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NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT 

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ A PREVENCE KOUŘENÍ  

PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (7 AŽ 11 LET) 
 

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU: 
 
Program „Normální je nekouřit“ je zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a 
prevenci kouření u žáků mladšího školního věku. Průvodcem programu je veverka Věrka, která 
si s dětmi povídá o zdraví, nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase a o zdravé výživě.  
V pohádce na DVD se děti dozvídají o cigaretě Retce. Zábavnou formou se tak seznamují s tím, že 
kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dozvídají se o tom, co není zdravé, o 
orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a o účinné prevenci tak, aby byly připraveny 
uchovat si své zdraví i v dospělém věku. 
 
CÍLE PROGRAMU: 
 
Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby se žák vědomě stal nekuřákem. 
Krátkodobé cíle: 

 Formování pozitivního postoje ke zdravému způsobu života (zdravá výživa, dostatek 
pohybu, duševní pohoda). 

 Formování odpovědného přístupu ke svému zdraví (vědět, co je zdravé a co nezdravé 
v každodenním životě). 

 Snížení počtu žáků vystavených pasivnímu kouření (spolupráce s rodiči). 
 Získání poznatků a dovedností, jak si chránit své zdraví (poznat, co je na kouření 

škodlivé). 
 
 

OBSAH: 
 
Je zaměřen komplexně na ovlivňování postojů a chování žáků k zdravému způsobu života. 
Část je věnována žákům s pracovními listy, motivačními příběhy veverky Věrky i domácími 
úkoly pro společnou činnost žáků s rodiči. 
Další část poskytuje podrobnou metodiku k jednotlivým lekcím s možností tvůrčího doplňování 
podle lokálních podmínek škol a invence učitelů. 
V poslední části jsou připraveny informační dopisy pro rodiče, neboť bez souhlasného 
výchovného působení rodičů by měl program jen malou účinnost.  
 
METODY A ZAŘAZENÍ DO VÝUKY: 
 
Učení prožitkem, to znamená využít hry, písničky, omalovánky, hraní rolí, vyprávění příběhů – 
aktivní metody, které žáky osloví. 
Realizace nevyžaduje aktivity nad rámec obvyklého školního programu.  
Program je možno využít v těchto předmětech: 

 Tělesná výchova (překážková dráha, šplh, běh) 
 Výtvarná výchova (kreslení zdravého a nezdravého v každodenním životě) 
 Pracovní výchova (výroba a vystřižení srdíčka, plic, zoubku) 

mailto:kancelar@zsdolniroven.cz
http://www.zsroven.cz/


 

 

Dolní Roveň 200 
PSČ 533 71  

Česká republika 

 

tel.: 466 688 177 e-mail: kancelar@zsdolniroven.cz www.zsroven.cz   IČ: 00191086 

 
 

ÚČINNOST PROGRAMU: 
 
Je možno hodnotit přiloženým strukturovaným individuálním rozhovorem s každým 
žákem, který obsahuje otázky a grafickou část, kde žáci určují, co je a co není zdravé.  
Dlouhodobá účinnost se projeví až v dalších letech, kdy se žák dostává do přímého kontaktu 
s tlakem okolí a pokušením si zakouřit. Až zde se projeví, zda se žák stane vědomě nekuřákem. 
 
VYUŽITÍ PROGRAMU V ŠVP: 
 
Projekt „NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“ svým obsahem velkou měrou pokrývá vzdělávací oblast 
„ČLOVĚK A JEHO SVĚT“ tematický okruh „ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ“. 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
 

 Žák dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
 Žák uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle. 
 Žák projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke svému zdraví.  

 

CÍLE: 

Žáci: 

 Poznávají sebe a své nejbližší okolí  

 Učí se vyjadřovat své myšlenky, prožitky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, 

názory a podněty jiných 

 Na konkrétních modelových situacích si osvojuje potřebné dovednosti a způsoby jednání 

a rozhodování  

 Poznává, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, 

výživy, mezilidských vztahů 

 Učí se odmítat návykové látky 

 Získá poznatky o zdraví, výživě, denním režimu, pitném režimu, pohybovém režimu 

 Doplní si základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci 

 Poznává, že zdraví je nejcennější hodnota v životě 

 Uvědomuje si odpovědnost za své zdraví  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

 

 Kompetence pracovní – samostatné i týmové činnosti 

 Kompetence komunikativní – orientace ve světě informací 

 Kompetence k učení – objevování a poznávání všeho, co jej zajímá 

 Kompetence občanské – upevňování preventivního chování, jednání v situacích 

ohrožujících vlastní zdraví a bezpečí 
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ZAŘAZENÍ DO PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT: 

1. Osobnostní a sociální výchova 

 Udržování psychického zdraví, psychohygiena 

 Sebepoznávání, poznávání vlastního těla 

 Hodnota zdraví, chování vedoucí ke zdraví 

2. Výchova demokratického občana 

 Obhajování pozitivního postoje ke zdravému životnímu stylu 

 Správné rozhodování s vědomím vlastní zodpovědnosti za své zdraví 

 Vytváření komunikativních, formulačních a argumentačních dovedností 

 Výchova k úctě k životu 

 Ochota pomáhat nemocným, slabším 

 Sebeúcta, sebedůvěra 

 Rozvíjení disciplinovanosti 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Orientace v globálních problémech souvisejících se zdravím 

 Podpora pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám 

4. Multikulturní výchova 

 Respektování odlišností 

 Tolerance, spolupráce 

 Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti 

5.     Environmentální výchova 

 Vliv prostředí na zdraví 

 Vztah člověka a přírody 

 Důležitost péče o přírodu, ochrana přírody 

 Vede k uvědomění si podmínek života a možnosti jejich ohrožování 

 Vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 Utváření zdravého životního stylu 

 Udržování zdravého životního prostředí pro zdraví lidí 

6.     Mediální výchova 

 Vytváření kritického odstupu od mediálních sdělení propagujících zdravou výživu, 

kritický přístup k reklamě 

 Veřejné vystupování v diskusích, kde děti vyjadřují své postoje 

 Smysluplné využití volného času, denní režim 

 Uvědomění si možnosti svobodně se vyjádřit na téma zdraví, nemoc, kvalita života 

 Tvorba mediálního sdělení (plakátu) na téma zdraví 

 

 

Podle materiálu Pedagogické a Lékařské fakulty MU Brno „NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“ 2009 

Zpracovala Mgr. Marie Pekárková 
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