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POPIS DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE  
 
Časová dotace jednotlivých bloků 
 

- Pro třídy 1. - 5. A – 3 setkání po 2 vyučovacích hodinách 
- 5. B a 9. třída – 1 setkání po 2 vyučovacích hodinách 

Vyhodnocení průběhu a dopadu vzdělávacího programu 
- Evaluační dotazníky pro žáky 4. – 9. tříd po každém programu 
- Evaluační dotazníky pro zapojené učitele a školní metodiky prevence na konci 

školního roku 

Všechny evaluační dotazníky jsou vyhodnocovány a jsou součástí této závěrečné zprávy 
 
Probraná témata v konkrétních ročnících  
 
1. ročník 

• Moje třída a já I. 
• Dopravní výchova – Já jsem chodec, a ty? 
• První pomoc – Odřené kolínko, to nic není! 

 
2. ročník 
 
2. A 

• Moje třída a já II. – komunikace a spolupráce 
• První pomoc – Odřené kolínko, to nic není! 
• Stravovací návyky, denní režim 

2. B 
• Moje třída a já II. – komunikace a spolupráce 
• Zdravý životní styl – můj zdravý den 
• Bezpečná cesta domů 

 
3. ročník 

• Sebepoznání, nastavení pravidel spolupráce 
• Komunikace – odpovědnost, spolupráce 
• První pomoc – Co mám dělat, když to bolí 

 
4. ročník 

• První pomoc 
• Bezpečně po virtuálním světě 
• Zdravý životní styl – můj zdravý den 

 
 



5. ročník 
 
5. A 

• Vztahy ve třídě – komunikace, spolupráce 
• Bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu 
• Problematika užívání legálních návykových látek 

5. B 
• Bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu 

 
6. ročník 

• Vztahy ve třídě - nastavení pravidel spolupráce, komunikace 
• Bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu 
• Problematika užívání legálních návykových látek 

 
7. ročník  

• Vztahy ve třídě - nastavení pravidel spolupráce, komunikace 
• Problematika užívání nelegálních návykových látek 
• Bezpečný internet – prevence šikany 

 
8. ročník  

• Vztahy ve třídě - nastavení pravidel spolupráce, komunikace, respekt 
• Bezpečně po virtuálním světě 
• Právní povědomí mládeže – trestní odpovědnost, právo, morálka 

 
9. ročník  

• Právní povědomí mládeže – trestní odpovědnost, právo, morálka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REALIZOVANÉ PROGRAMY 
 

1. ročník 

 
1. program – Moje třída a já I. – 15. 2. 2018 
2. program - Dopravní výchova – Já jsem chodec, a ty? – 19. 2. 2018 
3. program - První pomoc – Odřené kolínko, to nic není! – 5. 4. 2018 
 
CELKOVÉ KLIMA TŘÍDY 1. TŘÍDY 
 
Třída celkově spolupracující, velmi aktivní, komunikativní. Všichni žáci se aktivně zapojovali 
do programu, rádi sdíleli své názory. Někdy problém s udržením pozornosti, při diskusích, 
kdy se všichni chtěli vyjadřovat. 
 
První program se zaměřením na „moje třída a já“ byl 
v příjemné a spolupracující atmosféře. Program byl 
zaměřen na seznámení s programem, poznání dětí 
navzájem a nastavení pravidel spolupráce. Atmosféra 
byla přátelská, děti ještě nejsou schopny dlouho sedět. 
Při úvodní otázce každý řekl, co ho charakterizuje, co má 
a co nemá rád.  Při hře molekuly žáci zjišťovali nové 
informace o spolužácích. Dále děti vyvozovaly na 
základě hry důležitost pravidel – nejenom ve hrách. Kde 
se všude s pravidly setkáváme – sport, doprava, doma, 
škola, třída,…věcně debatovaly nad smyslem pravidel ve 
třídě (abychom si neublížili, aby nám nezaskočilo jídlo, 
aby nedocházelo k úrazům). Ostrov s pravidly a 
hlasování, které ze 4 pravidel (chováme se slušně, mluví 
jen 1, spolupráce a důvěra) je pro ně, jako třídu 
nejdůležitější a které pravidlo by se mělo nejvíce zlepšit. 
Žáci se shodli, že všechna pravidla jsou důležitá.  
Poslední aktivitou byla školní zahrádka, kdy děti skvěle 
pracovaly, vybarvovaly si kytičky, lepily a následně do lístečků ostatním vymýšleli, co je na 
nich dobrého. Ve zbytku času přesedávaná. 
Program byl dětmi hodnocen ústně – žákům se program velmi líbil, zejména hry. Pravidla 
byla zdlouhavější, ale potřebná. Žákům se také líbila spolupráce třídy a jistě využijí pravidla. 
TU se k programu vyjádřila následovně: „Děti byly velmi aktivní a dobře spolupracovaly. 
Opakovali jsme si pravidla třídy, která jsme si stanovili na začátku školního roku. Společně 
jsme si vyvodili pravidla nová. Líbila se nám všem aktivita zahrádka. Děti rády 
spolupracovaly s lektorkou Markétou, kterou moc chválíme za vřelé vystupování a 
profesionální práci.“  
 
 
Druhý program byl zaměřený na dopravní výchovu. Žáci během programu v rámci svých 
možností dodržovali pravidla kruhu, spolupracovali.  V úvodní otázce se děti vyjadřovaly, 
jaká pravidla dodržují, když jdou po ulici – rozhlížím se, nehraju si na chodníku, jdu po 
chodníku, chodím vpravo, nechodím na červenou. V aktivitě auta si žáci zopakovali 



pravolevou orientaci, se kterou neměli problém. Dále ve skupinách podle obrázků určovali, 
kdo je chodec a kdo na chodník nepatří. Největší problémy jim dělalo zařazení bruslaře a 
člověka jedoucího na koni, jinak všechny obrázky zařadili správně a také dokázali poukázat 
na chybnou výbavu cyklistů. Dál žáci určovali, kdo se chová na chodníku správně a kdo ne. 
Nakonec si děti vyzkoušely praktický nácvik přecházení přes přechod v blízkosti školy, za 
plného provozu. 
Program byl dětmi hodnocen ústně. Všichni žáci se 
vyjádřili kladně. Dva chlapce nebavilo povídání o 
pravidlech. 
TU se k programu vyjádřila takto: „Děti se zapojily 
do práce, s chutí vykonávaly zadané úkoly. 
Lektorka vše srozumitelně vysvětlovala a výborně 
vedla děti. Praktická část se odehrávala v okolí 
školy (2 přechody). Děti zvládly dobře i tuto část. 
Děkujeme za tento přínosný program a těšíme se 
na další spolupráci.  
  
Třetí setkání bylo zaměřeno na téma první pomoci. V úvodní otázce děti říkaly, co dělají 
proto, aby se jim nestal nějaký úraz – pravidla v dopravě, reflexní pomůcky, nehrát si 
s rozbitými hračkami, dodržovat pravidla,…) Následovala aktivizační hra na telefonní 
záchranná čísla. Překvapivě děti záchranná čísla moc neznaly – formou hry ujasnění, kdy 
koho na jaké číslo voláme a také simulace hovoru se záchrannou službou - co říci. Po hře na 
pracovní list děti nakreslily nějaké zranění, které se jim stalo a potřeby k jeho ošetření. Děti 
perfektně pracovaly. Dále následovala ukázka lékárničky a praktický nácvik ošetření 
drobného poranění ve dvojicích – nalepení náplasti, zavázání dlaně, bandáž kotníku. 
Program nebyl dětmi hodnocen.   
TU se k programu vyjádřila takto: „Děti se zapojily velmi aktivně do všech činností. 
Vyjadřovaly radost ze setkání – mají rády skupinovou výuku/činnosti.“ 
 
 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍ UČITELKOU    
Třídní učitelka komunikovala s lektorkou ohledně náplně programů, uváděla lektorku do třídy 
a aktivně se zapojila do všech programů. V průběhu programů reflektovala s lektorkou situace 
ve třídě. 
 
Třídní učitelka byla s programy velmi spokojená. Pro třídu byly programy velmi přínosné 
„teoretické a praktické činnosti při zapojení celé třídy. Žáci si pamatují předchozí programy a 
témata. Návaznost programů“. Pro TU byly programy velmi přínosné „Výborné lektorky 
Markéta a Viki – vedení kolektivu, zajímavé činnosti“. TU vnímala jako potřebná tato témata: 
„Všechna témata byla přínosná – vztahy ve třídě, dopravní výchova i první pomoc.“ Reakce 
žáků na program: „Dětí jsou nadšené, rády spolupracují – aktivní účast.“ Témata pro příště: 
„Zdravá strava, drogy (alkohol a cigarety).“ 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
Žáci ve všech programech perfektně pracovali, dokázali se v rámci možností poslouchat a 
celkově se snažili dodržovat pravidla programů. Doporučuji pokračovat ve všeobecné 
prevenci s důrazem na pravidla, respektování svých názorů. Témata na doporučení třídní 
učitelky – zdravá strava, legální drogy. Programy aktivnější – děti nevydrží moc dlouho 
v klidu. 
 



2. ročník 

 
2A 
1. program – Moje třída a já II. – komunikace a spolupráce – 22. 1. 2018 
2. program - První pomoc – Odřené kolínko, to nic není! – 19. 2. 2018 
3. program -  Stravovací návyky, denní režim – 6. 4. 2018 
 

CELKOVÉ KLIMA TŘÍDY 2. A 
(Schopnost spolupracovat, komunikovat, dodržování pravidel, reakce na probíraná témata) 
Atmosféra byla na programech přátelská, žáci se rádi vyjadřovali a na svůj věk dokázali 
skvěle naslouchat ostatním spolužákům. Do aktivit se pouštěli s nadšením a dokázali 
spolupracovat v různě rozložených skupinách. 
První program byl zaměřený na vztahy ve třídě a nastavení pravidel. Atmosféra na programu 
byla přátelská. V úvodní otázce se žáci vyjadřovali, jakou mají kladnou vlastnost. Některým 
to trvalo déle, ale žáci se podporovali a pomáhali ostatním hledat jejich pozitivní vlastnosti 
(hodný, chytrý, šikovný, ochotný, šikovný). V další otázce děti říkaly, co je baví (sport, koně, 
výtvarné činnosti). 
V další hře se žáci rozdělovali do skupin podle nejrůznějších charakteristik. Žáci se ve třídě 
dobře znají, nic je nepřekvapilo. 
V další aktivitě žáci debatovali nad smyslem pravidel. Nejvíce žáků považovalo za 
nejdůležitější pravidlo „táhneme za jeden provaz“ a „udržíme tajemství“. Pravidla z aktivity 
poté děti porovnávaly s pravidly třídy. V poslední aktivitě si každý žák nakreslil své tričko, 
které zrcadlilo jejich zájmy a další věci, které mají rádi. Poté je postupně nalepovali podle 
souvislosti na velký papír.  
Žáci hodnotili program pozitivně. Nejvíce je bavila hra Molekuly a aktivita Triko. 
TU se k programu vyjádřila takto: „V úvodu se třída ostýchala, bylo pro ně těžké najít na sobě 
kladnou vlastnost. Sama bych měla zařazovat do výuky více úloh (aktivit) tohoto typu. 
Potvrdila se mi vzájemná spolupráce žáků mezi sebou a to, co už o sobě vědí. Myslím, že 
komunikace mezi žáky probíhá bez problémů. 
 
Druhý program byl věnován první pomoci. Proběhla rekapitulace minulého programu a 
zopakování pravidel kruhu. 
Místo úvodní otázky žáci kreslili své zranění (odřenina, říznutí, naražení). Společně dali 
dohromady všeobecný postup ošetření menšího poranění.  
V další hře si žáci zahráli na náplast a odřené koleno – hra na odreagování, hráli podle 
pravidel. 
Ve skupinách měli na PL označit vše, co patří do lékárničky. Mimo dvou žáků všichni věděli, 
kde mají doma lékárničku a proč je to důležité vědět. 
Na závěr programu si ve dvojicích vyzkoušeli ošetřit drobné poranění. 
Žáci hodnotili program pozitivně. Nejvíce je bavila hra a praktický nácvik ošetření. 
Podle TU se třída projevovala přirozeně, byla aktivní. Dobře spolupracovala. Líbila se jí 
aktivita s lékárničkou. Velmi přínosné beru uvědomění si, kde se nachází lékárnička 
v domácnosti. 
 
Poslední program se zaměřoval na zdravou stravu. Žáci se zhruba měsíc před programem ve 
třídě věnovali této problematice a každý žák přinesl z domova zdravou svačinku pro všechny 
své spolužáky. Celkově jsem nabyla dojmu, že se TU hodně této problematice s dětmi věnuje. 
V úvodní otázce děti říkaly, jaké mají oblíbené jídlo (nejčastěji to byly špagety a kuřecí 
řízek). 



V další, aktivizační hře si zahrály na evoluci a pak se rozdělily do skupin. Každá skupina 
dostala kolečka s potravinami a měly určit, zda je potravina „zdravá“ – měly by jí jíst častěji a 
které potraviny by měly jíst méně často. Žáci vedli věcnou diskuzi na téma co je zdravé a co 
ne. 
V poslední aktivitě si zahráli na novináře a zjišťovali u ostatních spolužáků otázky týkající se 
stravy a pohybu.  
Žáci hodnotili program kladně. Nejvíce je bavila aktivita Evoluce a Novináři. 
 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍ UČITELKOU    
Třídní učitelka se aktivně účastnila programů a věcně zasahovala do jejich dění. Seznamovala 
lektorku se situací ve třídě a upozorňovala na specifické potřeby žáků. V průběhu programu a 
po něm zhodnotila s lektorkou zajímavé momenty. 
S programy primární prevence byla velmi spokojena. Pro třídu byly programy přínosné 
(rozvoj komunikačních schopností, prohloubení programových témat. Děti spolupracovaly 
s lektorkou bez problémů). Pro ni, jako pro třídní učitelku, byly programy přínosné (pestřejší 
výuka, tandem – skvělá spolupráce s lektorkou). 
Jako potřebné téma viděla TU 1. setkání – vztahy ve třídě, ve kterém poznala ukryté vlastnosti 
dětí a vztahy mezi nimi. Uvědomění si vzájemných hodnot, postavení a dovedností 
jednotlivých žáků. Reakce žáků byly podle TU kladné, děti občas připomněly probíraná 
témata během běžné výuky. V další spolupráci, by uvítala programy v terénu. 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
Třída je dobře nastavená na programy primární prevence.  Žáci dobře spolupracovali a 
dokázali si vzájemně naslouchat. Doporučuji pokračovat s programy primární prevence pro 3. 
třídu – Já a moje role ve třídě, Pomoc, to už umím, Bezpečná cesta domů. TU by uvítala 
programy v terénu. 
 
 
 
2. B 
1. program – Moje třída a já II. – komunikace a spolupráce – 29. 2. 2018 
2. program - Zdravý životní styl – můj zdravý den – 19. 2. 2018 
3. program -  Bezpečná cesta domů – 6. 4. 2018 
 

CELKOVÉ KLIMA TŘÍDY 2. B 
(Schopnost spolupracovat, komunikovat, dodržování pravidel, reakce na probíraná témata) 
 
První program se zaměřoval na vztahy ve třídě a pravidla. V úvodní otázce se každý žák 
vyjádřil k tomu, co má rád (rodina, příroda, zvířata, sporty), co nemají rádi (když mi někdo 
ubližuje, když někdo nedodržuje sliby, podvádí) a ke své kladné vlastnosti (hodný, ochotný, 
vtipný, chytrý). Ve hře molekuly se žáci rozdělovali do skupin podle nejrůznějších kritérií. 
Žáci se ve třídě znají, nikoho nic moc nepřekvapilo. Jeden žák reflektoval, že se mu nelíbilo, 
že se jedna slečna řadila vždy tam, kde byl i on, ačkoli neměl pocit, že by dané věci měla 
ráda. Další aktivita byla zaměřená na pravidla „mluví jen jeden“, „táhneme za jeden provaz“, 
„udržíme tajemství“ a „chováme se slušně“. Žáci pravidla i jejich smysl chápali a dokázali 
sdělit na danou věc svůj názor ostatním spolužákům. V poslední aktivitě si každý žák 
nakreslil své tričko, které zrcadlilo jejich zájmy a další věci, které má rád/a. Poté je postupně 
nalepovali podle souvislosti (společný zájem) na velký papír.   
Hodnocení od žáků bylo kladné. 



Podle TU byla třída otevřena diskuzi, dětem se program líbil a byl pro ně příjemnou změnou. 
Lektorka měla program velmi pěkně připravený. 
 
Druhý program byl se zaměřením na „můj zdravý den“ zahrnoval témata: co je to zdraví, co 
zdraví člověka ovlivňuje, zdravá strava, nemoci nejenom z jídla, pohyb, hygiena. Třída 
spolupracující, milá a diskutující, dokáží se poslouchat 
navzájem. V rámci programu jsme se bavili o tom, co děti 
dělají proto, aby byly zdravé – sport, ovoce, zelenina, 
předpisy, ochranné pomůcky při jízdě na kole,…z toho 
definice zdraví a co ovlivňuje zdraví člověka (sport a 
pohyb, psychika, hygiena, jídlo, genetika,…). Hra 
přesedávaná – zmapování návyků dětí. Práce s pracovním 
listem (3 postavy – skupinové vymýšlení, co každá postava 
dělá, co jí) a výživová pyramida. Žáci rozdělovali 
potraviny zdravé a méně zdravé, diskutovali nad 
rozdělením jídel během dne, uvažovali nad svými 
hygienickými zásadami, aktivním pohybem a využitím 
volného času. 
Žáci program hodnotili pozitivně. 
TU se vyjádřila následovně: „Program byl velmi pěkně 
připraven, děti bavil a byl pro ně přínosem i z důvodu 
množství nových informací.“ 
 
Třetí program byl zaměřený na dopravní výchovu. Z programu vyplynulo, že žáci znají 
základní pravidla chůze po chodníku i přes přechod pro chodce. Obtíže jim ještě dělá pravo-
levá, zrcadlová orientace.  
V úvodní otázce se každý žák vyjádřil, jaké pravidlo dodržuje, když se pohybuje po ulici 
(rozhlížení, semafor pro chodce, chůze po chodníku vpravo, hra na ulici). V další aktivitě si 
vyzkoušeli pravo-levou orientaci a pomocí pracovního listu určovali, kdo je chodec a kdo 
patří na silnici. Na závěr programu si každý vyzkoušel nácvik přecházení přes přechod. 
 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍ UČITELKOU    
Třídní učitelka uváděla lektorky do třídy, po celou dobu programu se aktivně zapojovala a 
s lektorkou hodnotila průběh programu.  
S programy primární prevence byla spíše spokojena a pro třídu byly přínosné (program byl 
dostatečně informativní), mohl by být více zážitkový a zapojený do reálných situací (hl. 
dopravní bezpečnost). Na otázku, jaký přínos měly programy pro TU samotnou, odpověděla, 
že nedokáže rozhodnout. Jako důležitá vnímala témata bezpečnost, chování v různých 
situacích silničního provozu. Podle TU byly reakce žáků pozitivní, žáci byli namotivováni, 
téma bylo působivě zpracováno. 
  
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
Pokračování v prevenci a témata dle uvážení metodika prevence a třídního učitele.  
 
 
 
 
 
 
 



3. ročník 

 
3. A 
1. program – Sebepoznání, nastavení pravidel spolupráce – 26. 1. 2018 
2. program - Komunikace – odpovědnost, spolupráce – 20. 2. 2018 
3. program -  První pomoc – Co mám dělat, když to bolí – 3. 4. 2018 
 
CELKOVÉ KLIMA TŘÍDY 3. A 
 
První program byl zaměřený na vztahy ve třídě a pravidla. Ve třídě je chlapec, který často ruší 
a komentuje odpovědi ostatních spolužáků, ale snaží se hlásit se, když chce něco říci. Dlouhé 
aktivity ho začínají brzy nudit. V úvodní otázce děti říkaly, co mají a nemají rády (sportovní 
aktivity, rodina, kamarádi, výtvarné činnosti, když jsou lidé zlí) a jaké jsou (chytrý, hodný, 
šikovný, veselý). Déle jim trvalo, než na sobě našly kladnou vlastnost. Další aktivity, místa si 
vymění, se dva chlapci neúčastnili. Žáci se dobře znají, i přesto získali nové informace o 
svých spolužácích. Další aktivita reflektovala pravidla ve třídě. Žáci je tvořili společně s TU. 
Vyjadřovali se, že jim největší problém dělá pravidlo „mluví jen jeden“, „neběhat po třídě“ a 
„nekopeme se“. Nejlépe se jim dodržují pravidla „popros“, „poděkuj“ a „pozdrav“. 
V poslední aktivitě žáci kreslili erb pro svého spolužáka, kterého si vylosovali. Aktivita 
proběhla v přátelském duchu, proběhlo milé předání. 
Žáci hodnotili program kladně. Nejvíce se jim líbila hra „místa si vymění“ a aktivita 
„obrácený erb“. 
Podle TU se děti projevují běžným způsobem. Do aktivit se zapojují s nadšením. Někteří 
dokáží popsat svoje vlastnosti, rozebrat pravidla ve třídě, hovořit o problému. Třída se chová 
přirozeně, i když je vede jiná osoba než třídní učitelka. 
 
Druhý program byl na spolupráci a komunikaci. Žáci aktivní, naladění na skupinovou práci, 
diskutující. Trochu nutné připomínat pravidla zejména mluví jen jeden. Úvodní otázka „kde 
bych chtěl být“ rozpoutala příjemnou atmosféru – hory, moře, v posteli,…Následovala hra – 
molekuly, co máme společného – skvělé zapojení, nadšení pro hru, dodržování pravidel. 
Ostrov třídy – co máme společného a co nás spojuje (kamarádství, paní učitelka, škola, máme 
rádi ovoce, vybíjená) + domluva na tom, co si na ostrově vybudujeme, co tam chceme mít. 
Trochu komplikace s domluvou – ve třídě nebyl 
nikdo, kdo by se chopil role vedoucího, překřikování, 
dohady. Spíše individuální kreslení/menší skupinky, 
chaos, co kdo nakonec nakreslí. Následná skvělá 
spolupráce při lepení, kde co bude. Co na ostrově 
určitě chceme – aby se všichni chovali slušně, 
abychom se nehádali, půjčovali si věci…přenesení 
dohodnutých pravidel ostrova na pravidla třídy 
z předchozího programu.  
Hodnocení od TU: „Program byl pestrý, zábavný. 
Děti aktivně spolupracovaly – velmi spokojené. 
Chování a reagování dětí stejné jako při klasickém vyučování.“ 
 
Poslední program byl zaměřený na první pomoc. Žáci v úvodu nakreslili, jaké měli zranění 
(odřenina, říznutí, zlomenina, popálenina) a společně dali dohromady všeobecný postup 
ošetření drobného poranění. Ve skupinách určovali na pracovním listu, co patří do lékárničky 
a debatovali, k čemu tam dané věci jsou. V poslední aktivitě vymýšleli ve skupinkách scénky 
a ošetřovali zraněné. 



Žáci hodnotili program pozitivně, nejvíce je bavily závěrečné scénky.  
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍ UČITELKOU  
   
Třídní učitelka uváděla lektorky do třídy, hodnotila s nimi průběh programu a jednotlivých a 
aktivit a upozorňovala lektorky na specifické potřeby některých žáků. 
 
S Programy primární prevence byla spíše spokojena, pro třídu byly programy přínosné 
(přehledné, názorné, motivační, zajímavé). Pro ni samotnou byly programy přínosné (Mohla 
jsem pozorovat děti, jak pracují pod vedením (i samostatně) jiného lektora.) Jako potřebná 
vnímala všechna témata. Podle TU program děti bavil, pracovaly se zaujetím, spolupracovaly, 
užily si je. 
V další spolupráci by uvítala témata: Dopravní výchova a kde jsou hranice v PC světě. 
 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
 
Pokračování v prevenci a témata dle uvážení metodika prevence a třídního učitele. 
Doporučená témata od TU: dopravní výchova, bezpečný internet. 
 
 
 
3. B 
1. program – Sebepoznání, nastavení pravidel spolupráce – 26. 1. 2018 
2. program - Komunikace – odpovědnost, spolupráce – 20. 2. 2018 
3. program -  První pomoc – Co mám dělat, když to bolí – 3. 4. 2018 
 

CELKOVÉ KLIMA TŘÍDY 3. B 
 
Atmosféra ve třídě je přátelská, žáci rádi sdělují své názory a ostatním, ale delší dobu 
nedokáží naslouchat. Jeden žák občas skáče ostatním do řeči a nevhodně komentuje jejich 
výroky a snaží se na sebe upoutávat pozornost. Při skupinových aktivitách občas odmítl 
spolupracovat (většinou, když nebylo podle jeho přání). První program se věnoval vztahům ve 
třídě a pravidlům. V úvodní otázce se žáci vyjadřovali, jakou mají kladnou vlastnost (šikovný, 
vtipný, hodný, dokážu se kamarádit s každým). Ze začátku to některým dětem dělalo problém, 
hodně se „kopírovali“, ale nakonec sami nebo s ochotnou dopomocí spolužáků vlastnost našli. 
Dále sdělovali, co mají a nemají rádi (koně, motorky, sourozence, rodinu, kamarády a když je 
na ně někdo zlý, ošklivý, rýmu, alergii, pavouky). V další hře se dozvěděli nové informace o 
svých spolužácích, které nevěděli – motorky, knihy, lego.  V další aktivitě debatovali nad 
pravidly třídy a jejich smyslem. Reflektovali, jaká pravidla se jim dodržují hůře (hlásíme se, 
nasloucháme, neběháme, svač v lavici) a která jim problém nedělají (popros, přihlas se).  
V poslední aktivitě kreslili obrázek pro spolužáka, kterého si vylosovali. Proběhlo hezké 
předání. 
TU se k programu vyjádřil takto: „Žáci se zcela přirozeně zařadili do programu. V určitých 
vyjádřeních se kopírovali (zcela běžné). Chovali se naprosto běžným způsobem jako každý 
běžný den.“ 
 
Druhý program se věnoval komunikaci a spolupráci mezi žáky. Do dnešního programu se 
moc nezapojoval chlapec, který často komentuje výroky ostatních. V úvodní otázce se děti 
zamýšlely nad tím, kde by teď byly, kdyby nebyly ve škole (jezdil na koni, motorce, skákal 



parkour, lyžoval, hrál fotbal, kreslil). Ve hře molekuly se děti rozdělovaly do skupin podle 
předem zadaných pokynů (nejoblíbenější ovoce, zelenina, předmět ve škole, aktivita, 
barva…). Žáci po hře reflektovali, že se dozvěděli pár nových informací o svých spolužácích. 
V další hře si žáci zahráli na novináře. Každý mohl položit spolužákům otázku s uzavřenou 
odpovědí – máš rád koně, květiny, motorky, kola, přírodu, chodíš rád do školy, jsi rád, že 
žiješ…V poslední aktivitě měli žáci za úkol nakreslit společný ostrov třídy. Aktivity se ujal 
jeden chlapec, který se snažil být spravedlivý a práci rozdělit mezi všechny spolužáky. Ostatní 
žáci se ho snažili respektovat. Po aktivitě se některým žákům nelíbilo, že byl jen jeden 
vedoucí, že jejich nápady nebyly zrealizovány. Společně jsme vedli debatu nad spoluprací, 
k čemu je dobrá, jak by to příště udělali lépe. 
Žáci hodnotili program pozitivně. 
TU se k programu vyjádřil takto: „Třídní kolektiv v ničem nevybočoval z běžného školního 
dne. Reagoval předvídatelně a zcela podle běžných interakcí.“ 
 
Poslední program se věnoval první pomoci. Žáci o téma jevili zájem, ale byli více neklidní a 
mluvili jeden přes druhého, což také sami reflektovali v závěru programu. V úvodní otázce 
žáci sdíleli, jaké zranění už měli (drobné odřeniny, říznutí, zlomeniny). Společně dali 
dohromady všeobecný postup ošetření drobného poranění. Ve dvojicích v pracovním listě 
označovali předměty, které patří do lékárničky, což zvládli skvěle. V poslední aktivitě žáci 
sehráli scénku s drobnými poraněními, které museli ošetřit. Žáci příběhy hodně nadsazovali – 
volání záchranné služby. Na konci zopakování čísel IZS a případy, ke kterým je volat, 
zneužití. 
Žáci hodnotili program pozitivně, jen jim vadilo, že byl ve třídě hluk. 
TU program nehodnotil. 
 
 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM  
 
Třídní učitel uváděl lektorku do třídy a hodnotil s ní některé nastalé situace a momenty. 
 
TU byl s programy primární prevence velmi spokojen. Pro třídu byly velmi přínosné. Pro TU 
samotného byly programy přínosné (sledování chování žáků v určitých situacích). Jako 
potřebná vnímal všechna témata. Reakce žáků na programy byly podle něj kladné. Na otázku, 
co byste potřebovali jinak pro příští spolupráci? ☺ 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
 
Třída dobře spolupracuje s lektory. Rádi nad tématy debatují a v zápalu často porušují 
pravidlo „mluví jen jeden“. Doporučuji pokračovat v tématech pro 4. ročník – Vztahy ve 
třídě, komunikace, spolupráce, respekt, dopravní výchova, zdravá strava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ročník 

 
1. program – První pomoc – 15. 2. 2018 
2. program – Bezpečně po virtuálním světě – 20. 2. 2018 
3. program -  Zdravý životní styl – můj zdravý den – 11. 4. 2018 
 
CELKOVÉ KLIMA TŘÍDY 4. TŘÍDY 
První program byl zaměřený na 1. pomoc. Třída naladěná. Po celou dobu všichni aktivní a 
spolupracující, se zájmem o problematiku. Někteří žáci mnoho informací znají – z kroužků, 
táborů apod. Ujasnění základních principů poskytování první pomoci, rozpoznání závažnosti 
onemocnění apod. Svědomité plnění úkolů. Úvodní otázka: Kdy jsem někdy někoho ošetřoval 
– poskytoval první pomoc/byl ošetřovaný – mnoho dětí už kamarádovi či sobě pomohlo – 
shrnutí, co známe, jak postupovat /vosa, včela, výron, krvácení z nosu,… Důraz kladen na 
prevenci úrazů – ochranné pomůcky, reflexní materiál, pravidla her, silničního provozu apod. 
Hra desinfekce/infekce – ok. Pracovní listy: závažnost zranění, telefonní čísla, lékárnička. 
Zásady 5T – ticho, tišení bolesti, teplo, tekutiny, transport - jim nedělalo problém. Scénky na 
úžeh, úpal, odřenina a popáleninu s důrazem pět na předcházení zranění, ale i praktický 
nácvik první pomoci. 
Hodnocení od TU: program nehodnocen. 
Hodnocení od žáků ústní: nejčastější známka 1. Žákům se nejvíce líbilo secvičování scének a 
praktické ošetřování, dále pak informace o zranění a postupy ošetření. Nelíbila se jim moc 
práce s pracovním listem – radši si povídají. Dozvěděli se nové věci, ujasnili si, kde mají 
doma lékárničku a jaké je v ním vybavení, k čemu slouží. 
 
Druhý program byl zaměřený na bezpečí na internetu. Všichni žáci mimo 2 jsou aktivní na 
sociálních sítích. Žáci si byli ze začátku dost jisti, že by z komunikace přes internet poznali, 
zda jim druhý člověk lže či nikoli. Našlo se několik žáků, kteří by se s cizím člověkem setkali. 
Žáci na začátku programu uváděli, kdo je jejich kamarád (jaký by měl být) – zábavný, 
spolehlivý, hodný, vtipný, důvěra, pomůže mi, dá se s ní/m povídat, neskáče do řeči, 
vnímavý, aby mě neodstrkoval, aby mě soudil podle toho, jak se chovám. Další aktivita byla 
skupinová, žáci se zamýšleli nad klady a zápory (kyberšikana, hackeři, prolomení hesla, 
nejdou smazat fotky z internetu, lehčí komunikace, nalezení kamarádů) internetu. V rámci 
reflexe aktivity jsme se dotkli těchto témat – kyberšikana, spam, co (ne) dávat na internet, 
proč se scházet s cizím člověkem, když už se opravdu chci sejít, na co si dát pozor, jaká 
pravidla dodržet, kam (ne) jít, komu o tom říci. V aktivitě „přidej kamaráda“ si žáci přidávali 
různé uživatele sociální sítě. Měli k dispozici jen informace o věku, zájmech a znali jméno. 
Žáci byli opatrní. Jedna žákyně si nepřidala nikoho a odůvodnila to tím, že si nikdy nepřidává 
nikoho, koho nezná. Další 2-3 žáci si přidali jen 2 „kamarády“. Po přečtení pravých identit 
byli někteří žáci dost překvapení, že se za profilem může skrývat někdo jiný. 
Žáci hodnotili program pozitivně. 
Podle TU se žáci projevovali jako obvykle, téma i program žáky zajímal. Jejich reakce 
nepřekvapivé. 
  
Poslední program byl v tématu zdravý životní styl, zdravá strava. Třída rozjívenější, neklidná, 
nutno neustále tišit a upozorňovat na dohodnutá pravidla. Celkově pracovali dobře, účastnili 
se diskusí, sdělovali své názory, zamýšleli se nad svými stravovacími návyky a zdravým 
životním stylem. Diskuse o energy drincích a dále pak o rizikovém chování – dlouhý pobyt na 
PC, závislost na PC, cigarety, alkohol. V rámci programu jsme se bavili o tom, co děti snídají 
a proč je dobré snídat, rozdělení dne vzhledem k počtu jídel. Při hře přesedávaná jsme 
zmapovali stravovací, hygienické a pohybové zvyklosti dětí a následně diskutovali o tom, co 



všechno ovlivňuje naše zdraví (sport a pohyb, psychika, hygiena, jídlo, genetika,…), co 
znamená být zdravý a co můžeme udělat pro to, abychom zdraví byli. Práce s pracovním 
listem (3 postavy) – diskuse o fast food stravování, energy drincích, sladkých nápojích. 
Nemoci nejenom z jídla (poruchy příjmu potravy, obezita, cukrovka apod.), výživová 
pyramida a nakonec tvorba zdravého a chutného jídelníčku, trocha finanční gramotnosti 
(vaření doma je zdravější a levnější než restaurace). 
Hodnocení od TU: „Děti program baví, rády pracují na takovýchto programech. Jsou při nich 
ale velmi huční – stejně jako při běžné výuce.“ 
Hodnocení od žáků: neproběhlo. Žáci hodnotili všechny programy prevence. 
 
CELKOVÁ EVALUACE PROGRAMU OD ŽÁKŮ 
Programy žáci hodnotili (5 bodová škála – jako ve škole): známka 1 – 16x, známka 2 – 4x, známka 3 – 
3x. 
 
Myslíš, že bys něco z našich setkání mohl/a využít v životě? Napiš, co konkrétně: 

- dopravní výchova (8), první pomoc – už umím někomu pomoci (6), bezpečný internet – 
omezím sociální sítě (6), vše (2), ochrana sebe i druhých, zdravá strava (4) 

S čím jsi byl/a během setkání spokojen/a? 
- se vším (6), dobří lektoři (4), zábava (2), nic (2), hráli jsme hry a povídali si, nakupování a 

tvorba jídelníčku, jste na nás moc milé a přiučíme se, už vím nejdůležitější věci (2), neučili 
jsme se 

S čím jsi nebyl/a během setkání spokojen/a? 
- s ničím – vše bylo super (9), scénky při první pomoci, více aktivní, zlobení a řvaní od 

spolužáků (4), omezený čas – delší setkání (2) 
Co bys na těchto setkáních změnil/a? 

- nic (15), chování mé i mých spolužáků (2), svoji potravu, delší čas (2) 
Proč myslíš, že jsme k vám do třídy chodili? 

- abychom se něco nového naučili (13), jsme už dost velcí a musíme být opatrní, abychom byli 
zdravější (2), abychom věděli, c máme dělat (2) 

Jaké jiné téma by tě zajímalo? 
- sport (2), chemie, pravidla, příroda, sociální sítě, domácí mazlíčci, bezpečnost, historie 

Chceš nám ještě něco napsat? 
- bylo to super (4), bylo fajn, že jste k nám chodili (2), jste milí a hodní a těším se na další 

setkání, chtěla bych vás znovu na další lekci, děkuji, že jste přišly. 
 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍ UČITELKOU    
Třídní učitelka komunikovala s lektorkou ohledně náplně programů, uváděla lektorku do 
třídy, byla přítomna na programech a věcně do nich zasahovala. V průběhu programů 
s lektorkou zhodnotila situace nebo nějaké zajímavé (důležité) momenty. Před programem 
informovala o situaci ve třídě a popřípadě upozornila na specifické potřeby jednotlivých žáků. 
 
Třídní učitelka byla s programy primární prevence velmi spokojena. Pro třídu byly přínosné 
„Často se s dětmi bavíme na taková témata, ale přítomnost jiné osoby a jiného způsobu práce 
je aktivuje.“ Pro TU byly programy přínosné „Další náměty.“ Potřebná témata: „Všechna. 
Bezpečně na virtuálním světě – lepší než bych sama zvládla.“ Reakce dětí na programy: „To, 
co je zaujalo, ještě dlouho probíraly mezi sebou. Dokáží se na danou problematiku dívat 
objektivněji.“ Co jinak pro příští spolupráci „dospívání, šikana, pravidla.“ 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
Třída živější, akčnější, občas problémy s pravidly. Doporučuji pokračovat v programech i 
příští rok. Témata dle nabídky: šikana, pravidla a dospívání dle TU. 
 



5. ročník  

 
5. A 
 
1. program – Vztahy ve třídě  - 31. 1. 2018 
2. program – Bezpečný internet – 20. 2. 2018 
3. program -  Legální drogy – 11. 4. 2018 
 
CELKOVÉ KLIMA TŘÍDY 5. A 
První program byl zaměřen na sebepoznání, poznání dětí 
navzájem a nastavení pravidel spolupráce. Žáci o 
programu věděli, vzpomněli si na prevenci i lektora ve 4. 
třídě – DV a první pomoc. Třída aktivní, spolupracující, 
diskusní, hravá. Působí jako dobrý a respektující kolektiv 
– znají se mezi sebou, dokáží si navzájem naslouchat. 
Jednoho chlapce nutno v diskusích krotit -  velmi rád se 
k něčemu stále vyjadřuje. Velmi pěkné diskuse 
k pravidlům  - omezují, ale jsou nutná, zabraňují chaosu a 
zranění. V rámci úvodní otázky se děti vyjadřovaly ke 
svému spolužákovi po pravé straně – říci o něm něco 
pozitivního a pravdivého – velmi pěkné a milé. Žákům 
nedělalo problém se před skupinou vyjádřit a spolužáka 
pochválit. V další hře molekuly, žáci dodržovali pravidla 
a hra je bavila. Na základě hry vyvození důležitosti 
pravidel ve hře, a kde se dále pravidla všude vyskytují a 
co pravidla mají za výhody či nevýhody (doprava, doma, 
škola, sport, třída). Diskuse nad pravidlem ve škole – zákaz používání mobilních telefonů. 
Ostrov s pravidly – představení 4 pravidel (chováme se slušně, mluví jen jeden, 
spolupracujeme a udržujeme tajemství), diskuse nad klady a zápory a následné individuální 
rozhodování, které pravidlo je pro třídu důležité více dodržovat. Většina dětí se přiklonila 
k pravidlu – důvěra – udržujeme tajemství, více si věřit, nehádat se. Loď třídy – skupinové 
nakreslení lodi a zamyšlení, co tvoří základ naší třídy, čím se jako třída můžeme pochlubit, co 
by nám pomohlo se víc rozjet a jakého chování bychom se naopak chtěli zbavit. Loď 
s výstupy ponechána ve třídě na případnou práci v rámci třídnických hodin. Na závěr 
odlehčující hra pružinky.   
Hodnocení od žáků: (pětibodová stupnice – jako ve škole) -  známka 1 (7x), známka 2 (2x), 
známka 3 (1x). 

• Co se ti líbilo, bavilo: vše – bylo to super (4), hra molekuly, zajímavé a zábavné (2), 
pružinky, spolupráce s ostatními – lépe jsem je poznala (2) 

• Co se ti nelíbilo: vše bylo super (5), vybrat si ostrov s jedním pravidlem – vše je 
důležité (2), jak jeden spolužák vykřikoval, že furt hraju na mobilu, nikdo mě nechtěl 
do spolupráce. 

• Co se dá využít do budoucna: vše (5), loď třídy, poznání se navzájem (2), informace 

Hodnocení od TU: Třída vystupovala pěkně, v situacích měla obvyklé chování. Reagovali 
bezprostředně, motivace ze strany přednášejícího byla skvělá. 
 
Druhý program byl na bezpečný internet. Pro žáky téma aktuální a zajímavé – téma probráno 
v rámci hodin ICT – navazování na znalosti dětí a rozšiřování informací. Žáci se často 



pohybují ve virtuálním prostoru – You-tube, Instagram, FB, Messenger, online herní 
komunity. V tématu otevření, rádi diskutovali, sdíleli své zkušenosti a názory. Rizika si 
uvědomují. Průměrně stráví každý žák 1 hodinu denně 
na PC (v porovnání se stejnou cílovou skupinou 
v jiných školách je to méně). Dle jejich názoru, je to 
zabíječ času a rádi se věnují svým aktivním zájmům. 
Ve skupinách, které si žáci zvolili sami, se zamýšleli 
nad klady a zápory komunikace přes internet. Z této 
aktivity vyplynula tato témata: kyberšikana, nevhodné 
komentáře k příspěvkům, přidávání přátel, které 
neznají v reálném životě, co je vhodné sdílet na soc. 
sítích. Pěkné zamyšlení, kladný skupinový tlak na ty, 
kteří jsou více na internetu, prevence kyberšikany a kyber-kriminality. Video: čtení myšlenek. 
Hra Kolíčkovaná na uvědomění si pocitů agresora a oběti. Možnosti obrany, zásady užívání 
internetu, kam se obrátit v případě výskytu. 
Hodnocení od TU: Užitečný seminář na aktuální téma, přístup k dětem skvělý. Zdařilá akce. 
Hodnocení od žáků ústní: známka 1. Co se ti líbilo, bavilo: všechno, spoustu nových 
informací, hry a zábava při hodině. Co se ti nelíbilo: vše bylo ok. Co se dá využít do 
budoucna: jak se chovat bezpečně, jaké informace o sobě nezveřejňovat, nepsat si s cizími 
lidmi. 
 
Poslední program byl v tématu legálních drog – žáci se zamysleli, co je to zdravý životní styl, 
a jak mohu své zdraví ovlivňovat. Uvědomili si, co je to droga (látka, ale i závislostní chování 
– například PC, mobil, hry,…). Třídu téma velmi zaujalo, účastnili se diskusí, her, skupinové 
práce. Žáci mají negativní postoj a nulové zkušenosti s cigaretami. Alkohol jako větší norma 
– v rodině. V první části jsme se bavili, na čem jsou děti závislí a co je to závislost – životní 
potřeba (vzduch, voda,…), co mám rád (hudba, sport,…) nebo patologie (drogy). Hra 
potápěč. Modelování drogy a základní pojmy a velmi základně druhy drog – legální/nelegální, 
zákony, postoje, zkušenosti, věková hranice 18 let, vliv na zdraví člověka. Skupinová práce: 
proč lidi kouří a konzumují alkohol, proč lidi vůbec zkouší drogy, jak bych řekl ne, nechci! 
Skvělé zapojení, rozumné názory a pozitivní skupinový tlak. 
Hodnocení od TU: Projev dětí odpovídal obrazu hodin – někteří se více projevují, jiní méně. 
Hodnocení od žáků: neproběhlo. Žáci hodnotili všechny programy prevence. 
 
CELKOVÁ EVALUACE PROGRAMU OD ŽÁKŮ 
Programy žáci hodnotili (5 bodová škála – jako ve škole): známka 1 – 13x, známka 2 – 1x. 
Myslíš, že bys něco z našich setkání mohl/a využít v životě? Napiš, co konkrétně: 

- odmítnu cigaretu – nebudu kouřit (7), ano, využiju vše (5), budu opatrnější na 
sociálních sítích – jak se bránit kyberšikaně (3) 

S čím jsi byl/a během setkání spokojen/a? 
- se vším (9), spoustu nových informací, velmi zajímavá témata, aktivity a vysvětlení 

všeho, co nás zajímá, mohli jsme říci své názory 
S čím jsi nebyl/a během setkání spokojen/a? 

- s ničím – vše bylo super (10), málo času (2) 
Co bys na těchto setkáních změnil/a? 

- nic (13) 
Proč myslíš, že jsme k vám do třídy chodili? 

- abyste nás něco naučili (7), starat se o své zdraví a chovat se slušně (3), prevence 
Jaké jiné téma by tě zajímalo? 

- týrání zvířat (3), všechna témata 



 
Chceš nám ještě něco napsat? 

- líbí se mi, že k nám posíláte Markétu, bylo to super, naučila jsem se spoustu nových 
věcí (2) 

 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITEM  
Třídní učitel komunikoval s lektorkou ohledně náplně programů, uváděl lektorku do třídy, byl 
přítomen na programech. V průběhu programů s lektorkou zhodnotil situace nebo nějaké 
zajímavé (důležité) momenty. Před programem informoval o situaci ve třídě a popřípadě 
upozornil na specifické potřeby jednotlivých žáků. 
 
Třídní učitel byl s programy primární prevence spíše spokojen. Pro třídu byly programy 
přínosné „Děti se vedle rozšíření znalostí učily spolupráci a respektu k názorům druhého.“ 
Pro TU byly programy přínosné „Viděl jsem děti při jiných činnostech než při výuce.“ 
Potřebná témata: „všechna.“ Reakce dětí na programy: „Zaujalo je to.“ Co jinak pro příští 
spolupráci/náměty na témata „vztahy mezi dětmi a dospělými – práva versus povinnosti.“ 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
Třída dobře spolupracuje s lektory. Rádi nad tématy debatují. Doporučuji pokračovat 
v tématech pro 6. ročník – Vztahy ve třídě, více v tématu drog, popřípadě adrenalinu a 
rizikových sportech.  
 
 
5. B 
 
22. 1. 2018 – Bezpečně po virtuálním světě 
 
Žáci v rámci IKT shlédli film s tématem kyberšikany - Cyberbully, po kterém následovala 
přednáška. Atmosféra byla přátelská, žáci věcně diskutovali nad tématem. Žáci nejčastěji 
používají Youtube, Instagram, Viber, E-mail, komunikace skrze hry (Roblox), Facebook. 
Žáci se ve skupinách zamýšleli nad klady a zápory internetové komunikace (hackeři, krádež 
identity, kyberšikana, komunikace s kamarády, seznamování). Žáci v rámci aktivity vedli 
věcnou debatu (kdo je kamarád, proč mají lidé potřebu negativně komentovat názory 
ostatních uživatelů). 
Ve skupinách vytvářeli FB profil a proběhla diskuze, podle čeho si lidé přidávají „kamarády“ 
– žáci nejčastěji uváděli společné zájmy. V poslední aktivitě „přidej kamaráda“, si žáci 
přidávali různé uživatele sociální sítě. Měli k dispozici jen jméno, věk a zájmy daného 
uživatele. Někteří žáci byli hodně opatrní, přidali si jen málo „přátel“. Po přečtení pravých 
identit byli někteří žáci dost překvapení, že se za profilem může skrývat někdo jiný. 
Podle TU se třída projevovala jako v hodinách se skupinovým vyučováním. Byla motivována, 
děti téma zaujalo, vyjadřovaly se otevřeně. Některé názory mne zarazily a budu s nimi 
pracovat dále. Z celého programu vyplývá nutnost dále pracovat s tématem, zejména se 
zabezpečením prací ve virtuálním světě. 
 
CELKOVÁ EVALUACE PROGRAMU OD ŽÁKŮ 
Žáci program hodnotili „super“ (10x), „dobrý“ (6x) a „ušlo to“ (1x) 
Co se ti líbilo, bavilo, proč? 

• Vytváření FB profilu (7x) 
• „Líbil se mi program“ (1x) 
• Přidej kamaráda (3x) 

• Vše (1x) 
• Práce ve skupině (4x) 



 
Co se ti nelíbilo, nebavilo, proč? 

• „Čekal jsem nějaké příklady na 
internetu“ 

• „Bylo moc otázek“ 
• „Na aktivity bylo málo času, příště 

bych chtěla víc hodin“ 

• Vytváření profilu 
• Přidej kamaráda 

Co bys z dnešního setkání mohl/a využít? 
• „Nemít FB, Instagram, Twitter“ 
• „Dozvěděl jsem se o tom, jak se mám 

chovat na internetu“ (3x) 
• „Zabezpečení účtu“ 
• „Dát si pozor na sítě“ 
• „Ochrana osobních údajů“ 
• „Vše co se říkalo je moc užitečné“ 
• „Informace a ponaučení“ 

• „Mít profil od 13“ 
• „Dávat si pozor koho si přidávám do 

přátel“ (2x) 
• „Ne každému z internetu mohu věřit“ 
• „Nevěřit cizím lidem“ 

 
 

 

6. ročník 

 
1. program – 29. 1. 2018 - Vztahy ve třídě - nastavení pravidel spolupráce, komunikace 
2. program – 19. 2. 2018 - Bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu 
3. program -  5. 4. 2018 - Problematika užívání legálních návykových látek  
 

CELKOVÉ KLIMA 6. TŘÍDY  
 
První setkání bylo zaměřeno na vztahy ve třídě, pravidla, spolupráci a komunikaci. Atmosféra 
byla přátelské, žáci byli živí, komunikativní a vedli věcné diskuze. Zpočátku jim dělalo 
problém pravidlo, mluví jen jeden, ale v průběhu se začali více poslouchat. Ochota poslouchat 
ostatní se projevila hlavně v aktivitě „Vesmírné moduly“. 
Žáci se v úvodní otázce vyjádřili k tomu, co je baví (příroda, zpěv, tanec, fotbal, kreslení, PC) 
a v čem jsou výjimeční (zpěv, fotbal, matika, kreslení). Po otázce následovala věcná debata 
nad pravidly (jaká mají smysl, jaká pravidla dodržují). Většina žáků se do ní aktivně zapojila. 
Žáci ve třídě pravidla nemají, ale shodli se, že jsou pro ně důležitá „Mluví jen jeden“, 
„Hlásíme se“ a „Nevykřikujeme“.  
V další aktivitě kreslili žáci vesmírnou loď podle popisu spolužáka. Třída se shodla na jedné 
slečně. V závěrečné reflexi vyplynulo, 
že by žákům více pomohlo, kdyby 
sečna na začátku řekla, že to bude 
celistvý obrázek. Jeden chlapec se jí 
„zastal“ (je lehčí někoho kritizovat 
než to pak vysvětlovat). V poslední 
aktivitě „Vesmírné moduly“ žáci 
skvěle spolupracovali, pomáhali si a 
úkol splnili. Jedna slečna odstoupila 



na začátku ze hry a stala se pozorovatelkou – spolupráci si také chválila.  
Program hodnotila paní učitelka Bakešová takto: 
„Bylo to pro děti zajímavé! Rády se zapojily do každé diskuze, aktivity a zjistily, že vzájemná 
spolupráce a respektování v kolektivu je důležité.“ 
Hodnocení od žáků: Žáci hodnotili slovy „Super“ (4x), „Dobrý“ (6x) a „Nuda“ (2x) 
Co se ti líbilo, bavilo a proč? 

• „Vesmírné moduly“ (8x) 
• „Povídání“ (1x) 

• „Zábavný aktivity“ 
• „Hry – byla sranda“ 

Co se ti nelíbilo, nebavilo, proč? 
• „Vesmírné moduly“ (2x) 
• „Vše mě bavilo“ (3x) 

• „Chtělo by to ještě jednu aktivitu“ 

Co bys z dnešního setkání mohl/a využít? 
• „Vesmírné moduly“  
• „Nic“ 
• „Dodržování zákonů, pravidel“ (4x) 
• „Spolupráce“ (3x) 
• „Komunikace“ 

• „Domluva“ 
• „Bezpečnost, správně chování“ 
• „Že ze židlí se dá postavit funkční 

lávka“ 

 
V druhém programu jsme se s žáky věnovali problematice pohybu na internetu a kyberšikaně. 
Žáci měli o problematice již přednášku od PČR, což se jevilo jako skvělé doplnění našich 
preventivních programů (základní informace, příběhy, trestní stránka věci). Do třídy přistoupil 
nový žák, který se také aktivně do programu zapojil a sděloval ostatním své názory. Žáci jsou 
aktivní na sociálních sítích. Hlavně FB, Instagram, Viber, Snap Chat, Messenger, komunikace 
v on-line hrách. Žáci se zamýšleli ve skupinách nad klady (informace, rychlá komunikace) a 
zápory (viry, kyberšikana, hackeři) komunikace na internetu a v rámci prezentací jednotlivých 
skupin se vzájemně doplňovali a uváděli příběhy a příklad buď ze svého života nebo 
z přednášky od PČR. V další aktivitě si vyzkoušeli, jak se cítí člověk, kterému se někdo 
nabourá na sociální síť. Žáci uváděli, že se cítili nepříjemně, vadilo jim, že neví, co se bez 
nich na jejich soc. síti děje. Žáci také uváděli, že se ve hře chovali jako v reálném životě a 
dále jsme se bavili o tom, co pro koho znamená like, dislike, co by nezveřejnili, proč a jaké 
příspěvky komentují, proč lidé v komentářích někoho zesměšňují, píší mu nepříjemné 
komentáře a také jak si vytvořit bezpečné heslo. V poslední aktivitě si žáci přidávali 
kamarády na FB. Uváděli, že se hodně rozhodovali podle toho, kolik je danému uživateli let a 
co má za zájmy. Dva žáci si nepřidali nikoho – koho neznám si nepřidávám. Pár dalších žáků 
si přidalo jen jednoho nebo dva „kamarády“ a zbytek třídy půl na půl. Celkově byli opatrnější. 
V závěru se někteří divili, že lidé nemusejí na svých profilech mluvit pravdu. 
Hodnocení od TU: třída se snažila spolupracovat a aktivně se všichni žáci zapojili do 
programu. 
Hodnocení od žáků: Žáci hodnotili slovy „Super“ (8x), „Dobrý“ (5x)  
Co se ti líbilo, bavilo a proč? 

• „Přidej kamaráda“ (3x) 
• „Nabouraný profil“ (6x) 
• „Vše“ (1x) 
• „Hry byly zábavné“ 

• „Všechno bylo dobrý“ 
• „Byla to zábava, protože jsme hráli 

hry“ 
• „Sranda“ 

Co se ti nelíbilo, nebavilo, proč? 
• „Vše se mi líbilo“ (7x) • „Povídání“ 

Co bys z dnešního setkání mohl/a využít? 
• „Co dávat a nedávat na FB“ 
• „Že na FB je více smajlíků“ 

• „Abychom si dali pozor na cizí lidi na 
internetu“ 



• „Bezpečnost“ 
• „Vše“ (2x) 
• „Že si mám změnit heslo“ 
• „Nebudu říkat hesla cizím lidem“ 

• „Nebezpečí sociálních sítí“ 
• „Poučné hry o sociálních sítích“ 
• „Dávat si pozor na lidi 

 
V posledním programu došlo ke změně lektora. Program byl zaměřen na téma závislostí – 
legálních návykových látek (alkohol a cigarety).  Žáci se zamysleli, co je to zdravý životní 
styl, a jak mohou své zdraví ovlivňovat. Uvědomili si, co je to droga (látka, ale i závislostní 
chování – například PC, mobil, hry,…). Třídu téma velmi zaujalo, účastnili se diskusí, her, 
skupinové práce. Žáci mají negativní postoj a téměř nulové zkušenosti s cigaretami. Dokáží 
kriticky uvažovat nad problematikou. Alkohol jako větší norma. V první části jsme se bavili, 
na čem jsou děti závislí a co je to závislost – životní potřeba (vzduch, voda,…), co mám rád 
(hudba, sport,…) nebo patologie (drogy). Hra potápěč. Modelování drogy a základní pojmy a 
velmi základně druhy drog – legální/nelegální, zákony, postoje, zkušenosti, věková hranice 18 
let, vliv na zdraví člověka. Skupinová práce: proč lidi kouří a konzumují alkohol – klady i 
zápory konzumace. Skvělé zapojení, rozumné názory a pozitivní skupinový tlak.  
Hodnocení od TU: Třída aktivně spolupracovala, projevovala zájem o přednášku a velmi se 
zajímala o problematiku legálních drog a závislostí na nich. 
Hodnocení od žáků: neproběhlo. Žáci hodnotili všechny programy prevence. 
 
CELKOVÁ EVALUACE PROGRAMU OD ŽÁKŮ 
Programy žáci hodnotili (5 bodová škála – jako ve škole): známka 1 – 8x, známka 2 – 4x, známka 3  - 
2x, známka 5 - 1x – dotazník nelze jinak vyhodnotit, všechno proškrtané – dotazník nebyl žákem čten) 
Myslíš, že bys něco z našich setkání mohl/a využít v životě? Napiš, co konkrétně: 

- ano – všechno (7), nepít alkohol a nekouřit (8), bezpečnost na sociálních sítí (2), 
pravidla 

S čím jsi byl/a během setkání spokojen/a? 
- se vším (3), skupinová práce a zamyšlení při tvorbě plakátu na alkohol a cigarety (5), 

hry (3), nemuseli jsme se učit 
S čím jsi nebyl/a během setkání spokojen/a? 

- s ničím – vše bylo super (5), hrou se židlemi – kontaktní, moc povídání (2), obrázky o 
kouření  - ošklivé (3), málo her 

Co bys na těchto setkáních změnil/a? 
- nic (8), více her 

Proč myslíš, že jsme k vám do třídy chodili? 
- ponaučit nás (5), dodržovat pravidla 

Jaké jiné téma by tě zajímalo? 
- drogy (2), sport, doprava, domácí násilí, bezdomovectví 

Chceš nám ještě něco napsat? 
- bylo to hustý!, jste boží 

 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITEM  
Třídní učitel komunikoval s lektorkou ohledně náplně programů, uváděl lektorku do třídy, byl 
přítomen na programech. V průběhu programů s lektorkou zhodnotil situace nebo nějaké 
zajímavé (důležité) momenty. Před programem informoval o situaci ve třídě a popřípadě 
upozornil na specifické potřeby jednotlivých žáků. 
 
Třídní učitel byla s programy primární prevence velmi spokojen. Pro třídu byly programy 
přínosné „Žáci byli seznámeni s jednotlivými problémy, jejich nebezpečím a ochranou před 
závislostí.“ Pro TU byly programy přínosné „Seznámení s reakcí třídy na jednotlivá témata a 



aktivní spolupráce s přednášejícím.“ Potřebná témata: „Nebezpečí návykových látek“ Reakce 
dětí na programy: „Žáci pozitivně reagovali a uvědomovali si závažnost problémů.“ Co jinak 
pro příští spolupráci/náměty na témata „základy životosprávy, zdraví a pohyb.“ 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
Třída dobře spolupracuje s lektory. Rádi nad tématy debatují. Doporučuji pokračovat 
v tématech pro 7. ročník – komunikace a rozhodování, nelegální drogy, adrenalin a rizikové 
sporty a dle návrhu TU i téma zdravého životního stylu. 

 

 

7. ročník 

 
1. program – 29. 1. 2018 - Vztahy ve třídě - nastavení pravidel spolupráce, komunikace 
2. program – 19. 2. 2018 - Problematika užívání nelegálních návykových látek 
3. program -  6. 4. 2018 - Bezpečný internet – prevence kyberšikany 
 

CELKOVÉ KLIMA 7. TŘÍDY  
 
První program byl zaměřený na pravidla a vztahy 
ve třídě. Atmosféra byla přátelská, žáci dodržovali 
pravidla komunikace. Třída se dobře zná a jsou 
otevření debatám. V úvodní otázce se každý 
vyjádřil, co ho baví (koně, sport, PC hry, příroda, 
četba) a v čem je výjimečný. Skoro všichni žáci na 
sobě dokázali najít nějakou věc, ve které mezi 
spolužáky vynikají (koně, ohebnost, sport, četba, 
brýle, vlasy). Jeden chlapec nevěděl, nedokázal 
říci, v čem vyniká. Ostatní spolužáci ho podpořili a pomáhali mu v hledání, navrhovali, v čem 
vyniká. 
V další aktivitě se projevilo, že se žáci vzájemně dobře znají, proto je informace, které o 
spolužácích zjistili, nepřekvapily. Jen u jednoho chlapce se pozastavovali nad pitím energy 
drinků, ke kterým měla většina dost negativní postoj. Uváděli, že nejtěžší pro ně byl sehnat 
podpis do políčka „kdo někdy pomohl cizímu člověku“. Žáci nakonec došli k závěru, že i 
malá pomoc, jako je puštění staršího člověka sednout, je pomoc.  
V další aktivitě žáci debatovali nad pravidly. Ve třídě pravidla nemají, platí školní řád. Bavili 
jsme se o jejich smyslu a proč někdo (ne) dodržuje pravidla. Jako důležité viděli, pravidlo 
respektujeme se, a mluvili o tom, co to vůbec znamená. 
Poslední aktivita byla zaměřena na spolupráci v týmu a neverbální komunikaci.  
Podle učitele přítomného na programu se třída projevovala jako spolupracující kolektiv, ve 
kterém se projevuje značná soudržnost a především to, že jsou schopni respektovat jeden 
druhého. 
 Žáci hodnotili slovy „Super“ (4x), „Dobrý“ (5x) a „Ušlo to“ (3x) 
Co se ti líbilo, bavilo a proč? 

• Přišli jsme o 2 hodiny“ 
• „Hry – ráda hraju hry“ 
• „Povídání“ 

• „Stavebnice - spolupráce“ 
• „Program byl hravý“ 
• „Hry – spolupracovali jsme“ 



• „Lidské bingo – zjistil jsem nové 
informace o sobě“ 

• „Týmová spolupráce“ (2x) 

Co se ti nelíbilo, nebavilo, proč? 
• „Poučování“ • „Bylo to krátké“ 

Co bys z dnešního setkání mohl/a využít? 
• „Němost“ 
• „Nevim“ 
• „Spolupráce“ (3x) 
• „Máme si pomáhat a respektovat se “ 
• „Můžeme si připomenout, jak se 

chovat v kolektivu“ 

• „Že se máme k sobě chovat dobře“ 
• „No, vzhledem k tomu, že jsme jen 

opakovali, tak asi nic“

 
Druhé setkání bylo v tématu závislostí, návykových látek legálních i nelegálních. Žáci se 
zamysleli, co je to zdravý životní styl, a jak mohou své zdraví ovlivňovat. Uvědomili si, co je 
to droga (látka, ale i závislostní chování – například PC, mobil, hry,…). Třídu téma velmi 
zaujalo i přes to, že již školení na drogy měli od PČR, účastnili se diskusí, her, skupinové 
práce. Žáci mají negativní postoj k drogám – uvědomující si rizikovost a nebezpečnost drog. 
Dokáží kriticky uvažovat nad problematikou. 
V první části jsme se bavili, na čem jsou děti 
závislí a co je to závislost – životní potřeba 
(vzduch, voda,…), co mám rád (hudba, sport, 
sladkosti…) nebo patologie (drogy). Hra potápěč. 
Modelování drogy (velmi pěkné výtvory a 
vhodné zamyšlení – nejenom látka, ale i pocit, 
názor) a základní pojmy a druhy drog – 
legální/nelegální, zákony, postoje, zkušenosti, 
věková hranice 18 let, vliv na zdraví člověka. 
Rozdělení nelegálních drog dle účinku (tlumivé, 
stimulační, halucinogeny, konopné) Skupinová 
práce: postava a životopis 1) problematického uživatele drog – injekční uživatel, 2) uživatel 
konopných drog – klasický hulič trávy, 3) alkoholik. Skvělé spolupráce v rámci skupin, 
představení, vyvození důvodů, proč lidi zkouší drogy, co jim to ze začátku přináší a dává, co 
pak naopak bere, jaké zdravotní i sociální problémy tito lidé mohou mít. Jak závislost 
ohrožuje i osoby blízké. 
Hodnocení od TU: Velmi zajímavé. Děti velmi dobře spolupracovaly a moc se jim to líbilo. 
Hodnocení od žáků: známka 1 (8x), známka 2 (2x), známka 3 (2x) – pětibodová škála jako ve 
škole 

• Co se ti líbilo, bavilo: projekty – příběhy (5), vše (2), zábava na programu, hry (3)  
• Co se ti nelíbilo: vše bylo super (8), říkání o závislostech 
• Co se dá využít do budoucna: co dělají různé druhy drog a proč je nebrat – ponaučení 

(6), nemám si kazit zdraví, vše (2), znalost – mám více důvodů, proč drogy nebrat, 
pomáhat druhým 

 
Poslední program byl zaměřen na bezpečný internet. Třída aktivní, diskusní, otevřená 
k názorům druhých, ochotní si naslouchat a vhodně na sebe reagovat. Uvědomují si rizika a 
nebezpečí internetu. Žáci se často pohybují ve virtuálním prostoru – You-tube, Instagram, FB, 
Messenger, online herní komunity. Rozpění času tráveného na internetu je ve třídě různé – od 
0,5 hodiny až po 6 hodin denně na PC. Diskuse nad tím, co se jim n internetu líbí a co nelíbí, 



proč jsou u sociálních sítí a některých hrách stanovené věkové hranice. Hra – přesedávána – 
statistika na zmapování postojů a zkušeností dětí s internetem. Ve skupinách, které si žáci 
zvolili sami, se zamýšleli nad klady a zápory komunikace přes internet. Z této aktivity 
vyplynula tato témata: kyberšikana, nevhodné komentáře k příspěvkům, přidávání přátel, 
které neznají v reálném životě, co je vhodné sdílet na soc. sítích. Pěkné zamyšlení, kladný 
skupinový tlak na ty, kteří jsou více na internetu, prevence kyberšikany a kyber-kriminality. 
V závěru video čtení myšlenek. 
Hodnocení od TU: neproběhlo. TU nebyl přítomen – nemoc. Na programu jiný pedagog 
nebyl. 
Hodnocení od žáků: neproběhlo. Žáci hodnotili všechny programy prevence. 
 
 
CELKOVÁ EVALUACE PROGRAMU OD ŽÁKŮ 
Programy žáci hodnotili (5 bodová škála – jako ve škole): známka 1 – 4x, známka 2 – 5x, známka 4 – 
1x. 
Myslíš, že bys něco z našich setkání mohl/a využít v životě? Napiš, co konkrétně: 

- ano – všechno (6), co dělat, když…rady do života, nové informace, jak se bezpečně 
chovat, pozor na internet, jak se chránit před kyberšikanou, zopakování a rozšíření 
znalostí 

S čím jsi byl/a během setkání spokojen/a? 
- se vším (4), spolupráce třídy (2), drogy, nové informace, hry, neučili jsme se 

S čím jsi nebyl/a během setkání spokojen/a? 
- s ničím – vše bylo super (7), to první setkání, nuda, stěhování třídy 

Co bys na těchto setkáních změnil/a? 
- nic (7), více zábavy, více her (2) 

Proč myslíš, že jsme k vám do třídy chodili? 
- upozorněné do života (5), poučení (4) 

Jaké jiné téma by tě zajímalo? 
- virtuální realita (3), aktuální politika 

Chceš nám ještě něco napsat? 
- bylo to dobré 

 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍ UČITELKOU    
 
Třídní učitelka komunikovala s lektorkou ohledně náplně programů, uváděla lektorku do 
třídy, byla přítomna na programech. V průběhu programů s lektorkou zhodnotila situace nebo 
nějaké zajímavé (důležité) momenty. Před programem informovala o situaci ve třídě a 
popřípadě upozornila na specifické potřeby jednotlivých žáků. 
 
Třídní učitelka z důvodu nemoci nebyla na posledním setkání. Hodnotící dotazník nebyl 
dodán lektorům. 
 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
 
Třída je aktivní v programech, ráda diskutuje, forma dle dotazníků vyhovuje. Doporučují 
pokračovat v prevenci v tématech stanových nabídkou CPP nebo dle uvážení TU či metodika. 
Doporučená témata pro 8. ročníku: životní hodnoty, dětství a dospívání, sexualita, 
komunikace. 
 



8. ročník 

 
1. program – 29. 1. 2018 - Vztahy ve třídě - nastavení pravidel spolupráce, komunikace 
2. program – 19. 2. 2018 - Problematika užívání nelegálních návykových látek 
3. program -  6. 4. 2018 - Bezpečný internet – prevence kyberšikany 
 

CELKOVÉ KLIMA 8. TŘÍDY  
 
Od metodika prevence i některých učitelů reference o třídě jako nekolektivní a 
nespolupracující. S výskytem rizikového chování a nevhodnými skupinovými normami. Ve 
třídě prevence od jiného lektora. 
Po všechny 3 programy byla třída více méně spolupracující, v tématech lehce odměření a 
opatrní, ale diskutující. Třída na mě působí jako poměrně dobrý kolektiv, ale s lehce 
posunutými normami. Třída hlučnější, dost skeptická, zvláštní vztahy mezi dětmi. Ve třídě 1 
žák s totálně posunutými hranicemi co se týká různých podob rizikového chování – drog, 
právo, záškoláctví,…v diskusích dost nevhodné a hloupé připomínky, chybí jakákoliv 
sebereflexe. Žáci si na lektora i prevenci v 6. třídě vzpomněli. 
 
První program byl zaměřený na pravidla a vztahy ve třídě. Atmosféra byla přátelská, lehce 
odtažitá, žáci +/- dodržovali pravidla. V úvodním kolečku měl každý žák za úkol představit 
svého spolužáka po levé straně – najít na něm 3 pozitivní vlastnosti. Trochu povrchní 
odpovědi, ale dali to a poslouchali se. Celý program byl motivovaný výletem na planetu. Po 
představení spolužáků proběhla hra na pozornost (aktivní zapojení do hry, žáci si chtějí hrát). 
Následovala skupinová technika nad pravidly, které bychom měli ve skupině dodržovat, 
abychom spolu vydrželi. Velmi negativní reakce na jakékoli omezování a pravidla, všude pro 
každou situaci se všichni ohrazují školním řádem, učitelé ŠŘ sami nedodržují (např. se 
nepřezouvají, mohou mít mobilní telefony a telefonují před žáky). Je to nespravedlivé. 
Domluvili jsme se, že pro tyto programy a pro fungování třídy jsou důležitá pravidla: 
respektovat se, spolupracovat, mluví jen jeden, právo na názor. Další technika - malování dle 
povídání, byla na schopnost vyjádřit se a soustředit se na jednoho spolužáka, který vidí 
obrázek a jeho úkolem je ostatním popsat obrázek tak, aby ho mohli namalovat co nejpřesněji. 
Skupina si vybrala jednoho chlapce, který je podle mě mluvčí třídy. Nebránil se, povídání dle 
zpětného hodnocení žáků, trochu zmatené (nepřiznal si chybu), ostatní velmi dobře 
naslouchali, snažili se mu porozumět, dobré výtvory. Vesmírné moduly – velmi skupinová 
aktivita, kdy žáci musí spolupracovat a postupně se po židlích přesouvat po třídě tam i zpět a 
zanechat otisk prstu na planetě. 2 děti hned ze začátku odstoupily (nechtěly jít do osobnějšího 
kontaktu).  Hned ze začátku skvělá organizovanost, pomáhali si navzájem, spolupráce. Velmi 
milé hodnocení a reflexe na sebe. 
Hodnocení od TU: Třída se projevovala podle svého standardu. Byli hluční, ale vyjadřovali se 
v rámci tématu. 
Hodnocení od žáků: známka 1 (6x), známka 2 (4x), známka 3 (3x) – pětibodová škála jako ve 
škole 

• Co se ti líbilo, bavilo: hra – moduly a spolupráce třídy (7), vše (4), kolektiv – jak jsme 
pracovali (2), komunikace 

• Co se ti nelíbilo: vše bylo super (7), že se hry neúčastnili všichni 
• Co se dá využít do budoucna: vše (3), nic (3), pravidla, měli bychom se více 

poslouchat, více spolupracovat, hry 

 



Druhý program byl zaměřen na bezpečný internet. Třída si vzpomněla na seminář v 5. třídě na 
stejné téma. Třída lehce unavená, aktivní, méně 
diskusní, ale dobře pracovali ve skupinové práci.  
Žáci se pohybují ve virtuálním prostoru cca 1,5 
hodiny denně – You-tube, Instagram, FB, 
Messenger, online herní komunity. Přiznali, že často 
ani nemají přístup k internetu (doma ho nemají) a ani 
jim to nechybí. Dokáží se zabavit jinak. Diskuse nad 
tím, co se jim na internetu líbí a co nelíbí, proč jsou u 
sociálních sítí a některých her stanovené věkové 
hranice. Hra – přesedávaná – statistika na zmapování 
postojů a zkušeností dětí s internetem. 2 děti nemají 
FB, ostatní nejsou příliš na sociálních sítích aktivní, názor, že rodiče by na sociálních sítích 
být neměli,… Ve skupinách, které si žáci zvolili sami, se zamýšleli nad klady a zápory 
internetu. Z této aktivity vyplynula tato témata: kyberšikana, nevhodné komentáře k 
příspěvkům, přidávání přátel, které neznají v reálném životě, co je vhodné/nevhodné sdílet na 
soc. sítích. Pěkné zamyšlení, kladný skupinový tlak na ty, kteří jsou více na internetu, 
prevence kyberšikany a kyber-kriminality. V závěru video čtení myšlenek. Vyvození zásad 
bezpečného užívání internetu. Hra kolíčkovaná. 
Hodnocení od TU: Třída vnímala a spolupracovala. Během hovoru měli poznámky a 
připomínky, občas hlučnější, ale nakonec se vždy utišili a dál vnímali a spolupracovali. 
Hodnocení od žáků: známka 1 (4x), známka 2 (5x), známka 3 (3x) – pětibodová škála jako ve 
škole 

• Co se ti líbilo, bavilo: vše (5), hra s kolíčky (4), video, řešili jsme šikanu a internet, 
komunikace 

• Co se ti nelíbilo: vše bylo super (4), občas dlouhé povídání 
• Co se dá využít do budoucna: vše (4), nic (2), varování a poučné video (2), jak se 

bránit proti kyberšikaně, mít více zabezpečený účet. 

Poslední setkání bylo zaměřeno na právní povědomí žáků. Žáky toto téma zaujalo. Po úvodní 
otázce – co kdy kde udělali protizákonného (jízda načerno, alkohol, ničení cizího majetku, 
drobné krádeže v dětství) – velmi milá a otevřená atmosféra. Jeden chlapec se přiznal 
k vykradení chaty – v evidenci PČR. Diskuse, kde jsou hranice zákona a trestní odpovědnost 
– věk pachatele pod 15 let – co nám hrozí? Následovala práce s obrázkem – pouliční výjev a 
proč potřebujeme zákony, kde se se zákony setkáváme – krádež/loupež, drogy alkohol, 
výtržnictví, první pomoc, porušení veřejného pořádku,… Žáci moc obecný přehled neměli. 
Poté jsme diskutovali nad základní právní pojmy, bavili se o podmínkách trestní odpovědnosti 
– věkové hranici, diskuse nad nutnou obranou/krajní nouzí, polehčujících a přitěžujících 
okolnostech, nepříčetnosti. Na závěr programu tematický příběh k TČ rvačky – kdo je 
pachatel, co hrozí, obrana, msta? Žáci dobře diskutovali nad pojmy právo versus morálka. 
Výborné zapojení a nadšení třídy, emocionální řešení, podnětné diskuse, vhodná 
argumentace. 
Hodnocení od pedagoga: Třída se projevovala standardně. V rámci svých znalostí 
spolupracovali a diskutovali s lektorkou. Některé části programu je zaujaly víc. 
Hodnocení od žáků: žáci tento program nehodnotili. Celková evaluace programů. 
 
CELKOVÁ EVALUACE PROGRAMU OD ŽÁKŮ 
 
Programy žáci hodnotili (5 bodová škála – jako ve škole): známka 1 – 2x, známka 2 – 10x, známka 3 – 
1x. 



Myslíš, že bys něco z našich setkání mohl/a využít v životě? Napiš, co konkrétně: 
- něco určitě ano (6), všechno (2), bezpečnost na internetu (2), nové informace, nevím 

S čím jsi byl/a během setkání spokojen/a? 
- se vším (6), komunikace (3), hry (2), neučili jsme se (2) 

S čím jsi nebyl/a během setkání spokojen/a? 
- s ničím – vše bylo super (9), nebyla žádná hra 

Co bys na těchto setkáních změnil/a? 
- nic (9), aby to bylo delší, více her 

Proč myslíš, že jsme k vám do třídy chodili? 
- poučení (7), je to dobré tato témata probírat – rady do života (2), dávat na sebe pozor, 

abyste nám otevřeli oči a abychom si uvědomili, že si máme pomáhat 
Jaké jiné téma by tě zajímalo? 

- šikana, sport, všechno, ochrana, kultura jiných zemí 
Chceš nám ještě něco napsat? 

- bavilo mě to, bylo to super, moc jsem si to užila. 
 

 
SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍ UČITELKOU    
 
Třídní učitelka komunikovala s lektorkou ohledně náplně programů, uváděla lektorku do 
třídy, byla přítomna na programech. V průběhu programů s lektorkou zhodnotila situace nebo 
nějaké zajímavé (důležité) momenty. Před programem informovala o situaci ve třídě a 
popřípadě upozornila na specifické potřeby jednotlivých žáků. 
 
Třídní učitelka byla s programy primární prevence spíše spokojena. Pro třídu byly přínosné 
„Zkoušeli si trochu jiný způsob spolupráce. Dozvěděli se jak některé věci, které se učí ve 
škole, fungují v praxi. Pamatují si spíš aktivity než pojmy.“ Pro TU byly programy spíše 
nepřínosné „Většinu věcí s dětmi probírá v hodinách OV. Ale líbily se mi konkrétní příklady 
a z prvního programu spolupráce dětí mezi sebou.“ Potřebná témata: „především první téma – 
vztahy ve třídě. Žáci si vyzkoušeli jiný typ spolupráce.“ Reakce dětí na programy: „Žáci 
reagovali běžně jako v jiných hodinách. Snažili se spolupracovat, dobře reagovali v 
diskusích.“ Co jinak pro příští spolupráci „-“. 
 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
 
Pokračování v prevenci a témata dle uvážení metodika prevence a třídního učitele. 
Doporučená témata od TU žádné. Od dětí viz výše. Témata pro 9. třídu: předsudky a 
multikultura, ideál krásy, sexualita, adrenalin, rizikové sporty a první pomoc. 
 
 

 

 

 
 



9. ročník 

 
1. program – 31. 1. 2018 – Právní povědomí 
 
Setkání bylo zaměřeno na právní povědomí žáků. Ve třídě velmi málo žáků (8), třída klidná, 
ne příliš aktivní, opatrná v diskusích. Stydlivost projevit svůj názor. Program dost nudný, bez 
zájmu. Aktivní účast cca 1/3 třídy, ostatní pouze na vyzvání. Téma práva bylo v loňském roce 
probírání v rámci výuky. Někteří žáci informace měli, jiní téměř žádné.  
Po úvodní otázce – co kdy kde udělali protizákonného / co znamená pro mě odpovědnost 
(nikdo ze třídy nešel do osobnější roviny) diskuse, kde jsou hranice zákona a trestní 
odpovědnost – věk pachatele pod 15 let – co nám hrozí? Následovala práce s obrázkem – 
pouliční výjev a proč potřebujeme zákony, kde se se zákony setkáváme – krádež/loupež, 
drogy, alkohol, výtržnictví, první pomoc, porušení veřejného pořádku, reklamace… Žáci moc 
obecný přehled neměli. Více diskuse nad tématem drog – zákony, rozdělení legálních a 
nelegálních. Poté jsme diskutovali nad základní právní pojmy, bavili se o podmínkách trestní 
odpovědnosti – věkové hranici, diskuse nad nutnou obranou/krajní nouzí, polehčujících a 
přitěžujících okolnostech, nepříčetnosti. Na závěr programu příběh ztroskotaných námořníků 
a rozdělení třídy na obhájce, soudce a státní zástupce. Diskuse nad tématem právo x morálka. 
Většina třídy zapojená, dobrá příprava v rámci skupin, úvahy a argumentace.  
Hodnocení od žáků: známka 1 (2x), známka 2 (5x), známka 5 (1x) – pětibodová škála jako ve 
škole 

• Co se ti líbilo, bavilo: soud – zajímavé a zábavné (5), nic, spolupráce třídy a 
komunikace, poučení – nové informace 

• Co se ti nelíbilo: vše bylo super (3) 
• Co se dá využít do budoucna: vše (2), chtěla bych být právník, zajímá mě to, co dělat a 

co nedělat (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HODNOCENÍ PREVENCE OD ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE 
 

1. komunikace s vedením, komunikace s lektory, domlouvání termínů, poskytování 
informací a materiálů - vše známka 1. „Spolupráce výborná. Vše probíhalo podle 
plánu.“ 

2. Volba témat, návaznost témat, přímá práce lektorů, struktura a délka preventivního 
programu – známka 1. „Vše probíhalo dle plánu-. Témata na sebe navazovala. 
Lektorky dobře připravené. Struktura a délka programu výborná.“ 

3. Reakce žáků na preventivní programy: „Žáci 1. stupně nadšeni programy. Aktivně se 
zapojovali. Pedagogové neměli žádné připomínky, programy hodnotili pozitivně.“ 

4. Reakce pedagogů na preventivní programy: „1. stupeň – hodnotili pozitivně, byli 
přítomni na programech, zapojovali se.“ 

5. Rady, postřehy, názory: „Uvítali bychom další spolupráci. Jsme spokojeni s programy 
Centra primární prevence.“ 

 
 
DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI 
 
Tematické zaměření programů v dalších letech může sledovat nabídku Cesty integrace, o.p.s. 
pro dané ročníky, která je dostupná na http://www.cestaintegrace.cz/index.php/centrum-
primarnich-programu/charakteristika.  
V případě zájmu o další spolupráci s realizací preventivních programů nás můžete 
kontaktovat emailem na adresu skoly@cestaintegrace.cz  nebo telefonicky na číslo 774 780 
540. 
 
 
 

Mgr. Markéta Hubínková, DiS. 
Ing. Viktorie Ryčlová, DiS. 

Cesta integrace, o.p.s. 
Masarykovo nám. 6, 25101 Říčany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


