
PONUKOVÝ LIST 

 
Preventívne aktivity pre 1. stupeň: 
 
Škodlivosť fajčenia  
3. a 4. ročník  
Prezentácia o negatívnych účinkoch fajčenia na ľudský organizmus a následne kvíz na 
overenie znalostí.   

 
 
Dopravná výchova pre 1. stupeň ZŠ 
Prevencia dopravných úrazov, poznanie dopravných značiek, základy správania sa na 
križovatkách a popis povinnej výbavy bicykla, praktické úlohy a úlohy na DVD. 

 
 
Zdravá výživa, Pitný režim, Pohybová aktivita 
1.a 2. ročník (3 časti nadväzujúce na seba) 

1. zdravá výživa (Prečo Miško ochorel - príbeh, rozdelenie zdravých a nezdravých 
potravín, pracovné listy, hádanky, úlohy na danú tému) 

2. pitný režim (rozdelenie vhodných a nevhodných nápojov, ukážky, dôležitosť 
dodržiavania pitného režimu, následky, pracovné úlohy, diskusia) 

3. pohybová aktivita (jej účinky na ľudský organizmus, pohybové cvičenia, obezita) 
 

3. a 4. ročník (4 časti nadväzujúce na seba) 
1. zdravá výživa (krátka prezentácia - vhodné a nevhodné potraviny, vitamíny, 

minerály, pracovné listy na danú tému, úlohy, potravinová pyramída, diskusia) 
2. pitný režim (krátka prezentácia, základné pojmy, následky nesprávneho pitného 

režimu na ľudský organizmus, pracovné úlohy) 
3. pohybová aktivita (základné pojmy, ukážka jednoduchých cvikov, správne držanie 

tela, obezita, tvorba letákov) 
4. spánok, trávenie voľného času (opakovanie, pracovné listy, diskusia) 

 
 
Základné princípy hygieny spojené so zdravým životným štýlom 
3. a 4. ročník 
Hygiena a hygienické návyky v škole. Prečo sú pre deti také dôležité. Vzťah medzi hygienou 
spánku a zdravotným stavom dieťaťa. Upevňovanie vedomostí o význame dodržiavania 
týchto zásad. Pitný režim. Obrazová príloha a tajnička k danej téme. Možné ukážky 
v PowerPointe. 

 

 
 
 
 
 



Preventívne aktivity pre 2. stupeň: 
 
Škodlivosť fajčenia  
5. a 6. ročník  
Prezentácia o negat. účinkoch fajčenia na ľudský organizmus a následne aktivita Nákupy - 
technika: kalkulácia, nákresy; cieľ: odhadnúť finančné náklady na fajčenie.   
 

7. ročník 
Prezentácia o negatívnych účinkoch fajčenia na ľudský organizmus a aktivita Ako povedať 
„NIE“ - technika: hranie rolí; cieľ: postaviť mládež do situácie, v ktorej môžu prostredníctvom 
hrania rolí vyjadriť svoj názor a skúsenosti, vyskúšať si komunikačné a presviedčacie 
schopnosti a posilniť svoju autonómiu (vplyvu kamarátov, okolia).   
 

8. a 9. ročník (2 časti nadväzujúce na seba – 2 vyuč. hodiny) 
1. Reklama a manipulovanie – technika: analýza reklám; cieľ: demaskovať image 
reklamy a identifikovať reklamné techniky; nasmerovať mladých ľudí k realistickému 
pohľadu na reklamu a k získaniu vlastného postoja nezávislého od vplyvu médií. 
2. Krátka prezentácia o negatívnych účinkoch fajčenia na ľudský organizmus a aktivita 
Ako mladí ľudia môžu pomôcť - technika: hranie rolí; cieľ: uvažovať o dôvodoch prečo 
sa niektorí ľudia rozhodnú prestať fajčiť a ako podporiť niekoho v zanechaní fajčenia.   

 
Riziká nadmerného užívania alkoholu 
7. ročník (1 vyuč. hodina) 

1. Súdny proces – technika: hranie rolí; cieľ: postaviť mládež do situácie, v ktorej môžu 
prostredníctvom hrania rolí vyjadriť svoj názor a skúsenosti s užívaním alkoholu. 

 

8. a 9. ročník (1 vyuč. hodina) 
1. Postoje a názory týkajúce sa alkoholu – cieľ: zistiť a usmerniť postoje a názory 
mladých ľudí o užívaní alkoholu. 
2. Otázky - cieľ: pokúsiť sa analyzovať otázky týkajúce sa alkoholizmu a rodiny.   

 
Prevencia drogových závislostí 
7. ročník  
Prezentácia o negatívnych účinkoch drog na ľudský organizmus. 

 
8. ročník  
Prezentácia o negatívnych účinkoch drog na ľudský organizmus a aktivita Nedokončené 
vety o drogách – hlavná aktivita; cieľ: mapovať informácie a postoje účastníkov k drogám.   

 

9. ročník  
Krátka prezentácia o negatívnych účinkoch drog na ľudský organizmus a aktivity na výber:  

1. Mýty a fakty o drogách – cieľ: prostredníctvom hravej aktivity vplývať na búranie 
niektorých mýtov spojených s drogami a závislosťou. 
2. Mýty a fakty o marihuane – cieľ: prostredníctvom aktivity vplývať na búranie 
niektorých mýtov spojených so zneužívaním marihuany a kompletizovať informácie 
o tejto droge. 
3. Hra o najnebezpečnejšej droge – cieľ: poskytnúť špecifické informácie o drogách 
a napomôcť zmene postojov k drogám. 
 
1. Parlament o „legalizácii marihuany“ (1 vyuč. hodina) – cieľ: podpora 
informovanosti o následkoch legalizácie  a užívania marihuany. 

 



Následky nedostatočného obliekania u dievčat 
Objasnenie najmä mladým dievčatám riziká nedostatočného obliekania hlavne v zimných 
mesiacoch - zápaly vaječníkov – príznaky a dôsledky, zápaly močových ciest, mechúra 
a obličiek, ktoré môžu viesť k zlyhaniu obličiek – dialýza, transplantácia obličiek, prevencia 
týchto ochorení; prezentácia v PowerPointe. 

 
Následky predčasného sexuálneho života 
Nechcené tehotenstvo a príp. následná interupcia, ktorá môže spôsobiť neplodnosť ženy, 
sexuálne prenosné ochorenia vrátane AIDS, rakovina krčka maternice, riziká pre chlapcov; 
prezentácia v PowerPointe. 

 
Piercing a tetovanie 
Zdravotné riziká pri piercingu a tetovaní na niektorých častiach tela, v prípade, ak už niekto 
piercing alebo tetovanie má dôležitá je správna starostlivosť; prezentácia v PowerPointe. 

 
Zdravá výživa, Pitný režim, Pohybová aktivita 
5. ročník (4 časti nadväzujúce na seba) 

1. zdravá výživa (krátka prezentácia, úlohy, tajničky, kvíz na danú tému) 
2. pitný režim (krátka prezentácia, pracovné úlohy k danej téme) 
3. pohybová aktivita (obezita a iné ochorenia vznikajúce v dôsledku pohybovej 

inaktivity, úlohy) 
4. spánok, trávenie voľného času (opakovanie, diskusia, následky nevyváženého 

životného štýlu) 

 
Zdravý životný štýl 
6.,7.,8. a 9. ročník (2 časti nadväzujúce na seba) 

1. zdravý životný štýl (krátka prezentácia o základných pojmoch, rozdelenie potravín 
na vhodné a menej vhodné, dôsledky nesprávneho stravovania, pitný režim, meranie 
telesného tuku, obvodu pása, úlohy na danú tému) 

2. pohybová aktivita, spánok, trávenie voľného času (účinky pohyb. Aktivity na 
ľudský organizmus, diskusia, úlohy k danej téme) 

 
 

 
V prípade záujmu je po vzájomnej konzultácii možné dohodnúť si aj 

tému, ktorá sa v tomto ponukovom liste nenachádza. 

 

 
Všetky aktivity sú bezplatné !!!   

 
 

 
Kontakt: 
Mgr. Zlatica Kožinová – 057/788 05 40 (prezentuje prednášky, ktoré sú 
v ponukovom liste označené zelenou farbou) 
M. Lobová – 057/788 05 40 (prezentuje prednášky, ktoré sú 
v ponukovom liste označené červenou farbou) 


