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Metodika
Slide 4:  Nemoc a úraz - výkladový slide.

Slide 5:  Projevy nemoci - žáci přemisťují do obdélníku projevy nemoci.

Slide 6: Pomoc při nemoci - výkladový slide.

Slide 7: Zvýšená teplota - výklad a přiřazování rozsahu teploty při zdraví a v nemoci.

Slide 8:  Předcházení nemoci - žáci určují, které aktivity jsou pro zdraví prospěšné.

Slide 9:  Úrazy - žáci určují, které činnosti mohou způsobit úraz.

Slide 10: Předcházení úrazu - žáci určují, které dítě na obrázku se chová správně, které ne.

Slide 11: Urči, co je nemoc, a co úraz - toolkit.

Slide 12: Čísla pomoci - žáci přiřazují čísla ke složkám záchranného systému.
  



Nemoc a úraz

Nemoc je stav, kdy naše tělo není zdravé. Projevuje se různými způsoby 
a také různě zasahuje do našeho života. Mezi nejčastější nemoci v dětství 
patří angína, chřipka, neštovice, spála, zarděnky a příušnice. 
Předcházet nemoci můžeme zdravým životním stylem, otužováním a 
pohybem na čerstvém vzduchu, dostatečným příjmem vitamínů.

Úraz je porušení zdraví těla poraněním. Jedná se např. o zlomeniny, 
odřeniny nebo otřes mozku, či jiná poranění. Úrazům můžeme 
předcházet svou pozorností a opatrností.



slabost

chuť k jídlu

bolest hlavy

chuť jít si zasportovat

bolest v krku

chuť do práce

bolest břicha

zvýšená teplota

dobrá nálada

rýma

průjem

vyrážka

únava

kašel

Projevy nemoci
Do obdélníku umísti projevy nemoci.



Pomoc při nemoci
Když jsme nemocní, pomůže nám dětský lékař. Předepíše léky, stanoví 
léčebný režim, případně dietu a zkontroluje fungování organismu. Někdy 
je nutné, aby odebral krev, pro zjištění krevního obrazu a skrytých 
nemocí. 
Pokud jsme jen lehce nachlazení, stačí, když si doma odpočineme, 
dostatečně pijeme a bereme léky na snížení teploty, kašel a rýmu. 
Vždycky je potřeba dodržovat klid, pitný režim, zvýšit příjem vitamínů a 
dbát na rady lékaře.
Na jedno nesmíme zapomenout - léky nám podává pouze dospělý, my sami 
si je nikdy nesmíme brát. Mohli bychom si velmi ublížit!



39 a více

38-39

37-38

36-36,8

Zvýšená teplota

Zvýšená teplota

Horečka

Vysoká horečka

Mezi nejčastější projevy dětských nemocí patří zvýšená teplota a 
horečka. Zdravý člověk má teplotu těla v rozmezí 36-36,8 stupňů. Při 
nemoci teplota stoupá, tělo zvyšuje svou vnitřní teplotu proto, aby se 
pocením zbavilo škodlivých látek.

Zkus určit, kolik stupňů patří k normální teplotě, zvýšené teplotě, 
horečce a vysoké horečce.

Normální teplota



Předcházení nemoci
Některým nemocem je možno předejít správným způsobem života. 
Vyber, které aktivity a činnosti jsou pro naše tělo zdravé, a přesuň je do 
zeleného čtverce.

sportovánílenošení

otužování dostatek vitamínů
hodně tučných jídel

řádná hygiena
stále špinavé ruce

neumyté potraviny
velké množství sladkostí

pobyt na čerstvém vzduchu

dodržování pitného režimu



Úrazy
Úraz může vzniknout naší neopatrností, nešikovností nebo nepozorností. 
Nejčastěji se stane při sportu, hraní nebo na výletě. Úrazy se stávají při 
silničním provozu, ale i doma. Je proto nutné dodržovat pravidla a 
bezpečnost.
Urči, co bychom neměli dělat, aby se nám nestal úraz.

skákat do neznámé vody

sahat do elektrických zásuvek

používat přilbu a chrániče
bez rozhlédnutí vběhnout 

na cestu

ANO NE!!
házet kameny

šermovat větvemi

skákat z výšek

být opatrný a pozorný
být všímavý

žduchat do kamarádů
vyklánět se z oken

kopat do kamenů

respektovat zákazy



Předcházení úrazu
Které z těchto dětí je fakt v pohodě a cool? Přiděl jim barvy jako na 
semaforu a řekni, proč.

Na co nesmíš zapomenout?
Odkryj...



Urči, co je nemoc, a co úraz.



Čísla pomoci
Staneme-li se svědkem úrazu, nebo potřebuje-li někdo naši pomoc, měli 
bychom znát čísla na záchrannou službu, na policii i na hasiče.

Přiřaď správně čísla k záchranné službě, k policii, k hasičům.

150

155
158

Napiš číslo, kterým se dovoláš na všechny složky záchranného systému.
Správnost si ověř vytáhnutím ručičky.

155

Nezapomeň zavolat správné číslo, také někoho dospělého, a pokud to 
umíš, poskytnout první pomoc.
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