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KA 04 – č. 9 – Bezpečný internet 

 

 

 

 

Fake news (česky falešné zprávy) je šíření 
záměrně nepravdivých zpráv (dezinformací či 
hoaxů) s cílem ovlivnit názor čtenáře. 

Podívej se na článek, prohlédni si titulek, přečti 

pozorně informace a pokus se zodpovědět na 

otázky. 

 
Možná ti pomohou tyto tipy, jak nepravdivé 
příspěvky poznat: 
 
1. Titulek nepravdivých zpráv většinou obsahuje 

dlouhý text, někdy zakončený více vykřičníky nebo 

otazníkem, bývá delší, napsaný velkými písmeny.  

2. Každý článek v novinách nebo na webu by měl mít autora. Pokud článek autora nemá, je dobré se 

zamyslet nad tím, proč tomu tak je. (Možná má pro zatajení svého jména důvod).  

3. Zdá se ti zpráva šokující? Neobvyklá? Neuvěřitelná na to, aby byla pravdivá? Podívej se na další 

zpravodajský server v naší republice a zjisti, jestli o této zprávě píše také.  

4. Pokud zprávu nenajdeš, navštiv web manipulatori.cz nebo hoax.cz. Třeba zjistíš o této zprávě 

zajímavé informace.  

5. Pokud se v článku objeví věty: „Ostatní média tuto informaci tají.“ nebo „Proč nám neřeknou 

pravdu?“ většinou se jedná o nepravdivé informace.  

6. Existují další tipy, jak fake news poznat. Hlavně ale přemýšlej nad tím, co čteš! 

 

Úkoly k zamyšlení: 
 
1) Popiš titulek této zprávy (viz tip č. 1) 

 

 

2) Co se snaží titulek sdělit? 

 

 

Nevěřte všemu, co se píše! 

Fake news 
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KA 04 – č. 9 – Bezpečný internet 

Označ obtížnost úkolů z pracovního listu  

(5 hvězdiček označuje nejvíce obtížný úkol) 

 

3) Komu jsou podle tebe informace určeny? 

 

4) Zdá se ti zpráva po přečtení titulku neobvyklá? Pokud se zjistit, zda o ní píší obvyklé 

zpravodajské servery na internetu. Zjištění zapiš.  

 

 

5) Budeš mít chuť číst tento článek dál? Pokud ano, najdeš ho na  
https://aeronet.cz/news/nakladni-boeing-francouzske-air-france-odstartoval-z-belehradu-a-bezcilne-krouzil-

cele-4-hodiny-nad-srbskem-a-pote-znovu-pristal-v-belehrade-srbove-jsou-na-nohou-a-socialnimi-sitemi-v-

srbsku-se-siri/ 

                              ano x ne 

 

6) Navštiv web manipulatori.cz nebo hoax.cz. Našel jsi informace o tomto článku na 

některém z webů?  

 

 

7) Dále je v článku uvedeno: 

Letadla nad ČR už krouží nejen před přistáním, ale dokonce i těsně po odletu, krouží nad půlkou republiky, a to 

už fakt není normální … Po odlepení z dráhy na letišti v Ostravě se totiž stroj vyšplhal do výšky 10 km a namířil si 

to na azimut Kroměříž, a potom na azimut do Havlíčkova Brodu, kde stroj provedl otočku a zamířil zpátky nad 

Ostravu. Airbus tak začal kroužit zhruba nad polovinou České republiky ve výšce zhruba 10 km, takto obkroužil 

půlku republiky celkem 3x a při zahájení 4. okruhu vystoupal z 10 na 11 km výšky a konečně nabral směr na sladké 

Švýcary, kde si místní lidé odhlasovali zákaz nošení burek… 

Mezi lidmi tyto podivné a zdánlivě bezcílné lety a oblety vyvolávají značné obavy ze spiknutí … Existuje 

technologie injektáže aerosolů do stratosféry s cílem snížit sluneční záření dopadající na povrch planety. Této 

technologii a tomuto jevu na obloze se též jinak říká Globální stmívání. Vedlejším projevem jsou nežádoucí změny 

počasí v částech světa, kde někde přestává úplně pršet, zatímco jinde prší nezvykle moc a vznikají záplavy…  

Jedná se podle tebe o pravdivou informaci? Jaký názor mají tvoji spolužáci, tvůj vyučující? 

 

 

 


