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Anotace
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Žák určí příčinu úrazů, doplňuje do vět vhodná slova, vyhledá
nemoci a příznaky nemoci, úrazy.

Autor

Mgr. Kateřina Vanýsková

Jazyk

Čeština

Vzdělávací oblast

Člověk a příroda

Vzdělávací obor

Přírodopis

PRIR =
Oblast/Předmět

Člověk a příroda/ přírodopis

Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací
potřeby

Klíčová slova

Žák získá základní informace o úrazech a jeho příčinách a o
nemocech a jejich příznacích.
- zdravotní postižení - LMP

Úraz, nemoc, příznaky nemoci, angína, chřipka, spalničky,
neštovice, žloutenka, spála, zarděnky

Druh učebního
materiálu

Pracovní list

Druh interaktivity

Kombinace

Cílová skupina

Žák

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina 14 let / 8. ročník
Období tvorby DUM

5/2012

NEMOC A ÚRAZ
Úraz je porucha zdraví způsobená náhle vnější příčinou.
Úraz může být lehký, těžký, smrtelný, může mít trvalé následky.
Příklady úrazů: zlomenina, amputace, rána, krvácení, otřes mozku, poranění
páteře, popálenina, odřenina
Úrazy podle příčiny: dopravní nehoda, pád – z výšky, uklouznutí, zakopnutí,
střelná rána, popálenina, úraz elektrickým proudem, napadení, pokus o
sebevraždu, tonutí
Riziko úrazu lze snižovat opatrností a dodržováním bezpečnostních zásad a
předpisů.

SPOJ ČAROU, CO K SOBĚ PATŘÍ
 mechanické násilí

voda v plicích

 velké teplo

zlomenina

 velký chlad

zástava srdeční činnosti

 tonutí

omrzliny

 elektrický proud

popáleniny

ŠKRTNI NESPRÁVNÁ SLOVA
Rány se přímo prsty dotýkáme – nedotýkáme.
Ránu omyjeme – necháme špinavou.
Ránu překryjeme obvazem – necháme odkrytou.

DOPLŇ DO VĚT CHYBĚJÍCÍ SLOVA:
Zlomenou končetinu se nejprve snažíme________________________
přiložením _________________ a znemožníme __________________
v kloubu nad a pod zlomeninou. Při poranění kloubů stačí nejprve
přiložit studený _______________ a obvázat pružným obinadlem.

NAPIŠ TELEFONNÍ ČÍSLO RYCHLÉ POMOCI: _____________________

Nemoc je stav, kdy je narušeno správné fungování a rovnováha
organismu. Nemoc postihuje nemocného i jeho okolí. Každá nemoc
má své příznaky.
Angína – bolest v krku, bolestivé polykání, ucpaný nos, zvýšená tělesná teplota,
zvětšení mízních uzlin
Chřipka – onemocnění dýchacího systému, zimnice, horečka, bolest kloubů,
kašel, rýma, snížená chuť k jídlu
Spalničky - horečka, kožní vyrážka
Neštovice – vyrážka, svědění kůže, puchýřky, horečka
Žloutenka – únava, zvýšené jaterní testy, žluté bělmo, zvýšená teplota, světlá
stolice
Spála - horečka, bolest v krku, malinový jazyk, zvětšené mízní uzliny na krku
Zarděnky – vyrážka, zvětšené uzliny, zvýšená tělesná teplota, bolest kloubů,
hlavy

BAREVNĚ VYZNAČ NEMOCI:
zlomenina

spalničky

pořezání

neštovice

odřenina

spála

zlomenina

popálenina

žloutenka

angína

chřipka

pád z výšky

UVEDENÁ SLOVA ROZŘAĎ DO 3 SKUPIN: odřenina, chřipka, angína,
popálenina, neštovice, horečka, zlomenina, bolest v krku, vyrážka

NEMOCI

PŘÍZNAKY NEMOCI

ÚRAZY

NAPIŠ 3 ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ V PARDUBICÍCH:
________________________________________________________
________________________________________________________
NAPIŠ 5 VĚCÍ, KTERÉ SI MŮŽEŠ KOUPIT V LÉKÁRNĚ:

VE ČTYŘSMĚRCE VYHLEDEJ NÁZVY ÚRAZŮ, NEMOCÍ A PŘÍZNAKŮ
TĚCHTO NEMOCÍ:

Úrazy:
Nemoci:
Příznaky nemocí:

Zdroj: Čtyřsměrka - Štiková,V., Prvouka 3, Pracovní sešit pro 3.ročník ZŠ.
Nová škola Brno 2007, str. 55
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