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Téma č.:  VZTAHY VE TŘÍDĚ  8.

Organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 

Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk 

Kontaktní adresa: Husitská 12, 787 01 Šumperk 

Telefon: 583 215 279 

e-mail: ppp.spk-prevence@seznam.cz (ppp.spk@seznam.cz)  

Lektor: Mgr. Petr Halama 

  

Cílová skupina: 1. - 4. třídy 

Obsahová náplň: Školní třída je plná dětí. Kromě mě tam chodí ještě mí další spolužáci. Třída může 

být fajn anebo taky ne.  

Jak se „tvoří“ ta fajn třída?  

Co všechno vlastně patří do správné třídy a co už by ve třídě být nemělo?  

Co je ještě legrace a co už někomu může ubližovat?  

Umím to rozlišit?  

Vím, kde a u koho vyhledat pomoc, když se ve třídě děje něco špatného?   

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Úprava prostoru třídy: židle seřazeny do kruhu, psací potřeby 

Je žádoucí přítomnost třídního učitele. 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Cena: zdarma 

 

Téma č.:  ÚRAZ NENÍ NÁHODA  9.

Organizace: Poradna zdraví Šumperk  

Kontaktní adresa: 8. května 20, 787 01 Šumperk 

Telefon: 732 960 137 

e-mail: jolana.keprtova@seznam.cz  

IČO: 76078701 

č. učtu: 240696924/0300 

Lektor: Mgr. Jolana Keprtová 

  

Cílová skupina: 1. třídy 

Obsahová náplň: Při besedě si děti ujasní, jak se mají chovat, aby se samotné dokázaly vyhnout 

úrazu, jak vyřešit rizikovou situaci doma, ve škole, na ulici, při sportu a hrách s 
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kamarády, a jak mohou svými znalostmi a návyky předejít možnému zranění. 

Připomenou si tísňová volání a nezbytnou první pomoc. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Není nutné 

Časová dotace: Jedna vyučovací hodina/jedna třída (nebo max. 30 dětí) 

Cena: 350 Kč 

 

Téma č.:  NEBOJ SE PRVNÍ POMOC I?  10.

Organizace: OS ČČK Šumperk 

Kontaktní adresa: Sušilova 38, 789 01 Zábřeh 

Telefon: 605 413 442 

e-mail: sumperk@cervenykriz.eu  

IČO: 00426512 

č. učtu: 3534841/0100 

Lektor: Klára Matějčková, Lenka Barvířová, Bc. Milan Novák 

  

Cílová skupina: 1. - 4. třída (max. počet žáků: 20) 

Obsahová náplň: Jedná se o základy poskytnutí první pomoci. 

Jak se zachovat při dopravní nehodě, jak poznat člověka v bezvědomí… 

Obsahová náplň: 

 přivolání  ZZS (všech složek IZS) 

 prevence úrazů, nácvik resuscitace 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

pomůcky vlastní: obvazový materiál, resuscitační figurína 

žáci: psací potřeby, pastelky 

 více prostoru - např. tělocvična a podobně, na základě osobní domluvy 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Cena: 30 Kč za osobu (žáka)  

 

Téma č.:  ZDRAVÁ VÝŽIVA  11.

Organizace: Poradna zdraví Šumperk 

Kontaktní adresa: 8. května 20, 787 01 Šumperk 

Telefon: 732 960 137 

e-mail: jolana.keprtova@seznam.cz  

IČO: 76078701 

č. učtu: 240696924/0300 

Lektor: Mgr. Jolana Keprtová 

  

Cílová skupina: 2. třídy 

Obsahová náplň: Beseda hravou formou objasňuje zdravou výživu od jednotlivých živin, skladby 

jídelníčku, pitného režimu, četnosti jídla až po velikost porce a energetickou 

hodnotu potravin. Dětem je zdůrazněna potřeba pestré a vyvážené stravy 

s ohledem na vlastní zdraví. 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

Není nutné 

Časová dotace: Jedna vyučovací hodina/jedna třída (nebo max. 30 dětí) 

Cena: 350 Kč 
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Téma č.:  JAK SE STÁT DOBRÝM KAMARÁDEM?  12.

Organizace: Etické dílny
®
 

Kontaktní adresa: Krumpach 32, Zábřeh 

Telefon: 732 220 863 

e-mail: ludmila.pohankova@etickedilny.cz 

IČO: 70104891 

č. učtu: 2000309832/2010 

Lektor: Ludmila Pohanková 
  

Cílová skupina: 3. třída 

Obsahová náplň: Pro děti jsou kamarádské vztahy velmi důležité, ale zároveň prochází různými 
těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. 

 Dítě si uvědomuje důležité principy dobrého kamarádství. 

 Dokáže komunikovat o svých emocích a potřebách. 

 Oceňuje a respektuje jedinost kamaráda. 

 Dokáže potěšit kamarády praktickým dárečkem.    

Uděláme si diskusní testík, jak má vypadat dobrý kamarád? Formou hry hledáme 
vodítka, jak se stát dobrým kamarádem. Vyrobíme dárek pro kamaráda. 

Materiální a technické 
zabezpečení: 

projektor, psací potřeby, možnost upravit prostor třídy 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Cena: 800 Kč  

 

Téma č.:  JAK SPRÁVNĚ VYUŽÍVAT  IT  A MÉDIA?  13.

Organizace: Etické dílny
®
 

Kontaktní adresa: Krumpach 32, Zábřeh 

Telefon: 732 220 863 

e-mail: ludmila.pohankova@etickedilny.cz 

IČO: 70104891 

č. učtu: 2000309832/2010 

Lektor: Ludmila Pohanková 

  

Cílová skupina: 4. třída 

Obsahová náplň: Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou 

součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. 

Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést, v této oblasti méně zkušení a 

aktivní, a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik.  

 Dítě si uvědomuje druhy, význam médií a zneužitelnost médií v dnešním světě. 

 Zná základní rizika médií (nevhodné stránky podporující násilí, pornografické 

stránky, brutální PC hry, 

 nebezpečné kontakty…). 

 Uplatňuje zásady bezpečného užívání médií a potřebu držet si zdravý odstup. 

 Uvědomuje si své mediální vzory a umí rozlišovat mezi virtuální realitou a 

skutečností. 

Co jsou to média? Lze poznat, kdy mluví média pravdu? Co nám hrozí na 

internetu? Jak se chránit? Jak se slušně chovat na internetu? Kdo je můj mediální 

hrdina, jaký je a jak mě ovlivňuje? 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

projektor, psací potřeby, možnost upravit prostor třídy 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Cena: 800 Kč  
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Téma č.:  UMÍŠ I  TY POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC? 14.

Organizace: OS ČČK Šumperk 

Kontaktní adresa: Sušilova 38, 789 01 Zábřeh 

Telefon: 605 413 442 

e-mail: sumperk@cervenykriz.eu  

IČO: 00426512 

č. učtu: 3534841 / 0100 

Lektor: Klára Matějčková, Lenka Barvířová, Bc. Milan Novák 

  

Cílová skupina: 5. třídy (max. počet žáků: 20) 

Obsahová náplň: Jedná se o základy poskytnutí první pomoci. 

Rozpoznání stavů ohrožujících život - bezvědomí, masivní krvácení, zástava 

krevního oběhu a dechu… 

Obsahová náplň: 

 nácvik resuscitace 

 ošetření masivního krvácení, život zachraňující úkony 

 diskuse - prevence úrazů 

Materiální a technické  Pomůcky vlastní: obvazový materiál, resuscitační figurína 

zabezpečení: více prostoru - např. tělocvična a podobně, na základě osobní domluvy 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Cena: 30 Kč za osobu (žáka) 

 

Téma č.:  PRVNÍ POMOC NENÍ  VĚDA 15.

Organizace: OS ČČK Šumperk 

Kontaktní adresa: Sušilova 38, 789 01 Zábřeh 

Telefon: 605 413 442 

e-mail: sumperk@cervenykriz.eu  

IČO: 00426512 

č. učtu: 3534841 /0100 

Lektor: Lenka Barvířová, Klára Matějčková, Bc. Milan Novák 

  

Cílová skupina: 6. - 9. třídy (max. počet žáků: 20) 

Obsahová náplň: Rozpoznání život ohrožujících stavů - bezvědomí, zástava krevního oběhu a 

dechu… 

 nácvik resuscitace  

 jak se zachovat při dopravní nehodě… 

Materiální a technické  Pomůcky vlastní: obvazový materiál, resuscitační figurína 

zabezpečení: více prostoru - např. tělocvična a podobně, na základě osobní domluvy 

U starších ročníků je přítomnost pedagoga velmi žádoucí 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Cena: 30 Kč za osobu (žáka) 

 

Téma č.:  PENÍZE ,  PENÍZE,  PENÍ ZE 16.

Organizace: Etické dílny
®
 

Kontaktní adresa: Krumpach 32, Zábřeh 

Telefon: 732 220 863 

e-mail: ludmila.pohankova@etickedilny.cz 

IČO: 70104891 

č. učtu: 2000309832/2010 
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Lektor: Ludmila Pohanková 

  

Cílová skupina: 7. třída 

Obsahová náplň: Peníze jsou nepostradatelnou součástí našeho života. Společenský tlak na 

bohatství a peníze však u mladé generace způsobuje, že se vytrácejí hodnoty, 

které jsou pro smysluplný lidský život zásadní - vděčnost, solidarita a štědrost 

rozhodně nejsou ctnostmi většiny dospívajících.  

 Žák vnímá vliv peněz na mezilidské vztahy. 

 Dokáže formulovat svůj vztah k penězům. 

 Uvědomuje si svoje životní priority, zásadní význam mezilidských vztahů pro 

spokojený život. 

 Dokáže vnímat ekonomické potřeby druhých, uvědomuje si životní úroveň naší 

země ve srovnání se světem. 

 Uvědomuje si, že i on sám může druhým prakticky pomoci. 

Prostřednictvím her a diskusí se zamyslíme nad vlivem peněz na mezilidské 

vztahy a nad svým postojem k penězům. Otevřeme i problematiku života na dluh. 

Ukážeme si velké rozdíly v životní úrovni z globálního hlediska. Jak můžeme 

prakticky pomáhat potřebným? 

Materiální a technické 

zabezpečení: 

projektor, psací potřeby, možnost upravit prostor třídy 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Cena: 800 Kč  

 

Téma č.:  IMAGE, NEBO CHARAKTER? 17.

Organizace: Etické dílny
®
 

Kontaktní adresa: Krumpach 32, Zábřeh 

Telefon: 732 220 863 

e-mail: ludmila.pohankova@etickedilny.cz 

IČO: 70104891 

č. učtu: 2000309832/2010 

Lektor: Ludmila Pohanková 

  

Cílová skupina: 8. třída 

Obsahová náplň: Společenský a mediální tlak na fyzický vzhled je stále silnější, což u mnoha 

dospívajících vede k nejrůznějším formám rizikového chování (poruchy příjmu 

potravy, sebepoškozování, ponižování, šikana). 

 Žák rozumí hlubší podstatě vzhledu a krásy (krása je relativní). 

 Dokáže vnímat celou osobnost člověka a oceňuje na prvním místě jiné 

hodnoty, než pouhý vzhled. 

 Dokáže najít způsoby, jak rozvíjet vlastní prosociálnost a zdravé sebevědomí. 

Pomocí obrázků a dotazníku diskutujeme o důležitosti vzhledu, roli vzhledu a 

dalších vlastností ve vztazích. U videí otevřeme otázku vzorů. Skupinová práce, 

jak pracovat na svém charakteru.  

Materiální a technické 

zabezpečení: 

projektor, psací potřeby, možnost upravit prostor třídy 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Cena: 800 Kč  

 


