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Ochrana člověka za mimořádných situací a Obrana vlasti pro 1. – 9. ročník 

Ročník Kompetence Předmět Základní pojmy tématu 

1. 
 

Vím, co je to mimořádná 
událost a umím vyjmenovat ty, 
s nimiž se mohu setkat 
nejčastěji. 

SKN mimořádná situace, požár, povodeň, dopravní 
nehoda 

Chápu, proč probíhá požární 
cvičení na naší škole a jak mi 
může pomoci při skutečném 
nebezpečí. 

TV, 
evakuace 
školy 

poplach, požární cvičení, evakuace 

2. 

Znám čísla jednotlivých složek 
IZS. 

SKN IZS, policie městská/státní/dopravní, 
záchranná služba, hasiči 

Znám základní poučky, kterých 
se mám držet, pokud jsem 
účastníkem/svědkem 
mimořádné události. 

SKN IZS, 112 

3. 

Jsem schopen popsat hlavní 
příčiny mimořádných událostí. 

SKN přírodní katastrofy, nedbalost, zodpovědnost 

Znám bezpečnostní pokyny při 
zacházení s ohněm. 

SKN táborový oheň, plynový vařič, sirky, zkrat 
elektrického vedení 

Umím ohlásit nehodu na 
telefonní číslo IZS. 

SKN IZS, 158, 156, 155, 150 

4. 

Vím, jak se zachovat v případě 
náhlých povodní. 

SKN povodňová pohotovost, protipovodňová 
opatření, krizový štáb 

Znám základní pravidla, pomocí 
nichž lze předcházet 
mimořádným událostem doma 
i v přírodě. 

SKN bezpečnost, domov, ochrana zdraví 

5. 
Vím, k čemu slouží varovné 
signály a jak je rozlišit. 

SKN siréna, poplach 

6. 

Vím, co je to živelná pohroma. VKZ, Z živelná pohroma, bezpečnost 

Umím vysvětlit základní princip 
sopečné činnosti a vím, jak se 
zachovat pokud jsem v 
ohrožení. 

VKZ, Z vulkán, hot spot, ohnivý kruh, magma/láva 

Umím vysvětlit základní princip 
zemětřesení a vím, jak se 
zachovat pokud jsem v 
ohrožení. 

VKZ, Z tektonické desky, sesuv půdy, zlom 

Umím vysvětlit základní princip 
atmosférických poruch a vím, 
jak se zachovat pokud jsem v 
ohrožení. 

VKZ, Z hurikán, tornádo, oko 

Vím, jak se zachovat pokud 
jsem účastníkem/svědkem 
dopravní nehody. 

VKZ IZS, první pomoc, bezpečná vzdálenost 

7. 
Orientuji se v mimořádných 
situacích objevujících se 
nejčastěji v jednotlivých 

Z  
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regionech světa. 

8. 

Vím, jak zacházet s chemickými 
látkami. 

CH, VKZ kyselina, zásada, poleptání 

Orientuji se ve varovných 
značeních na obalech 
chemických přípravků. 

CH, VKZ  

Znám základní postupy pro 
první pomoc při poleptání. 

VKZ  

Vím, jak se zachovat při 
chemickém, jaderném či 
biologickém zamoření. 

VKZ zamoření, plynová maska, „atombordel“ 

9. 

Orientuji se v globálních 
problémech lidstva a jsem 
schopen je blíže popsat. 

Z války, terorismus, znečistění, populační 
exploze, chudoba, náboženské problémy 

Vím, proč vznikají živelné 
pohromy a jak se proti nim 
chránit. 

Z  

 


