Vzdělávací oblast: Praktické rady do života
Ročník: 6. – 7.
Kompetence (výstupy)

- dokáže charakterizovat nebezpečnost
situace a její druh
- adekvátně reaguje, zná důležitá telefonní
čísla, ví, koho musí informovat a kam se
obrátit s žádostí o pomoc
- umí poskytnout základní první pomoc
- zná povinnosti cyklisty a chodce

Učivo – obsah

Mezipředm.
vazby

předmět
Mimořádné události
- povodeň
Zeměpis
- požár
Fyzika
- zemětřesení
- únik nebezpečných látek
- radiační havárie
- přepadení, sebeobrana a zákon
- dopravní nehoda, první pomoc,
lékárnička, povinnosti účastníka
nehody
- povinnosti cyklisty, povinné
vybavení a údržba kola
- povinnosti chodce

Poznámka

Praktické
Cvičení vybavení
lékárničky,
nácvik první
pomoci při
některých
úrazech,
kontrola
vybavení kola a
jeho údržba

Termín

únor

březen

Nebezpečná místa a
mimořádné situace,
předcházení úrazům
- je schopen rozlišit nebezpečnost
jmenovaných situací a ví jak se chovat
zodpovědně vzhledem k danému
nebezpečí

- zorientuje mapu vzhledem
ke světovým stranám
- umí pracovat s měřítkem mapy
- umí se zorientovat v neznámém terénu v
přírodě
- je seznámen s možností použití systému
GPS

- koupání
- elektrické zdroje
- bouřka
- nebezpečí úrazu popálením,
poleptáním, jedy a bakterie
v potravinách
- ztráta orientace ve městě,
orientační body
- ztráta orientace v přírodě,
orientace podle mapy a pomocí
přírodních jevů a znaků,
měřítko mapy
- krádež, ochrana majetku
- ochrana osobních údajů
Poštovní zásilky

- dokáže vyplnit podací lístek a odeslat
balík či doporučený dopis, vyplnit
složenku

- pošta: odeslání balíku,
doporučeného dopisu, vyplnění
složenky

duben

předmět
Matematika 7
měřítko mapy

Praktické
cvičení –
orientace
v přírodě
s mapou a bez
mapy

Praktické
cvičení –
vyplnění
podacího lístku,
složenky

Květen

Rady v domácnosti
červen
- dokáže si sestavit denní případně týdenní
režim a zhodnotit jeho plnění
- umí vyčistit některé skvrny na textilii
- dokáže provést drobné opravy

- denní režim, organizace
domácích prací
- kuchyně, skvrny na prádle,
čištění kovů a skla
- hospodaření s financemi,
nákupy, nákupy potravin,
- drobné opravy (prádlo, hřebík,
šroubek)

Pomůcky: Učebnice, mapy, lékárnička, PC programy, poštovní tiskopisy, šicí potřeby,
DVD (požár, zemětřesení…), počítačové programy, internet

