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PRVNÍ POMOC 1. 
 

Cíl kursu:  
seznámení se s tématem první pomoci – základní ošetření – odřenina, říznutí, krvácení z nosu, 
popálenina, výron atd. Uvědomění si, kde mám doma lékárničku, jaká je výbava lékárničky, 
co se k čemu používá, ochranné pomůcky. 
 
Témata: 

• lékárnička 
• rozeznání závažnosti onemocnění – co si mohu ošetřit sám/rodič/ záchranná služba 
• základní zdravotní ošetření 
• jak si chránit své zdraví 

 
Termín konání: 24. 1. 2017 
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PRVNÍ POMOC 2. 

 
Cíl kursu:  
předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci – co říci do telefonu, 
zhodnocení situace, stavy bezprostředně ohrožující život – praktický nácvik resuscitace – 
masáž srdce. Základní zdravotnické ošetření – fixace kloubů, ošetření drobného poranění. 
 
Témata:  

• první pomoc – zásady 
• integrovaný záchranný systém 
• praktický nácvik resuscitace 
• praktický nácvik základního zdravotního ošetření 

 
Termín konání: 14. 2. 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centrum primárních programů 
Masarykovo nám. 6, Říčany 

skoly@cestaintegrace.cz 
tel: 774 780 540 

 
Třída 4. A 
 

• 24. 1. 2017 – 16 dětí 
• 14. 2. 2017 – 16 dětí 

 
Třída po oba programy velmi pěkně pracovala. Ve třídě je skupina kluků, kteří chodí 
k hasičům a výukou první pomoci již prošli. Každopádně v programu byli naprosto 
soustředění, ochotně pomáhali ostatním, aktivně se zapojovali do programu. Třída vnímá 
první pomoc jako velmi důležitou. Hyperaktivní chlapec – pouze v 1. programu – výborná 
práce. Všechny děti se více méně aktivně zapojily, nebály se zeptat na to, co je zajímá, 
otevřené diskutovaly, do všech činností se zapojily s nadšením – hry, obvazování, práce 
s pracovním listem, KPR. 
 
V prvním setkání jsme se s dětmi bavili o tom, zda již někdy někoho ošetřovaly, či byly 
ošetřovány. Dále jsme hráli zdravotnický kompot, kdy se děti seznámily s nebezpečím úrazů, 
úpalu, popáleniny a odřeniny. Následovala práce s pracovním listem – děti se zamyslely nad 
zhodnocením závažnosti situace – co mohu ošetřit sám, co přenechám rodičům/lékaři a kdy je 
nutné volat záchrannou službu. Následně si děti uvědomily, kde mají doma lékárničku – co je 
v ní a co se k čemu používá. Děti se naučily zásadu 5T – teplo, ticho, tekutiny, tišení bolesti, 
transport. Následovala skupinová práce – rozdělení do 6 skupin – každá skupina dostala za 
úkol doplnit k danému zranění: jak k tomu dochází, prevence, jak ošetřit, co k tomu potřebuji, 
apod. Následně si to skupinově procvičili. Zranění: krvácení z nosu, odřenina, říznutí, výron 
kotníku, naražený loket, popálenina. 
 
Druhé setkání bylo více praktické. V první hodině jsme se bavili o zodpovědnosti, strachu a 
překonání, nutnosti pomoci ostatním. Každý žák si prošel ošetřením drobného říznutí – 
desinfekce, náplast. Ošetřením větší odřeniny – sterilní obvaz a ošetřením výronu – pružné 
obinadlo. Děti se obvazovaly navzájem pod vedením lektora, třídní učitelky a asistenta 
pedagoga. Druhá hodina byla odstartována prací s pracovním listem – důležitá telefonní čísla, 
přiřazení situace k odpovídajícímu číslu, simulace hovoru s operátorem. Následně praktická 
část – co dělat, když…zjišťování dechu, stavu vědomí, KPR – praktický nácvik všech dětí. 
Velmi obtížné pro některé děti – nedostatečná síla. Důraz na poskytnutí jakékoli první pomoci 
– byť jen zavolání dospělé osoby či 155. Děti obdržely informační kartičku – první pomoc do 
kapsy. 
 
Hodnocení od pedagoga: 

• „D ěkujeme, bylo to pro všechny přínosné. Doporučím i v dalších třídách.“ 
• „D ěti moc spokojené - spolupracují, jsou zvídavé, učenlivé. Program s lektorkou 

Markétou se jim moc líbí.“ 
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Třída 4. B 
 

• 24. 1. 2017 – 22 dětí 
• 14. 2. 2017 – 16 dětí 

 
Skvělá práce dětí v obou programech. Uvědomují si potřebnost znát první pomoc. Děti znají 
spoustu informací, hodně se doptávají, je vidět zájem o danou problematiku. Všichni se 
aktivně zapojili do programu – her, praktických ošetření, KPR, práce s pracovním listem 
apod. Děti se dokáží vzájemně poslouchat, neskáčou si do řeči 
 
V prvním setkání jsme se s dětmi bavili o tom, zda již někdy někoho ošetřovaly, či byly 
ošetřovány (jednalo se o drobné úrazy, ale i závažné zlomeniny, třesy mozku či pády). Dále 
jsme hráli zdravotnický kompot, kdy se děti seznámily s nebezpečím úrazů, úpalu, popáleniny 
a odřeniny. Následovala práce s pracovním listem – děti se zamyslely nad zhodnocením 
závažnosti situace – co mohu ošetřit sám, co přenechám rodičům/lékaři a kdy je nutné volat 
záchrannou službu. Následně si děti uvědomily, kde mají doma lékárničku – co je v ní a co se 
k čemu používá. Děti se naučily zásadu 5T – teplo, ticho, tekutiny, tišení bolesti, transport. 
Následovala skupinová práce – rozdělení do 6 skupin – každá skupina dostala za úkol doplnit 
k danému zranění: jak k tomu dochází, prevence, jak ošetřit, co k tomu potřebuji, apod. 
Následně si to skupinově procvičili. Zranění: krvácení z nosu, odřenina, říznutí, výron 
kotníku, naražený loket, popálenina. Upozornění na důležitost ochranných pomůcek při 
sportech (kolo, jízda na koni, lyžování atd.) 
 
Druhé setkání bylo více praktické. V první hodině jsme se bavili o zodpovědnosti, strachu a 
překonání, nutnosti pomoci ostatním. Každý žák si prošel ošetřením drobného říznutí – 
desinfekce, náplast. Ošetřením větší odřeniny – sterilní obvaz a ošetřením výronu – pružné 
obinadlo. Děti se obvazovaly navzájem pod vedením lektora, třídní učitelky a asistenta 
pedagoga. Druhá hodina byla odstartována prací s pracovním listem – důležitá telefonní čísla, 
přiřazení situace k odpovídajícímu číslu, simulace hovoru s operátorem. Následně praktická 
část – co dělat, když…zjišťování dechu, stavu vědomí, KPR – praktický nácvik všech dětí. 
Velmi obtížné pro některé děti – nedostatečná síla. Důraz na poskytnutí jakékoli první pomoci 
– byť jen zavolání dospělé osoby či 155. Děti obdržely informační kartičku – první pomoc do 
kapsy. 
 
Hodnocení od pedagoga: 

• „P ěkná hra kompot. Výborný slovní doprovod Markéty, spojení teorie a praxe.“ 
• „Opakování matka moudrosti. Mnohokrát probráno, ale stále znovu procvičovat.“ 

 


