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V labyrinte sietí     

O2 – TICS pomôcka «stolová hra» 

 

19 

 
 

Na ceste 
labyrintom sietí 
vás zastihla noc. 

Odpočívate. 
 

Jedno kolo stojíte! 
 

18 

 
 

To je ale šťastie! 
 

Postupujete  
na 33 !!! 

 

17 
 

 
 

Ako sa bránite 
pred zneužitím 

vašich fotografií 
a videí na 

sociálnych 
sieťach? 

16 
 

 
 

 
Čo predstavuje toto 
logo a ako súvisí so 

sociálnymi 
sieťami? 

15 
 

 
Stáva sa vám, že 

presurfujete celý 
víkend na 
sociálnych 

sieťach? 
 

Ak áno, vráťte sa 
na 1.  

Ak nie, postúpte 
na 21. 

14 

 
 
 

Povedzte nahlas 
všetkým 

prítomným ako si 
regulujete čas 

venovaný 
sociálnym sieťam. 
 

13 
 

 
Identifikujte 
sociálnu sieť, 

ktorú pokladáte 
za 

najrozšírenejšiu 
vo vašej krajine 

a stručne ju 
popíšte. 

 

12 

 
 
 

Charakterizujte jednu 
sociálnu sieť podľa 
vlastného výberu. 

20 

 
 

Popíšte všetkým 
prítomným ako 

ste sa cítili ak ste 
na sociálnej sieti 

zaznamenali 
informáciu o vás, 

ktorá nebola 
pravdivá? 

37 
 

 
 

Vysvetlite pojem 
pseudonym 

v súvislosti so 
sociálnymi 

sieťami 

36 
 

 
 

Uveďte aspoň 
jeden príklad 

masových 
sociálnych sietí 
a jeden príklad 
sociálnych sietí 
zameraných na 

zdieľanie obsahu. 

35 

 
 

Šťastné políčko 
 

Získali ste nových 
priateľov 

 
Znovu hádžete 

kockou 
 
 

34 

 
 

Vylúčenie zo 
sociálnej siete 

 
Vraciate sa na 
políčko štart. 

 
Začínate budovať 

nové siete 
 

33 

 
 

Šťastie vie byť 
vrtkavé. 

 
Môžete si vybrať 
buď políčko 31 

alebo 34 

32 
 

 
Spôsobili ste už 

niekomu 
nepríjemnosti 

porušením 
pravidiel 

sociálnych sietí? 
 

Ak áno choďte 
späť na 20.  

Ak nie pokračujte 
v hre. 

11 
 

 
 

Dokážete uprednostniť 
osobnú komunikáciu pred 

počítačovou? 
 

Ak áno, choďte na  13. 
 

Ak nie, vráťte sa na 1. 
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21 
 

 
 

Uveďte aspoň tri 
riziká zneužitia 
vašich osobných 

údajov  
(informácií o vás), 

ktoré zverejníte 
na sociálnej sieti 

38 
 

 
Je pre vás sociálna 

sieť náhradou 
priamych vzťahov 

s inými ľuďmi? 
Ak áno, vráťte sa 

na 19 a 
rozmýšľajte o 
inom riešení. 

Ak nie, pokračujte 
v hre 

 
 
 
 

47 

46 
 

 
 

Povedzte nahlas 
pred všetkými 
prítomnými, čo 

vám dala táto hra 
a čo ste sa pomocou 

nej naučili 
 

45 
 

 
 
Pomohla vám táto 

hra lepšie 
porozumieť 

ochrane pred 
negatívnymi 

vplyvmi 
sociálnych sietí? 

Ak áno tak v čom. 
 

44 

 
 

Vylúčenie zo 
sociálnej siete 

 
Vraciate sa na 
políčko štart. 

 
Začínate budovať 

nové siete 
 

31 

 
 

SMOLA 
Počkajte pokiaľ 

iný hráč príde na 
toto pole a 

pomôže vám vyjsť 
zo studne. 

Pokračujte v hre 
od tohto poľa. 

 

10 
 

 
Šťastné políčko. 

 
Získali ste nových 

priateľov. 
 

Znovu hádžete kockou. 
 

22 
 

 
 

Ako sa bránite 
pred zneužitím 

vašich osobných 
údajov na 

sociálnej sieti? 

39 

 
Snažíte ste sa 
predchádzať 

rizikám zneužitia 
sociálnych sietí? 

Ak áno choďte na 
41.  

Ak nie, choďte na  
42. 

40 

 
VÄZENIE 

Počkajte pokiaľ 
iný hráč príde na 

toto pole a 
pomôže vám vyjsť 

z väzenia. 
Pokračujte v hre 

od tohto poľa. 
 

41 

 
Beriete ohľad na 
práva iných pri 

používaní 
sociálnych sietí? 

Ak áno, choďte na 
45.  

Ak nie, choďte na 
42. 

42 

 
 

Zaplietli ste sa 
v labyrinte sietí. 

 
Vráťte sa na  30. 

43 

 
Šťastné políčko 

 
Máte pozitívnu 

spätnú väzbu na 
sociálnej sieti 

 
Znovu hádžete 

kockou 
 

30 
 

Ráno, po 
prebudení, 

pozeráte najskôr  
vaše odkazy 
a novinky na 

sociálnych 
sieťach? 

Ak áno, choďte na 
31. 

Ak nie, choďte na 
32. 

9 
 

 

 
 

Charakterizujte 
stručne 

sociálnu sieť 
LinkedIn. 

23 

 
 
 

Povedzte zásady 
ochrany vlastnej 

osobnosti na 
sociálnych sieťach 

24  

 
 

Sťažujú sa vaši 
príbuzní na to, 

koľko času trávite  
na sieťach? 

25 
 

 
 

Ústne vymenujte 5 
výhod sociálnych 

sietí. 
 

Ak to dokážete, 

26 

 
 

Stratili ste identitu 
na sociálnej sieti.  

 
Vráťte sa na 1. 

 

27 

 
Šťastné políčko 

 
Znovu hádžete 

kockou. 
 

28 

 
Beriete ohľad na 

ľudí okolo seba ak 
surfujete na 
verejnosti 

v mobile po 
sociálnej sieti? 

29 

 
 

Vysvetlite stručne 
čo znamená brať 

ohľad na ľudí 
okolo seba pri 

požívaní 

8 
  

 
 

Charakterizujte  
stručne 

sociálnu sieť 
Twitter. 

V 

Í 

Ť 

A 

Z 
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 Ak áno  späť na 17  
 

Ak nie  pokračujte 
v hre 

choďte na 28. 
Ak nie, stojíte 

jedno kolo. 

Môžete zostať na 
tomto políčku ak 

vymenujete aspoň 
3 zásady ochrany 

pred stratou 
identity!!! 

Ak áno pokračujte 
v hre. 

Ak nie stojíte 
jedno kolo. 

smartfónov na 
verejnosti. 

 

Štart / Reštart 1 

 
Políčko na , ktoré 

sa vracia hráč 
z políčok 5,  

alebo 11, 15,  26. 

2 

 
 

Popíšte aspoň 
jednu výhodu 

účasti na sociálnej 
sieti. 

3 

 
 

Popíšte aspoň 
jednu nevýhodu 

účasti na sociálnej 
sieti. 

4 

 
 

Stručne vysvetlite 
čo to je sociálna 

sieť 

5 

 
Ste účastník aspoň 

jednej sociálnej 
siete ? 

 
Áno choďte na 10, 
Nie, choďte na  1. 

6 

 
 

Charakterizujte 
stručne 

sociálnu sieť 
Facebook. 

7 

 

 
Charakterizujte 

stručne 
sociálnu sieť 

Google +. 
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Názov hry:  

V labyrinte sietí 

Stručný popis hry : 

Jedná sa o stolovú hru, ktorej hlavným cieľom je formou hry ponúknuť jej účastníkom možnosť uvažovať nad rôznymi aspektami využívania alebo 

zneužívania sociálnych sietí a tak prispieť k lepšiemu uvedomeniu si výhod ale aj negatívnych dôsledkov aktívneho využívania sociálnych sietí a podporiť ich 

spôsobilosť obrany pred zneužívaním sociálnych sietí. Pre samotnú hru je potrebný hrací plán, potrebný počet hracích figúriek a hracia kocka (hracie kocky). 

Charakteristika hráčov:  

Hru v labyrinte sietí môžu hrať 2 až 6 hráči. Môžu ju hrať jednotlivci alebo malé skupinky skladajúce s a z 2-3 osôb. V prípade ak sa hry zúčastňujú malé 

skupinky, potom každá skupinka hádže v jednom kole iba raz a pri hode kockou sa striedajú jednotliví členovia skupinky. Na odpovediach sa podieľa celá 

skupinka. V prípade rozdielnych názorov na správnu odpoveď hľadá skupinka riešenie vzájomnou dohodou. 

Pravidlá a postup hry: 

 

Hru vyhráva hráč, ktorý sa pri dodržaní nižšie uvedených pravidiel najlepšie vysporiadal s nástrahami a labyrintom sietí a prvý príde so svojou 

figúrkou do cieľa hry (obsadí políčko 47 - VÍŤAZ) 

Každý hráč postaví na štart svoju figúrku. Každý hráč hádže na začiatku hry 2 kockami (alebo dvakrát jednou kockou) a posunie sa na hracom 

pláne o toľko políčok, koľko bodov získal týmto dvojitým hodom kocky. V nasledujúcich kolách hráč hádže iba jedenkrát jednou kockou. 

Výnimkou je situácia keď hráč príde na „šťastné políčko“, na ktorom je inštrukcia hádzať znovu. Takéto políčka sú označené štvorlístkom a 

predstavujú pozitívne prínosy zo sociálnych sietí. Na hracom pláne sú celkom štyri „šťastné políčka“ (políčka č. 10, 27, 35 a 43). 

Po presune svojej figúrky o počet bodov hodených na kocke umiestni hráč figúrku na príslušné políčko a riadi sa inštrukciami napísanými na 

danom políčku. Ak inštrukcia na príslušnom políčku vyžaduje správnu odpoveď alebo vykonanie nejakej úlohy, môže hráč na danom políčku 
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zostať iba ak splní úlohu. V opačnom prípade sa musí vrátiť na políčko, na ktorom sa nachádzal pred hodom kocky. 

Na hracom pláne sú aj políčka, na ktorých sa hráč zdrží, alebo dokonca sa vráti na hracom pláne späť o niekoľko políčok. Tieto políčka predstavujú 

negatívne dôsledky sociálnych sietí. Dve z týchto políčok (č. 34 a 44) predstavujú hrubé zneužitie pravidiel sociálnej siete – nútený odchod 

(vylúčenie) zo sociálnej siete a hráč sa vracia znovu na štart hry. 

Viaceré políčka hracieho plánu majú osobitné postavenie (hráč sa posúva dopredu, zotrváva na políčku, alebo sa posúva naspäť). Hráči postupujú 

podľa inštrukcií uvedených v príslušnom políčku. 

Kto príde prvý na pole 47, vyhráva partiu.  Podmienkou víťazstva je ale, že  sa dostane presne na toto pole, ak nie, musí sa vrátiť naspäť o toľko polí, 

koľko bodov hodil na kocke.  


