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DEN ZEMĚ

Projekt "Den Země " pomáhá zejména naplnění obsahu průřezového tématu Environmentální výchova.

Jednotlivé tématické okruhy průřezového tématu jsou zařazovány do obsahu projektu pro jednotlivé ročníky tak,

aby žáci v průběhu školní docházky získali celistvý pohled na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí

a uvědomili si zodpovědnost každého jednotlivce za jeho stav.

Projekt zastřešuje průběžné zařazování průřezového tématu Environmentální výchova do běžné výuky.

Náplň programu pro 1. stupeň:

1. třídy: Zeleň Prahy 4 - lesy, chráněná území

2. třídy: Doprava - doprava v Praze 4

3. třídy: Odpady - třídění odpadů v domácnostech, návštěva sběrného dvora

4. třídy: Voda - hospodaření s vodou v domácnosti

5. třídy: Energie - využívání, možnosti a způsoby šetření v domácnostech

Náplň programu pro 2. stupeň:

6. třídy: Voda - pitná voda ve světě a u nás

7. třídy: Půda - půdní fond a jeho využívání v Praze 4

8. třídy: Příroda obce a její ochrana, případný ekologický problém obce

 9. třídy: Právo a ochrana životního prostředí

 

6. třída - VODA

a) zdroje pitné vody pro Prahu

b) pitná voda v ČR

c) světové zásoby pitné vody

d) úpravy pitné vody

 7. třída - PŮDA

a) vznik půdy, půdotvorní činitelé a  typy půd

b) legislativa ochrany půdního fondu

c) zastavování půdy v Praze 4

8. třída - PŘÍRODA OBCE

a) zajišťování ochrany životního prostředí v obci

b) ekologický problém obce a jeho řešení

9. třída - PRÁVO A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

a) vládní a nevládní instituce

b) programy na ochranu životního prostředí

c) legislativa ochrany životního prostředí

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání

Realizováno projektem - řešení zadaných problémů.

• Kreativita
Realizováno projektem - pružnost nápadů, originalita, dotahovat nápady do konce.

• Mezilidské vztahy
Realizováno projektem - práce ve skupině (třída).

• Kooperace a kompetice
Realizováno projektem - tolerance k názoru druhých, podřízení se vedení, organizování práce skupiny.

• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Realizováno projektem - rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí.

Určen pro:1.1 Den Země 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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• Hodnoty, postoje, praktická etika
Realizováno projektem - analýza vlastních i cizích postojů, hodnot a jejich projevů v chování lidí.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občan, občanská společnost a stát

Realizace v průběhu projektu - občan jako odpovědný člen společnosti, jeho práva a povinnostipřijímat

odpovědnost za své postoje a činy.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
• Ekosystémy

Realizováno projektem - ekosystém Lidské sídlo - jeho funkce a vztahy k okolí.

• Základní podmínky života
Realizováno projektem

Voda - význam vody pro lidské aktivity, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení problémů

souvisejících s získáváním a ochranou pitné vody a jejích zdrojů.

Půda - propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace, změny v potřebě

zemědělské půdy.

Energie - využívání energie a způsoby šetření s energií.

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Realizováno projektem - druhy dopravy a ekologická zátěž, odpady a hospodaření s nimi, dlouhodobé

programy zaměření k růstu ekologického vědomí společnosti.

• Vztah člověka k prostředí
Realizováno projektem - naše obec a životní prostředí, zajišťování ochrany životního prostředí v obci.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Realizováno projektem - chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel,

identifikování základních orientačních prvků v textu.

• Tvorba mediálního sdělení
Realizováno projektem - uplatnění a tvorba výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně

správných a komunikačně vhodných sdělení.

• Práce v realizačním týmu
Realizováno projektem - komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si cíle, časového harmonogramu

a delegování úkolů a zodpovědnosti.
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VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Volby do žákovského parlamentu probíhají podle vzoru skutečných voleb. "Parlamentním" volbám předcházejí

volby třídních samospráv. Zvolení předsedové se svými zástupci prezentují před žáky školy své volební

programy se spoustou návrhů a změn k lepšímu.Po prezentaci návrhů se žáci celé školy postupně sejdou ve

volební místnosti, obdrží volební lístky, za plentou zatrhnou vybrané kandidáty a lístky vhodí do volební urny.

Určená volební komise, složená z učitelů školy, sečte hlasy jednotlivých kandidátů a před všemi žáky školy

vyhlásí výsledky voleb.Podle počtu získaných hlasů jsou vítězům přiděleny tyto funkce – předseda parlamentu

- místopředsedové (pro 1. a pro 2. stupeň)

- dva tiskoví mluvčí

- tajemník

Žákovský parlament se pravidelně schází, projednává a zajišťuje různé akce v průběhu školního roku.

Projektem Volby do Žákovského parlamentu řešíme plně zařazení průřezového tématu Výchova demokratického

občana do výuky. Projektem splněná témata VDO: občanská spolenost a stát, formy participace občanů

v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády azpůsobu tozhodování, občan, občanská společnost

a stát, principy demokracie, volební systémy.

Průřezové téma OSV: komunikace, postoje, hodnoty, kreativita, praktická etiky, koopeace a kompetice.

Průřezové téma MeV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, stavba a tvorba mediálního sdělení, chápání

podstaty mediálního sdělení, vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (předsudky a představy), vnímání

autora mediálního sdělení, práce v realizačním týmu.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kreativita
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občanská společnost a škola
• Občan, občanská společnost a stát
• Formy participace občanů v politickém životě
• Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
• Stavba mediálních sdělení
• Vnímání autora mediálních sdělení
• Tvorba mediálního sdělení
• Práce v realizačním týmu

Určen pro:1.2 Volby do Žákovského parlamentu 2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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CHARITATIVNÍ AKCE

Každoročně se zapojujeme do  několika charitativních akcí. V červnu 2012 jsme ukončili adopci na dálku,

protože sponzorovaný chlapec z Ugandy získal základní vzdělání.

Dvakrát ročně se ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem účastníme Srdíčkových dnů. Výtěžek

z prodeje je určen na podporu dětských oddělení nemocnic v celé republice.

MČ Praha 4  pořádá během adventu vánoční charitativní akci Děti dětem. Školy zřizované MČ Praha 4 během ní

prodávají výrobky svých žáků. Výtěžek akce je věnován opět dětskému oddělení Thomayerovy nemcnice.

Na podporu obou těchto akcí je určen i výtěžek Vánočních trhů, které škola tradičně  pořádá během prosince.

Zapojením a organizováním charitativních akcí podporujeme v souladu se strategií školy rozvoj klíčových

kompetencí a plnění průřezových témat.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kreativita
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Kulturní diference
• Lidské vztahy
• Etnický původ
• Multikulturalita
• Princip sociálního smíru a solidarity

Určen pro:1.3 Charitativní akce 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
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Kurz osobnostní a sociální výchovy pro 6. třídy

Kurz osobnostní a sociální výchovy je pořádán pro žáky 6. tříd na začátku školního roku v délce trvání cca 6 dnů,

v přírodním prostředí mimo školu a město. Vychází ze základní myšlenky průřezového tématu Osobnostní

a sociální výchova, které pomáhá k osobnostnímu, sociálnímu a morálnímu rozvoji žáka.

Obsahová témata kurzu jsou rozdělena do dnů od jednodušších po složitější. Tato témata jsou zařazena do

dalšího programu, jako jsou např. sportovní hry, poznávací výlet do okolí, výtvarný a přírodovědný blok. Celý

program je sestaven tak, aby zároveň přispěl k vzájemnému bližšímu poznávání žáků mezi sebou a novým

třídním učitelem/učitelkou a stmelení třídního kolektivu, a tím také usnadnění přechodu žáků na druhý stupeň.

Témata OSV:

1.den

Vstupní informace – formulace pravidel skupiny

Uvolnění bariér, navození příjemné a otevřené atmosféry

Pohybové uvolnění, sběr informací, vzájemné bližší poznání

Sebepoznávání, sebereflexe

Mezilidské vztahy

Reflexe prvního dne

2.den

Zahřívací aktivity

Sebepoznávání

Komunikace

Spolupráce

Reflexe druhého dne

3.den

Kooperace a komunikace ve skupině

Kreativita

Psychohygiena

Hodnoty a postoje

Reflexe třetího dne

4. den

Řešení problémů – modelová situace

Společný rituál

Reflexe čtvrtého dne

5.den

Kooperace ve skupině – plnění společného úkolu

Dovednosti pro pozitivní naladění mysli

„go home“ témata

Reflexe pátého dne

6. den

Rozloučení společným rituálem

Reflexe celého kurzu

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace

Určen pro:1.4 Kurz osobnostní a sociální výchovy 6. ročník
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• Psychohygiena
• Kreativita
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• Hodnoty, postoje, praktická etika

Projekt „ My se školy nebojíme “

Tento projekt je určen především pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu, které špatně navazují kontakty

s vrstevníky nebo jsou stydlivé, bojácné, málomluvné, které mají vadu řeči nebo chtějí poznat prostředí, ve

kterém budou zanedlouho trávit hodně času…. .

Děti se navzájem poznají, budou se „ učit “ malovat, kreslit, vyprávět, přednášet básničky a naučí se správně

vyslovovat hlásky, které se prozatím nedaří. Naučí se tady něco nového nebo se jen seznámí se školou a nebudou

se školy „ bát “. O děti se starají elementaristky, které mají zkušenosti, jaká by měla být příprava dítěte na vstup

do školy. Projekt probíhá od února do konce května.

Součástí seznámení se se školou jsou i akce pořádané školou, kam jsou zvány všechny děti z okolí školy a z

okolních mateřských škol: Broučkiáda, Maškarní ples, Vánoční akademie, Masopust, Den sousedů aj.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Seberegulace a sebeorganizace
• Psychohygiena
• Poznávání lidí
• Mezilidské vztahy
• Komunikace
• Kooperace a kompetice
• Hodnoty, postoje, praktická etika

Určen pro:1.5 My se školy nebojíme 1. ročník
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 PLENÉR

Ukazuje se, že k celkovému rozvoji osobnosti dítěte nestačí pouhé předávání informací. K citové, etické

a morální výchově je třeba vyučování připravovat jako prostředí pro poznání, setkávání se, prostředí, které

spojuje mnohé informace a dosavadní zkušenosti žáků.

Možnost odjet do přírody a intenzivně se věnovat tvorbě, poznávání a vnímání, dává široký prostor právě pro

rozvoj osobnosti dítěte. Žáci zde mají čas věnovat se kresbě a malbě, fotografii, objektové tvorbě a multimediální

tvorbě.  Čas vyhrazený na práci není ohraničený délkou vyučovací hodiny. Jednotlivé pracovní bloky jsou

prokládány odpočinkem, sportem, pobytem v přírodě. Dalším přínosem je spolupráce žáků od 4. až do 9. třídy.

Celek prací, který vznikne, obsahuje širší poznání daného pracovního tématu, jednotlivé morální postoje odkazují

na osobité přístupy i s jejich vnitřními prožitky, které se při takovéto práci vynořují.

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Sebepoznání a sebepojetí
• Seberegulace a sebeorganizace
• Kreativita
• Poznávání lidí
• Komunikace
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• Hodnoty, postoje, praktická etika

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
• Kulturní diference
• Lidské vztahy

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• Stavba mediálních sdělení
• Fungování a vliv médií ve společnosti
• Tvorba mediálního sdělení
• Práce v realizačním týmu

Určen pro:1.6 Plenér 3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

 9
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16

4. 12. 2017 SMILE verze 3.2.0



1.9.2016 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z
RVP ZV    - Kopie
Verze: 2016 - 01, Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Projekty

Den české státnosti

Smyslem projektu je uvědomnění si příslušnosti k českému národu, ukázat kontinuitu vývoje české státnosti od

přemyslovského knížecího státu po současnost.

Projekt prostupuje průřezovými tématy – Osobnostní a socální výchovou, Výchovou demokratického občana,

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Během celé školní docházky se budou žáci seznamovat s významnými mezníky českých dějin a na ně

navazujícími památkami.

Náplň práce:

Den české státnosti - 5. třídy - Pražský Hrad

6. třída - Národní muzeum

7. třída - Staré a Nové Město, Betlémská kaple

8. třída - Pražský Hrad

9. třída - Terezín (Lidice)

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Rozvoj schopností poznávání
• Komunikace
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• Hodnoty, postoje, praktická etika

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
• Občan, občanská společnost a stát
• Formy participace občanů v politickém životě
• Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Určen pro:1.7 Den státnosti 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Zdravé zuby  1. – 5. ročník

 

   Výukový program „Zdravé zuby“ má za úkol  působit na zlepšení zubního zdraví ve spolupráci učitelů,

stomatologů a rodičů.

   Cílem programu je zvyšovat informovanost, a tak pomáhat vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu

a působit na zlepšení zubního zdraví dětí a jejich prostřednictvím i rodičů.

   Výukový program Zdravé zuby se skládá z pracovních listů pro jednotlivé ročníky. Je to soubor hádanek,

doplňovaček, kvízů a omalovánek. Pracovní listy seznamují děti zábavnou formou  s problematikou péče o zuby

a učí je správným návykům zubní hygieny.

    Program je tématicky propojen s dopravní výchovou, protože mimo jiné upozorňuje na problematiku

poškození zubů při úrazech způsobených jízdou na kole.

   Program Zdravé zuby je podporován i programem „Ovoce do škol“, ke kterému je naše škola přihlášená.

Projektem škola zajišťuje následující výstup:

- Člověk a jeho svět - výstup č. ČJS - 5 - 5 - 06

Určen pro:1.8 Zdravé zuby 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
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Projekty

Dopravní výchova

    Téma bezpečnosti dětí v silničním provozu je považováno za nutnou součást výchovně vzdělávací práce

z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a úrazů.

   Dopravní výchova pomůže zvládnout bezpečné chování dětí na přechodech pro chodce i jízdě na kole.

   Dopravní výchova vysvětluje chování chodců, řidičů i ostatních účastníků v silničním provozu, dále vysvětluje

nutnost používání bezpečnostních prvků (helmy, autosedačky, bezpečnostní pásy, chrániče zubů).

   Seznamuje s předpisy, povinnostmi řidiče i chodce jako účastníků silničního provozu, seznamuje se základy

první pomoci a zásadami pro kontakt se záchrannou službou.

   Upozorňuje na možná rizika, na chování v krizových situacích a ukazuje, jak lze těmto situacím předcházet.

   Součástí je i praktická část realizovaná formou výuky na dopravním hřišti.

 Výuku zajišťuje Městská policie.

Projektem škola zajišťuje následující výstup:

- Člověk a jeho svět - výstup č. ČJS - 5 - 5 - 04, ČJS - 5 - 5 - 07

Průřezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Určen pro:1.9 Dopravní výchova 4. ročník
5. ročník
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Projekty

Projekty prevence mají přímou návaznost na MPP, jsou rozšiřovány a prohlubovány o aktuální témata a jsou

vedeny tak, aby efektivně reagovaly na aktuální situaci ve třídách a skupinách. Osvědčilo se nám vedení projektů

interními realizátory ve spolupráci se školní metodičkou, jelikož znají dobře situaci třídních skupin i jednotlivců

a mohou flexibilně reagovat na vzniklou problematickou situaci. Součástí programů je rovněž spolupráce se

záchrannými složkami a s neziskovými organizacemi pořádající preventivní programy pro školy.

 

V průběhu programů nebo po jejich skončení probíhá dotazníkové šetření, nejčastěji metodou škálovací. Je

zaměřené na zjišťování frekventovanosti řešené problematiky a na efektivitu realizovaných programů, na

spokojenost s klimatem školy a na změny v chování a postojích žáků. Před zahájením programu a po jeho

skončení lektor rozebírá s třídním učitelem situaci ve třídě. Rodiče jsou průběžně informováni o preventivních

programech prostřednictvím internetových stránek školy a Plánu akcí školy. K evaluaci projektu také slouží

dokumentace vedená v průběhu programů, především fotodokumentace. Na základě konkrétních zjištění jsou

dále upravovány vybrané lekce a jsou zařazovány vhodné hodiny v průběhu projektu.

 

I.stupeň

Projekt je určen pro I. stupeň ZŠ. Cílem programu je příprava dětí na zvládání krizových situací v prostředí školy

a rodiny, adaptace na nové prostředí školy a spoluvytváření pozitivního klimatu ve třídě. Vzhledem k záměru

školy integrovat do třídních kolektivů děti se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme za důležité

systematicky pracovat s třídními skupinami a jejich postoji k dětem s handicapem. Nedílnou součástí programu

je prevence proti užívání tabákových výrobků, která je důležitá již na I. stupni ZŠ právě pro obecně zvýšený

nárůst uživatelů cigaret již od 10 let věku dítěte.

Projekt je dlouhodobý a plynule navazuje na aktivity preventivních programů z minulých let. Je průběžně

aktualizován v souladu s potřebami třídních kolektivů řešit důležité situace spojené se vztahy ve třídě, s adaptací

na nové prostředí školy a s integrací žáků s handicapem.

 

Metodami práce jsou interaktivní dílny, dramatizace situací, prožitkové hry, tematické přednášky. Aktivity

podporují vlastní přístup dětí, motivují je k vytvoření vnitřních třídních pravidel a tím i k vytváření otevřené

bezpečné atmosféry ve škole. Jednotlivá témata probíhají v blocích, plynule na sebe navazují, nebo reagují na

aktuální situaci ve třídě.

 

 

Cíle:

1.Připravit děti na zvládání krizových situací v sociálních prostředích školy a rodiny.

2. Vytvářet příznivé klima ve třídním a školním kolektivu.

3. Škodlivost tabáku a nikotinových výrobků.

 

Oblasti: 

Komunikace a porozumění

Duševní zdraví dětí

Životní a mimořádné události

Sexuální výchova

Šikana a kyberšikana

Integrace

Stop kouření

Určen pro:1.10 Preventivní program 1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

 12
Základní škola, Praha 4, Na Líše 16

4. 12. 2017 SMILE verze 3.2.0



1.9.2016 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z
RVP ZV    - Kopie
Verze: 2016 - 01, Datum: 1. 9. 2016, Platnost: od 1.9.2016
RVP ZV Základní vzdělávání

Projekty

    1.  ročník

„Moje škola“ – poznávání spolužáků a učitelů ve škole, správné oslovení, adresa bydliště a školy, vyjadřování

dobrých a špatných zpráv. Rizikové faktory při komunikaci s neznámým člověkem.

 

       2. ročník

„Moje zdraví“ – správná výživa, stravovací návyky v rodině a ve škole, důsledky nesprávné výživy. Nemoc, péče

o zdraví v rodině a v místě bydliště. Úraz ve škole – zásady první pomoci, kontaktní osoby ve škole.

 

        3.,  4. ročník

„Umím říkat NE!“ – zásady chování při řešení krizových událostí ve škole a v rodině. Role v rizikové skupině,

šikana, kyberšikana, vztahy v třídním kolektivu. Pojem „Pomoc“ – potřeba, způsob a využití pomoci, modelové

situace, proces integrace.

 

        5. ročník

 „Já a mé tělo“ – psychosomatické změny v období pubescence, negativní hodnocení a jeho přijmutí.

Vyhledávání rizikových skupin, delikvence. Vztahy v sociálních skupinách a jejich zneužívání na sociálních

sítích

Preventivní programy v jednotlivých třídách probíhají podle stanoveného programu na daný školní rok (uvedeno

v plánu akcí), nebo podle aktuální potřeby řešit vzniklou problémovou situaci ve třídě.

 

Projekt „Stop kouření“

Program je určen pro žáky 2. – 5. ročníků. Na tvorbě a realizaci programu se podílejí dobrovolníci z 5. ročníků.

Zpracované informace pak žáci pod vedením lektorky prezentují v nižších ročnících naší základní školy. Učí se

tak pracovat se získanými informacemi, předávají je dalším žákům s poselstvím zdravého života a života bez

tabákových výrobků. Žáci si rovněž vyzkoušejí pozici lektorů a při svých prezentacích využívají různé metody

práce, např. modelové situace, hry, kvízy, obrazové projekce, atd.

Projekt probíhá v II. pololetí školního roku, v měsících květen a červen, v rámci Světového dne bez tabáku.

Projektem se splní výstup ČJS - 5-5-05

 

 

II. stupeň

Cílem projektu je pozitivní nastavení hodnotových žebříčků a postojů dětí, které v období pubescence vnímají

citlivě změny ve svém životě a v životě společnosti. Právě proto je u nich zvýšené riziko sociálně patologického

chování. Považujeme za důležité působit na žáky právě v oblasti nastavení zdravého vnímání společenských

změn a zodpovědného a sebevědomého přístupu k jejich řešení. Aby byl projekt efektivní, je žádoucí, aby

dlouhodobě a systematicky navazoval na aktivity preventivních programů pro děti I. stupně.

Jedná se o dlouhodobý program, který kontinuálně navazuje na preventivní programy pořádané ZŠ Na Líše ve

spolupráci s dalšími organizacemi a s Policií ČR. Zaměření na znalosti a dovednosti jasně cílené na změnu

postojů a snížení pravděpodobnosti výskytu rizikového chování je prioritou pro nastavení zdravého a otevřeného

klimatu ve škole i mimo ni.

Metodami práce jsou přednáškové tematické cykly, interaktivní dílny, prožitkové hry, dramatizace situací

a otevřené divadlo, promítání s řízenou diskuzí. Metody podporují vlastní aktivitu žáků, motivují je k vytvoření

pravidel třídy a k vytváření bezpečné atmosféry ve škole. Je kladen důraz na posilování psychické odolnosti dětí

a na jejich sebevědomí.

 

„Dokud se nic neděje“

6. ročník:

Adaptační kurz – začátek školního roku, adaptace žáků na jiné prostředí II. stupně ZŠ a na nově příchozí

spolužáky.

Témata:  Umím říci Ne!, Nenechat si ublížit! – navazující program na prevenci I. stupně ZŠ. Zásady rozpoznání

šikany, šikana x škádlení, druhy pomoci v prostředí školy i mimo ni.

7. ročník

Témata: Alkoholismus a kouření – cyklus přednášek a interaktivních dílen pořádaných interním lektorem ZŠ

a sdružením Sananim

Vztahy ve třídě – sledování vztahové sítě a komunikace žáků ve třídě, dramatizace situací, rozbor lidských

vlastností, přijetí autority a kritiky, komunikace na sociálních sítích a její zneužívání.

Sexualita ve společnosti – přednáškový blok s interaktivní dílnou o rozdílech ve vnímání lidské sexuality,

živočišná mláďata a jejich vývoj

8. ročník
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Projekty

Témata: Mentální anorexie, poruchy příjmu potravy – promítání dokumentů na téma, řízená diskuze, dramatizace

situací – přehrávání, vlastní interpretace rodinné komunikace

Náboženská nesnášenlivost a rasismus – interaktivní dílna s přednáškou o původu a historii náboženských směrů

a jejich vlivu na společnost.

Lidská sexualita – přednáškový blok s interaktivní dílnou o vývoji lidské sexuality, evoluce jedince, období

dospívání

9. ročník

Témata: Drogy a závislost, důsledky užívání drog (sexuální promiskuita, pohlavní choroby, sociální vyloučení,

konflikt) – interaktivní dílny, nácvik komunikačních dovedností, přehrávání známých situací a jejich rozbor, sběr

informací a jejich třídění, zdravé řešení konfliktu, možnosti pomoci.

Závislost na sociálních sítích a řešení důsledků kyberšikany.

Náboženská nesnášenlivost a rasismus – viz. 8. Ročník
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Projekty

"Polytechnická hnízda"

Cílem projektu je realizace polytechnické výchovy pro žáky 2. stupně základní školy. Projekt má podpořit

naplnění výstupů oblasti Člověk a svět práce za využití prostorových, materiálních a personálních podmínek

SOU.

Konkrétní obsah pracovní činnosti žáků vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

a byl zpracován odborem školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s Hospodářskou

komorou.

Realizace polytechnické výchovy je organizována s vědomím a podporou odboru školství a mládeže MHMP

a odboru školství, prevence a rodinné politiky ÚMČ Praha 4 v rámci vprojektu MAP - místního akčního plánu

rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4.

Projekt zahrnuje 5 aktivit v časové dotaci 900 minut.

    1.  Cyklus (4x45´, aktivita číslo I.)

Čas určený pro aktivitu:     180 minut (4x 45 min)Cíl aktivity:    Seznámení s bezpečností, hygienou práce

organizací práce a jednotlivého pracoviště. Seznámení se první pomocí při úrazu.

Úkoly k řešení:

- seznámení se konkrétním pracovištěm

- seznámení se s vlastnostmi jednotlivých materiálů – plast, dřevo, kov, kompozity – praktické ukázky,

žák umí jednotlivé druhy rozeznávat

- seznámení se se základními pracovními pomůckami, zejména s nářadím a nástroji na ruční

opracování – žáci umí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí – pila (různé druhy) šroubovák (více

druhů), kladivo, kleště (více druhů)

- doplnění informací o vhodnosti použití nářadí a jejich údržbě.

    1.  Cyklus (4x45´, aktivita číslo II.)

Čas určený pro aktivitu: 180 minut (4x 45 min)

Cíl aktivity: Seznámení s organizací práce a jednoduchými pracovními operacemi a

postupy.

Úkoly k řešení:

- měření, rýsování a používání pomůcek k tomu určených

- seznámení se s organizací práce

- seznámení se s jednoduchými pracovními operacemi a postupy

Žák umí jednotlivé nástroje používat – držení důlčíku, pilky, šroubování plochým i křížovým šroubovákem,

zatlučení hřebíku a následně kleštěmi vytáhnout ap.

    1.  Cyklus (4x45´, aktivita číslo II.)

Čas určený pro aktivitu: 180 minut (4x 45 min)

Cíl aktivity: Seznámení žáků se základními způsoby opracování materiálu

 

Úkoly k řešení:

- Seznámení se a praktické vyzkoušení řezání, pilování, spojování, ohýbání apod.

V tomto bloku bude vytvořen konkrétní výrobek (který si žáci odnesou) a při jehož výrobě žáci použijí

minimálně 5 činností (např. řezání, pilování, vrtání, šroubování, frézování, pájení, povrchová úprava. [Typ

výrobku si budou určovat sami školy, což jim umožní měnit pro různé cykly i různé výrobky, čímž budou moci

školám nabízet v každém půl roce odlišné náplně aktivit, což umožní školám si volit pro jednu třídu tento cyklus

vícekrát. PH při volbě typu výrobku bude omezena pouze dodržením minimálního počtu 5 pracovních operací

a určeným objemem finančních prostředků na výrobek a žáka. ]

    1.  Cyklus (4x45´, aktivita číslo IV.)

Čas určený pro aktivitu: 180 minut (4x 45 min)

Cíl aktivity: Seznámení žáků s postupy při realizaci drobných prací (montáží, opravy a

údržby) v domácnosti.

Úkoly k řešení:

Určen pro:1.11 Polytechnická hnízda 8. ročník
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- drobné práce v domácnosti – práce na cvičné zdi zděné, ytongové či sádrokartonové atp.

- čtení stavební dokumentace, technických výkresů, technických informací, návodů.

[Pro tyto účely budou PH vybavena ?x cvičnými rámy s vyzděnou ytongovou stěnou a ?x stojany

sesádrokartonovou stěnou]

    1.  Cyklus (4x45´, aktivita číslo V.)

Čas určený pro aktivitu: 180 minut (4x 45 min)

Cíl aktivity: Tvorba konkrétního, technologicky náročnějšího výrobku a týmová

spolupráce – základy kooperace

Úkoly k řešení:

- využití spolupráce žáků vyšších ročníků střední školy – žáci SŠ připraví polotovary a následně se

budou podílet na finalizaci a kompletaci konkrétního výrobku [u PH umístěných v DDM budou žáky zastupovat

členové technických kroužků, modelářů apod., dle typu výrobku]

- v závěru cyklu se žáci seznámí s úlohou techniky v životě člověka, s možností zneužití techniky,

vztahu techniky a životního prostředí

- propojení naučených dovedností s praxí

- seznámení se s tradicí jednotlivých řemesel

- představení jednotlivých řemesel


