
Vážené kolegyně na tento školní rok je pro žáky 2. 

celoroční program v rámci primární prevence nazvaný ABECEDA BEZPEČÍ.

Každý měsíc dostanete pro žáky omalovánky a krátké povídání, které se vztahuje 

k celkovému bezpečí žáků (rozpis následuje).

Žáci si společně s paní učitelkou přečtou krátké povídání, pohovoří si o něm společně a na 

závěr si vybarví omalovánku. Nejhezčí omalovánky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce 

primární prevence. 

Tento program bude probíhat po ce

můžete je rozhodit mezi žáky a udělat všechna témata v

mít pouze jednu) s povídáním. Na závěr roku si tř. učitelé společně s

kdo z „abecedy bezpečí“ pamatuje.

závěrečnou zprávu, jak se program dětem líbil, zda byl pro ně 

přínosný a která témata se dětem nejvíce líbila.

 

 

 

PROSÍM ZAŘAŤE TYTO OMALOVÁNKY A VYPRÁVĚNÍ DO VAŠÍ VÝUKY!!!!

Vážené kolegyně na tento školní rok je pro žáky 2. – 3. ročníků jsme pro vás připravily 

rámci primární prevence nazvaný ABECEDA BEZPEČÍ. 

Každý měsíc dostanete pro žáky omalovánky a krátké povídání, které se vztahuje 

žáků (rozpis následuje). 

paní učitelkou přečtou krátké povídání, pohovoří si o něm společně a na 

závěr si vybarví omalovánku. Nejhezčí omalovánky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce 

Tento program bude probíhat po celý školní rok. Každý měsíc obdrží žáci 2. 

můžete je rozhodit mezi žáky a udělat všechna témata v jedné hodině – každé z

povídáním. Na závěr roku si tř. učitelé společně s dětmi vyhodnotí co si 

ezpečí“ pamatuje. Třídní učitelé vypracují krátkou 

závěrečnou zprávu, jak se program dětem líbil, zda byl pro ně 

přínosný a která témata se dětem nejvíce líbila. 

 

 

 

                   
PROSÍM ZAŘAŤE TYTO OMALOVÁNKY A VYPRÁVĚNÍ DO VAŠÍ VÝUKY!!!! 

3. ročníků jsme pro vás připravily 

 

Každý měsíc dostanete pro žáky omalovánky a krátké povídání, které se vztahuje 

paní učitelkou přečtou krátké povídání, pohovoří si o něm společně a na 

závěr si vybarví omalovánku. Nejhezčí omalovánky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce 

2. - 3. omalovánky ( 

každé z dětí bude 

dětmi vyhodnotí co si 

vypracují krátkou 

závěrečnou zprávu, jak se program dětem líbil, zda byl pro ně 



ROZPIS: 

Září: abeceda bezpečí                                 červen:  telefon 

Říjen: brutalita, násilí                                                  uličníci 

           cizinci                                                                   výbušniny, munice 

           cizí osoby                                                             zvukové signály a modrá  

listopad: daktyloskopie                                                 světla 

                Emil jde do školy 

                Filmy v televizi a video 

Prosinec: graffiti 

                  Hry v zimě 

Leden:  intoxikace – otravy 

              Jízda na kole 

Únor:  krádež 

             Linka bezpečí 

Březen:  marihuana a canabis 

               Nepříjemné pocity, nepříjemnost 

               Oheň 

Duben:  ochrana přírody 

               Pomluvy, lži 

               Rady 

Květen:  rvačky 

                Staveniště 

                tajemství 

DĚKUJI ALENA NIKLOVÁ 


