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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co největší 

množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity, které 

zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci. To vše směřuje 

ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Tímto 

způsobem jsou žáci motivováni k hodnotnějšímu učení.  

Pracovní list s názvem Osobní bezpečí, krizové situace byl vytvořen 

jako podpůrný materiál pro skupinovou i frontální práci ve třídě. 

Žáci se zde seznámí s tím, co vše tyto pojmy zahrnují a to 

prostřednictvím úvodního textu. Dále se dozví, jak je důležité umět 

si říci o pomoc a dokázat druhým pomoci a podpořit je. Zopakují si 

telefonní čísla tísňových linek a pravidla první pomoci, o nichž si 

povypráví nad obrázky s příslušnou terminologií. Tato aktivita by 
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měla být doplněna praktickým nácvikem první pomoci. Závěrečná 

aktivita se týká prevence, čili námětům, jak předejít určitým 

krizovým situacím. 

 

Plněné výstupy: 

Žák uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; 

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování jako chodec a cyklista; rozpozná život 

ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 

pomoc. 
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