
Používáš internet každý den? Víš, jaká nebezpečí na tebe mohou 

při jeho používání číhat? Podívej se na 

Webová stránka zaměřená na prevenci kyberšikany

pro tebe, ale i pro tvé rodiče, paní učitelku nebo pana učitele

z podpůrných materiálů k preventivnímu programu o kyberšikaně. Založil

a snažíme se jejím prostřednictvím šířit povědomí o problematice kyberšikany.

Naše stránka byla nominována v

dětský obsah online organizované Evropskou komisí.

 

Co to vůbec kyberšikana je? 

Kyberšikana je zvláštní druh šikany.

prostřednictvím informačních a

počítač nebo mobilní telefon. Jde 

ztrapňujících fotek nebo videí, krádež internetové identity (někdo 

ukradne heslo

na sociálních sítích (např. Facebook), 

Na které základní otázky najdeš na této webové 

• Co je to kyberšikana? 

• Jak můžeš kyberšikaně předcházet, tedy co dělat, aby se

• Co máš dělat, pokud se staneš obětí kyberšikany?

Co můžeš na webové stránce www.kybersikana.eu

• DOZVĚDĚT SE spoustu nových a důležitých 

projevech 

• MRKNOUT na naše vlastní ilustrační videa

• NAJÍT spoustu zajímavých odkazů na další zajímavé stránky a materiály, např. videa

stránky 

• PŘEČÍST SI různé články týkající se používání 

• NAPSAT nám komentář k článku nebo e

• STÁHNOUT SI informační leták 

• SDÍLET informace na sociálních sítích jako je např. Facebook

Jednoduchý návod, jak se na našem webu 

 

 

Tak běž a mrkni na naši stránku!

Tereza Ondráčková a Monika Vlachová ©

Nebuď kyberblbej! 

Používáš internet každý den? Víš, jaká nebezpečí na tebe mohou 

při jeho používání číhat? Podívej se na www.kybersikana.eu!

Webová stránka zaměřená na prevenci kyberšikany obsahuje informace vhodné nejenom 

tebe, ale i pro tvé rodiče, paní učitelku nebo pana učitele. Webová stránka je jedním 

preventivnímu programu o kyberšikaně. Založily jsme ji na podzim roku 2010 

snažíme se jejím prostřednictvím šířit povědomí o problematice kyberšikany.  

Naše stránka byla nominována v Evropské soutěži o nejlepší 

dětský obsah online organizované Evropskou komisí.

Co to vůbec kyberšikana je?  

Kyberšikana je zvláštní druh šikany. Jejím cílem je poškodit oběť 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, což je třeba 

počítač nebo mobilní telefon. Jde např. o urážení, pomlouvání, zveřejňování 

ztrapňujících fotek nebo videí, krádež internetové identity (někdo 

adne heslo k e-mailovému účtu), zakládání nenávistných skupin 

iálních sítích (např. Facebook), vydírání  pomocí 

této webové stránce odpověď? 

předcházet, tedy co dělat, aby ses s ní nesetkal/a? 

obětí kyberšikany? 

www.kybersikana.eu dělat? 

a důležitých informací o kyberšikaně a jejích 

ilustrační videa, která jsou dostupná i na YouTube.com

spoustu zajímavých odkazů na další zajímavé stránky a materiály, např. videa

různé články týkající se používání internetu 

článku nebo e-mail 

informace na sociálních sítích jako je např. Facebook 

našem webu orientovat, najdeš přímo na hlavní stránce

Tak běž a mrkni na naši stránku! 

Tereza Ondráčková a Monika Vlachová © 

Používáš internet každý den? Víš, jaká nebezpečí na tebe mohou 

!  

obsahuje informace vhodné nejenom 

Webová stránka je jedním 

y jsme ji na podzim roku 2010 

Evropské soutěži o nejlepší 

dětský obsah online organizované Evropskou komisí.  

Jejím cílem je poškodit oběť 

komunikačních technologií, což je třeba 

o urážení, pomlouvání, zveřejňování 

ztrapňujících fotek nebo videí, krádež internetové identity (někdo ti např. 

akládání nenávistných skupin 

pomocí  mobilního telefonu  atd. 

, která jsou dostupná i na YouTube.com 

spoustu zajímavých odkazů na další zajímavé stránky a materiály, např. videa, hry, další webové 

přímo na hlavní stránce. 


