
Co mám dělat, když…….. 

Ne každý z nás si vždy ví rady, jak se správně zachovat v případě, když se stane nějaký úraz,  jak 

reagovat při dopravních nehodách atd. Lidský život je to nejdůležitější, co člověk má  a  záchrana 

života druhého  a nebo alespoň se podílet na jeho záchraně , je pro většinu z nás prioritou číslo jedna. 

Mezi žáky 5. ročníků zavítala paní J. Lísová, která pracuje jako záchranářka na IZS  v Toužimi. Velice 

ochotně přijala naše pozvání, přestože šla rovnou z 12 hodinové služby  do školy na besedu, nebylo 

na ní znát ani stopy únavy po tak dlouhé ,vyčerpávající službě a ještě s chutí a úsměvem na tváři , se 

aktivně věnovala žákům. 

Ve dvouhodinovém bloku se žáky pracovala  jak po praktické stránce, tak i probrala základní 

teoretické znalosti, který by měl znát každý z nás. Děti si prakticky vyzkoušely stabilizovanou polohu, 

dále viděli masáž srdce na figurínách, které si s sebou záchranářka přinesla.   

V další části jsme probírali, co a jak dělat při opařeninách, omrzlinách, jak zastavit krvácení , co dělat, 

když má někdo epileptický záchvat, když někoho uštkne zmije atd. Připomněla všem žákům, co dělat 

v případě úrazů na kole, jak si zachovat chladnou hlavu a jednat s rozmyslem a v klidu. Telefonní čísla 

na IZS jsou samozřejmostí našich znalostí, ale i přesto děti upozornila na nový aplikační systém 

v chytrých telefonech, kdy si mohou jeho uživatelé stáhnou do telefonu  automatickou linku při 

volání o pomoc v krizových situacích. 

V průběhu besedy ještě ochotně zodpovídala dětem všetečné otázky a nakonec i sama prohlásila,že 

se jí se  žáky  velice dobře pracovalo.Někteří žáci by i rádi jednou pracovali jako záchranáři, a tak jim 

poradila, co pro to musí udělat, aby jednou mohli tuto práci vykonávat. Práce záchranářů je velice 

náročná, stresující , ale určitě přináší  i dobré pocity z  toho, když se podaří zachránit lidský život.  

Je jenom na nás všech, abychom zbytečně nezneužívali těchto linek, protože někdo druhý může 

opravdu pomoc  záchranářů potřebovat a nemusí se jí dočkat, protože si někdo druhý udělal ze 

záchranářů legraci. 

Děkujeme paní J. Lísové za její profesionální přístup a za ochotu přijít mezi žáky, kteří načerpali 

užitečné rady do života . 

                                                                      J. Váňová, L. Matoušová – žáci 5.A., 5.B 

 

  



 

 

 

 

 

 


