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Internet, jedna velká pravda?

Zkusíme malé cvičení: Představ si, že jsi našel takovouto stránku. (Příklady jsou úplně vymyšlené!)

Mega-velrybí stránka
Tady najdeš všechno o velry-
bách. Velryby jsou savci a je 
jich asi 180 druhů. Modrá vel-
ryba je z nich největší, je dlou-
há 50 metrů a váží většinou 
přes 300 tun.

Celosvětové velrybí fórum
Velryby patří do řádu savců 
a je jich na světě necelých 80 
druhů.
Modrá velryba je největší 
zvíře, které kdy žilo na Zemi. 
Může být 33,5 m dlouhá a vá-
žit až 200 tun. 

Ochránci velryb online
Velryby! Úžasní příbuzní lidí! 
Světovými moři se jich potu-
luje 79 druhů.
Modré velryby jsou jako něž-
ní obři a přerostli je jen dino-
sauři. Jsou velmi dlouhé (ne-
celých 35 m) a opravdu těžké 
(200 tun).

1. úkol:
Najdeš v textech chyby? Informace o velrybách 
porovnej s tím, co najdeš v tištěné encyklopedii!

2. úkol:
Co můžeš udělat příště? Tady je několik typů:

Informace na Internetu: důvěryhodnost a kvalita www.saferinternet.cz

       Informace na Internetu:
Internet je skvělá věc. Jestli máš rád zvířata, můžeš si na Internetu číst jako v papírové encyklopedii a dozvědět se toho spoustu 

o svých oblíbených mazlíčcích. V knize je vždycky uvedené, kdo ji napsal, ale na Internetu? To je právě to hloupé na informacích  

z Internetu: nikdy si nemůžeš být jistý tím, kdo je tam dal a jestli jsou správné. Na Internet totiž může něco napsat úplně každý 

a podobně jako v normálním životě tak šířit nesprávné informace nebo dokonce lži. A sám určitě dobře víš, jak je někdy těžké včas 

poznat lež!

       TIp: Zjisti, komu stránka patří (většina stránek má sekci „Kontakty“ nebo „O nás“ apod. Informace o provozovateli můžeš  

zjistit i zcela dole v patě stránky). Máš z lidí, kteří za stránkou stojí, dobrý pocit? Jestli si nejsi jistý, zeptej se učitele.  

Informace, které na stránce zjistíš, porovnej s informacemi z knih nebo časopisů. A nezapomeň vše porovnávat i s tím, co  

už sám víš.

podívej se na datum aktualizace stránky. Jestli je to už dávno, je možné, že i informace na stránce už jsou zastaralé.
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3. úkol:
Můžeš si to vyzkoušet na příkladu. Vyber si jedno téma (např. velryby) a přes vyhledavač KidRex.org si k němu 
najdi dvě stránky. Porovnej je a využij k tomu uvedené tipy. @ www.KidRex.org.

4. úkol:
Tipy si opiš a nakresli k nim obrázek. Můžeš si je pověsit vedle svého monitoru, abys na ně příště nezapomněl!

6 - Informace na Internetu: důvěryhodnost a kvalita www.saferinternet.cz


