
 

 

SEMAFOR „BEZPEČNĚ NA YOUTUBE“ 
Cílová skupina  4.– 5. třída 

Cíl  Osvojení pravidel chování na YouTube 

Časová dotace  40 minut 

Pomůcky  papír A2, psací potřeby, barevné papíry, sada karet s příklady chování 

 

 

POSTUP: 

1. Žáci se rozdělí do tří skupin, které mají názvy ČERVENÁ – ORANŽOVÁ – ZELENÁ. Každá skupina 

dostane sadu 15 karet s příklady chování, s nímž se mohou setkat, pokud sledují/vytváří videa 

na YouTube. 

2. Každá skupina má za úkol vybrat chování, které odpovídá barvě její skupiny: 

 ČERVENÁ:  chování,  které  je  na  YouTube  zakázáno  a  jehož  porušením  dochází  zároveň 

k porušení zákona, které může být stíháno a vyšetřováno Policií ČR.  

 ORANŽOVÁ: chování, které není na YouTube dovoleno, ale dělá se a můžeme se s ním běžně 

setkat.  

 ZELENÁ: chování, které je na YouTube dovoleno a je tedy správné.  

3. Následně  si  žáci  sednou  do  kruhu  a  zvolí  žáka,  který  bude  zaznamenávat.  Lektor  vyzve 

jednotlivé skupiny, aby postupně předčítaly, co vybraly. U každého tvrzení je nutné se zastavit 

a odpověď diskutovat,  zejména pokud odpověď není  správná nebo pokud  zjevně  vyvolává 

otázky.  Správné  odpovědi  se  zaznamenávají  (zapisují,  lepí)  na  papír  A2  s předpřipraveným 

semaforem.  

 

OTÁZKY K DISKUZI: 

Jak se vám tato aktivita líbila? 

Dozvěděli jste se něco nového? Zaujalo vás něco? 

Zaznělo zde něco, o čem bychom si měli říct více? 

Chcete se na něco zeptat? 

 

PRAKTICKÁ DOPOROUČENÍ: 

Po rozřazení do skupin je nutné obejít všechny skupiny a připomenout úkol skupiny s ohledem na 

její barvu. Žáci mají většinou problém  s  rozlišením, které  chování  je  tzv. „oranžové“ a které už 

„červené“.  Je  potřeba  žáky  nabádat,  aby  nad  tím  zkusili  zapřemýšlet.  V  následující  diskuzi 

upozornit, že někdy je obtížné rozlišit, které jednání je „oranžové“ a které už „červené“. Tak je to i 

v reálném životě. Někdy je hranice mezi těmito druhy chování tenká a každý ji může chápat jinak. 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 1 SADA KARET 
 

Vydírat někoho tím, že zveřejním na YouTube video se sexuálním obrazem, které ho zobrazuje. 

Spolužáci  se  dohodli,  že  po  škole  počkají  na  kluka  z nižšího  ročníku  a  dají  mu  pořádnou 
nakládačku. Nechci  trhat partu, ale vím, že  se  to nemá. Slíbil  jsem  jim, že celou akci natočím 
a dám na YouTube, aby všichni věděli, že jsme drsná parta. Nic mi za to nehrozí, protože jenom 
natáčím.  

Natočit video o tom, že všichni příslušníci určitého náboženského vyznání  jsou špatní a nemají 
právo tady žít. Doufám, že video bude mít hodně zhlédnutí, aby se o tom, jak jsou opravdu špatní, 
dozvědělo co nejvíce lidí.   

Jsem svědkem dopravní nehody. Neumím správně poskytnout první pomoc, ale  je tady hodně 
lidí,  určitě  zraněným  někdo  pomůže.  Já  o  tom  natočím  video,  které  dám  na  YouTube. 
Taková senzace bude mít hodně zhlédnutí a možná si o nahrávku řekne i nějaký novinář a já třeba 
dostanu nějaké peníze. 

Moji kamarádi vymysleli novou hru, která  se  jmenuje „Na  šneky“. Při  této hře  se  rozběhnete 
a jedním skokem rozšlápnete šnečí ulitu. Holky říkají, že je to nechutné a týrání zvířat, ale pro nás 
kluky je to velká zábava a proto natočím video, aby se pobavili i ostatní.  

Na YouTube mě někdo obtěžuje hloupými a nenávistnými komentáři. Napíšu mu taky nenávistný 
komentář, abych mu to vrátil.  

Rozhodli jsme se postrašit svého kamaráda tak, že se jeden z nás převlékne do kostýmu zombie 
a počkáme  si na něj, až  se bude večer vracet  z fotbalového  tréningu. Protože  to bude velká 
legrace, natočíme to na mobil a dáme na YouTube, aby se mohli pobavit i ostatní. 

Spolu s kamarády chceme natočit výzvu o tom, kdo si dokáže do pusy strčit co nejvíce popcornu 
najednou. Na konci videa vyzveme další, aby se do výzvy také zapojili a natočili o tom video.   

Používat ve videu vulgární výrazy, protože je to cool.  

   



 

 

Chci  se  stát  slavnou  vlogerkou  (lidé,  kteří  natáčí  tzv.  video  blogy  o  životě,  cestování,…). 
Rozhodnu se natočit video o tom, kde bydlím a kam chodím do školy, aby se o mně mí fanoušci 
dozvěděli více.  

Pečlivě si rozmyslím, co chci natáčet a zveřejňovat. 

Pokud  nechci,  aby  byl  obsah  videa  dostupný  každému,  mohu  u  videa  nastavit 
„SOUKROMÉ VIDEO“ a snížit riziko, že se dostane do rukou někomu, kdo ho může v budoucnu 
použít proti mně. 

Pokud  chci  na  YouTube  umístit  video,  ve  kterém  se  objeví  můj  spolužák  nebo  kamarád, 
který je nezletilý, musím požádat o souhlas jeho rodiče (zákonného zástupce). 

Pokud  nám  nějaké  video  připadá  nevhodné  (vulgární  jazyk,  násilné  scény,  sexuální  obsah) 
upozorníme na něj dospělou osobu, která může využít např. funkci „NAHLAŠOVÁNÍ“. 

Dodržuju tzv. „babiččino pravidlo“. To znamená, že na YouTube umísťuji pouze to, co bych se 
nestyděl ukázat babičce, rodičům, ale i novináři, pokud bych se stal např. prezidentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 SADA KARET ŘEŠENÍ 
 

Vydírat někoho tím, že zveřejním na YouTube video se sexuálním obrazem, které ho zobrazuje. 

Spolužáci  se  dohodli,  že  po  škole  počkají  na  kluka  z nižšího  ročníku  a  dají  mu  pořádnou 
nakládačku. Nechci  trhat partu, ale vím, že  se  to nemá. Slíbil  jsem  jim, že celou akci natočím 
a dám na YouTube, aby všichni věděli, že jsme drsná parta. Nic mi za to nehrozí, protože jenom 
natáčím.  

Natočit video o tom, že všichni příslušníci určitého náboženského vyznání  jsou špatní a nemají 
právo tady žít. Doufám, že video bude mít hodně zhlédnutí, aby se o tom, jak jsou opravdu špatní, 
dozvědělo co nejvíce lidí.   

Jsem svědkem dopravní nehody. Neumím správně poskytnout první pomoc, ale  je tady hodně 
lidí,  určitě  zraněným  někdo  pomůže.  Já  o  tom  natočím  video,  které  dám  na  YouTube. 
Taková senzace bude mít hodně zhlédnutí a možná si o nahrávku řekne i nějaký novinář a já třeba 
dostanu nějaké peníze. 

Moji kamarádi vymysleli novou hru, která  se  jmenuje „Na  šneky“. Při  této hře  se  rozběhnete 
a jedním skokem rozšlápnete šnečí ulitu. Holky říkají, že je to nechutné a týrání zvířat, ale pro nás 
kluky je to velká zábava a proto natočím video, aby se pobavili i ostatní.  

   



 

 

Na YouTube mě někdo obtěžuje hloupými a nenávistnými komentáři. Napíšu mu taky nenávistný 
komentář, abych mu to vrátil.  

Rozhodli jsme se postrašit svého kamaráda tak, že se jeden z nás převlékne do kostýmu zombie 
a počkáme  si na něj, až  se bude večer vracet  z fotbalového  tréningu. Protože  to bude velká 
legrace, natočíme to na mobil a dáme na YouTube, aby se mohli pobavit i ostatní. 

Spolu s kamarády chceme natočit výzvu o tom, kdo si dokáže do pusy strčit co nejvíce popcornu 
najednou. Na konci videa vyzveme další, aby se do výzvy také zapojili a natočili o tom video.   

Používat ve videu vulgární výrazy, protože je to cool.  

Chci  se  stát  slavnou  vlogerkou  (lidé,  kteří  natáčí  tzv.  video  blogy  o  životě,  cestování,…). 
Rozhodnu se natočit video o tom, kde bydlím a kam chodím do školy, aby se o mně mí fanoušci 
dozvěděli více.  

   



 

 

Pečlivě si rozmyslím, co chci natáčet a zveřejňovat. 

Pokud  nechci,  aby  byl  obsah  videa  dostupný  každému,  mohu  u  videa  nastavit 
„SOUKROMÉ VIDEO“ a snížit riziko, že se dostane do rukou někomu, kdo ho může v budoucnu 
použít proti mně. 

Pokud  chci  na  YouTube  umístit  video,  ve  kterém  se  objeví  můj  spolužák  nebo  kamarád, 
který je nezletilý, musím požádat o souhlas jeho rodiče (zákonného zástupce). 

Pokud  nám  nějaké  video  připadá  nevhodné  (vulgární  jazyk,  násilné  scény,  sexuální  obsah) 
upozorníme na něj dospělou osobu, která může využít např. funkci „NAHLAŠOVÁNÍ“. 

Dodržuju  tzv.  „babiččino  pravidlo“.  To  znamená,  že  na  YouTube  umísťuji  pouze  to, 
co bych se nestyděl ukázat babičce, rodičům, ale i novináři, pokud bych se stal např. prezidentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


