
Závěrečné hodnocení celoročního programu „Abeceda bezpečí“ 

   V průběhu celého školního roku 2010/2011 probíhal na škole v rámci primární prevence 

program „ABECEDA BEZPEČÍ“, který byl určen žákům 3. a 4. tříd ZŠP. Každý měsíc byly 

pro děti připraveny omalovánky s krátkým textem. Omalovánky i text byly zaměřeny na 

projevy rizikového chování a bezpečnost dětí. Závěrem roku jsem požádala paní učitelky, 

kterých se tento program týkal o vyhodnocení a jejich vyjádření, jak se dětem omalovánky 

líbily, jak v hodinách pracovaly a co žáky nejvíce zaujalo nebo co se jim naopak nelíbilo. Zde 

je jejich vyjádření k celoročnímu programu. 

Alena Niklová – metodik primární prevence 

   Ve školním roce 2010/2011 jsme ve 3. A realizovali primární prevenci prostřednictvím 

materiálu PČR Most „ Abeceda bezpečí“. Ţáci se seznamovali s projevy rizikového chování, 

se situacemi z běţného ţivota a způsoby, jak tyto situace řešit. 

   Forma omalovánek s krátkým textem byla poutavá svou názorností a moţností vyjádřit se 

barvami. 

   V „Abecedě bezpečí“ jsme četli z obrázků, popisovali situaci, děj pocity, vyjadřovali své 

vlastní zkušenosti a záţitky, A za odměnu vybarvovali obrázky. 

                                                      Mgr. Doušová Jitka a ţáci 3. A 

 

   Se ţáky třídy 4. B jsme vypracovávali „Abecedu bezpečí“, vydanou PČR. Četli jsme si 

články o nebezpečí, které nás můţe potkat. Povídali jsme si o tom, jak se chovat 

v nebezpečných situacích, ale i v dopravě, na ulici a doma. 

   Děti vyprávěly záţitky, které se jim, nebo jejich známým staly. Diskutovali jsme o článcích a 

ţáci měli spoustu dotazů, na které jsem odpovídala. Na závěr si ţáci za odměnu vybarvili 

některý obrázek. Dětem se články i obrázky líbily.  

                                                       Mgr. Machová Jana 

 V rámci primární prevence jsme si kaţdý měsíc se ţáky povídali na dané téma např. 

brutalita a násilí, pomluvy a lţi, uličníci. Ke kaţdému tématu ţáci dostali zajímavé 

omalovánky, které krásně vybarvili. Povídání o problémech se ţákům líbilo, mohli říct svůj 

názor, vyjádřit své zkušenosti. Asi nejpoutavější pro ně bylo téma Cizí osoby, ve kterém 

jsme řešili problém ztracené Aničky a zároveň jsme si zinscenovali správné chování při 

obtěţování dospělými.  

                                                      4. A a Mgr. Jana Hofferová 

Jak je z ohlasů paní učitelek vidět, tak se jim i ţákům program líbil. To nás samozřejmě 

velice těší a budeme se snaţit na příští školní rok připravit opět nějaký, který ţáky zaujme a 

bude je bavit. 

                                    Alena Niklová a Mgr. Věra Štičková – metodici primární prevence 


