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  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ZDRAVÍ 

Co pro tebe znamená cítit se zdráv(a)? 

Vyjadřuj své pocity a zapisuj je do tabulky podle toho, zda se jedná o pocity tělesné 

(fyzické), duševní (psychické) nebo o odraz vztahů v rodině, ve škole, v okolí (pocity 

sociální). 

Diskutuj se svými spolužáky o pocitech souvisejících se zdravím. 

 

     Fyzické pocity    Psychické pocity      Sociální pocity 

   

   

   

   

   

 

Napiš, jak se cítíš právě teď? Vybarvi smajlíka, který vyjadřuje tvé momentální pocity:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Zakroužkuj skupinu činností, v níž všechny aktivity považuješ za součást zdravého 

životního stylu. U ostatních skupin navrhni změny, které by podporovaly zlepšení 

zdravotního stavu. 

a)  Pravidelná strava 

 Občasné kouření 

 Pravidelný pitný režim 

 

b)  Střídání práce a odpočinku 

 Pohybová aktivita 3x v týdnu 

 Zařazení ovoce a zeleniny do jídelníčku 

 

 

c)  Pravidelný spánek 

 Pití alkoholických nápojů  

 Pohybová aktivita ve znečištěném prostředí 

 

 

d)  Sportovní činnost 1x v týdnu 

 Dostatek spánku 

 Vyloučení všech živočišných tuků z jídla 

 

 

Sestav a napiš čtyři zásady zdravého životního stylu. 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Dodržování pravidelného denního rytmu je jednou z podmínek správné životosprávy. 

Co znamená 8 + 8 + 8 ? 

8 hodin _____________________________________ 

8 hodin _____________________________________ 

8 hodin _____________________________________ 

 

Jaký je tvůj denní rytmus, počty hodin zapiš do rámečků. 

 

 

 

Které látky má obsahovat vyvážená strava? Obrázky ti napoví. 

___________________________________________________________________ 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

STRES 

Označ, jaké tělesné projevy může představovat stres. 

 zrychlený tep                    

 dobrá nálada 

 pocení 

 sucho v ústech 

 vyrovnanost 

 soustředěnost 

 klidný spánek 

 bolesti hlavy 

 nespavost 

 únava 

 

Co pomáhá k snížení hladiny stresu? 

 

K zamyšlení 

 Pozoroval jsi na sobě někdy stres? Pokud ano, v jaké to bylo situaci. 

 Máš nějaký trik, který ti v dané chvíli pomáhá? 

Pokus se napsat několik rad a nápadů, které pomáhají zvládat stres. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

   



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

PREVENTIVNÍ A LÉKAŘSKÁ PÉČE 

 

1.             

2.             

3.             

4.             

 5.             

6.             

7.             

8.             

 

 

1. Slouží k měření teploty 

2. Lékař 

3. Umělé dýchání a masáž ____________ 

4. Nakažlivá nemoc 

5. Čeho se děti u lékaře bojí 

6. Prášky 

7. Předpis na léky 

8. Pomocnice lékaře 

 

Tajenka ukrývá pracoviště lékaře. ________________________________________ 

 

Co kdo léčí? 

 

Oční lékař                                                      běžné nemoci dospělých 

Chirurg                                                           zuby 

Stomatolog                                                     problémy uší, nosu, krku 

Gynekolog                                                      ženské problémy 

Praktický lékař                                                běžné nemoci u dětí 

Dětský lékař                                                    zlomeniny 

ORL lékař                                                vady zraku 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

PREVENTIVNÍ A LÉKAŘSKÁ PÉČE 

Vylušti a k obrázkům přiřaď názvy odborných ordinací. 

 

log – gy – neko    _______________________  

rur – chi – gie    _______________________ 

ma – lo – sto – gie – to   _______________________ 

tik - prak     _______________________ 

di – atr – pe     _______________________ 

ní – oč – kař – lé    _______________________ 

 

Zakroužkuj, jak se nazývá lékař, který léčí srdce? 

 

a) oftalmolog             b) urolog              c) kardiolog                d) gynekolog      

   

 
 

 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

PREVENTIVNÍ A LÉKAŘSKÁ PÉČE 

Rozhodni se, která onemocnění je nutné léčit v nemocnici, a která stačí ošetřit na 

zdravotním středisku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neštovice angína dopravní nehoda otevřená 

zlomenina 

bolavý zub žloutenka chřipka porod 

infarkt zánět slepého 

střeva 

cukrovka bolest hlavy 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 

 

NEMOCNICE 

 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ŠIKANA 

Přečti příběh a napiš několika větami, jak by se mohl dále vyvíjet. 

Petr se přestěhoval z malé vesnice do města a nastoupil do nové školy. Žije pouze 

s maminkou a je málo průbojný. Noví spolužáci ho ihned začali dobírat, že je 

v tělocviku málo obratný, že nosí brýle, nemá moderní oblečení a celé odpoledne se 

doma učí. Zároveň zesměšňují jeho výsledky ve škole i hru na housle. Petr doufal, že 

to spolužáky po čase přejde. Ale naopak, v poslední době nezůstává jen u slov. Po 

cestě do školy i během přestávek mu podrážejí nohy, schovávají mu pomůcky, berou 

mu svačinu. Spolužák Martin, který bydlí blízko Petra, by mu rád pomohl, ale bojí se 

ostatních kluků. Proto také mlčí… 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Odpověz na následující otázky: 

a) Zaslouží si Petr posměch svých spolužáků? Jak se cítí? 

_______________________________________________________________ 

b) Proč se asi stal terčem násilí a agresivity svých spolužáků? 

_______________________________________________________________ 

c) Jaké pocity asi zažívají spolužáci, kteří Petrovi ubližují? 

_______________________________________________________________ 

d) Proč se Martin nebo někdo jiný ve třídě Petra nezastane? 

_______________________________________________________________ 

e) Měl by se Petr s tím, že mu spolužáci ubližují, svěřit třídní učitelce a proč? 

_______________________________________________________________ 

 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ŠIKANA 

Omezování osobní svobody, způsobování strachu, opakované a úmyslné ubližování 
– to je ŠIKANA. ŠIKANA JE TRESTNÝ ČIN – VŽDY SE OBRAŤ O POMOC NA 
RODIČE, UČITELE NEBO ZAVOLEJ NA POMOC POLICII A NEBO LINKU 
BEZPEČÍ!!! 

 

Zkus si odpovědět na následující tvrzení: vyber ANO  NE. 

- Šikana je, když do mě strčil spolužák.                                                  

 ANO        NE                  

- Když nahlásím, že kamaráda někdo šikanuje, je to žalování. 

 ANO        NE 

- Šikana je, když mi neustále spolužačka bere svačinu a peníze. 

 ANO        NE 

- Šikana je, když musím doma každý den vynést odpadkový koš. 

 ANO        NE 

- Šikana je, když mě kluci skoro denně úmyslně zamykají do sklepa. 

 ANO        NE 

- Šikana je, když mě spolužačka jednou zatahala za vlasy. 

 ANO        NE 

- Šikana je, když mě holky nutí, abych celou přestávku seděla pod lavicí. 

 ANO        NE 

- Šikana je, když mi spolužačka nechce půjčit pastelky. 

 ANO        NE 

 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

NÁSILÍ 

Rozhodni, kdy se jedná o psychické a kdy o fyzické násilí: 

 

 

__________________________                         __________________________ 

__________________________                         __________________________  

__________________________                         __________________________       

__________________________                         __________________________ 

_________________________                           __________________________ 

křik, kopance, nadávky, zesměšňování, bití, vyhrožování, modřiny, škrcení, 

ponižování, štípance. 

 

Kdo je zde oběť a kdo agresor? 

 

vůdce                                                                                                    

fyzicky silný 

nehezký 

chamtivý 

postižený 

tichý 

sebevědomí 

hodný 

 

 

Psychické týrání 
 

Fyzické týrání 
 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Kouření tabáku se stalo pro mnoho lidí běžnou součástí života. Výrobky tabákového 

průmyslu se prodávají ve specializovaných prodejnách, v supermarketech, 

restauracích i v každé samoobsluze s potravinami. Lidé kouří, ačkoli jsou většinou 

vědomi, že kouření způsobuje vznik závažných onemocnění. 

 

Zamysli se nad tím, proč lidé kouří. Tyto důvody zapiš do prvního sloupce tabulky. 

Potom se vrať k jednotlivým důvodům a navrhni, jakým jiným způsobem by mohli na 

situaci reagovat, aniž by ohrožovali své zdraví kouřením. 

 

           Lidé kouří, protože         Jakou mají lepší možnost?       

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

Kuřáci považují cigarety za nepostradatelné. Automaticky si zapalují třeba ve 

stresových situacích. Pomůže jim to skutečně při řešení problémů? 

Jaké řešení bys v následujících situacích doporučil(a) ty? 

Situace 1  

Je časně ráno. Muž přichází k zastávce autobusu a zjišťuje, že další spoj jede až za 

deset minut. Rozmrzele sahá pro krabičku cigaret a hned si jednu zapaluje. 

__________________________________________________________________ 

Situace 2 

Celá rodina se večer schází u televizoru. Právě začíná oblíbený seriál. Rodiče hledají 

krabičku cigaret. 

__________________________________________________________________ 

 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Doplň následující věty podle tvého mínění: 

1. Myslím si, že drogy jsou…………………………………………………………………. 

2. Když slyším o mladých lidech, kteří berou drogy tak…………………………………. 

3. Když vím o kamarádech, kteří berou drogy tak……………………………………….. 

4. Člověk (lidé) může mít pokušení brát drogy, když……………………………………. 

5. Bral bych drogy, kdybych………………………………………………………………... 

6. Kdyby mi byla nabídnuta droga, tak……………………………………………………. 

7. Kdyby mému nejlepšímu kamarádovi byla nabídnuta droga, tak…………………… 

8. Rodiče dětí, kteří berou drogy, by měli………………………………………………… 

 

Už vám někdo nabízel drogy? Co jste udělali? Dokážete drogu odmítnout? 

Přečtěte si následující možnosti odmítání a zkuste některé sehrát ve dvojicích jako 
scénky: 

1. Ignorování (nevšímám si, „NEVIDÍM, NESLYŠÍM“). 

2. Odmítnutí gestem (máchnutím ruky, hlavou, otočením zády). 

3. Jasné „NE“, „NECHCI“ (bez vysvětlení – rozhodně!). 

4. Odmítnutí s vysvětlením (mám lepší zábavu, NEPIJU, NEKOUŘÍM,…). 

5. Nabídnutí lepší možnosti (vhodné v případě kamaráda – raději půjdeme do  
    bazénu, na fotbal,…..)                                     

6. Převedení řeči jinam (nabídku přeslechneme). 

7. Důrazné odmítnutí (ale slušně!, asertivně). 

8. Porouchaná gramodeska (odmítá opakováním stejných slov). 

9.  Protiútok. 



  

  

  Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence     1. 

CIVILIZAČNÍ CHOROBY 

Civilizační choroby tvoří poměrně velkou skupinu onemocnění. Rozhodni, které 

z následujících nemocí patří do této skupiny a které ne. Civilizační choroby vybarvi 

červenou barvou, ostatní vybarvi žlutou barvou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do které skupiny chorob patří všechny, které jsi vybarvil/a žlutě? ________________ 

Jaké jsou možnosti přenosu těchto chorob? ________________________________ 

Napiš, které faktory se podílí na vzniku civilizačních chorob. ___________________ 

___________________________________________________________________ 

Vysvětli, co znamená prevence. _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                      

borelióza 

 

deprese 

 

hypertenze 

 

nádorová 

onemocnění 

srdeční 

infarkt 

 

žloutenka 

 

malárie 

 

obezita 

 

 
cukrovka 

 

salmonelóza 

 

alergie 

 



  

  

  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

 
Podtrhni věty, u kterých je zřejmé, že v komunikaci dvou lidí není něco v pořádku. 

 Každý mluvíme jiným jazykem. 

 Nedívá se mi do očí. 

 Dělá, že mě neslyší. 

 Usmívá se na mě. 

 Stále se vzteká. 

 Pohladil mě. 

 Odmítá mě vyslechnout. 

 Hodně se spolu nasmějeme. 

 Otočil se ke mně zády. 

 Je upřímný. 

 Položil mi telefon. 

 Neumí dodržet slovo. 

 

 

 

 

 

 

Víš, co znamenají následující ustálená spojení? 

Notujeme si. 

Jsme naladěni na stejnou notu. 

V jeho řeči nezazněl falešný tón. 

Zabrnkal na mojí strunu.  



  

  

  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

 
MEZILIDSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE 
 
Najdi ve třídě někoho, kdo se kladně vyjádří k některému z výroků a zapiš jeho jméno 

do příslušného řádku. 

1. pravidelně cvičí  

2. má hodně kamarádů  

3. nebyl v poslední době nemocný  

4. rád a často se směje  

5. nedávno někomu pomohl  

6. jí pravidelně ovoce a zeleninu  

7. spí alespoň osm hodin denně  

8. umí si udělat legraci sám ze sebe  

9. rád chodí do kina  

10. má doma zvířátko  

 

Co nového a zajímavého ses o svých spolužácích dozvěděl(a)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 



  

  

  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

 

MORÁLKA JAKO ZÁKLAD SOUŽITÍ MEZI LIDMI 

 

Doplňovačka skrývá označení souboru společenských pravidel, který si vytváří každá 

společnost.                                            

 

PRVNÍ PÍSMENO PÁTÉHO SLOVA PRVNÍHO BOŽÍHO PŘIKÁZÁNÍ 

POSLEDNÍ PÍSMENO POSLEDNÍHO SLOVA DRUHÉHO BOŽÍHO 
PŘIKÁZÁNÍ 

DRUHÉ PÍSMENO ČTVRTÉHO SLOVA TŘETÍHO BOŽÍHO PŘIKÁZÁNÍ 

TŘETÍ PÍSMENO POSLEDNÍHO SLOVA TŘETÍHO BOŽÍHO PŘIKÁZÁNÍ 

OSMÉ PÍSMENO ŠESTÉHO PŘIKÁZÁNÍ 

PRVNÍ PÍSMENO DRUHÉHO SLOVA OSMÉHO BOŽÍHO PŘIKÁZÁNÍ 

DRUHÉ PÍSMENO ŠTVRTÉHO SLOVA DESÁTÉHO BOŽÍHO PŘIKÁZÁNÍ                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ: 

NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE! 

NEVEZMEŠ JMÉNO BOŽÍ NADARMO! 

ŠEST DNÍ BUDEŠ PRACOVAT, ALE SEDMÝ DEN JE SVÁTEČNÍ! 

CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU! 

NEZABIJEŠ! 

NEPOKRADEŠ! 

NEBUDEŠ KŘIVĚ SVĚDČIT PROTI BLIŽŠÍMU SVÉMU! 

NEBUDEŠ DYCHTIT PO DOMU BLIŽNÍHO SVÉHO 

NEBUDEŠ DYCHTIT PO MANŽELCE BLIŽNÍHO SVÉHO! 

 



  

  

  Osobnostní a sociální vývoj 2. 

Podtrhni, co patří mezi dobré mezilidské vztahy. 

slušnost                           vychloubačnost 

zdvořilost                         sebekritičnost 

taktnost                            upřímnost 

lhostejnost                       ohleduplnost 

všímavost                        netaktnost 

nadhled                           respekt 

žárlivost                           srdečnost  

Vyber, co se na tebe hodí: 

společenský                     vulgární                                                                    

zábavný                            příjemný 

arogantní                          ohleduplný 

veselý                               ochotný 

protivný                             zdvořilý  

urážlivý                             výbušný 

Jaké jsou tvé další vlastnosti? 

____________________________________ 

____________________________________ 



  

  

Změny v životě člověka a jejich reflexe 3. 

DĚTSTVÍ  

Urči jednotlivá období: 

(novorozenec, mladší školní věk, batole, kojenec, starší školní věk) 

 

 

 

 

 

 

Označ věci potřebné pro batole: 

 

 

 

 

 

 



  

  

Změny v životě člověka a jejich reflexe 3. 

PUBERTA – DOSPÍVÁNÍ 

Jak se nazývá období největších tělesných i psychických změn? 

____________________________________________________ 

Doplň věty. 

V pubertě dozrávají ______________________ orgány. 

Objevuje se ___________________ v podpaží a na zevních pohlavních  

orgánech. 

Chlapcům rostou ________________. 

U dívek se dostaví první ______________________ a u chlapců  

___________________. 

Nápověda (ochlupení, menstruace, poluce, pohlavní, vousy) 

 

Obrázek, který představuje období puberty, dej do kroužku. Pojmenuj ostatní etapy 
života. 

 

 

 

  

 



  

  

Změny v životě člověka a jejich reflexe     3. 

ANTIKONCEPCE  

Doplň: 

K čemu slouží antikoncepce? _________________________________________ 

Kdo předepisuje antikoncepci? ________________________________________ 

Které pohlavní choroby se přenáší pohlavním stykem? _____________________ 

___________________________________________________________________ 

  

Pod obrázek napiš název antikoncepce:  

 (kondom, hormonální náplast, nitroděložní tělísko, podkožní tyčinka) 

_________________  ________________  _______________  ________________ 

 

Vyhledej na internetu zkratku AIDS a vysvětli, co znamenají jednotlivá písmena. 

 

 anglicky Česky 

A   

I   

D   

S   

 

 



  

  

Zdravý způsob života a péče o zdraví     4. 

POHLAVNÍ NEMOCI 

Do skupiny pohlavních chorob patří všechna onemocnění, která jsou téměř vždy 

přenášena pohlavním stykem.  

Rozlušti přesmyčky a doplň je do textu na linky. Podtržená písmena jsou vždy na 

začátku slova. Dozvíš se více informací o nejznámějších pohlavních chorobách. 

 

K V A K A P A ____________________ je nejrozšířenější pohlavní onemocnění. 

Neléčená způsobuje hnisavé záněty a může vést k  P O L E D N I N O 

S T________________. Je nutné  Č I L É T ____________________ vždy oba 

sexuální partnery. 

 

L Y F I S I S ____________________ je nejnebezpečnější pohlavní choroba, neboť 

její následky mohou být  M L É T E S R N _______________________. Probíhá ve 

třech stádiích a je vyléčitelná pouze v prvních z nich. Léčí se  I T O B I A N K I T Y 

_____________________.  

 

Nejzávažnější pohlavně přenosná choroba je D I A S___________________, Proč je 

nejzávažnější? 

Napiš vše, co všechno víš o tomto onemocnění: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Zopakuj si proto základní způsoby ochrany před přenosem pohlavních chorob: 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 



  

  

Zdravý způsob života a péče o zdraví     4. 

ÚRAZY 

Úraz není náhoda. K základním pravidlům, jak se před ním chránit, je umět rozpoznat 

nebezpečnou situaci, zbytečně neriskovat a také používat ochranné pomůcky. 

Jaké jsou podle tebe nejčastější příčiny úrazů dětí? Do pravého sloupce napiš, jak je 

možné úrazu předejít. 

Příčiny dětských úrazů Pravidla bezpečného chování 

 

 

 

 

Než si vyjedeš na kole, musíš ho mít správně vybavené, aby ti zajistilo bezpečnou 

jízdu a viditelnost.  

 

 

 

 

 

 

Víš, jaká je povinná výbava kola? Vyjmenuj (vypiš) povinné součásti kola a vysvětli, 

k čemu slouží. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ÚRAZY 

Kamarádi se na výletě fotografovali. Který z nich by dostal od policisty pokutu a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakroužkuj správnou odpověď. 

Aby mohli jet sami, musí jim být nejméně:   12let   -   15let 

Na hlavě musí mít cyklistickou přilbu:   ANO   -   NE 

Musí se řídit dopravními značkami:   Jen ve městě   -   Všude 

Na silnici jezdí:   Vpravo a uprostřed   -   Po pravé straně vozovky 
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  

Mimořádná událost je taková událost, při které jsou ohroženy životy lidí, jejich zdraví, 

majetek nebo životní prostředí. Takovou událost může způsobit třeba člověk, příroda 

nebo havárie. Vždy jsou nutné záchranné a likvidační práce záchranářů. 

Vybarvi pouze slova, která označují mimořádnou událost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypiš mimořádné události, které způsobila příroda:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

DOPRAVNÍ NEHODA 
SVATBA 

ZAHRANIČNÍ DOVOLENÁ 

SOPEČNÝ VÝBUCH 

TERORISMU

S 

KONCERT 

POVODEŇ 

ZEMĚTŘESENÍ 

STAVBA DOMU 

NAROZENÍ DÍTĚTE 

VÁNOCE 

LESNÍ POŽÁR 
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  

Každá mimořádná událost má jiný průběh, a tudíž vyjadřuje i jiná pravidla chování. 

Vždy si však musíme uvědomit, že nejdůležitější je záchrana lidského života a zdraví. 

Přečti text a napiš, jak by dívky měly postupovat. 

Katka a Lenka jsou večer samy doma a dívají se na televizi. Náhle je vysílání 

přerušeno. Muž na obrazovce oznamuje, že v důsledku živelní pohromy je pro 

město, kde dívky bydlí, nařízena okamžitá evakuace. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Do obrázku dopiš, co všechno by si dívky měly vzít s sebou v evakuačním 

zavazadle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podtrhni ty potraviny, které je vhodné vzít do evakuačního zavazadla: 

rohlík, šunka, tvrdý sýr, masová konzerva, čerstvá syrová vejce, obilné kuličky 

s kakaem, šlehačkový dort, fazole v konzervě, mražené rybí filé, suchý trvanlivý 

salám, obložené chlebíčky, celozrnný chléb 
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PRVNÍ POMOC 

Drobná poranění, se kterými se můžeme setkat v době školního vyučování, školních 

výletů, exkurzí a o prázdninách, bychom měli umět ošetřit. 

Popiš, co uděláš, zraní-li se ti kamarád. Druh a rozsah poranění pro 

popis si zvol sám (sama). 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Napiš, kam se dovoláš z těchto čísel: 

150…………………………………………………………. 

155…………………………………………………………. 

158…………………………………………………………. 

156………………………………………………………… 

112………………………………………………………… 

Přiřaď ke zranění pomůcky, které potřebujeme k jeho ošetření: 

 Puchýř                                                                pinzeta 

 Tříska                                                                 dezinfekce 

 Bodnutí včelou                                                   náplast    

 Říznutí                                                               chladivý gel 

 Odřenina                                                            kartáček      
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PRVNÍ POMOC 

Sepiš si obsah školní lékárničky a porovnej ho se seznamem v učebnici. 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Odpověz na otázky ANO / NE 

 

Když uvidím zraněného člověka, rychle uteču. 

Když uvidím na ulici člověka, který nedýchá, rychle přivolám pomoc. 

Když se někdo topí, skočím pro něj, i když neumím plavat. 

Telefonní číslo na lékařskou pomoc je 155. 

Do telefonu uvádím, jak se jmenuji, co se stalo a kde se to stalo. 

Když mi teče krev z nosu, také volám lékaře. 

Než poskytnu první pomoc, zajistím bezpečnost zraněnému i sobě. 

Při jízdě na kole nepotřebuji cyklistickou přilbu. Nesluší mi. 

Pokud raněnému stříká krev z rány, pevně stisknu krvácející místo. 

 

Pojmenuj jednotlivá poranění. Jak bys poskytl/a první pomoc? 
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