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     NEOBSAHUJE: 2 kocky 

- pravidlá

- hracia plocha 

- 5 avatarov

- 5 kartičiek hrdinov

- 5 x 24 otázok

- 250 žetónov

- 25 bonusových kariet (15 pozitívnych, 10 negatívnych)

- zapisovacie hárky



DIGITÁLNI HRDINOVIA 

Uvoľňovač myslí 

Bojuje za tvoje právo rozhodovať 

o tom, čo a s kým budeš zdieľať.

Má schopnosť vytvárať súkromné 

a bezpečné prostredie, kde si 

môžeš povedať, čo si myslíš. 

Najlepší surfer 

Pohybuje sa na svojej surfovej 

doske priestorom, hyperpriestorom 

aj kyberpriestorom. Nepotrebuje 

jesť ani piť, dokáže prežiť vďaka 

premene dát na energiu. Je takmer 

nezničiteľný. 

     Vyber si figúrku avatara, ktorý je Ti sympatický. 

K figúrke dostaneš aj Kartu hrdinu. 

     Okrem papierových materiálov priložených k 

tejto hre sa ti ešte zídu dve šesťstenné hracie 

kocky (alebo appka kocky v mobile) a stanovenie 

si osoby, ktorá bude zapisovať odpovede.  

     Na ploche nájdeš políčka označené symbolmi, 

na ktoré keď postúpiš so svojim avatarom, 

dostaneš príslušné žetóny. Tie budeš potrebovať 

na riešenie problémov na kartách problémov. 

Uvoľňovač myslí potrebuje fialové žetóny so 

symbolom CLOUD (  ), Najlepší surfer zelené 

so symbolom WIFI ( ), Kráľovná zámkov 

červené so symbolom HESLO ( ), Džony 

hocikto ti pomôže, keď preňho budeš mať modré 

žetóny so symbolom USB (    ) a Slečna 

Anonymita zas žlté so symbolom ANONYMITA 

(        ). Začína najmladší hráč/ka. 

     Pomáhať ti budú bonusové karty a naopak, 

niekedy narazíš aj na škodlivé karty, ktoré ti hru 

o niečo skomplikujú.

ČO BUDEŠ POTREBOVAŤ? 

     Tvojou úlohou bude zbierať žetóny – zdroje, 

ktoré naši hrdinovia Digitálni hrdinovia potrebujú 

na to, aby ti pomohli vyriešiť problémy, ktoré na 

nás číhajú pri používaní internetu a digitálnych 

technológií. 

.

.

O ČOM JE TÁTO HRA? 

Kráľovná zámkov 

Bojuje za súkromie a bezpečnosť. 

Rozdáva mocné súkromné kľúče 

ľuďom v ohrození a pomáha im 

zabezpečiť súkromné informácie 

na internete. 

Džony hocikto 

Narodil sa na planéte Entropia, 

niekde vo vzdialenej galaxii. 

Rovnako ako všetci príslušníci jeho 

druhu sa dokáže premieňať. 

Dokáže chrániť tvoje tajomstvá 

pomocou náhodnej zmeny hesla. 

Slečna Anonymita 

Vládne testy jej zvýšili imunitný 

systém. Má schopnosť 

anonymne využívať sociálne 

siete. Nikto nevie, kto vlastne je. 



     Keď máš vystrihnuté žetóny, pripravenú plochu, 

kocky a karty, a avatari sú na štarte, prvý hráč môže 

začať.  

     Hoď obomi kockami a následne si môžeš vybrať, 

ktorá kocka bude určovať počet políčok, o ktoré sa 

posunieš a ktorá počet žetónov, ktoré dostaneš. Každé 

políčko na ploche sa pri posúvaní po hracom pláne 

počíta ako jedno. Keď dostaneš žetóny, je na ťahu ďalší 

hráč. 

     Na ploche sa nachádzajú rohové políčka, ktorými 

keď prejdeš, máš možnosť zobrať si bonusovú kartu 

alebo odpovedať na otázku na problémovej karte. Keď 

na rohové políčko stúpiš, dostaneš aj bonusovú kartu, 

a ak máš dosť žetónov, tak aj možnosť vyriešiť 

problém. Za každú kartičku problému, ktorú ideš riešiť, 

odovzdáš do banku príslušný počet farebných 

žetónov, ktorý je vždy vyznačený na kartičke problému 

a odpovieš na otázku na kartičke. Keď zaplatíš žetóny 

a odpovieš na otázku, otočíš ju lícom nadol a problém 

je vyriešený. Odpoveď treba zaznamenať do 

odpoveďového hárku, aby dvaja hráči neodpovedali 

rovnako – odpoveď každého/ej hráča/ky musí byť iná 

než predošlé. Pripočítaj si k svojmu skóre toľko bodov, 

koľko všetkých žetónov dokopy si potreboval/a na 

vyriešenie daného problému. Pri každom prechode 

štartom dostaneš jeden žetón každej farby. Keď stúpiš 

na biele políčko, môžeš si vybrať ktorý typ žetónov 

dostaneš. 

     Keď vyriešiš problém, vždy si vezmi škodlivú kartu. 

Všetky bonusové aj škodlivé karty sú platné ihneď, 

okrem tých, kde je to napísané inak a okrem kariet 

s bonusom imunity. 

     Hra končí, keď prvý/á hráč/ka vyrieši všetky 

problémy. Vyhráva hráč/ka s najväčším počtom bodov. 

AKO SA TO VLASTNE HRÁ? 

POZOR: Keď hodíš dve rovnaké čísla, 

vezmi si škodlivú kartu a posuň sa o toľko 

políčok, aké číslo padlo (na jednej kocke). 

Žetóny z políčka, na ktorom zastavíš, si 

neberieš. 

Raz za hru môžeš použiť svoju kartu hrdinu, 

odovzdať ju do banku, a ak bude tvoj/a 

spoluhráč/ka súhlasiť, môžeš mu/jej zaplatiť 

tri žetóny, ktoré si vyberie a za to odpovie na 

otázku namiesto teba. Za to si ale namiesto 

teba aj pripočíta body. 

Svoje karty problémov na začiatku hry 

zmiešaj a vyber z nich náhodné 4, zvyšné 

otoč lícom nadol na vedľajšiu kopu, 

pripravené na doplnenie do štyroch, keď 

vyriešiš niektorý svoj problém. 

Keď dostaneš žetóny, priradíš ich ku 

kartám problémov, ku ktorým sa hodia 

a ďalej nimi nemôžeš hýbať – sú fixne 

pripojené k problému. Keď máš 

prebytočné žetóny, odkladaj si ich do 

zásoby na vedľajšiu kopu. 

Ak máš našetrené 2 žetóny z každého 

druhu, môžeš ich zaplatiť (dokopy 10 

žetónov), a kúpiť si tak možnosť 

odpovedať aj mimo prechodu rohovým 

políčkom. 







 

Stratil/a si dôležitú  

pamäťovú kartu.  

 

 

 

Čo by sa mohlo stať, keby  

ho niekto našiel a rozhodol  

sa nechať si ho? 

 

Niekto sa ti hackol do účtu na 

facebooku, zmenil prihlasovacie 

údaje, a tak sa tam už nevieš 

dostať. Píše namiesto teba 

tvojim priateľom klamstvá o tebe 

a iných ľuďoch.  

 

 

 

 

Čo s tým? 

Dostávaš anonymné správy, 

ktorých odosielateľ sa ti 

vyhráža napadnutím.  

 

 

 

 

Komu sa zveríš? 

Naletel si na peňažný scam – 

uveril si klamárom, ktorí ťa 

presvedčili o tom, že zbierajú 

peniaze na liečbu, ale 

nakoniec si ich nechali sami.  

 

 

 

Ako nenaletieť? 

Predstav si, že ťa niekto 

stalkuje. Zistil si o tebe všetky 

citlivé informácie a tajomstvá 

a vyhráža sa, že ak s ním 

nepôjdeš von, tak ich použije 

proti tebe.  

 

 

 

 

 

Ako by si sa cítil/a? 

Kamošov ujo si objednal z 

dark webu falošný  

cestovný pas. 

 

 

 

Čo sa môže stať niekomu, 

kto si objedná falošný 

cestovný pas? 

Narazíš na materiál 

zobrazujúci sexuálne 

zneužívanie detí (detskú 

pornografiu).  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Narazíš na stránku, ktorá 

ponúka na predaj drogy.  

 

 

 

 

V čom spočíva 

nebezpečenstvo? 

Narazil si na príspevok, ktorý 

propaguje a podporuje 

fašizmus. 

 

 

 

 

Čo urobíš? 

 



 

Vidíš ubližujúci 

komentár k niečiemu 

príspevku na instagrame. 

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

zareagoval/a? 

 

Hľadáš v galérii na mobile 

nejakú fotku, ktorú chceš ukázať 

druhému človeku a ten sa ti 

poza chrbát pozerá do mobilu a 

vidí ti všetky nepodarené 

selfíčka. 

 

 

Prezraď prečo si robíš selfies. 

 

Písal/a si projekt do školy, 

neuložil/a si si ho a keď si už 

končil/a, reštartol sa ti 

počítač a práca sa  

vymazala.  

 

 

 

 

Ako tomu môžeš predísť? 

 

Firma, od ktorej máte doma 

internet, má poruchu a 

niekoľko dní vám nefunguje.  

 

 

 

 

 

Ako sa cítiš? Ako to ovplyvní 

tvoj život? 

Si unavený/á, lebo si  

bol/a do tretej v noci hore a 

pozeral/a si si memečká.  

 

 

 

Povedz prečo je dôležité 

netráviť priveľa času na 

internete. 

Dostaneš do správy 

nevhodný obrázok.  

 

 

 

Aký obrázok by si 

považoval/a za  

nevhodný? 

Spolužiaci urážajú  

inú spolužiačku  

v skupinovom čete.  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Zazvoní ti mobil v divadle.  

 

 

 

 

 

Ako tomu vieš predísť? 

Nechtiac postneš fotku s 

explicitným obsahom do 

svojho príbehu na 

instagrame.  

 

 

 

Akú fotku by si  

nechcel/a, aby videli  

všetci tvoji followeri? 

Vaši si všimli, že im 

odchádzajú platby za 

internetový obchod  

s hrami. 

 

 

Ty si si spomenul/a, že... 



 

Nechal/a si si cez prestávku na 

stole odomknutý mobil a 

spolužiak postol v tvojom mene 

rasistický status. 

 

 

  

Čo by sa mohlo stať? Aké 

dôsledky by mohol priniesť tento 

spolužiakov čin? 

Si závislý/á od internetu. Keď si 

von s kamarátmi, aj tak si vlastne 

stále na mobile a ak nie, tak si 

nervózny/a.  

 

 

 

Ako by si sa cítil/a, keby sa 

niekto počas rozhovoru s tebou 

celú dobu pozeral do mobilu? 

Zabudol/la si sa prepnúť z 

dát na wifi a vašim prišiel 

vysoký účet za internet.  

 

 

 

 

Čo ti na mobile spotrebuje 

najviac dát? 

Ideš na výlet, ale nevytlačil/a si si 

cestovný lístok, vybil sa ti mobil a 

nechcú ťa pustiť do diaľkového 

autobusu.  

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

reagoval/a? 

Nakúpil/a si bitcoiny a ich 

hodnota vzápätí rapídne 

klesla.  

 

 

 

 

 

Čo vieš povedať o 

bitcoinoch? 



 

Stratil/a si dôležitú  

pamäťovú kartu.  

 

 

 

Čo by sa mohlo stať, keby  

ho niekto našiel a rozhodol  

sa nechať si ho? 

 

Niekto sa ti hackol do účtu na 

facebooku, zmenil prihlasovacie 

údaje, a tak sa tam už nevieš 

dostať. Píše namiesto teba 

tvojim priateľom klamstvá o tebe 

a iných ľuďoch.  

 

 

 

 

Čo s tým? 

Dostávaš anonymné správy, 

ktorých odosielateľ sa ti 

vyhráža napadnutím.  

 

 

 

 

Komu sa zveríš? 

Naletel si na peňažný scam – 

uveril si klamárom, ktorí ťa 

presvedčili o tom, že zbierajú 

peniaze na liečbu, ale 

nakoniec si ich nechali sami.  

 

 

 

Ako nenaletieť? 

Predstav si, že ťa niekto 

stalkuje. Zistil si o tebe všetky 

citlivé informácie a tajomstvá 

a vyhráža sa, že ak s ním 

nepôjdeš von, tak ich použije 

proti tebe.  

 

 

 

 

 

Ako by si sa cítil/a? 

Kamošov ujo si objednal z 

dark webu falošný  

cestovný pas. 

 

 

 

Čo sa môže stať niekomu, 

kto si objedná falošný 

cestovný pas? 

Narazíš na materiál 

zobrazujúci sexuálne 

zneužívanie detí (detskú 

pornografiu).  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Narazíš na stránku, ktorá 

ponúka na predaj drogy.  

 

 

 

 

V čom spočíva 

nebezpečenstvo? 

Narazil si na príspevok, ktorý 

propaguje a podporuje 

fašizmus. 

 

 

 

 

Čo urobíš? 

 



 

Vidíš ubližujúci 

komentár k niečiemu 

príspevku na instagrame. 

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

zareagoval/a? 

 

Hľadáš v galérii na mobile 

nejakú fotku, ktorú chceš ukázať 

druhému človeku a ten sa ti 

poza chrbát pozerá do mobilu a 

vidí ti všetky nepodarené 

selfíčka. 

 

 

Prezraď prečo si robíš selfies. 

 

Písal/a si projekt do školy, 

neuložil/a si si ho a keď si už 

končil/a, reštartol sa ti 

počítač a práca sa  

vymazala.  

 

 

 

 

Ako tomu môžeš predísť? 

 

Firma, od ktorej máte doma 

internet, má poruchu a 

niekoľko dní vám nefunguje.  

 

 

 

 

 

Ako sa cítiš? Ako to ovplyvní 

tvoj život? 

Si unavený/á, lebo si  

bol/a do tretej v noci hore a 

pozeral/a si si memečká.  

 

 

 

Povedz prečo je dôležité 

netráviť priveľa času na 

internete. 

Dostaneš do správy 

nevhodný obrázok.  

 

 

 

Aký obrázok by si 

považoval/a za  

nevhodný? 

Spolužiaci urážajú  

inú spolužiačku  

v skupinovom čete.  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Zazvoní ti mobil v divadle.  

 

 

 

 

 

Ako tomu vieš predísť? 

Nechtiac postneš fotku s 

explicitným obsahom do 

svojho príbehu na 

instagrame.  

 

 

 

Akú fotku by si  

nechcel/a, aby videli  

všetci tvoji followeri? 

Vaši si všimli, že im 

odchádzajú platby za 

internetový obchod  

s hrami. 

 

 

Ty si si spomenul/a, že... 



 

Nechal/a si si cez prestávku na 

stole odomknutý mobil a 

spolužiak postol v tvojom mene 

rasistický status. 

 

 

  

Čo by sa mohlo stať? Aké 

dôsledky by mohol priniesť tento 

spolužiakov čin? 

Si závislý/á od internetu. Keď si 

von s kamarátmi, aj tak si vlastne 

stále na mobile a ak nie, tak si 

nervózny/a.  

 

 

 

Ako by si sa cítil/a, keby sa 

niekto počas rozhovoru s tebou 

celú dobu pozeral do mobilu? 

Zabudol/la si sa prepnúť z 

dát na wifi a vašim prišiel 

vysoký účet za internet.  

 

 

 

 

Čo ti na mobile spotrebuje 

najviac dát? 

Ideš na výlet, ale nevytlačil/a si si 

cestovný lístok, vybil sa ti mobil a 

nechcú ťa pustiť do diaľkového 

autobusu.  

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

reagoval/a? 

Nakúpil/a si bitcoiny a ich 

hodnota vzápätí rapídne 

klesla.  

 

 

 

 

 

Čo vieš povedať o 

bitcoinoch? 



 

Stratil/a si dôležitú  

pamäťovú kartu.  

 

 

 

Čo by sa mohlo stať, keby  

ho niekto našiel a rozhodol  

sa nechať si ho? 

 

Niekto sa ti hackol do účtu na 

facebooku, zmenil prihlasovacie 

údaje, a tak sa tam už nevieš 

dostať. Píše namiesto teba 

tvojim priateľom klamstvá o tebe 

a iných ľuďoch.  

 

 

 

 

Čo s tým? 

Dostávaš anonymné správy, 

ktorých odosielateľ sa ti 

vyhráža napadnutím.  

 

 

 

 

Komu sa zveríš? 

Naletel si na peňažný scam – 

uveril si klamárom, ktorí ťa 

presvedčili o tom, že zbierajú 

peniaze na liečbu, ale 

nakoniec si ich nechali sami.  

 

 

 

Ako nenaletieť? 

Predstav si, že ťa niekto 

stalkuje. Zistil si o tebe všetky 

citlivé informácie a tajomstvá 

a vyhráža sa, že ak s ním 

nepôjdeš von, tak ich použije 

proti tebe.  

 

 

 

 

 

Ako by si sa cítil/a? 

Kamošov ujo si objednal z 

dark webu falošný  

cestovný pas. 

 

 

 

Čo sa môže stať niekomu, 

kto si objedná falošný 

cestovný pas? 

Narazíš na materiál 

zobrazujúci sexuálne 

zneužívanie detí (detskú 

pornografiu).  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Narazíš na stránku, ktorá 

ponúka na predaj drogy.  

 

 

 

 

V čom spočíva 

nebezpečenstvo? 

Narazil si na príspevok, ktorý 

propaguje a podporuje 

fašizmus. 

 

 

 

 

Čo urobíš? 

 



 

Vidíš ubližujúci 

komentár k niečiemu 

príspevku na instagrame. 

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

zareagoval/a? 

 

Hľadáš v galérii na mobile 

nejakú fotku, ktorú chceš ukázať 

druhému človeku a ten sa ti 

poza chrbát pozerá do mobilu a 

vidí ti všetky nepodarené 

selfíčka. 

 

 

Prezraď prečo si robíš selfies. 

 

Písal/a si projekt do školy, 

neuložil/a si si ho a keď si už 

končil/a, reštartol sa ti 

počítač a práca sa  

vymazala.  

 

 

 

 

Ako tomu môžeš predísť? 

 

Firma, od ktorej máte doma 

internet, má poruchu a 

niekoľko dní vám nefunguje.  

 

 

 

 

 

Ako sa cítiš? Ako to ovplyvní 

tvoj život? 

Si unavený/á, lebo si  

bol/a do tretej v noci hore a 

pozeral/a si si memečká.  

 

 

 

Povedz prečo je dôležité 

netráviť priveľa času na 

internete. 

Dostaneš do správy 

nevhodný obrázok.  

 

 

 

Aký obrázok by si 

považoval/a za  

nevhodný? 

Spolužiaci urážajú  

inú spolužiačku  

v skupinovom čete.  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Zazvoní ti mobil v divadle.  

 

 

 

 

 

Ako tomu vieš predísť? 

Nechtiac postneš fotku s 

explicitným obsahom do 

svojho príbehu na 

instagrame.  

 

 

 

Akú fotku by si  

nechcel/a, aby videli  

všetci tvoji followeri? 

Vaši si všimli, že im 

odchádzajú platby za 

internetový obchod  

s hrami. 

 

 

Ty si si spomenul/a, že... 



 

Nechal/a si si cez prestávku na 

stole odomknutý mobil a 

spolužiak postol v tvojom mene 

rasistický status. 

 

 

  

Čo by sa mohlo stať? Aké 

dôsledky by mohol priniesť tento 

spolužiakov čin? 

Si závislý/á od internetu. Keď si 

von s kamarátmi, aj tak si vlastne 

stále na mobile a ak nie, tak si 

nervózny/a.  

 

 

 

Ako by si sa cítil/a, keby sa 

niekto počas rozhovoru s tebou 

celú dobu pozeral do mobilu? 

Zabudol/la si sa prepnúť z 

dát na wifi a vašim prišiel 

vysoký účet za internet.  

 

 

 

 

Čo ti na mobile spotrebuje 

najviac dát? 

Ideš na výlet, ale nevytlačil/a si si 

cestovný lístok, vybil sa ti mobil a 

nechcú ťa pustiť do diaľkového 

autobusu.  

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

reagoval/a? 

Nakúpil/a si bitcoiny a ich 

hodnota vzápätí rapídne 

klesla.  

 

 

 

 

 

Čo vieš povedať o 

bitcoinoch? 



 

Stratil/a si dôležitú  

pamäťovú kartu.  

 

 

 

Čo by sa mohlo stať, keby  

ho niekto našiel a rozhodol  

sa nechať si ho? 

 

Niekto sa ti hackol do účtu na 

facebooku, zmenil prihlasovacie 

údaje, a tak sa tam už nevieš 

dostať. Píše namiesto teba 

tvojim priateľom klamstvá o tebe 

a iných ľuďoch.  

 

 

 

 

Čo s tým? 

Dostávaš anonymné správy, 

ktorých odosielateľ sa ti 

vyhráža napadnutím.  

 

 

 

 

Komu sa zveríš? 

Naletel si na peňažný scam – 

uveril si klamárom, ktorí ťa 

presvedčili o tom, že zbierajú 

peniaze na liečbu, ale 

nakoniec si ich nechali sami.  

 

 

 

Ako nenaletieť? 

Predstav si, že ťa niekto 

stalkuje. Zistil si o tebe všetky 

citlivé informácie a tajomstvá 

a vyhráža sa, že ak s ním 

nepôjdeš von, tak ich použije 

proti tebe.  

 

 

 

 

 

Ako by si sa cítil/a? 

Kamošov ujo si objednal z 

dark webu falošný  

cestovný pas. 

 

 

 

Čo sa môže stať niekomu, 

kto si objedná falošný 

cestovný pas? 

Narazíš na materiál 

zobrazujúci sexuálne 

zneužívanie detí (detskú 

pornografiu).  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Narazíš na stránku, ktorá 

ponúka na predaj drogy.  

 

 

 

 

V čom spočíva 

nebezpečenstvo? 

Narazil si na príspevok, ktorý 

propaguje a podporuje 

fašizmus. 

 

 

 

 

Čo urobíš? 

 



 

Vidíš ubližujúci 

komentár k niečiemu 

príspevku na instagrame. 

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

zareagoval/a? 

 

Hľadáš v galérii na mobile 

nejakú fotku, ktorú chceš ukázať 

druhému človeku a ten sa ti 

poza chrbát pozerá do mobilu a 

vidí ti všetky nepodarené 

selfíčka. 

 

 

Prezraď prečo si robíš selfies. 

 

Písal/a si projekt do školy, 

neuložil/a si si ho a keď si už 

končil/a, reštartol sa ti 

počítač a práca sa  

vymazala.  

 

 

 

 

Ako tomu môžeš predísť? 

 

Firma, od ktorej máte doma 

internet, má poruchu a 

niekoľko dní vám nefunguje.  

 

 

 

 

 

Ako sa cítiš? Ako to ovplyvní 

tvoj život? 

Si unavený/á, lebo si  

bol/a do tretej v noci hore a 

pozeral/a si si memečká.  

 

 

 

Povedz prečo je dôležité 

netráviť priveľa času na 

internete. 

Dostaneš do správy 

nevhodný obrázok.  

 

 

 

Aký obrázok by si 

považoval/a za  

nevhodný? 

Spolužiaci urážajú  

inú spolužiačku  

v skupinovom čete.  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Zazvoní ti mobil v divadle.  

 

 

 

 

 

Ako tomu vieš predísť? 

Nechtiac postneš fotku s 

explicitným obsahom do 

svojho príbehu na 

instagrame.  

 

 

 

Akú fotku by si  

nechcel/a, aby videli  

všetci tvoji followeri? 

Vaši si všimli, že im 

odchádzajú platby za 

internetový obchod  

s hrami. 

 

 

Ty si si spomenul/a, že... 



 

Nechal/a si si cez prestávku na 

stole odomknutý mobil a 

spolužiak postol v tvojom mene 

rasistický status. 

 

 

  

Čo by sa mohlo stať? Aké 

dôsledky by mohol priniesť tento 

spolužiakov čin? 

Si závislý/á od internetu. Keď si 

von s kamarátmi, aj tak si vlastne 

stále na mobile a ak nie, tak si 

nervózny/a.  

 

 

 

Ako by si sa cítil/a, keby sa 

niekto počas rozhovoru s tebou 

celú dobu pozeral do mobilu? 

Zabudol/la si sa prepnúť z 

dát na wifi a vašim prišiel 

vysoký účet za internet.  

 

 

 

 

Čo ti na mobile spotrebuje 

najviac dát? 

Ideš na výlet, ale nevytlačil/a si si 

cestovný lístok, vybil sa ti mobil a 

nechcú ťa pustiť do diaľkového 

autobusu.  

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

reagoval/a? 

Nakúpil/a si bitcoiny a ich 

hodnota vzápätí rapídne 

klesla.  

 

 

 

 

 

Čo vieš povedať o 

bitcoinoch? 



 

Stratil/a si dôležitú  

pamäťovú kartu.  

 

 

 

Čo by sa mohlo stať, keby  

ho niekto našiel a rozhodol  

sa nechať si ho? 

 

Niekto sa ti hackol do účtu na 

facebooku, zmenil prihlasovacie 

údaje, a tak sa tam už nevieš 

dostať. Píše namiesto teba 

tvojim priateľom klamstvá o tebe 

a iných ľuďoch.  

 

 

 

 

Čo s tým? 

Dostávaš anonymné správy, 

ktorých odosielateľ sa ti 

vyhráža napadnutím.  

 

 

 

 

Komu sa zveríš? 

Naletel si na peňažný scam – 

uveril si klamárom, ktorí ťa 

presvedčili o tom, že zbierajú 

peniaze na liečbu, ale 

nakoniec si ich nechali sami.  

 

 

 

Ako nenaletieť? 

Predstav si, že ťa niekto 

stalkuje. Zistil si o tebe všetky 

citlivé informácie a tajomstvá 

a vyhráža sa, že ak s ním 

nepôjdeš von, tak ich použije 

proti tebe.  

 

 

 

 

 

Ako by si sa cítil/a? 

Kamošov ujo si objednal z 

dark webu falošný  

cestovný pas. 

 

 

 

Čo sa môže stať niekomu, 

kto si objedná falošný 

cestovný pas? 

Narazíš na materiál 

zobrazujúci sexuálne 

zneužívanie detí (detskú 

pornografiu).  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Narazíš na stránku, ktorá 

ponúka na predaj drogy.  

 

 

 

 

V čom spočíva 

nebezpečenstvo? 

Narazil si na príspevok, ktorý 

propaguje a podporuje 

fašizmus. 

 

 

 

 

Čo urobíš? 

 



 

Vidíš ubližujúci 

komentár k niečiemu 

príspevku na instagrame. 

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

zareagoval/a? 

 

Hľadáš v galérii na mobile 

nejakú fotku, ktorú chceš ukázať 

druhému človeku a ten sa ti 

poza chrbát pozerá do mobilu a 

vidí ti všetky nepodarené 

selfíčka. 

 

 

Prezraď prečo si robíš selfies. 

 

Písal/a si projekt do školy, 

neuložil/a si si ho a keď si už 

končil/a, reštartol sa ti 

počítač a práca sa  

vymazala.  

 

 

 

 

Ako tomu môžeš predísť? 

 

Firma, od ktorej máte doma 

internet, má poruchu a 

niekoľko dní vám nefunguje.  

 

 

 

 

 

Ako sa cítiš? Ako to ovplyvní 

tvoj život? 

Si unavený/á, lebo si  

bol/a do tretej v noci hore a 

pozeral/a si si memečká.  

 

 

 

Povedz prečo je dôležité 

netráviť priveľa času na 

internete. 

Dostaneš do správy 

nevhodný obrázok.  

 

 

 

Aký obrázok by si 

považoval/a za  

nevhodný? 

Spolužiaci urážajú  

inú spolužiačku  

v skupinovom čete.  

 

 

 

 

Čo urobíš? 

Zazvoní ti mobil v divadle.  

 

 

 

 

 

Ako tomu vieš predísť? 

Nechtiac postneš fotku s 

explicitným obsahom do 

svojho príbehu na 

instagrame.  

 

 

 

Akú fotku by si  

nechcel/a, aby videli  

všetci tvoji followeri? 

Vaši si všimli, že im 

odchádzajú platby za 

internetový obchod  

s hrami. 

 

 

Ty si si spomenul/a, že... 



 

Nechal/a si si cez prestávku na 

stole odomknutý mobil a 

spolužiak postol v tvojom mene 

rasistický status. 

 

 

  

Čo by sa mohlo stať? Aké 

dôsledky by mohol priniesť tento 

spolužiakov čin? 

Si závislý/á od internetu. Keď si 

von s kamarátmi, aj tak si vlastne 

stále na mobile a ak nie, tak si 

nervózny/a.  

 

 

 

Ako by si sa cítil/a, keby sa 

niekto počas rozhovoru s tebou 

celú dobu pozeral do mobilu? 

Zabudol/la si sa prepnúť z 

dát na wifi a vašim prišiel 

vysoký účet za internet.  

 

 

 

 

Čo ti na mobile spotrebuje 

najviac dát? 

Ideš na výlet, ale nevytlačil/a si si 

cestovný lístok, vybil sa ti mobil a 

nechcú ťa pustiť do diaľkového 

autobusu.  

 

 

 

Ako by si v takejto situácii 

reagoval/a? 

Nakúpil/a si bitcoiny a ich 

hodnota vzápätí rapídne 

klesla.  

 

 

 

 

 

Čo vieš povedať o 

bitcoinoch? 





 



 

Môžeš vymeniť svojich 

5 žetónov jedného 

typu za 3 žetóny iného 

(tiež jedného) typu. 

 

 

Môžeš vymeniť svojich 

5 žetónov jedného 

typu za 3 žetóny iného 

(tiež jedného) typu. 

 

 

Môžeš vymeniť svojich 

5 žetónov jedného 

typu za 3 žetóny iného 

(tiež jedného) typu. 

 

 

Môžeš vymeniť svojich 

5 žetónov jedného 

typu za 3 žetóny iného 

(tiež jedného) typu. 

 

 

Môžeš vymeniť svojich 

5 žetónov jedného 

typu za 3 žetóny iného 

(tiež jedného) typu. 

 

Vezmi si 1 žetón z 

každej farby alebo 3 

žetóny z jednej 

ľubovoľnej farby. 

Vezmi si 1 žetón z 

každej farby alebo 3 

žetóny z jednej 

ľubovoľnej farby. 

Vezmi si 1 žetón z 

každej farby. 

Vezmi si 3 žetóny z 

jednej ľubovoľnej farby. 

Vezmi si po 2 žetóny  

z dvoch ľubovoľných 

farieb. 

Každý/á zo 

spoluhráčov/k ti dá 1 

žetón, ktorý ti vyberie. 

Prvý/á spoluhráč/ka 

sprava ti dá 1 žetón, 

ktorý ti vyberie. 

Imunita voči 

prichádzajúcej škodlivej 

karte. 

Imunita voči 

prichádzajúcej škodlivej 

karte. 

Imunita voči 

prichádzajúcej škodlivej 

karte. 



 

 

Vybil sa ti mobil.  

Budúce kolo sa posunieš 

o súčet čísel na kockách, 

ale nevezmeš si žetóny. 

 

Vybil sa ti mobil.  

Budúce kolo sa posunieš 

o súčet čísel na kockách, 

ale nevezmeš si žetóny. 

Odovzdaj do banku  

1 USB žetón a  

1 WIFI žetón. 

Odovzdaj do banku  

1 CLOUD žetón a  

1 WIFI žetón. 

Odovzdaj do banku  

2 WIFI žetóny. 

Odovzdaj do banku  

2 ANONYMITA žetóny. 

Odovzdaj do banku  

1 ANONYMITA žetón a  

1 HESLO žetón. 

Mobil ti spadol na zem a 

rozbilo sa mu sklo. 

Budúce kolo nejdeš. 

Odovzdaj do banku 

polovicu žetónov 

(zaokrúhli nahor), ktoré 

máš uložené pri 

problémovej karte s 

najväčším počtom 

uložených žetónov. 

Odovzdaj do banku 

všetky žetóny, ktoré máš 

uložené pri problémovej 

karte s najmenším 

počtom uložených 

žetónov (okrem tých, pri 

ktorých nemáš žiadny 

žetón). 



Vidíš ubližujúci komentár k niečiemu príspevku na instagrame. 

Ako by si v takejto situácii zareagoval/a? 

1.______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

4.______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Hľadáš v galérii na mobile nejakú fotku, ktorú chceš ukázať druhému 

človeku a ten sa ti poza chrbát pozerá do mobilu a vidí ti všetky 

nepodarené selfíčka. Prezraď, prečo si robíš selfíčka.

1.___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Si unavený, lebo si bol do tretej v noci hore a pozeral si memečká. 

Povedz, prečo je dôležité netráviť priveľa času na internete.

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Písal si prácu do školy, neuložil si si ju a keď si už končil, reštartol sa ti 

počítač a práca sa vymazala. Ako tomu môžeš predísť?

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Firma, od ktorej máte doma internet, má poruchu a niekoľko dní vám 

nefunguje. Ako sa cítiš? Ako to ovplyvní tvoj život? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Dostaneš do správy nevhodný obrázok. Aký obrázok by si považoval/a 

za nevhodný? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Spolužiaci urážajú inú spolužiačku v skupinovom čete. Čo urobíš? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Zazvoní ti mobil v divadle. Ako tomu vieš predísť? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Nechtiac postneš fotku s explicitným obsahom do svojho príbehu na 

instagrame. Akú fotku by si nechcel/a, aby videli všetci tvoji followeri? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Vaši si všimli, že im odchádzajú platby za internetový obchod s hrami. 

Ty si si spomenul/a, že… 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Nechal/a si si cez prestávku na stole odomknutý mobil a spolužiak 

postol v tvojom mene rasistický status. Čo by sa mohlo stať? Aké dôsledky 

by mohol priniesť tento spolužiakov čin? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Si závislý/á od internetu. Keď si von s kamarátmi, aj tak si vlastne stále na 

mobile a ak nie, tak si nervózny/a. . Ako by si sa cítil/a, keby sa niekto 

počas rozhovoru s tebou celú dobu pozeral do mobilu? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Zabudol/la si sa prepnúť z dát na wifi a vašim prišiel vysoký účet za 

internet. Čo ti na mobile spotrebuje najviac dát? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ideš na výlet, ale nevytlačil/a si si cestovný lístok, vybil sa ti mobil a 

nechcú ťa pustiť do diaľkového autobusu. Ako by si v takejto situácii 

reagoval/a? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Nakúpil/a si bitcoiny a ich hodnota vzápätí rapídne klesla. Čo vieš 

povedať o bitcoinoch? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Stratil/a si dôležitú pamäťovú kartu.   Čo by sa mohlo stať, keby ju niekto 

našiel a rozhodol sa nechať si ju? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Niekto sa ti hackol do účtu na facebooku, zmenil prihlasovacie údaje a 

tak sa tam už nevieš dostať. Píše namiesto teba tvojim priateľom 

klamstvá o tebe a iných ľuďoch.  Čo s tým? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Dostávaš anonymné správy, ktorých odosielateľ sa ti vyhráža 

napadnutím. Komu sa zveríš? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Naletel/a si na peňažný scam –   uveril si klamárom, ktorí ťa presvedčili o 

tom, že zbierajú peniaze na liečbu, ale nakoniec si ich nechali sami. 

Ako nenaletieť? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Predstav si, že ťa niekto stalkuje. Zistil si o tebe všetky citlivé informácie 

a tajomstvá a vyhráža sa, že ak s ním nepôjdeš na rande, tak ich použije 

proti tebe. Ako by si sa cítil/a? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Kamošov ujo si objednal z dark webu falošný cestovný pas.  

Čo sa môže stať, keď si niekto objedná falošný cestovný pas? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Narazíš na materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí (detskú 

pornografiu). Čo urobíš? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Narazíš na stránku, ktorá ponúka na predaj drogy. V čom spočíva 

nebezpečenstvo? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Narazil/a si na príspevok, ktorý propaguje a podporuje fašizmus. 

Čo urobíš? 

1.___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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