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„NEJSME JEN SPOLUŽÁCI, ALE I KAMARÁDI”
Dvouhodinová lekce určená pro první stupeň ZŠ, zaměřená na uvědomění si a rozlišování žádoucího
a nežádoucího chování v kolektivu a důležitost navazování přátelských vztahů. Žáci mají příležitost po-
jmenovat, co na chování druhých lidí oceňují a co je jim naopak nepříjemné. Lekce zahrnuje také techniku
ocenění žádoucího chování v mezilidských vztazích u konkrétních spolužáků.

„PROŽITKOVÉ ZMAPOVÁNÍ ROLÍ“
Pokud žáci ve třídě znají své sociometrické pozice, zvyšuje to stabilitu vztahů ve třídě. Tato dvouhodinová
lekce zahrnuje efektivní zpracování sociometrie spolu s návaznou prací se zjištěnými skutečnostmi. Věnuje-
me se především přínosům a rizikům jednotlivých rolí pro třídní kolektiv. Lekce je v nabídce pro druhý
stupeň ZŠ.   

„TŘÍDNÍ A TŘÍDA – JEDEN TÝM“
Dvouhodinová lekce vhodná pro třídy, které mají nového třídního učitele. Prostřednictvím prožitkových
technik mají žáci možnost odbourat ostych ze společné komunikace, blíže poznat osobu třídního učitele,
vyjasnit si, co je pro něj ve vzájemném vztahu třídní - třída podstatné a důležité.

„MUSÍM KAŽDOU VÝZVU PŘEKONAT?“                           
Dvou- až čtyřhodinový program zaměřený na téma rizik, se kterými se žáci mohou setkat u některých druhů
adrenalinových sportů. Řeč bude také o strachu a o tom, zda bát se je přirozené či nikoli. V případě potřeby
může být zařazen i pohled na věc z hlediska zákona. Program je vhodný pro vyšší třídy druhého stup-
ně ZŠ.

Pokud vás některá z našich novinek zaujala, neváhejte nás kontaktovat

v tématech Komplexního programu primární
prevence pro rok 2013. Na základě aktuální
poptávky rozšiřujeme témata nabízená v rámci
realizace Komplexního programu primární prevence
na prvním i druhém stupni základních škol. 


