
Test pre najmenších

1. Preškrtni to, čo podľa teba neslúži na volanie  
    alebo písanie s rodičmi a kamarátmi.

2. Zakrúžkuj telefónne číslo, ktoré je spoločné   
    pre políciu, hasičov aj záchranku.

6. Tipni si, koľko hodín denne sa odporúča deťom   
    v tvojom veku najviac stráviť pri počítači?

3. Čo si myslíš, prečo ti rodičia dali mobil?

4. Čo by si mal(a) urobiť, keď ti ukradnú mobil alebo keby si ho stratil(a)?

5. Kedy je podľa teba bezpečné používať mobil vonku?
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 2 – 3 hodiny.       M

 1 – 2 hodiny.       N

 Koľko hodín chcem.       L

 Aby som sa na ňom hral(a) v škole.       R

 Aby som sa mohol/mohla chváliť kamarátom.       S

 Rodičia chcú vedieť, ako sa mám a kde sa nachádzam.       T

 Oznámim to polícii.       A

 Poviem to rodičom, pani učiteľke alebo inému zodpovednému dospelému.       E

 Mlčím, kým sa ma rodičia neopýtajú, kde mám mobil.       O

 Pri prechádzaní cez cestu alebo pri inej účasti v premávke.       V

 Pri športovaní (bicyklovaní, korčuľovaní a pod.).       P

 Keď sedím v parku na lavičke.       R



7. Čo je podľa teba správne? Na internete:

8. Odpovedáš alebo sa zapájaš do rôznych SMS súťaží?  

Vieš, čo to slovo znamená? Vedel(a) by si ho vysvetliť?  

 Poskytujeme svoje osobné údaje, adresu, telefónne číslo.       U

 Nadväzujeme kontakty s kýmkoľvek, kto nám napíše (chat, blog).       A

 Neposkytujeme svoje osobné údaje.       E

 Áno, vždy.       Z

 Iba, keď mi to dovolia rodičia.       T

 Nie, nikdy.       J

Ak si už zakrúžkoval(a) a označil(a) krížikom všetky otázky, doplň do rámčekov tie písmenká,
ktoré si našiel/našla pod tvojimi odpoveďami.

Tu je jeho definícia:

Je to neviditeľná počítačová sieť, ktorú používajú ľudia na celom svete.
Môžeme sa tak rýchlo spojiť s kamarátmi a rodinou, aj keď sú v Amerike, Číne alebo kdekoľvek inde.
Slúži nám napríklad na posielanie elektronickej pošty, učenie alebo aj na zábavu.


