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Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat
informace, seznámí se s důležitými telefonními čísly.

Třída

1. – 2.

1.Připoj správně telefonní čísla:
ZÁCHRANKA

158

HASIČI

150
155
POLICIE

2. Za věty napiš, kdo pomáhá v následujících situacích (H – hasiči, P – policie,
R – rychlá záchranná služba), někdy jich musí pomoci více:
Stařenka upadla na chodníku a je v bezvědomí. ___
Sousedům někdo ukradl auto. ___
Nedaleko vesnice začal hořet les. ___
Pepíka srazilo auto, když přecházel silnici. ___
Alenka se vybourala na kole a rozbila si hlavu. ___
Babiččin dům zatopila voda. ___
Za městem se srazila dvě auta. ___
3. Z následujících vět vyber vždy správnou odpověď. Ze slov pak slož slovo.
Vidíš, že nějaký chlapec krade v obchodě:
- uteču a nikomu o tom nepovím
- nenápadně na to upozorním paní prodavačku
- ihned volám policii

A
Š
J

Jsi venku a vidíš, že začíná hořet les:
- jdu ho sám hned hasit
- utíkám pro pomoc dospělého člověka
- nikomu nic neřeknu a uteču

E
I
L

Venku na ledě upadne stařenka a je v bezvědomí:
- rychle utíkám pro pomoc, pokud ji nenajdu zavolám 155
- uteču, aby to nebylo na mě
- schovám se a bude se dívat, jestli paní někdo pomůže

K
M
O

Kamarád si při hraní na hřišti udělá něco s nohou:
- nechám ho tam a jdu domů
- rychle utíkám pro pomoc dospělého
- ihned volám rychlou, i když jsou opodál dospělí

O
U
A

Ve třídě se Jirkovi ztratilo 50 korun:
- řeknu to paní učitelce
- začnu si hrát na detektiva a na všechno přijdu sám
- zavolám na policii

L
K
N

Neznámý člověk mi nabídne odvoz domů jeho autem:
- sednu si a budu rád, že se svezu
- otočím se a rychle jdu pryč, řeknu to nejbližšímu dospělému
- nikomu o tom nepovím

E
A
U

Jestli jsi odpovídal správně, vyšlo ti, že jsi velký _____________________.
Za odměnu si vybarvi obrázek.

4. V kroužku či skupinkách si povyprávějte o práci hasičů, policie i zdravotníků rychlé
záchranné služby.

Řešení:
1. policie 158, hasiči 150, rychlá záchranná služba 155
2. Stařenka upadla na chodníku a je v bezvědomí. R
Sousedům někdo ukradl auto. P
Nedaleko vesnice začal hořet les. H
Pepíka srazilo auto, když přecházel silnici. R, P
Alenka se vybourala na kole a rozbila si hlavu. R
Babiččin dům zatopila voda. H
Za městem se srazila dvě auta. H, P, R
3. šikula
4. Děti mluví o zkušenostech, někdo možná chodí do kroužku hasičů, o tom, jestli
by chtěl někdo z nich tohle zaměstnání vykonávat.

Zdroj:
Cyrille. [cit. 2011-10-24]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
< http://openclipart.org/image/250px/svg_to_png/164587/Fire_EMS_noir.png >

