole, u kamaráda, v knihov-
ně, v restauraci) nikdy neukládej hesla a přihlašovací údaje 
do paměti počítače.

Využívej aktualizované antivirové programy.

Zálohuj si všechna data (fotky, obrázky, písničky, telefonní 
čísla). 

Na veřejných WiFi nepovoluj nikomu přístup k tvým infor-
macím.

KYBEROCHRANA

JAK SI TO NASTAVIT…

•	 Pokud potřebuješ anonymně 

s něčím pomoci, volej zdarma 

Linku bezpečí: 116 111.

•	 Když si nejsi jistý, že internetová 
stránka, na které ses ocitl, je  
v pořádku (například jsou na 
ní nahé fotky dětí), nahlas 
to zde: 

Uvidím tě za školou.

•	 kyber = v  prostoru 

internetu
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Fejk (anglicky fake) se označuje lež nebo cílený podvod na in-
ternetu. Fejk je například různě upravený obrázek, naschvál 
matoucí informace, ale také změněné video. Představ si, že by 
kamarád upravil nějakou tvou fotku, například že máš v ruce 
cigaretu, a poslal ji tvým rodičům. Tohle se může stát i u ně-
jaké veřejné známé osoby (sportovce, herce, zpěváka) nebo  
i politika a pak je z toho problém, o kterém si povídá celá re-
publika. To moc příjemné nemůže být, že? A jak se pak vysvět-
luje, že to není pravda!

Hejt je nenávistný komentář na veřejných fórech. Je to zlostný 
výkřik „do tmy“, za který se sice nemusí pisatel omlouvat, ale 
měl by mít na paměti, že může někoho pěkně bolet. Pokud 
je hejt velmi agresivní a urážlivý, považuje se za kyberšikanu,  
a ta je podle zákona trestná.

zdroj: http://forum.mobilmania.cz
PRAVIDLA CHOVÁNÍ V SÍTI:

HEJKY, FEJKY
Na YouTube se může objevit spousta věcí, které hraničí se 
zákonem.

YOUTUBE ILEGÁLNĚ 
YOUTUBER

… je osoba, která na internetovém serveru YouTube nahrává 
videa, ale také dlouhodobě sleduje nahrávky ostatních.

YOUTUBE

REKLAMA

Youtubeři mohou významně vydělávat i na tom, že ve svých 
videích sami dělají reklamu nějakému výrobku. Takové video 
by měli označit: #ad = reklama. Vlastně natočí reklamu pro 
nějakou firmu a ta jim za to dá honorář. Pozor na to… Zapoj 
mozek, pokud na taková videa koukáš. Je TA hra nebo TEN 
předmět opravdu ten nejúžasnější? JAK SE VYDĚLÁVÁ NA YOUTUBE?

Chceš zkusit vydělat na YouTube? Stačí nápad a trocha štěstí. 
Natoč dobré video a umísti ho na YouTube. Pak musíš dovolit 
Googlu, aby ti do videa vkládal reklamy (na začátku, v průběhu 
nebo na konci tvého videa se spustí cizí reklama). Ty pak za ka-
ždé zhlédnutí videa dostaneš pár drobných. Třeba jeden haléř 
za jedno zhlédnutí. 

Koukáš na YouTube? Viděl jsi nějaké video, které mělo za cíl 
někomu pomoct? Máš oblíbeného Youtubera, který nahrává 
zajímavé věci? Poděl se se třídou o své oblíbence.

MIMO ZÁKON

Mimo zákon je také další spousta věcí, které se mohou na 
YouTube zdát vtipné:

testování nerozbitnosti batohu tím, že ho položíte na koleje 
(Freescoot za to dostal vysokou pokutu kvůli tomu, že vlak 
mohl vykolejit a spousta lidí se mohla ošklivě zranit),

provokace Policie ČR (Mikejepán kvůli zajímavým videům 
jezdil víc, než je povoleno, a byl odsouzen k čtyřměsíčnímu 
trestu v nápravném zařízení),

používání nadávek (Pstruh103 si za sprostá slova ve svém 
videu dostal 120 hodin, které musí zadarmo odpracovat pro 
svoje město).

Uvědom si, kde se zrovna nalézáš. Nejdříve se dívej 
kolem sebe, pak se projev.

Jsme všichni lidé. Nikdy nezapomínej, že ten, kdo čte 
tvůj příspěvek, je člověk – osoba, kterou můžeš snadno 
urazit a ponížit. 

Řiď se na internetu stejnými pravidly jako v reálném 
životě, tedy chovej se slušně a neporušuj zákon. 

Měj ohled na ostatní. Například zvaž, kdy je dobré 
použít přímý e-mail (oslovit přímo) a kdy umístit 
příspěvek do veřejné diskuze. Piš příspěvky, které jsou  
k věci. Pokud nesouhlasíš s obecnou úrovní či 
zaměřením serveru či diskuzí, neříkej všem ostatním, 
jak jsou pitomí. Prostě jdi pryč.

Nedělej ostudu sám sobě. Zkontroluj si po sobě 
pravopis. Piš o tom, čemu rozumíš, a tak, aby to dávalo 
smysl. Neprovokuj.

Poděl se o své znalosti. 

Měj svou vášeň pro diskuze pod kontrolou. 
Neodpovídej na provokativní příspěvky. Nenadávej 
ostatním za chyby v českém nebo anglickém jazyce. 

Respektuj právo na soukromí druhého. 

Nezneužívej svou moc (například i expertní znalosti). 
Čím více jí máš, tím je důležitější, abys s ní zacházel 
citlivě a korektně. 

Promíjej chyby ostatním. Také jsi kdysi na internetu 
začínal!

Kolik zhlédnutí musíš mít, 
aby sis mohl koupit sluchát-
ka za 400 Kč?

Nápověda: do 1 koruny se 
vejde 100 haléřů.
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Zase nějakej pozemskej 

odborník, co si neověřil 

informace!

A odkud, myslíš, že jsme?

MOBIL
OHLEDUPLNÉ POUŽÍVÁNÍ MOBILU

Taky se ti stalo, že jedeš v autobuse a někdo si nahlas povídá 
o tom, co zrovna prožil? Nic ti do toho není, ale poslouchat to 
musíš. 

Nebo si s někým povídáš a on si uprostřed tvého napínavého 
vyprávění začne kontrolovat SMS nebo Facebook, jako by ti 
přestal věnovat pozornost. 

Tak na to mysli:

až budeš telefonovat, tak potichu a příliš osobní věci si 
nech, až budeš někde sám;

když si s tebou někdo povídá, tak bez omluvy neutíkej po-
zorností k mobilu. SMS neuteče, ale kamarád by mohl.

CO BYS MĚL VĚDĚT O TELEFONNÍCH ČÍSLECH

Čísla začínající 6 a 7  
Čísla začínající 8       

Čísla začínající 90     

JAK SI ZAHLTIT MOBILDoplňovačka o tom, jak můžeš věřit internetu 
Doplň chybějící slova do textu, ale pozor, ne všechna slova využiješ!

psáno ustláno

zdroje

rozum přáno

dáno

nohy

prodat

pomluvit

nepravdivé

pobavit

ruce

informace

Každý mobil má svou paměť, kam se 
ukládají kontakty, fotky, videa, ale 
hlavně aplikace a hry. Pokud tedy 
máš bez dozoru povoleno stahovat 
aplikace a hry, dej pozor na dvě věci: 

aby ses neupsal k nějakému pravi-
delnému odběru novinek nebo ak-
tualizací za peníze; 

aby sis nezahltil mobil.

Představ si paměť své-
ho mobilu jako takhle 
velký prostor. Vpravo 
máš různé aplikace, hry, 
videa, fotky atd., které 
můžeš do paměti uložit. 
Vystřihni si, co se ti líbí, 
postupně sem od zdola 
nalepuj proužky jeden 
vedle druhého. Zkus, 
aby se všechno, co vybe-
reš, do paměti vešlo. Zá-
roveň uvidíš, jak snadné 
je mobil zahltit.

„normální“ mobilní čísla.
infolinky firem a institucí, jsou zdar-
ma, anebo za ně platíš jako u svého 
operátora.
měj se na pozoru, hovor na tohle 
číslo tě může stát celé kapesné!

evropské tísňové číslo 
linka bezpečí dětí a mládeže
linka vzkaz domů 
poradna pro spotřebitele - dTest 

! 112
116 111
800 111 113
299 149 009

hra:

film:

fotky

videa

hudba

mapy

antivirový program
YouTube

předpověď počasí

kontakty

hra:

Co je                      , nemusí být                      . Občas je dobré prověřovat                     a taky 
zapojit vlastní                     ! Najít můžeš internetové encyklopedie a slovníky, které  
přinášejí informace sestavené odborníky, ale taky lživé stránky, které mají za úkol 
                     ,                      nebo něco                     .
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FALEŠNÁ IDENTITA
Identita je totožnost, vlastně to, co tě dělá takovým, jakým jsi, 
jedinečným. 

Falešná identita tedy znamená, že se někdo vydává za někoho, 
kým není nebo jaký není. Třeba vlci v pohádkách O červené 
Karkulce nebo O neposlušných kůzlátkách si změnili identitu, 
jeden předstíral Karkulku a druhý matku kozu, vzpomínáš? 
Když si někdo zařídí falešnou identitu, chce něco skrývat  
a o něčem nebo kvůli něčemu ti lhát. 

S  falešnou identitou se dneska setkáš hlavně na různých 
sociálních sítích. Tím, že internet je anonymní, totožnosti se 
neověřují a přezdívky jsou vymyšlené, je velmi jednoduché 
nechat se ošálit.

Profil se skládá ze čtyř základních 
informací: 

1. rok narození
2. město, kde bydlíš
3. hlavní záliba
4. oblíbená barva

Vystřihni si karty na straně 39 a přehni 
je napůl. Vyplň si karty podle fantazie 
a instrukcí níže a vlož je do své profilové 
karty podle přiloženého obrázku.
Všechny informace do profilu si můžeš 
vymyslet, ať jsou klidně vtipné, ALE dva 
údaje si pro sebe označíš jako pravdivé  
a dva jako nepravdivé. Soupeřům nic ne-
prozrazuj! Na kartu pravdy si označ, kte-
ré informace si v  příslušném kole určíš 
jako nepravdivé (N).  

Jakmile mají všichni připravený profil, 
představí se popořadě v rámci své čtve-
řice – řeknou svou přezdívku a postupně 
všechny čtyři informace o sobě. 

HRA - ODHAL SE!
Počet hráčů : 4

Cíl hry: odhalit falešné informace v identitách spoluhráčů, po-
cvičit paměť a bystrost 

Příprava hry: 

Vytvoř si z připravených papírů a vkládacích částí svůj 
vlastní profil: Nejprve z učebnice odstřihni stranu 37. Dál 
na straně 37 vystřihni tři vyznačené černé pruhy. 
Pak celou stránku přehni napůl podél vyznačené 
bílé linky. Zezadu nanes lepidlo do vyznačených 
oranžových polí a slep přehnutou stranu k sobě. 
Nyní máš připravenou profilovou stránku, do 
které budeš vkládat informace o sobě.

MŮJ PROFIL
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jak vypadám
            nakresli a vybarvi

přezdívka

přezdívka
rok narození

rok narození

město, kde bydlím

město, kde bydlím

hlavní záliba

hlavní záliba

oblíbená barva

oblíbená barva

Karta pravdy:

rok narození

město, kde bydlím

hlavní záliba

oblíbená barva

Karta pravdy:

rok narození

město, kde bydlím

hlavní záliba

oblíbená barva

jak vypadám
            nakresli a vybarvi
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přezdívka

přezdívka
rok narození

rok narození

město, kde bydlím

město, kde bydlím

hlavní záliba

hlavní záliba

oblíbená barva

oblíbená barva

Karta pravdy:

rok narození

město, kde bydlím

hlavní záliba

oblíbená barva

Karta pravdy:

rok narození

město, kde bydlím

hlavní záliba

oblíbená barva

A TEĎ POZOR, HRA ZAČÍNÁ, MOZEK NA PLNÉ OBRÁTKY!

Pravidla hry:

Hru začíná ten, kdo je podle svého profilu nejmladší. Na straně 42 
si vybere příběh a začne číst první větu. Pokud se ve větě objeví 
nějaké slovo nebo slovní spojení podobné čtyřem základním infor-
macím (například „rok narození“, „narodil se“, „město, kde bydlíš“, 
„bydliště“, „záliba“, „koníček“, „kroužek“), hráči by měli zbystřit.  
Ti, kteří mají údaj k přečtené informaci nepravdivý, zakryjí opatrně 
rukou svou přezdívku.  

Například Josef má na svém profilu napsáno, že jeho hlavní zálibou 
je krasobruslení. Tento údaj má pro sebe označený jako nepravdivý. 
Na kartičce s příběhem je v první větě napsáno: Nejoblíbenějším ko-
níčkem prezidenta Masaryka bylo jezdectví. Josef slyší slovo koníček 
(= záliba) a protože si vypsal krasobruslení jako nepravdivé, skryje 
svůj profil. 

Profily zůstanou pár vteřin skryté a hráči si prohlédnou, kdo v prv-
ním kole lhal a snaží si to zapamatovat.

Pokračuje další hráč po směru hodinových ručiček a přečte další 
větu z příběhu. Opět hráči pozorují, kdo má nepravdivou informaci 
ve svém profilu.

Celkem se takto přečte osm vět. Jakmile se příběh dočte, všichni 
hráči otočí své identity tak, aby je viděli ostatní. Všichni si vezmou 
prázdný papír a vypíšou na něj, co si o svých spoluhráčích pamatují 
– jaké informace byly pravdivé a jaké falešné. 

Vyhrává ten, kdo si vzpomene na nejvíc údajů. 

Poučení jako v  každé pohádce: Na sociálních sítích, chatech 
nebo při online hrách je potřeba být obezřetný a číst mezi řád-
ky. Nikdy nevíš, kdo číhá na druhém konci a jestli mluví prav-
du, nebo něco skrývá. Ostatně sám sis ověřil, jak jednoduché 
je vytvořit si falešný profil a lhát o čemkoliv.

A CO Z TOHO?

jak vypadám
            nakresli a vybarvi

jak vypadám
            nakresli a vybarvi
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PŘÍBĚHY

Madla včera viděla film o ufonech. Přijeli ze svého bydliště 
na Marsu. Na Marsu se za poslední rok narodily 2 miliony 
nových ufoňat a ufoni se bojí, že nebudou mít dost prostoru 
pro život. Přijeli tedy na Zem prozkoumat, zda by se tu dalo žít. 
Svou vesmírnou loď zaparkovali uprostřed Tichého oceánu. 
Líbila se jim totiž barva vody. Rozhlíželi se kolem a zjišťovali, 
zda na Zemi budou moct provozovat svou oblíbenou činnost – 
pozorování pozemského života. S překvapením zjistili, že život 
není jen na zemi, ale i v moři.

Emil si na internetu koupil králíčka, který se narodil 
před měsícem. Králíček měl mít jeho oblíbenou černou barvu, 
ale ukázalo se, že bude hnědobíle flekatý. Emil byl zklamaný  
a rozhodl se, že bude králíčka reklamovat. Zavolal tedy panu 
chovateli a vysvětlil mu, že si přeje králíčka vyměnit kvůli 
barvě. Chovatel se Emila zeptal na to, kde bydlí, aby mohl 
jeho reklamaci vyřídit a pro králíčka poslat. Emil bydlí v malém 
městě Králíky u Ústí nad Orlicí, pan chovatel si myslel, že si 
z něj Emil dělá legraci. Všechno ale dobře dopadlo a Emil do 
týdne dostal nového, černého, králíčka i s pytlem sena zdarma. 
Teď už se může s velkou radostí věnovat své největší zálibě – 
kouzelnictví.

Úkol 1
Zaškrtni, co se myslí tím, když se řekne „osobní údaj“:

PRACOVNÍ LIST - V SÍTI 
Úkol 2
Na internetu po sobě každý něco zanechá. Co to je, si přečteš, 
až vyluštíš tajenku následující křížovky:

jméno 

příjmení

datum narození 

pohlaví

místo bydliště

jméno oblíbeného zpěváka/kapely

jméno sousedova psa

číslo mobilního telefonu

e-mailová adresa

mámy oblíbená barva

značka vašeho auta

oblíbená online hra

oblíbený YouTuber

barva spodního prádla

velikost bot

nebezpečný program v počítači, který se sám 
šíří, anebo to máš taky v nosu, když máš rýmu

hrozba, nebezpečí, problém

to, co musíš mít, abys s mobilem mohl zavolat 
nebo poslat SMS, nebo používat internet

celosvětová síť, na které najdeš 
spoustu informací

slovo nebo několik znaků, které znáš jen    
    ty sám, a které zadáš pro 
       vstup na nějaký účet, aby se 
       ověřila tvá totožnost

pronásledování 
(nejen na internetu)

mnohojazyčná internetová ency-
klopedie, do které může každý 
dobrovolně přispět

Žofie si zřídila účet na Instagramu. Musela lhát o svém 
datu narození, protože jí ještě nebylo 13 let. Vzhledem k tomu, 
že je focení jejím nejoblíbenějším koníčkem, vystavovala fotky 
o sto šest. A jednou se takhle dostala do nesnází, protože 
uveřejnila i fotky dětí své sousedky, které v létě pobíhaly nahé 
u ní na trávníku. Sousedka si v žádném případě nepřála mít 
na internetu vystavené děti, bůhvíkdo by fotky mohl zneužít. 
Žofie dokonce zvažovala, že se odstěhuje ze svého bydliště, 
protože jí paní sousedka ztropila scénu. Nakonec ale nasadila 
brýle své oblíbené růžové barvy a vyfotila si pár selfíček, aby 
si spravila náladu. Fotky dětí smazala a sousedce se došla 
omluvit s kyticí růžových pivoněk.

Arnošt má oblíbenou aktivitu – hraní počítačových her. 
Nedávno byla vydána Battle Royal, neplacená verze Fortnight, 
a je neuvěřitelné, že hru hrálo už přes 20 milionů hráčů po 
celém světě. Je jedno, kde bydlíš, paříš Battle Royal… Arnošt 
se přes hru seznámil se spoustou lidí z celého světa, různého 
vzdělání, vyznání i barvy pleti. Paří mladí lidé, i ti, kteří  se 
narodili v  minulém století. Všechny baví střílet, stavět 
pevnosti, schovávat se a vymýšlet strategie. Všechny spojuje 
pocit napětí. Tak směle do toho, Arnošte, ale nezapomeň, že 
napínavý život je i mimo počítačovou obrazovku!
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SHRNUTÍ - V SÍTI PRACOVNÍ LIST - V SÍTI 

Internet nabízí encyklopedické informace, zpravodaj-
ství, zábavu, přátelství i obchody. Zároveň poskytuje 
neférovým lidem velké možnosti páchat podvody, šířit 
nepravdivé a manipulující informace nebo vyrábět a ší-
řit nejrůznější virové a jiné programy.

I když je internet anonymní, má svá pravidla slušného 
chování, stejně jako offline. Stejně tak používání mobi-
lu by mělo být ohleduplné.

Pokud používáš počítač, mobil a jiné elektronické hra-
čičky, měl bys dodržovat určité zásady, abys byl online 
v bezpečí. Například uveřejňovat příliš osobní informa-
ce nebo fotografie není rozumné. Pomoci se chránit 
můžou například silná a tajná! hesla k účtům, antiviro-
vé programy nebo pravidelná záloha dat.

Pokud hraješ hry, nebo se účastníš různých diskuzních 
skupin, dávej pozor, aby ses neupsal členství s pravi-
delným poplatkem. Špatně se vypovídá.

Na různých sociálních sítích se můžeš setkat s falešnou 
identitou (= někdo se vydává za někoho, kým není nebo 
jaký není). Tím, že internet je anonymní, totožnosti se 
neověřují a přezdívky jsou vymyšlené, je velmi jednodu-
ché nechat se podvést. 

Pokud sleduješ YouTube, čti mezi řádky, každá informa-
ce NEmusí být pravdivá, každá reklama důvěryhodná  
a každá legrace podle zákona.

Netolizmus je nemoc, virtuální droga, která způsobuje 
závislost na tom být online - „být na mobilu“ nebo „být 
na počítači“.

Dej pozor, kam voláš. Čísla začínající 6, 7 nebo 8 býva-
jí podle tvého tarifu, ale čísla začínající 90 jsou velmi 
drahá!

Úkol 3
Vyplň následující kvíz. Právě jedna odpověď je správně.

Proč neuveřejňovat osobní údaje včetně důvěrných fo-
tografií?

a. Protože si někdo může „půjčit“ mou fotku, nějak 
ošklivě ji upravit a uveřejnit s výsměchem znovu.

b. Protože si někdo snadno přečte, kde bydlím,  
a třeba mi ukradne nové kolo, které jsem 
ukázal na Instagramu spolu s  ostatními dárky 
k narozeninám.

c. Možnost a. i b. je správně. 

Co je kyberšikana?

a. Chválení někoho na internetu.

b. Urážení a ponižování někoho na internetu.

c. Uveřejňování nepravdivých informací na školní 
nástěnce.

Když nechceš řešit něco nepříjemného, co se ti děje na 
internetu, s blízkým člověkem, na koho se třeba můžeš 
obrátit?

a. Na ufony.

b. Na sousedova psa.

c. Na Linku bezpečí. 

Co udělat s  důkazy (SMS, e-maily, fotky obrazovky)  
o tom, že ti někdo ubližuje?

a. Rychle smazat, aby nebyla ostuda.

b. Okamžitě uveřejnit, aby se nenachytal někdo 
další.

c. Uložit a ukázat někomu dospělému, komu dů-
věřuješ.

Co udělat, když si koupíš nějakou hru, špatně si pře-
čteš podmínky nákupu, a pak ti každý měsíc začnou 
strhávat malý poplatek za aktualizace?

a. Přiznat to co nejdříve a spolu s dospělým blízkým 
se obrátit o pomoc nějakou spotřebitelskou or-
ganizaci.

b. Rozplakat se a utéct do lesa.

c. Zavolat ufonům, aby ty podvodníky, kteří  ti to 
prodali, vzali s sebou na Mars. 
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O ČEM TO BYLO:

Když se řekne peníze, mnozí z nás si představí hotovost - ban-
kovky a mince, kterými se běžně platí. Existují ale také jiné 
peníze – neviditelné neboli bezhotovostní, ty, které máme na 
účtu.

PENÍZE

Platíš JAK TO VLASTNĚ CHODÍ

1) Rodiče dostanou každý mě-
síc výplatu, je to odměna za to, 
že chodí do práce.

2) Výplata přijde rodičům na 
účet v  bance, takže vlastně 
v neviditelných penězích.

3) K účtu mívají rodiče platební 
kartu. S pomocí platební karty 
se dá platit, anebo je možné 
vybírat peníze z účtu.

4) Pokaždé, když rodiče zaplatí platební kartou, z účtu peníze 
ubydou. To samé se stane, když si vyberou peníze z  banko-
matu. To rodičům také zmizí část peněz účtu. Utrácet se tedy 
může, dokud mám peníze na účtu nebo v kapse.

platím 
kartou

NETOLIZMUS 

BEZPEČNOST ONLINE

K YBERŠIK ANA

K YBERSTALKING

HEJT

FAKE NEWS

PR AVIDL A SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ V SÍTI

YOUTUBE(R)

OVĚŘOVÁNÍ 
INFORMACÍ 

TARIF Y 
TELEFONŮ

FALEŠNÁ 
IDENTITA
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CELÝ PŘÍJEM
Zhruba 1/5 zbyde.Zaplatíme.

Na stránce 47 jsme psali, že výplata se zpravidla vyplácí měsíč-
ně, ale někdy také třeba jednou za týden nebo naopak jednou 
za půl roku. Z výplaty musí rodiče zaplatit všechny výdaje, o 
kterých píšeme výše. A tak si musí dobře spočítat, na jak dlou-
ho jim musí výplata vydržet.

Takovému propočtu se říká rozpočet. Rozpočet ukazuje, kolik 
rodiče za měsíc dostanou peněz na jedné straně = příjmy, a na 
druhé straně kolik jich musí za všechno zaplatit = výdaje.

Když je v rozpočtu víc příjmů než výdajů, je to bezvadné, pro-
tože něco ušetříš, a to se ti může hodit do budoucna. Pokud je 
to tak, že v rozpočtu je v součtu víc výdajů než příjmů, řítíš se 
do průšvihu, protože si musíš půjčit, a to nevěstí nic dobrého. 

VYŠŠÍ PŘÍJMY NEBO VÝDAJE?ROZPOČET
ZA CO VŠECHNO SE MUSÍ MĚSÍČNĚ PLATIT

Rodiče nemůžou utrácet, jak se jim zachce. Mají nějaké povin-
nosti a vědí, co musí nejprve zaplatit. Třeba za bydlení se zpra-
vidla platí největší díl z výplaty. Skoro čtvrtina výplaty se pak 
„projí a propije“. Podívej se na obrázek, jak je to s výdaji dál.

Zdroj: ČSÚ, upraveno

Průměrné výdaje rodiny za měsíc:

BYDLENÍ JÍDLO A PITÍ

VOLNÝ 
ČAS

DOPRAVA

 OBLEČENÍ,  BOTY

TELEKOMUNIKACE

POJIŠTĚNÍ  A OSTATNÍ
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PŮJČKY S ROZUMEM

Věc, kterou si člověk kupuje, by měla sloužit déle, než 
ji bude splácet. Je přece hloupost splácet něco, co už 
člověk dávno nemá.

Rozumné je si půjčit na bydlení nebo vzdělání, zkrátka 
to, co člověku dlouho vydrží.

Rozumné je si půjčit na věci, bez kterých se člověk neo-
bejde (pračka, lednice), ale ne nový model mobilu, když 
ten starý ještě slouží.

DLUHY A PŮJČKY
Výhodná a rychlá půjčka… říkají často reklamy. Z televize i z novin 
a časopisů se na tebe zeširoka usmívají lidé, kteří si půjčí na 
něco, co jim chybí, a vypadají šťastnější. Jenže nic není zadarmo. 
Za půjčku musíš tomu, kdo ti půjčil, zaplatit. Úrok a třeba nějaké 
další poplatky. Pak stojí ta vysněná věc skoro dvakrát tolik. 

Přikresli smajlíka nebo mračouna podle toho, na co ti 
přijde, že je rozumné někomu půjčit. Prober, co jsi vybral, 
se spolužáky ve třídě nebo s rodiči.

Označ, které věty jsou NEpravdivé.

nová pračka  
(stará se rozbila  
a maminka pere 

v ruce)

letní dovolená  
u moře

rovnátka

nezaplacená 
elektřina

dárek babičce 
k šedesátinám

svatba

Půjčku si lidé berou, když nemají dostatečně naspořeno, 
aby si koupili to, co potřebují.
Půjčku je vhodné si vzít třeba na auto nebo byt.
Půjčku je vhodné vzít si třeba na dovolenou.
Když si člověk vezme půjčku, musí počítat s tím, že několik 
let bude mít díky splácení vyšší výdaje v každém měsíci.
Když si beru půjčku, měl bych si věc užívat minimálně 
tak dlouho, jak ji budu splácet. 

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

Zkus sestavit ufonský rozpočet. Vystřihni prouž-
ky z okraje této stránky. Nejprve je roztřiď na 
příjmy a výdaje. Potom je nalep do připravené 
tabulky. Příjmy i výdaje sečti. Jak to dopadlo, 
jsou vyšší příjmy, nebo výdaje? Co bys dostal od 
ufona - palec nahoru, nebo palec dolů?

Máš přehled o svých příjmech (to, co dostaneš, nebo vyděláš) 
a výdajích (co si za to koupíš)?

Vypiš příjmy, které zpravidla máš během roku. Není potřeba 
psát částky, ale spíš to, odkud nebo jak se k tobě peníze 
dostanou.
Úplně stejně vypiš i výdaje za celý rok. Zkus to nějak 
zobecnit, například namísto 10 x čokoláda napiš „sladké“ 
nebo „potraviny“.

příjmy výdaje

ROZPOČET ZKUSMO

příjmy výdaje

součet příjmy součet výdaje
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finanční osa

Vystřihni z časopisů, novin nebo letáků další 
obrázky potravin nebo věcí, které by ufony 
mohly zajímat, a také je tam přidej.

Ufoni se chtějí zorientovat v tom, kolik co u nás na Zemi 
stojí. Pomůžeš jim? Vystřihni obrázky z pravé strany a dolep 
je na připravenou finanční osu. Vlevo na ose budou věci, 
které stojí málo peněz, vpravo ty, které stojí hodně. 

KOLIK CO STOJÍ?
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0 Kč

Když nemáš dost peněz na to, aby sis koupil nějakou velkou 
věc, je dobré spořit. Znamená to, že si schováš peníze, cos do-
stal jako dárek od babičky k narozeninám, nebo že si z kaž-
dého kapesného dáš trochu peněz stranou, třeba do nějaké 
speciální kasičky nebo obálky. Postupně si tak naspoříš, kolik 
potřebuješ, aby sis mohl koupit, po čem toužíš.

SPOŘENÍ

Kolik je vás ve třídě: 

Bude spořit i paní učitelka?  
Když, tak ji připočti:

Kolik uspoříte měsíčně?

Kolik je potřeba uspořit?

Za kolik měsíců si ufoni budou 
moct součástku koupit?

Zbydou ještě nějaké peníze?

Ufoni potřebují pomoct. Rozbila se jim součástka u kormidla 
vesmírné lodi. Našli ji v železářství za 2000 Kč. Poprosili tvoji 
třídu o pomoc a žádají, abyste jim každý měsíčně uspořil 10 Kč. 
Za jak dlouho ufonům naspoříte, kolik potřebují?

•	 Dřív, než něco koupíš, srovnej si ceny v růz-

ných obchodech. Tak můžeš taky ušetřit 

hezkých pár korun!



Peníze známe jako hotovost, bankovky a mince, nebo 
bezhotovostní, ty, které máme na účtu.

S  penězi je potřeba rozumně hospodařit. Z  příjmů 
(kapesné, výplata) by se nejdříve měly pokrýt důležité 
výdaje – třeba za jídlo a pití, za kroužky a sport, za 
dopravu, bydlení atd., pak teprve si člověk může koupit 
něco pro radost.

Když nemáš dost peněz na to, aby sis koupil nějakou 
velkou věc, je dobré spořit. Tzn. dávat si peníze z ka-
pesného stranou. Dospělí to mají podobně, když chtějí 
třeba nové auto, musí šetřit.

Půjčku si lidé berou, když nemají dostatečně naspo-
řeno, aby si koupili to, co potřebují. Věc, na kterou sis 
půjčil, bys měl užívat minimálně tak dlouho, jak dlouho 
ji budeš splácet.

SHRNUTÍ - PLATÍŠPRACOVNÍ LIST - PLATÍŠ
Doplň připravené rozpočty podle instrukcí:

HOTOVOST

O ČEM TO BYLO:

BEZHOTOVOSTNÍ PENÍZE

ROZPOČET

PŘÍJMY

V ÝDA JE
SPOŘENÍ

DLUHY A PŮJČK YDoplň vybarvená políčka tak, abys byl 
50 Kč v mínusu.

Příjmy Výdaje
Svačiny škola

Výlet za kamarádem

Tričko ze sekáče

VÝDAJE CELKEM

Kapesné 

Brigáda u staré paní 
sousedky na zahradě

PŘÍJMY CELKEM

120 Kč

300 Kč

        Kč

        Kč

300 Kč

         Kč

400 Kč

Doplň vybarvená políčka tak, aby byl 
rozpočet vyrovnaný, tj. příjmy = výdaje.

Příjmy Výdaje
Kapesné 

Prodej jablek ze zahrady

PŘÍJMY CELKEM

Svačiny škola

Lístek do kina

Tričko ze sekáče

VÝDAJE CELKEM

500 Kč

        Kč

650 Kč

350 Kč

         Kč

150 Kč

        Kč

Doplň vybarvená políčka tak, abys  
100 Kč ušetřil.

Příjmy Výdaje
Kapesné 

Dárek od babičky

PŘÍJMY CELKEM

Svačiny škola

Krmení pro křečka

Zpěvník na kytaru

VÝDAJE CELKEM

       Kč

180 Kč

220 Kč

600 Kč

200 Kč

         Kč

          Kč
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ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH LISTŮ

Výrobce spotřebiče

Model

Energetická třída (jak je spotřebič 
úsporný – čím zelenější, tím lepší)

Spotřeba energie za rok 

Hlučnost

Kolik se dá využít prostoru na chlazení

Kolik se dá využít prostoru na mrazení
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NAKUPUJEŠ
Úkol 1
1: Chléb zrnko je výhodnější koupit, protože za stejnou cenu ho dostanete 
víc (1,2 kg); 2: Oba sýry stojí v přepočtu na kilogram stejně; 3: Sýr Rytíř – 
bude se vyhazovat jen jeden obal; 4: Mléko Cecík, protože se započtením 
množstevní slevy stojí jen 22,50 Kč; 5: Záleží na tobě.

Úkol 2
1: Fairtrade; 2: Zelený list

BYDLÍŠ

Úkol 1 
Domácí úkol: vysavač – jak účinně vysaje tvrdou a měkkou podlahu; ko-
lik prachu vrátí zpět, když vyfukuje vzduch při práci; pračka – roční spo-
třeba vody, hluk při praní a ždímání, kolik kg prádla maximálně vypere; 
myčka – roční spotřeba vody, kolik nádobí je schopna umýt, kolik energie 
spotřebuje na sušení.

Úkol 2
1 kWh stojí podle dodavatele přibližně 1 Kč. Roční spotřeba lednice by 
tedy byla 208 Kč.

V SÍTI
Úkol 1
Osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, místo bydliště, 
číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa.

Úkol 2
slova: vir, riziko, signál, internet, heslo, stalking, wikipedie; tajenka : di-
gitální stopa

Úkol 3
1c; 2b; 3c; 4c; 5a

PLATÍŠ
: Prodej jablek ze zahrady – 150 Kč, lístek do kina – 150 Kč, výdaje celkem 

– 650 Kč; : Dárek od babičky – 500 Kč, příjmy celkem – 700 Kč, svačiny 
škola – 200 Kč; : Brigáda u staré paní sousedky na zahardě – 100 Kč, 
časák – 30 Kč, výdaje celkem – 450 Kč.


