
Výchova ke zdraví – 8. ročník 

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

Zprávy z tisku: 

Desetiletá školačka byla při neopatrném přecházení vozovky mimo přechod 

sražena projíždějícím autobusem. S vážným zraněním byla převezena 

do nemocnice. 

Při neopatrné manipulaci se zábavnou pyrotechnikou byli zraněni dva chlapci na 

rukou a na obličeji. Jeden z nich utrpěl vážné poranění zraku. 

Statistika 

Z celostátních přehledů vyplývá, že ročně je léčeno v nemocnicích na úraz a jeho 

následky přes 30 000 dětí, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno. Více než 3000 

je postiženo v důsledku úrazu dlouhodobě a často i s trvalými následky. Zhruba 

300 dětí ročně do 24 hodin po úrazu umírá. 

 

Nejčastější příčiny úrazů: 

- pobyt na nebezpečném místě 
- přeceňování vlastních sil 
- neodborné zacházení s nástroji a přístroji v domácnosti 
- nevhodné zacházení s elektrickými přístroji 
- otrava jedovatými látkami, alkoholem a drogami 
- skákání do neznámé vody 
- jízda na kole, lyžích, kolečkových bruslích na nevhodném místě 
- lezení do výšek 
- nedodržování pravidel silničního provozu 
- řešení sporů s jinými lidmi fyzickou silou 
- podceňování vlivu počasí na bezpečnost terénu, nevhodné oblečení 
 

 

 

 



 Zapiš do sešitu jednoduchý zápis 

 

Ochrana před úrazy 

- neskákat do vody na neznámých místech 
- při jízdě na kole a kolečkových bruslích používat ochrannou helmu 
- nejezdit jako spolujezdec s řidičem, který je pod vlivem alkoholu nebo drog 
- nemanipulovat s pyrotechnikou a nalezenou municí 
- nepřeceňovat své síly 
- nehrát si v blízkosti silnice 
- dodržovat pravidla bezpečnosti při hrách a sportu 
 

DÚ – odpověz na otázky 

1. Vyjmenuj nejčastější příčiny dětských úrazů v silničním provozu. 

2. Napiš přibližný počet dětí, které ročně na následky úrazů zemřou. 

3. Vyjmenuj školní prostory, kde především musíš dbát na dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

4. Jak se jmenuje materiál, ve kterém jsou uvedena základní pravidla, jak se žáci 

mají ve škole chovat? 

5. Vyjmenuj několik základních pravidel, jak se chránit před úrazy. 

 

 

 

 


