
Přehled akcí primární prevence ve školním roce 2016/2017 
Přednášky, besedy, filmy:  
Peer program, 1. – 5. tř. 
1. třída – Kamarádství, Vztahy ve třídě, bezpečnost o prázdninách 
2. třída – Šikana, Kouření 
3. třída – Alkohol, Vztahy dívky - chlapci 
4. třída – Závislosti, Kouření, alkohol 
5. třída – Drogy, Závěrečné shrnutí 
 
Dopravní výchova, 1. – 5. tř. 
Bezpečné chování, 1. - 3. tř.  
Dopravní výchova, 2. - 5. tř. 
Šikana, 4. tř.  
Dopravní výchova Besip, 3. tř.  
Dopravní hřiště, 4., 5. tř. 
Drobná kriminalita, 4. tř. 
Kyberšikana, 5. tř. 
Mezinárodní festival o lidských právech Jeden svět, 2. - 9. tř. 
Andělský den, návštěva Domu seniorů, 1. – 9. tř. 
Projektový Den prevence, 1. - 5. tř. 
Projektový Den slunce, 1. - 5. tř. 
       
Zdravotní přednášky pro 1. - 9. ročník 
1. třída – Bezpečně do školy 
2. třída – Jak na mlsání 
3. třída – Jím zdravě? 
4. třída – První pomoc - základní 
5. třída – Náš jídelníček 
6. třída - Zdravý životní styl a Čas pro mě - beseda o dospívání 
7. třída - První pomoc – rozšířená, resuscitace  
8. třída – Poruchy příjmu potravy 
9. třída - Sexuální výchova chlapců a dívek 
 
Přednášky pí. Karešové a Vondrákové (OSPOD) 
6. třída – Práva a povinnosti dětí, zodpovědnost rodičů, šikana, sexuální zneužívání 
7. třída – Drobná kriminalita - dotazník, kazuistiky, drogy, krádeže   
8. třída - Trestní právo do 15 let    
9. třída - Trestní právo nad 15 let    
 
Preventivní vlak, 7. - 8. tř. 
Mezičas (seznámení se zařízením), 6. tř. 
Vztahy ve třídě, 6. tř.  
Sebevědomí, 6. tř.  
Kouření a jeho důsledky, škodlivé účinky, 6. tř. 
Mezi stěnami (šikana), 7. tř. 
Bezpečnost na internetu a sociálních sítích, 6. tř. 
Film Katka – drogová závislost a její důsledky, 8. tř. 



Ukázka bojových sportů, 6. - 9. tř.  
Kurz sebeobrany, 8. tř. 
Pohlavní soustava, 8. tř.  
Návštěva Domu seniorů – život starých lidí, 9. tř. 
Hygiena děvčat, 6. tř. 
Beseda k volbě povolání, 8. tř. 
Adaptační a komunikativní cvičení, tolerance, dominantní osoby ve třídě, 6. tř. 
Pravidelné vydávání časopisu Karlík 
 
Spolupráce s MŠ - program Mám svého kamaráda – seznámení s předškoláky 
          návštěva 7.A,B v MŠ, seznámení s budoucími prvňáčky 
              Drakiáda 
       společná procházka školou při Dnu otevřených dveří 
       společný zápis do první třídy 
                 Den dětí 
            pasování prvňáčků 
 
Aktivity žákovské rady: 
Úklid „Zdravé město Benešov“ – žáci II. stupně se zapojili do této akce, uklízeli okolí školy,  
přilehlý židovský hřbitov a Třešňovku, z kuriózního odpadu vytvořili nástěnku  
Krabice dárků - dárky pro děti ze sociálně slabších rodin, distribuci dárků provedl OSPOD 
 Nevhodné chování – žáci 6. ročníku secvičili scénky s nevhodným chováním mezi spolužáky, 
scénky předvedli svým spolužákům v nižších ročnících  
Holka nebo kluk  
Dětský domov Racek – charitativní činnost 
Návštěva Domu seniorů v Benešově – život ve stáří 
Sběr šípků – 3910Kč 
Mastercheff Karlova – soutěž družstev ve vaření 
Moje valentýnka 
Den úsměvů – smajlíci ve třídách, hledal se nejusměvavější  učitele/učitelku na I. a II. stupni  
Budování přátelských vztahů – „starší pomáhají mladším“ 
soutěže, školní dny, kvízy,…. 
 
Preventivní akce MŠ: 
Celoroční program Mám svého kamaráda  
EKO programy 
Medvídek Brumla – dopravní výchova  
Když vyjdu z MŠ – dopravní výchova 
Klaun Tutu učí děti dopravu 
Pojďme si hrát na farmu 
Vystoupení MŠ pro svaz invalidů 
Zdravotní výchova 
Exkurze u hasičů, ukázky práce 
Školní zralost – přednáška pro rodiče MŠ 
 
 
Akce pro teambuilding: 



Adaptační kurz 
Škola v přírodě 
Příprava programů pro spolupráci s budoucími prvňáky 
Vánoční jarmark 
Nejzdatnější žák 1. stupně 
Zimní olympiáda 
Noc s Andersenem 
Školní akademie 
Školní časopis Karlík 
Zájezd do Velké Británie  
Fatoumata – adopce dívky z Nové Quiney 
Zoo Praha – adopce vakoveverky létavé  
Bowling 
Kuželky 
Celodenní sportovní akce - Atletické dopoledne a Olympiáda 
Volejbal velmi smíšených družstev – učitelé vs. žáci 

 


