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PRVNÍ POMOC

Na výlet , na tábo e, na chalup  u babi ky – všude tam už jste se setkali s n jakým úrazem. Našt stí 
jsou to v tšinou jen štípance, žihadla, klíš ata, od ená a natlu ená kolena a lokty, t ísky, sem tam n jaký škrábanec 
nebo íznutí nožem. V tšinu z toho zvládnete hrav  ošet it. Ale co kdyby se vám nebo n komu z vašich kamarád  
stalo n co horšího? Um li byste mu pomoct?

Motivace:

Papíry, psací pot eby, lékárni ka, šátky, cvi ný obvazový materiál, materiál na výrobu nouzových 
nosítek, pop . cvi ná  gurína.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T15A.

Pot eby:

V první ásti zopakujeme s d tmi to, co by již m ly z první pomoci znát: jak správn  ošet it 
krvácení z nosu, drobnou eznou ránu a od eninu, jak vyndat t ísku, jak odstranit klíšt  a místo ošet it, jak 
postupovat p i bodnutí hmyzem atd. Provádíme praktické ukázky, m žeme p ipravit formou sout že.   

V další ásti by se d ti m ly nau it ošet it i složit jší úrazy a poran ní. Pro tuto aktivitu doporu ujeme spolupráci 
s K nebo zdravotní školou – mají víc znalostí, zran ní umí realisticky namaskovat a hlavn  dohlédnou na správnost 
ošet ení d tmi p i praktickém nácviku.

D ti by m ly zvládnout první pomoc v p ípad :
• tepenného krvácení;
• zlomeniny horní i dolní kon etiny;
• popáleniny;
• omrzliny;
• bezv domí (resuscitace);
• masivního žilního krvácení;
• úrazu hlavy;
• otravy jídlem;
• poleptání chemikálií.

Nacvi íme s d tmi také výrobu nouzových nosítek.

Je d ležité zd raznit, že i p i poskytování první pomoci musí každý myslet hlavn  na svou bezpe nost (kontakt 
s krví, pomoc tonoucímu). Nacvi it telefonát na krizovou linku (záchranka) – viz ML T3.

Lékárni ka

Zabalíme oddílovou lékárni ku, p idáme do ní i nepot ebné v ci, které tam nepat í. Úkolem d tí je zbyte nosti 
vy adit a nechat v lékárni ce jen to, co tam má být. Na úkol je asový limit. D ti mají možnost podívat se 
na nápov du, která je vyv šená ve v tší vzdálenosti – musí k ní b hat, nesmí si tam nic psát. Vyhodnotíme nejlepší 
tým nebo jednotlivce (dle zp sobu hry).

První pomoc se zp vem

Rozd líme d ti na dv  družstva, jedno jde za dve e. len m druhého družstva p id líme líste ky s popisem r zných 
zran ní. Domluvíme se s každým na správném zp sobu ošet ení. Hrá i z druhého družstva pak mají za úkol leny 
prvního družstva ošet it. Zran ní kontrolují správnost postupu ošet ení. P i správném postupu potichu zpívají, p í 
špatném p idají na hlasitosti.

Pomoz si sám

Hrá m rozdáme líste ky s popisem událostí, nap .:

1. Spadl jsi z kola na lesní cest  5 km od nejbližší civilizace, na mobilu nemáš signál. Vyvrtl sis kotník pravé nohy. Co 
ud láš?

Provedení:

as p ípravy

60 minut

as realizace

4x30 minut

Prostor

klubovna, terén

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

7. t ída/13 let

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, komunikativní, k ešení problém , k u ení, sociální a perso-
nální, ob anská.

Praktický nácvik poskytnutí první pomoci, zvládnutí krizových situací.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

2. Uklouzl jsi na led  a zlomil sis levé záp stí.

Hrá i mají k dispozici r zné pom cky pro improvizovanou první pomoc. Kdo se ošet í, zvedne ruku, vedoucí 
zkontroluje zp sob ošet ení. Hodnotíme po adí i správnost ošet ení.

První pomoc na výprav

První družstvo jde ur eným sm rem. Na cest  postupn  nechává ležet své leny s popisem zran ní. Druhé družstvo 
vyrazí asi o 10 min. pozd ji. Jejich úkolem je zran né hrá e po cest  najít a ošet it, dopravit je na p edem ur ené 
místo (cíl cesty). Posuzujeme správnost ošet ení a dopravy na místo, ne rychlost.

Na doktora a pacienta

První družstvo vyšle pacienta, druhé doktora. Pacient dostane lístek s popisem úrazu, odevzdá ho doktorovi, který 
ho ošet í. Potom zase druhé družstvo vyšle pacienta a první družstvo doktora. Tak hra pokra uje, až se všichni 
vyst ídají. Hodnotíme správnost ošet ení.

B h za zran ným

Oznámíme hlídkám, že nedaleko v lese je zran ný. N kolikrát zazní signál SOS, který zran ný vyšle. Hlídky musí 
zran ného najít a ošet it jeho úraz (napsáno na cedulce). Každá hlídka má jednoho zran ného. Hodnotíme zp sob 
a rychlost ošet ení a dopravy zran ného do tábora.

Získané dovednosti mohou d ti uplatnit v r zných sout žích Pionýra, nap . Pionýrská stezka, Tábornická stezka 
apod.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P ekonání, Pomoc.

Nejsou výrazn jší rizika u v tšiny d tí. Pozor u d tí, které prožily 
podobnou traumatickou událost, vzpomínky se jim mohou vrátit zp t. 

D ležitá je podpora, vyjád it pochopení, ocenit state nost. U d tí s výraznými motorickými obtížemi dát v tší asový 
prostor k obvazování, nekritizovat výsledek, poradit, p idržet, innost opakovat.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


