
Přehled a hodnocení programů poradenského centra R- Ego Slavičín ve 

školním roce 2015/2016 
 

R-Ego, z.s., nám. Mezi Šenky 19, Slavičín, 763 21 

 

DATUM                 TŘÍDA                NÁZEV PROGRAMU 

 

   12.10.               4.třída           Já a můj sebeobraz 

   12.10.               5.třída           Hravě zdravě 

   13.10.               3.třída           Bárka a Klárka III.díl 

   13.10.               2.třída                     Bárka a Klárka II.díl 

   14.10.               6.třída           Já a Ti druzí 

   14.10.               7.třída           Komunikace a prezentace 

 

 

KOMUNIKACE A PREZENTACE  -  14.10.  -  7.třída 

 

Komunikace je základní předpoklad k předávání informací mezi lidmi. Program 

„Komunikace a prezentace“  umožnil  žákům seznámit se s komunikací v běžném životě,  a to 

verbální i neverbální. Zaměřili se na základy zdravé komunikace, chyby, nedostatky. 

Nacvičili si také základy komunikačních dovedností. Prostřednictvím zpětné vazby mohli 

zjistit své silné stánky, ale také nedostatky, na základě kterých pak mohou zahájit kroky k 

nápravě svého jednání. 

 

 

JÁ A TI DRUZÍ      -  14.10.   -   6. třída   

 

Žáci se v průběhu programu  zaměřili  na vztahy ve skupině s ohledem na chování a jednání  

mezi sebou. Uvědomili si hodnoty vlastní osoby i druhých lidí. 

 

 

JÁ A MUJ SEBEOBRAZ   -    12.10 .    -  4. třída    

 

Program byl zaměřený na sebepojetí žáku, tedy jak se vnímají s ohledem na své představy 

a ve srovnání s druhými. 

 

BÁRKA A KLÁRKA  II.díl    -   13.10.  -   2.třída        

 

Během setkání děti řešily různé rizikové situace, se kterými by se v běžném životě mohly 

setkat. V průběhu aktivit projevovaly své postoje a projevovaly své názory. Program 

zaznamenával běžné situace na hřišti, blízko domova, setkání s kolemjdoucími a neznámými 

lidmi. Hrou byla dětem objasněna jejich práva na bezpečí.     

 

BÁRKA A KLÁRKA  III.díl    -   13.10.  -   3.třída        

 

Program měl za cíl vést děti ke správnému vyhodnocení nebezpečných situací a podpořit 

jejich žádoucího chování při styku s lehkými drogami i v případě konfliktu. Společně se 

zaměřili na své trávení volného času a škodlivost tabákových výrobků. 

 

 



HRAVĚ ZDRAVĚ        -  12.10.          -  5.třída   

 

Program byl zaměřen na charakteristiku zdravého životního stylu jako základu zdraví 

dětí. Formou zážitkového programu, diskuze, práce ve skupinách, hry a vlastní tvorby si žáci 

uvědomovali a vyjadřovali vlastní emoce, získali povědomí  co je zdravý životní styl, co k 

němu patří a co ne. 


