Preventivní programy uskutečněné v II. čtvrtletí

1. 12. 2017 se uskutečnila přednáška pro 7. ročníky na téma Školní a mimoškolní šikana.
Žáci se dozvěděli jaký je rozdíl mezi šikanou a škádlením, typologii iniciátorů šikany, typologii
obětí šikany, jaké jsou projevy šikany, co je kyberšikana, jaké následují za takové jednání tresty, ke
konci přednášky následovala diskuse a modelové situace. Přednášejícím byl Mgr. Jiří Hrabčuk.

Průběžně celé čtvrtletí probíhaly na prvním i druhém stupni přednášky pana Petra Zlesáka
z oddělení Městské policie v Chrudimi. Pobavil se s dětmi na téma dopravní výchova. Žáci
byli seznámeni s problematikou jejich bezpečnosti v silničním provozu, poučeni o správném
řešení možných krizových situací. V některých třídách prvního stupně přednášela Bc. Lucie
Mrkvičková. Přednášky navázaly na učivo vlastivědy, dopravní značky, křižovatky, chování
chodců a cyklistů. Zkušenosti a dovednosti si žáci vyzkoušeli na dopravním hřišti, kde opět
procvičili pravidla silničního provozu, dopravní značky a jízdu na kole.
7. 12. Navštívili žáci devátých ročníků interaktivní výukový pořad s názvem Hrou proti
AIDS. Program proběhl na Střední zdravotnické a sociální škole v Chrudimi. Žáci získali
kompletní informace o přenosu virů HIV a HPV, jak se chránit před infekcí, informace o
možnostech antikoncepce, odpovědi na otázky ze života dospívajících.
23. 1. Začal probíhat projekt Právo pro každý den/Street Law pro 8. ročníky, do kterého se
pravidelně každý rok zapojuje několik chrudimských škol. Jedná se o interaktivní vzdělávání
o zákonech, demokracii a lidských právech. Žáci o problémech diskutují, věnují se aktuálním
společenským otázkám, učí se vnímat právo jako nezbytnou součást svého budoucího života.
Přednáška Mgr. Jiřího Hrabčuka probíhá vždy jako jeden blok v měsíci, tedy 2 vyučovací
hodiny.
První výukový blok obsahoval informace z oblasti obecného práva, zabýval se
vysvětlením základních pojmů obsažených v Ústavě ČR, přednášející popsal základní lidská
práva a povinnosti. Objasnil pojmy antisemitismus, rasismus, xenofobie a „presumce neviny“.
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