Téma: Prevence v silniční dopravě pro střední školy
Přednášející: metodici prevence Městské policie Plzeň
Vlčková Andrea

vlckovaa@plzen.eu

Bc. Jan Barfus Dis. barfus@plzen.eu
Místo a čas konání: dle domluvy se ZŠ a SŠ a jinými institucemi – převážně školní třída,
60 min.
Metody besedy:
-

Diskuze s dětmi
Přednáška k jednotlivým tématům
Zpětná vazba pomocí dotazů a testů

Pomůcky při besedách:
-

Data projekce – autor MP Plzeň
Fotografie – zdroj internet nebo vlastní
Videa -Zbytečné úrazy – vyrobilo Dětství bez úrazů, o.p.s. ve spolupráci s VZP
Letáky – vlastní výroba
Opilecké brýle – brýle simulující opilost, požití drog, únavu

Charakteristika přednášky:
Upozornění na nejčastější příčiny dopravních nehod.
Vysoká rychlost
Alkohol nebo jiné návykové látky za volantem
Agresivní jízda řidičů
Nedávání přednosti v jízdě, jízda na červenou
Telefonování za jízdy
Zádržný systém:
Zapnuté bezpečnostní pásy a airbagy
Používání přilby při jízdě na cyklistickém kole
Používání přilby při jízdě na motocyklu. Řidičem i spolujezdcem.
Chodci a cyklisti
Cyklistické kolo – Povinná výbava

Používání retro reflexních materiálů.
Data projekce:
Filmy:
Mašina pro vítěze 20 min.
Téma: Jízda na motorce, používání ochranných pomůcek, přeceňování schopností
Dárek k osmnáctinám 20 min.
Téma: Mladí řidiči, jízda autem, vysoká rychlost, odpovědnost rodičů
Lekce z rychlosti 20 min.
Téma: jízda na kole, postavení v partě, používání ochranných pomůcek
Hazard na bruslích 20 min.
Téma: jízda na bruslích a skateboardu, používání ochranných pomůcek, jízda na cyklistických
stezkách
Blesky na zdi 20min.
Téma: Sprejerství, lezení na elektrické vedení, popálení, trestní odpovědnost, rozdíl
přestupek a trestný čin.
Dokument zachycuje následky rizikového chování mladistvých. Příběhy zachycené
v jednotlivých dílech vycházejí z reálných úrazů, ke kterým v nedávné době došlo a ke kterým
dochází opakovaně ať již v dopravě, při sportu nebo adrenalinové zábavě.
Dokument je vhodný pro prevenci rizikového chování zejména starších dětí a teenagerů.
Téma je volené dle požadavků jednotlivých škol.
Následky
-

zdravotní následky
psychické následky
psycho - sociální následky
sociálně - právní a trestně - právní následky
ekonomické a hmotné následky
následky pro okolí

Příčiny rizikového chování

Příloha:
Letáčky, data projekce, fotoalbum, videa, webové odkazy

