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Příprava na vyučování Výchovy ke zdraví s cíli v oblasti OSV 

Název učební 
jednotky (téma) 

Umíme předcházet úrazům ve škole i při sportu? 

Stručná 
anotace učební 
jednotky 

Aby úrazů a nepříjemných zážitků bylo v našem životě co 
nejméně, je dobré vědět, jak se jim vyhnout, popřípadě je umět 
efektivně řešit. 

Žáci pracují samostatně i ve skupině. Vyplňují pracovní listy, 
pantomimicky předvádějí různé druhy sportů, v modelové situaci 
mají možnost prožívat pocity handicapovaných.  

Uvědomují si, že sport je významnou součástí života každého 
člověka. Nebojí se sportovat, vědí, jak úrazům předcházet. 

Nutné 
předpoklady  
 
(Již osvojené 
znalosti 
a dovednosti žáků, 
které umožní, aby 
jednotka efektivně 
směřovala ke svým 
cílům).  

 Žáci jsou zvyklí pracovat ve skupinách. 

 Žáci jsou zvyklí prezentovat výsledky práce před třídou. 

 Žáci jsou ochotní sdílet příklady ze svého života. 

Časový rozsah 
učební 
jednotky 

45 minut 

Věk žáků 

(ročník) 
6. ročník 
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Zařazená 
průřezová 
témata (včetně 
čtenářství) 

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 

Ano       

Vyučovací 
obor(y)  

 

Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (RVP): 

 Žák dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje 
z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. 

 Žák projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě 
potřeby poskytne adekvátní první pomoc. 

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, části 
profilu absolventa, 
části výchovné 
a vzdělávací 
strategie školy) 

 Žák chápe zákony a normy. 

 Žák ovládá pravidla soužití. 

 Žák uvědomuje si odpovědnost za vlastní činy. 

 Žák aplikuje poznatky a řešení v praxi. 

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat 
a čtenářství, 
které chci 
v dané učební 
jednotce 
naplnit  

OSV 

 Žák popíše, který z předmětů běžné potřeby by ho mohl zranit 
a jak.  

 Žák uvede, jak by se mohl zranit při provozování běžných 
sportů a jak konkrétně zranění předcházet.  

 Žák popíše, co konkrétně bude dělat, při nejméně dvou 
činnostech, které běžně provádí proto, aby snížil 
pravděpodobnost, že se zraní. 
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Cíle učební 
jednotky  

 Žák napomáhá k zvládání vlastního chování. 

 Žák napomáhá primární prevenci rizikového chování. 

 Žák uvede (zopakuje si i osvojuje nová) alespoň 5 pravidel 
bezpečného chování, vnímá jejich souvislost se svým běžným 
denním konáním (vztáhne téma ke svému životu).  

 Žák popíše zásady bezpečného sportování za použití 
ochranných pomůcek. Učí se zodpovědnosti k sobě  
i k ostatním. 

 Žák si prožije modelovou situaci handicapovaného člověka 
v roli postiženého a pomáhajícího. 

Hodnocení 

(Z čeho učitel i žáci 
poznají, že bylo 
dosaženo cílů a jak 
to učitel i žáci 
budou hodnotit) 

 Způsob vyplnění pracovního listu – včetně bodového 
ohodnocení 

 Žáci dostanou popisnou zpětnou vazbu vztahující se 
k činnostem v průběhu lekce (obhajoba vlastního názoru, 
akceptace názorů druhých, vzájemná domluva, prezentace 
stanoviska skupiny, hraní rolí) a cílům učební jednotky. 
V případě potřeby budou položeny korektivní otázky. 

Popis učební 
jednotky 

1.  Evokace 

Česká republika se řadí mezi státy s největší úmrtností dětí na 
následky úrazů. Ročně utrpí úraz s trvalými následky téměř 3 000 
dětí a bohužel přes 200 dětí ročně v důsledku úrazů umírá. 
Nejvíce úrazů je při dopravních nehodách, ale  
i doma a ve škole. 

Na úvod připomeneme dětem výsledky školní prázdninové ankety 
2011 v ZŠ TGM Poděbrady: na otázku Dokázal bys v případě 
úrazu někomu poskytnout potřebnou účinnou první pomoc 
potěšujících 35% respondentů odpovědělo jednoznačně ano, 
polovina hlasujících (52%) přiznává, že teorii znají, ale nevědí, zda 
by byli sami schopni první pomoc někomu poskytnout. 11% o 
svých schopnostech někomu přímo pomoci pochybuje (odpověď 
ne), znají ale alespoň kontakt – telefonní číslo na „záchranku“. Jen 
2% jednoznačně odpovídají ne, tzn. nedokázal bych pomoc 
poskytnout.  

Dnes tedy „prověříme“ tyto výsledky, zopakujeme  



Umíme předcházet úrazům ve škole i při sportu? 
 

 

 

 

 

 

 

a upevníme znalosti, dozvíme se jistě i mnoho nového. 

 

2.  Brainstorming 

Metodou brainstormingu zapíšeme na tabuli situace – oblasti, kde 
všude může dojít k úrazu. Zaměříme se na tato témata: Školní 
úrazy, Sportujeme rádi. 

 

3.  Školní úrazy 

Vyplňujeme pracovní list (Příloha A). Plusy  
a minusy označujeme v tabulce rizika předmětů (které zpravidla 
nosíme ve školní tašce) z hlediska úrazu. Teoreticky je možné, že 
u jednoho předmětu by je mohlo napadnout použít obě značky – 
nevadí, je to dobrý námět pro diskuzi. Po dokončení úkolu je 
vhodné s dětmi prodiskutovat jejich odpovědi, názory a argumenty. 
Za každou správnou odpověď je jeden bod, tady max. 10 bodů. 
Pak děti rozdělíme do trojic a každá skupina si vylosuje lístek 
s názvem jedné „školní věci“. Vymyslí, jak by se jí mohly zranit, jak 
takové zranění ošetříme a jak mu raději předejdeme. Zapíší na 
kancelářský papír (k namalovanému obrázku „školní věci“), 
odprezentují po skupinách, ošetření mohou i prakticky ostatním 
ukázat. Uvidíme, co vymyslí, tužkou lze vypíchnout i oko.  

 

4.  Sporem ke zdraví!? 

Individuálně zpracují první úkol v PL (Příloha C), diskuze – 
zajímavé budou názory na kontroverzní tvrzení. Žáci vybraná 
tvrzení zdůvodňují. 
 
Pantomima – předvádění sportů (dvě družstva, z každého 5 
„předváděčů“, vždy si střídavě losují z 10 kartiček se sporty, 
předvádějí, druhý tým hádá – v případě úspěchu získá bod), učitel 
předvedené sporty zapisuje na tabuli. Společně pak řízenou 
diskuzí odhadují nejrizikovější sporty  
a možná zdravotní rizika specifická pro daný sport, navrhují 
preventivní protiúrazová opatření (nezapomenout i na rozcvičení, 
přiměřenost, zásadu neriskovat a nepřeceňovat své síly, 
pravidelnost a postupné zvyšování zátěže). Návrhy je možno 
vizualizovat – zapisovat např. na velký arch papíru. 
 
Při sportu samozřejmě dochází i k úrazům, někdy  
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i s vážnými následky (rozhodně ale mnohem méně, než např. při 
dopravních nehodách). Umožníme žákům na chvíli se vžít do role 
handicapovaných, rozdělíme je do dvojic. Jeden si zaváže oči 
šátkem, druhý mu pomáhá procházet se po třídě a navigovat. 
Následuje diskuze/reflexe o tom, jak se cítili jako handicapovaní 
i pečovatelé. 
 
Pokračujeme burzou nápadů k větě napsané na tabuli: JSEM NA 
VOZÍČKU. Jaká omezení se mě týkají, kde všude potřebuji pomoc 
druhých lidí. Teprve potom opět přejdeme  
k PL úkolu č. 2. Hovoříme se žáky o empatii vůči lidem se 
zdravotním znevýhodněním – jak se k nim chovat, jakou pomoc 
mohu nabídnout, co určitě nedělat. 
 
Abychom si sport spíše užívali, než trpěli úrazy a jejich následky, 
dokončíme neúplné věty a pravdivě odpovíme v testu bezpečnosti 
PL 3,4. Vyhodnotíme správné odpovědi. 

 

5.  Závěrečný prožitkový kruh 

Žáci sedí v kruhu a v řízené reflexi se zamýšlejí nad tím, jak 
vnímali činnost při dnešní hodině o bezpečnosti.  

Návrhy otázek: 

 Proč jde o aktuální téma? 

 Jmenuj nějakého člověka s následky vážného úrazu? Co se 
stalo? Poskytoval jsi někdy opravdovou první pomoc 
někomu (kdy, za jaké situace)?  

 Jak jsi to podle vlastního názoru zvládl?  

 O co konkrétně šlo?  

 Kdo ze spolužáků se dnes zdál nejschopnější (v první 
pomoci)? Porovnej se s ním. Ty sám se cítíš být dobře 
připraven poskytovat první pomoc?  

Každý žák pak dostane za úkol sepsat nejméně dvě konkrétní 
věci, které bude/nebude dělat při provádění některé z běžných 
činností proto, aby snížil pravděpodobnost, že se zraní.  
 
Poté vypukne „banket“, během kterého chodí žáci po třídě a na 
tlesknutí sdílí s tím, koho potkali, co napsali.  
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Na závěr žáky posadíme do kruhu a necháme je sdílet, co se 
během banketu dozvěděli.  

 Co nového ses dnes dozvěděl? 

 Co by sis přál dozvědět o tomto tématu ještě někdy příště? 

 Proč Ti vyhovuje více práce ve skupině (dvojici), nebo raději 
pracuješ sám např. s pracovním listem? 

Seznam příloh  

  

Příloha A – Školní úrazy 

Příloha B – Řešení 

Příloha C – Pracovní list 

 

S podporou materiálů projektu Jak prožít šťastné dětství,  
ČP 2011. 

Autor lekce 
(realizátor 
učební 
jednotky), 
škola 

Mgr. Jana Smíšková 

ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady 

Školní 556/1, 290 01 Poděbrady 

Závěrečná sebereflexe učitele 

(následuje po odučení učební jednotky)  

Co se mi osvědčilo 
během vyučování (co 
fungovalo, mělo úspěch, 
z čeho jsem měl/a 
radost). 

Hraní rolí děti velmi oslovilo – zejména aktivita se 
simulací slepoty, a to jak v roli nevidomého, tak  
i pečovatele. 
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S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyučování 
setkal/a. 

Teorii žáci ovládají velmi dobře, obtížněji převádějí 
poznatky do praxe. 

Co bych příště udělal/a 
jinak (jak bych upravil/a 
tuto přípravu). 

— 
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Školní úrazy 
 

PŘEDMĚT BEZPEČNÝ MŮŽE ZRANIT 

Kružítko 
  

Tužka 
  

Nůžky 
  

Nápoj v plastové 
lahvi 

  

Mobilní telefon 
  

Zapalovač 
  

Pravítko 
  

Zavírací nůž 
  

Deodorant ve sprayi 
  

Laserové ukazovátko  
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Školní úrazy – řešení 
 

PŘEDMĚT BEZPEČNÝ MŮŽE ZRANIT 

Kružítko 
 - 

Tužka 
 - 

Nůžky 
 - 

Nápoj v plastové lahvi 
+  

Mobilní telefon 
+  

Zapalovač 
 - 

Pravítko 
 - 

Zavírací nůž 
 - 

Deodorant ve sprayi 
 - 

Laserové ukazovátko 
 - 
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Pracovní list SPORTEM KE ZDRAVÍ!? 
 
1) Nejprve si přečti všechna uvedená tvrzení o sportu. Pak vyber 3, která pro 
sebe považuješ za důležitá. 

 
a) Sportovat mě baví. 

b) Díky sportu mám pěkné tělo a postavu. 

c) Předvedu kamarádům svoje značkové vybavení a oblečení. 

d) Sportování mi přináší dobrou náladu, zrelaxuji, odpočinu si. 

e) Po sportování se mi lépe učí. 

f) Je fajn ukázat, že jsem v něčem dobrý. 

g) Sport prospívá mému zdraví. 

h) Při sportu se setkávám s přáteli, společně trávíme čas. 

 

2) Představ si, že jsi po dopravní nehodě odkázán na vozík (jako např. herec  
J. Potměšil). Napiš 3 sporty, které můžeš dál provozovat a sporty, kterým se už 
asi nebudeš moci věnovat. 
 
3) Dokonči 4 následující neúplné věty: 

Před sportováním se nejdříve ……… 

Než vyjedu na kolo, naučím se ………. 

Na kole mám funkční ………… 

Při bruslení mi hlavu chrání ………….. 

4) Test bezpečnosti (zakroužkuj pravdivě odpověď ano = A, nebo ne = N) 
 

Po jízdě na kole rád hned skočím do chladné vody a plaváním se ochladím.           
A – N 

 
Když je vedro, nenosím helmu, potila by se mi hlava a začaly padat vlasy.             
A – N 

 
Při jízdě na kolečkových bruslích požívám chrániče na kolena a lokty.                   
A – N 

 
Před každou novou sezónou si musím vázání na lyžích nechat seřídit.                   
A – N 
 
Při lyžování nenosím žádné ochranné pomůcky, protože člověk přeci padá do 
měkkého sněhu.      
 A – N 

 


