MQposilovna
E-CVIČEBNICE
PRO POSILOVÁNÍ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI
KRUHOVÝ TRÉNINK PRO POKROČILÉ
3. LEKCE

MQPOSILOVNA
Úvodem
Vítejte v MQposilovně!

VÍTEJTE V MQposilovně!
V MQposilovně se posiluje mediální gramotnost.
K čemu je dobré mít mediální gramotnost v kondici?
Mediální gramotnost je souhrnem znalostí a dovedností,
které využijeme, když:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se pohybujeme v online prostoru
zveřejňujeme na internetu informace o sobě nebo o svých blízkých
chceme chránit své soukromí a minimalizovat digitální stopu, kterou zanecháváme
chceme omezit zobrazenou online reklamu
potřebujeme vyhledat spolehlivé informace
se dozvídáme z webů nebo příspěvků na sociálních sítích o tom, co se děje v ČR a ve světě
se mezi zobrazenými příspěvky objeví fake news, hoax nebo dezinformace
nastavujeme u webových služeb hesla a další metody zabezpečení
chceme mít pod kontrolou, kolik času trávíme na počítači a mobilu
a v mnoha dalších situacích

MQposilovna je e-cvičebnice, kde najdete 5 tréninkových lekcí,
které se těmito tématy zabývají.
Jak to v MQposilovně funguje?
• Připravte si tréninkové náčiní – stáhněte si tento pdf dokument do svého počítače a pamatujte si, kde ho
máte uložený, abyste se k němu mohli kdykoliv vrátit.
Tip: Lekci (PDF) si nejdříve stáhněte a až poté vyplňujte, jinak vaše práce nemusí být uložena.
• Začněte trénink rozcvičkou – podívejte se na uvedené krátké video, na jeho zhlédnutí budete potřebovat
připojení k internetu.
• Pak se pusťte do samotného tréninku – projděte všechny úkoly v této lekci. Úkoly můžete vyplňovat
postupně a práci si průběžně ukládat. Pokud během vypracovávání úkolů narazíte na nějaký zádrhel,
poraďte se se svým vyučujícím, jak ho vyřešit.

Než začnete, vyplňte své jméno a příjmení:
Na konci každého tréninku si nezapomeňte svoji práci uložit.
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MQPOSILOVNA
Lekce 3: Výhodný telefon
Rozcvička

LEKCE 3: VÝHODNÝ TELEFON
Stačí pár kliků a je to. Díky výhodné půjčce si pořídil telefon, který mu budou
všichni závidět.

ROZCVIČKA
Podívejte se v rámci rozcvičky na Výhodný telefon.
Poznámka: Pokud vám odkaz na video nefunguje, zadejte do prohlížeče
jsns.cz/mv/lekce/vyhodnytelefon.
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MQPOSILOVNA
Lekce 3: Výhodný telefon
Úkol 1

ÚKOL 1
Odpovězte stručně (max. 300 znaků) na následující otázky.
1. Jaká myšlenka ve videu vám připadá nejdůležitější?

2. Názory na braní půjček se různí. V debatách zaznívá například: „Půjčky nikdy v životě.“, „Půjčka je nutné
zlo.“, „Půjčka může být dobré řešení.“ Jaký je váš názor na půjčky?

ÚKOL 2
Umíte si spočítat, kolik byste za půjčku zaplatili?
Pozorně si prohlédněte následující obrázky s nabídkami půjček od nebankovních společností.
Poté odpovězte na otázky, které se jich týkají.
Nabídka 1:
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MQPOSILOVNA
Lekce 3: Výhodný telefon
Úkol 2

Nabídka 2:

Nabídka 3:

Nabídka 4:
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MQPOSILOVNA
Lekce 3: Výhodný telefon
Úkol 2

1. Ke každé nabídce napište, kolik v souhrnu zaplatíte, když si půjčíte 10 000 Kč na 30 dní.
Nabídka 1:

Nabídka 3:

Nabídka 2:

Nabídka 4:

2. Která nabídka je nejvýhodnější? Která naopak nejméně výhodná? Jaký je mezi těmito dvěma, tj. nejméně
výhodnou a nejvýhodnější, rozdíl v částce, kterou je potřeba splatit?
Nejvýhodnější nabídka:
Nejméně výhodná nabídka:
Rozdíl ve splacené částce:
3. Seřaďte nabídky půjček podle toho, jak dobře se vám v nich hledala odpověď na otázku, kolik ve výsledku
zaplatíte, a okomentujte proč.

4. Bylo vždy snadné zjistit celkovou výši splátky? Jaké techniky poskytovatelé půjček používají, aby se
informace o nákladnosti půjčky na webu „utopila“?
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MQPOSILOVNA
Lekce 3: Výhodný telefon
Úkol 3

ÚKOL 3
Zaškrtněte správnou odpověď na následující otázky.
1. Mobilní telefon MT74 prodávaný za 6000 Kč byl v obchodním řetězci Mars zlevněn o 2000 Kč.
Který z následujících titulků není zavádějící? Vyberte 1 odpověď.
Mobil MT74 nyní za třetinu

Mobil MT74 zlevněn o 33 %

Každý třetí mobil v Marsu zadarmo

Každý druhý mobil MT74 v Marsu zadarmo

2. Který z následujících titulků ve čtenářích nejpravděpodobněji vzbudí dojem, že jezdit autem je nebezpečné?
Vyberte 1 odpověď.
Na silnicích loni v Česku zemřelo 571 z 10 milionů občanů.
Na silnici loni v Česku zemřelo 571 lidí. Oběťmi byly i nevinné děti.
Loni byla v ČR pravděpodobnost úmrtí v důsledku dopravní nehody 0,00005396975 %.
3. Následující graf ukazuje, jak dopadla volba předsedy hnutí Pro Ano. Poznáte pouze z grafického vyjádření,
kdo získal nejvíc hlasů? Pokud ne, tipněte si. Vyberte 1 odpověď.

PODÍL ZÍSKANÝCH HLASŮ
Klotilda Porcalová

Antonín Celerín

Antonín Celerín
Malvína Jůblová
Ambrož Hinz

Konrád Pudil
Malvína Jůblová

Konrád Pudil
Klotilda Porcalová

Ambrož Hinz

4. Tento příspěvek je: Vyberte 1 odpověď.

Placená reklama
Registrován na portále Sponzorováno.cz
Financovaný lidmi, kteří se na
něj společně složili (crowdfunding)
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MQPOSILOVNA
Lekce 3: Výhodný telefon
Bonusový úkol

BONUSOVÝ ÚKOL
Vyhledejte na internetu odpovědi na otázky níže a zapište je. Uveďte zdroj, ze kterého jste informace čerpali.
1. Kolik lidí v ČR má nějaké dluhy?

2. Na co si Češi nejčastěji půjčují?

3. Kolik lidí je v ČR v exekuci?
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MQPOSILOVNA
Lekce 3: Výhodný telefon
Gratulujeme, prošli jste úspěšně tréninkem. Co si z něj odnášíte?

GRATULUJEME, PROŠLI JSTE ÚSPĚŠNĚ
TRÉNINKEM. CO SI Z NĚJ ODNÁŠÍTE?
Zaškrtněte vše, co pro vás platí:
uvědomuji si, že brát si půjčku s sebou nese svá rizika
umím si spočítat, kolik bych za půjčku zaplatil/a, a porovnat jednotlivé nabídky
více si všímám přesvědčovacích technik, kterými se mě obchodníci snaží přimět k nákupu hned teď
vím, kolika lidí v ČR se problematika dluhů týká

Co dalšího jste se díky této lekci naučili nebo si uvědomili?
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