Strategie systémového řešení prevence rizikového chování školy
Aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování 1. a 2. stupeň dle ŠVP
ročník
1.-3.

předmět
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Český jazyk
Třídnická hodina
Tělesná výchova

4.-5.

Přírodopis

Český jazyk
Tělesná výchova
Třídnická hodina
6.

Výchova ke zdraví

Zeměpis
Angličtina

7.

Výchova ke zdraví

učivo
Zdravý životní styl, zdravá
strava
Bydliště, Cesty domů
Prevence šikany, násilí

Forma, metoda práce
Práce s textem, diskuse, výtvarné techniky

Tvorba pravidel spolužití
ve třídě
Zdravý životní styl, hra
fair play, dodržování
pravidel
Člověk a jeho zdraví –
účinky návykových látek

Řízená diskuse

Slohová cvičení, práce s mapou
Práce s textem v čítankách - pohádky

Ústní sdělení, následované praxí (sport,
hry…)

Řízená diskuse, výtvarné techniky,
modelové situace – způsoby odmítání,
beseda s policií ČR – téma: návykové
látky
Prevence násilí a šikany ve Práce s textem v čítankách nebo příslušné
společnosti
literatuře
Zdravý životní styl, hra
Ústní sdělení, následované praxí (sport,
fair play, dodržování
hry…)
pravidel
Tvorba pravidel spolužití
Řízená diskuse
ve třídě
Nebezpečí zneužívání NL, Sdělení základních informací, výtvarné
základní rozdělení a vliv
techniky, diskuse
na organismus
Odolávání tlaku
Modelové situace – odmítání, odolání
vrstevnické skupiny, řešení tlaku, řešení problému
problému, asertivita
Zdravý životní styl, denní
režim
Osobní bezpečí
Modelové situace
OČMS
DVD, práce ve skupinách, diskuse
Rasy, rasismus, lokální
Jeden svět nestačí – DVD - dětmi
války, zbraně v rukou dětí, komentované spoty
drogy ve školách
Zdravé stravování
Vyhledávání info o stravování ve Velké
Británii, čtení a vyhledávání v textu,
porovnání strav. návyků, diskuse nad
tématem zdravá strava
Nebezpečí zneužívání NL, Sdělení základních informací, výtvarné
vznik závislosti, vliv na
techniky (postava – vliv drog na
organismus
jednotlivce), diskuse, skupinové práce (co
mi droga dává a co mi bere?), DVD
Asertivita, citové
Modelové situace
vydírání…
Zdravý životní styl –
Výtvarné techniky, diskuse, beseda na
civilizační nemoci a jak se téma postižení mezi námi

Výchova k
občanství

jim bránit, tělesné a
duševní zdraví, nebezpečí
poruch příjmu potravy
(anorexie, bulimie)
Osobní bezpečí
OČMS
Osobní kázeň - Co se mi
líbí na nelíbí na chování
druhých lidí? Jaká pravidla
by měla platit u nás ve
třídě?
Vandalství

Lidská solidarita

8.

Diskuse
DVD, práce ve skupinách, diskuse
Tvorba pravidel třídy – skup. práce,
diskuse, vyvěšení, práce s pravidly během
roku (pravidla, která se nám daří plnit
postupně nahrazujeme novými)
Práce s textem (vyhledávání článků o
vandalství), fotky ze školy, okolí školy,
místa bydliště, která ukazují na vandalství,
diskuse
Simulační hry (hendikepovaní lidé, pomoc
lidem v nouzi)
Projektová práce

Zeměpis

Tibet – lidská práva, Čína,
Japonsko

Angličtina

Formulace životních cílů,
očekávání a žebříčku
hodnot

Dotazník, porovnání, diskuse, dialog

Výchova ke zdraví

Závislosti
Vliv zneužívání NL na
organismus – přenosné a
pohlavní choroby
Volný čas – prevence
rizikového chování
Osobní bezpečí, násilí ve
společnosti, rasismus
OČMS
Rovnost pohlaví prosazování feminismu,
boj za práva žen
Zodpovědné chování v
sexuálním životě
sloh na témata drogových i
jiných závislostí (např.
gamblerství), mezilidských
vztahů (prevence šikany)
Zásady lidského soužití

Diskuse
Vyhledávání informací, referáty, diskuse

Stereotypy v posuzování
druhých lidí

Hra s obrázky různých lidí (jaké pocity ve
vás lidé vyvolávají), diskuse (podle čeho
posuzovat neznámé lidi, jak se správně
chovat při kontaktu s neznámými lidmi)
Hra (Cesta vlakem), referáty
Práce s textem (úryvky z Malého prince),
zprávy z tisku, diskuse
Skupinová práce, hledání alternativních

Český jazyk

Výchova k
občanství

Angličtina

Národn. menšiny a etnika
Rasismus, xenofobie,
extrémismus
Řešení problému

Jak se bráním nudě – diskuse, výtvarná
technika „Můj koníček“
Diskuse, DVD – násilí na ženách
DVD, práce ve skupinách, diskuse
Diskuse
Beseda – prevence HIV/AIDS
Úvahy, výklady či diskuse

Tvorba Charty třídy

9.

Výchova k
občanství
Výtvarná výchova

Český jazyk

Zeměpis

Komunikace a konflikt

řešení
Myšlenková mapa, simulační hry

Vliv užívání NL na lidský Diskuse, koláže, jiné výtvarné techniky
organismus
Rovnost pohlaví Diskuse
prosazování feminismu,
boj za práva žen
Sloh na témata drogových Úvahy, výklady či diskuse
i jiných závislostí (např.
gamblerství), mezilidských
vztahů (prevence šikany)
Globalizace
Ek. globalizace: ČR výroba a vývoz zbraní
globální problémy lidstva
(hlad, chudoba, AIDS,
náboženská
nesnášenlivost, xenofobie)
DVD Jeden svět nestačí nášlapné miny a další
spoty

Psaní a prezentace úvah dětí

Kulturní odlišnosti Austrálie

Práce s textem, diskuse

Zážitková hodina, dětmi komentované
spoty

