
Tematické programy, zaměřené na prevenci rizikového chování 

 šk. rok 2020/2021 

 

1. ročník  prvouka  Člověk a jeho svět  Osobní bezpečí - doma, v kolektivu, cestou  

                                            do školy, rizikové chování v dopravě, prevence                                                      

                                            úrazů, chování v krizových situacích 

             prvouka  Člověk a jeho svět     Člověk a zdraví- zdravý životní styl   

Program PP: Bezpečný pes - kynologické centrum Praha 

           

 

2. ročník     prvouka       Člověk a jeho svět     Člověk a zdraví – vlastní bezpečí, rizikové                                                         

                                            chování v dopravě, prevence úrazů  

      prvouka        Člověk a jeho svět  Člověk a zdraví – stres, krizové situace, šikana 

Program PP: Můj pes, můj kamarád- kynologické centrum Praha 

          Městská policie Plzeň - Setkání s cizí osobou 

 

3. ročník     prvouka   Člověk a jeho svět  Poznáváme člověka- lidské zdraví, závislosti                                                         

                                            (netolismus), kyberšikana 

            prvouka  Člověk a jeho svět  Člověk a zdraví- zdravý životní styl,rizikové                                                         

                                            chování v dopravě, prevence úrazů  

       Sexuální výchova – Moje cesta na svět 

Program PP: Městská policie Plzeň - Setkání s cizí osobou 

          Městská knihovna Plzeň - Nástrahy internetu, Kyberšikana 

          Radovánek Plzeň - dopravní výchova (systematická výchova na DDH v rozsahu                

                                       normy znalostí teorie a praxe) 

 

4. ročník      přírodověda   Člověk a jeho svět   Nebezpečí kolem nás – kriminalita, drogy včetně nikotinu a  

                                             alkoholu, závislosti (netolismus), kyberšikana 

             přírodověda   Člověk a jeho svět   Člověk a zdraví- zdravý životní styl, rizikové chování  

                                             v dopravě, prevence úrazů   

                                             Sexuální výchova – Moje cesta na svět 



Program PP: Městská policie Plzeň - Setkání s cizí osobou 

           Městská knihovna Plzeň - Nástrahy internetu, Kyberšikana 

           Radovánek Plzeň - dopravní výchova (systematická výchova na DDH v rozsahu normy znalostí teorie a  

                          praxe s ukončením závěrečného přezkoušení) 

 

5. ročník        přírodověda   Člověk a jeho svět       Nebezpečí kolem nás – kriminalita, drogy včetně  

                                                 nikotinu a alkoholu, závislosti (netolismus),              

                                                 kyberšikana 

               přírodověda    Člověk a jeho svět       Člověk a zdraví- zdravý životní styl,rizikové chování  

                                                 v dopravě, prevence úrazů  

            Sexuální výchova – Dobrodružství dospívání  

Program PP: Městská policie Plzeň- Setkání s cizí osobou 

          Městská knihovna Plzeň- Nástrahy internetu, Řekni drogám ne, Kyberšikana 

 

 

 


