ZPRÁVA O REALIZACI PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ZŠ A MŠ U LESA
ČINNOST ŠKOLNÍHO METODIKA PRIMÁRNÍ PREVENCE
ŠKOLNÍ ROK 2016/ 2017
V letošním školním roce se pilířem primární prevence stala osvědčená spolupráce s odborníky
z Městské policie ČR v Karviné, kteří pravidelně navštěvovali třídy v jednotlivých ročnících a
individuálně se věnovali jednotlivým tématům.
Navázali jsme také dlouhodobou spolupráci s HZS v Karviné, hasiči se našim žákům věnují
na besedách, zvou nás na exkurze na svoje pracoviště, připravili jsme ve spolupráci s nimi
cvičný požární poplach. Také tato podoba předávání zkušeností v praxi má velký ohlas mezi
žáky a pedagogy.
Velkou oporu pro školní i mimoškolní aktivity jsme také v letošním školním roce měli
v Žákovské radě Dětského parlamentu, v jehož vedení byli velmi aktivní, iniciativní a nápadití
žáci. Přicházeli se stále novými podněty, projekty a akcemi, které obohatily náš školní i
společenský život.
Po celý školní rok probíhal dlouhodobý projekt v rámci euroregionu se spřátelenou polskou
školou ve Wlodislavi, které se zúčastnili žáci 1. – 7. ročníku. Se svými učiteli vyjížděli do
krajů a poznávali tvořivou činnost řemeslníků.
Třídy si na začátku roku vytvořily, obnovily nebo jen doplnily svoje třídní pravidla, které jsou
umístěny tak, aby byly na první pohled viditelné a dohledatelné. Také třídnické hodiny jsou
četnější a pravidelnější než v loňském roce a žáci se snaží se svými třídními učiteli o
neformálnost a přátelské jednání. To se zákonitě projevuje i na klimatu tříd a celé školy.
V uplynulém školním roce jsme byli nuceni řešit dva závažnější případy šikany, které se nám
podařilo zachytit včas, takže jejich důsledky nebyly fatální. Vše bylo řádně prošetřeno, ve
dvou případech byla pozvána ke spolupráci také okresní metodička primární prevence. Také
ona potvrdila svým šetřením, že nešlo vážnější důsledky.
Nepovažujeme za součást prevence pouze přednášky a besedy, ale snažíme v rámci našich
možností, otevírat žákům nové obzory, nabízet alternativy trávení volného času, smysluplné
aktivity v podobě kroužků, ale hlavně přátelské empatické prostředí, ve kterém se budou naši
žáci cítit bezpečně a spokojeně.
AKCE ŽÁKOVSKÉ RADY DĚTSKÉHO PARLAMENTU
ZÁŘÍ

plán činnosti pro školní rok 2016/ 2017 v jednotlivých třídách a pro celou
školu
ŘÍJEN
volby do Žákovské rady Dětského parlamentu, které proběhly ve všech
ročnících naší školy
LISTOPAD Dušičky
Pasování prvňáčků
PROSINEC Mikulášské hraní pro žáky 1. stupně a pro děti z družiny.
Rozsvěcení vánočního stromu
Vánoční těšení: zpívání a hraní u stromečku
Učitelé nadělují dětem: kouzelné a hravé učebny
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi
Nejoblíbenější pohádka
Sbírka pro psí útulek Druhé psí Vánoce
LEDEN
Příprava florbalového turnaje
ÚNOR
Florballový turnaj
BŘEZEN
Den naruby

DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

Den objetí
Modrý den, den pro autisty
Spolupráce při organizaci Ekoškoličky pro mateřské školky
Pomoc při organizaci turnaje v lehké atletice pro mateřské a základní školy
Čokoládová tretra
Příprava a realizace Dne dětí.
Pomoc při organizaci a zajištění projektu pro mateřské školky Přírodníček

Naučné, umělecké, odborné, sportovní a další akce v rámci ročníků
1. ROČNÍK
ŘÍJEN

Ovoce a zelenina do škol
Volby do ŽR DP
Beseda s ilustrátorem
Den stromů
Helloween
LISTOPAD Čertovské mlsání
Dušičky
Beseda s policisty o bezpečnosti
Výchovný koncert Permoníku
Perníková chaloupka
Pasování prvňáčků
PROSINEC Vánoční strom
Mikuláš
Vánoční těšení
Nejoblíbenější pohádka
LEDEN
Člověk – lidské tělo
Zdravá výživa
Lež na lež
ÚNOR
Indiáni
Turnaj ve florballe
Zdravé zuby
Ovoce a zelenina – besedy
Lyžařský kurz
BŘEZEN
Velikonoce
Beseda se spisovatelkou
DUBEN
Den Země
Zdravé jídlo
KVĚTEN
Finanční gramotnost, nakupování
Večrníček – beseda v knihovně
Čokoládová tretra
Den matek, besídka
Návštěva MŠ V Aleji
Florballový turnaj na ZŠ Dělnická
ČERVEN
Den dětí
Výlet, vzděl. Středisko URSUS
Akademie ZŠ Mendelova
HZS, exkurze, Návštěva MŠ Olbrachtova, České pohádky

2. ROČNÍK
ŘÍJEN

Ovocný koš
Pasování na čtenáře
Zasaď si svůj strom
LISTOPAD Dušičky
Beseda s Městskou policií v Karviné
Beseda v knihovně se spisovatelem
PROSINEC Planetárium
Mikuláš
Vánoční těšení
Nejoblíbenější pohádka
LEDEN
ÚNOR
Ovoce do škol
Jede vláček pohádka
BŘEZEN
Den objímání
Den naruby
Atletické závody
DUBEN
Divadelní představení Chroupat zdravě
Beseda s hasiči
KVĚTEN
Beseda s ilustrátorem Z.Frýbou
Beseda s hasiči
Atletické závody
Beseda v knihovně, pohádky B. Němcové
ČERVEN
Den dětí
3. ROČNÍK
ŘÍJEN

Moje město Karviná
Exkurze po Karviné
Volby
LISTOPAD Divadlo Kouzelný dům
PROSINEC beseda s policií
LEDEN
ÚNOR
Seznámení s veličinami délky, objemu, hustoty, teploty, práce s měřidly
Florballový turnaj
Beseda v knihovně s J. Žáčkem
Ovoce do škol
Lyžařský kurz
BŘEZEN
Beseda v knihovně Lada, Pilař, Zmatlíková
KVĚTEN
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
DUBEN
Divadlo, taneční vystoupení
ČERVEN
Den dětí

4. ROČNÍK
ŘÍJEN
Euroregion, výjezd s Poláky
LISTOPAD Divadlo Pátrání po tajemství
PROSINEC Vánoční strom
Mikuláš
Akademie ZŠ Prameny
LEDEN
Projekt les
ÚNOR
Česká republika, kraje, města, průmysl
Florballový turnaj
Divadlo Pipi dlouhá punčocha
Třídenní výjezd Beskydy
Projekt Pravěk
Karel IV.
Ovoce do škol
Divadlo Pipi dlouhá punčocha
BŘEZEN
beseda v knihovně se Z. Pospíšilem
Návštěva knihovny ve staré Karviné
Projekt Husité
DUBEN
výchovný koncert Permoník
KVĚTEN
Taneční show
Akce Česko. Polsko, závěr
Taneční představení Nicolas Unico
Dopravní soutěž
Od března do června probíhaly knihovnické lekce
ČERVEN
Den dětí
5. ROČNÍK
ZÁŘÍ

Cestovní kancelář
Neživá příroda
ŘÍJEN
Moravskoslezský kraj
Přátelství Česko - Polska
LISTOPAD vybíjená
PROSINEC Master Chef
Druhé psí Vánoce, sbírka
Permoník
Výzkumná mise do vesmíru
Nejoblíbenější pohádka
LEDEN
Mladý kriminalista, beseda s policisty
Pověsti pro štěstí
ÚNOR
školní turnaj ve florballe
Ovoce do škol
Česko - polský projekt
Turnaj v sólové kopané
Fimfárum, beseda v knihovně
BŘEZEN
Vycházka přírodou, sportovní hry
DUBEN

Eko školička, projekt pro MŠ

KVĚTEN

ČERVEN

Měst. Kolo MZ
okresní klo Mladých zdravotníků
Dopravní soutěž, městské kolo
Divadlo, Poslední trik
Výlet, Štramberk
Den dětí
Regionální kolo MZ
Svět techniky Ostrava Vítkovice, exkurze
Vyřazení páťáků
Svět techniky Ostrava Vítkovice, výukový program Zločin pod lupou
Cvičení v přírodě, běh mezi stromy

6. ROČNÍK
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
volby
LISTOPAD beseda s policisty, nebezpečí drog a jiných návykových látek
Karvinské pověsti
PROSINEC Vánoční těšení
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
beseda v knihovně, Středověké město Fryštát
DUBEN
ČERVEN

Den dětí

7. ROČNÍK
ZÁŘÍ

knižní jarmark
Archeopark Chotěbuz
ŘÍJEN
beseda v knihovně s J. Opatřilem s hudebními nástroji
LISTOPAD divadlo v AJ, Peter Black
PROSINEC třídní vánoční besídka
LEDEN
ÚNOR
beseda v knihovně, Vznik písma a knihtisku
BŘEZEN
DUBEN
Revolution train, protidrogový vlak
Den Země v Karviné
Výlet ZZ Lešná zemědělská exkurze, Zánik Země
Beseda v knihovně, Vznik muzikálu
ČERVEN
HZS, exkurze

8. ROČNÍK
ZÁŘÍ
ŘÍJEN

beseda s producentem filmu Síla lidskosti o N. Wintonovi
volby
Den stromů
Sázení růžového sadu
LISTOPAD projekt Etologie savců
Burza středních škol
Stínování, volba povolání, SŠT A S
Divadelní představení v AJ, Peter Black
Beseda v knihovně, Jak číst film
PROSINEC výchovný koncert rock’n roll
Stínování, volba povolání, SŠ Dakol
LEDEN
beseda v knihovně, J. Nohavica
ÚNOR
beseda v knihovně, České hudební osobnosti
Beseda s policisty, Drogy a jiné návykové látky
BŘEZEN
Den objímání
Den naruby
Den pro autisty, modrý den
DUBEN
Akademie ZŠ Majakovského
KVĚTEN
Den otevřených dveří ZZS
ČERVEN
Den dětí
HZS, exkurze
Volba povolání, Úřad práce
9. ROČNÍK
ZÁŘÍ

beseda s producentem filmu Síla lidskosti o N. Wintonovi
Noc vědců, univerzita Ostrava
ŘÍJEN
volby
Den stromů
Sázení růžového sadu
Návštěva Muzea hasičů v Ostravě
LISTOPAD beseda s Net Ofice
Burza středních škol
Divadelní představení v AJ, Peter Black
Stínování, volba povolání, SŠ Dakol
PROSINEC Vánoční těšení, zpívání a hraní u stromečku
Vánoční galerie
LEDEN
beseda v knihovně, J. Nohavica
ÚNOR
BŘEZEN
Den objímání
Den naruby
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

Akademie ZŠ Majakovského
beseda v knihovně, Osvobozené divadlo
Výlet, Praha
Den dětí
Přírodníček, pomoc při organizaci projektu pro MŠ
Akademie ZŠ Mendelova

ŠKOLNÍ PROJEKTY ZŠ U LESA
VOLBY
Klíčové pojmy: svoboda volby, svoboda projevu, zákon,
Zákonodárné shromáždění, demokracie
DEN STROMŮ
Klíčové pojmy: ochrana přírody, životního prostředí, úcta k životu na planetě, lidské práci
SÁZENÍ RŮŽOVÉHO SADU
Klíčové pojmy: zkrášlování okolí, práce na zahradě, spolupráce ve skupině
PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ
Klíčové pojmy: sounáležitost, hrdost, spolupráce, odpovědnost
VÁNOČNÍ TĚŠENÍ
Klíčové pojmy: lidové tradice, zvyky, obyčeje, pospolitost, vzájemná empatie, spolupráce,
rozdávání radosti, rozsvěcení stromečku, zpívání u stromečku
UČITELÉ NADĚLUJÍ DĚTEM
Klíčové pojmy: tvůrčí a kouzelné dílničky, pro rodiče s dětmi tvorba vánočních vazeb
REVOLUTION TRAIN
Klíčové pojmy: protidrogová prevence
DEN OBJETÍ
Klíčové pojmy: přátelství, empatie, porozumění, pochopení a respekt k odlišnostem
DEN NARUBY
Klíčové pojmy: smysl pro humor, recese, pochopení rolí ve škole a v životě
MODRÝ DEN PRO AUTISTY
Klíčové pojmy: pochopení a respekt odlišností, zájmů a potřeb
ČESKO – POLSKÝ PROJEKT
Klíčové pojmy: podpora EU, poznávání euroregionu, volnočasové aktivity jinak a
s řemeslníky
BESEDY S POLICISTY MĚSTSKÉ POLICIE V KARVINÉ
Klíčové pojmy: prevence, praxe, odbornost, účinnost
BESEDY S HASIČI HZS V KARVINÉ
Klíčové pojmy: prevence, praxe, odbornost, účinnost
VOLBA POVOLÁNÍ
Klíčové pojmy: burza středních škol, nabídka práce, úřad práce, schopnosti, vědomosti,
studijní výsledky, zdravotní stav, nadání

EKO ŠKOLIČKA
Klíčové pojmy: spolupráce s MŠ, ochrana přírody, úcta ke všemu živému
OVOCE DO ŠKOL
Klíčové pojmy: zdravě jíst, zdravě žít
DEN DĚTÍ
Klíčové pojmy: sounáležitost, spolupráce, radost, pomoc, odpovědnost organizování
SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU
Klíčové pojmy: besedy, koncerty, dovednosti, vědomosti, přehled
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Klíčové pojmy: kultura, kulturnost, umělecké cítění, umění, svátek, prožitek, zážitek
LVVZ
Klíčové pojmy: sport, zdravý životní styl, dovednosti, spolupráce, sounáležitost
VYŘAZENÍ PÁŤÁKŮ
Klíčové pojmy: loučení, odpovědnost, dospívání, sounáležitost
ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
Klíčové pojmy: loučení, odpovědnost, dospívání, sounáležitost
DEN ZEMĚ
Klíčové pojmy: solidarita, odpovědnost, úcta, život
SVĚT TECHNIKY OSTRAVA VÍTKOVICE
Klíčové pojmy: exkurze, výukové programy, názornost, praxe, interaktivita, přednáška
ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD
Klíčové pojmy: škola hrou, informace pro rodiče, seznámení s ŠVP
HRANÍ S MATEŘSKÝMI ŠKOLKAMI
Klíčové pojmy: spolupráce, naučit se nebát školy, neznámého prostředí, kamarádi

V Karviné 21. 6. 2017

Mgr. Václava Wojewodová

