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• Vzdělávací oblast:Prvouka 

• Tematická oblast:Bezpečnost při hrách a sportu 

• Předmět:Prvouka 

• Výstižný popis způsobu využití, případně metodické 
pokyny:žák se naučí zásady bezpečnosti při některých 
hrách a sportu 

• Klíčová slova:bezpečnost, hra, lyžování, 
sáňkování,koupání, hry s míčem, hry doma, na zahradě, 
na dětském hřišti 

• Druh učebního materiálu:prezentace 
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Bezpečnost při hrách a sportu 

• Lyžování 

• Na horách lyžuji jen po vyznačených trasách.  

• Nelyžuji v blízkosti silnice. 

• Lyžařská výbava – lyže s hranami, správně seřízené vázání, provlečené 

ruce v řemínkách hůlek, lyžařské boty, brýle, helma, teplé oblečení, 

rukavice 

• Sáňkování 

• Jezdím vždy tak, abych dokázal zastavit. 

• Nedojíždím v blízkosti silnice nebo stromů. 
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Správně 

Špatně 



Bezpečnost při hrách a sportu 

• Koupání 

• Pokud nejsem dobrý plavec, plavu u břehu. 

• Plavu jen pod dohledem rodičů nebo dospělého. 

• Neskáču do vody tam, kde to neznám. 

• Nikoho nepotápím. 
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Bezpečnost při hrách a sportu 

• Hry s míčem 

• Neházím si s míčem v blízkosti silnice. 

• Pokud se stane, že míč spadne do vozovky, musím se pořádně 

rozhlédnout, aby nic nejelo. 

• Neohrožuji míčem ostatní osoby. 

• Při sportu dbám pokynů trenéra nebo učitele. 
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Bezpečnost při hrách a sportu 

• Hry doma, na zahradě, na dětském hřišti 

• Nedávám si malé části hraček do pusy, ani do nosu. 

• Nehraji si s nožem, ani zápalkami. 

• Nezavírám při hře sebe, ani kamarády do skříní, do sklepa, apod. 

• Na dětském hřišti dávám pozor na průlezkách, nestrkám do kamarádů. 

• Nehraji si v blízkosti například včelího úlu nebo neznámých psů. 

• Pokud se stane úraz, zavolám dospělého nebo záchranku 155! 
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