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Když už se něco stane a vypadá to jako pořádný malér, je dobré vědět, co máš
udělat, aby to neskončilo úplně nejhůř. V následujících otázkách zjistíme,
jestli si umíš poradit, když takový malér nastane. Neboj, není to na známky.
Jde jen o to, abys v takové situaci dokázal/a pomoci a zachránil/a tak třeba
někomu život. A to je nejvíc na světě! Zakroužkuj odpovědi, které jsou podle
tebe správné. A co nebudeš vědět, to se rychle nauč.
(01) Co uděláš, když se kamarádovi spustí
krev z nosu?
a) raději nic
b) řeknu, ať předkloní hlavu a dám mu studený
obklad vzadu na krk
c) dám mu kapesník, aby se pořádně vysmrkal
(02) Co uděláš, než zavoláš pomoc,
když někoho uštkne had?
a) vysaji jed z rány
b) končetinu znehybním jako u zlomeniny
c) zaškrtím končetinu nad ránou

(05) Co uděláš, když doma začne hořet?
a) uteču rychle pryč
b) schovám se do skříně
c) počkám, až přijedou hasiči
(06) Co uděláš, když tě jenom trošku
kousne pes?
a) ránu si umyji mýdlem a nikomu to raději neřeknu
b) nic, to přejde
c) řeknu to hned rodičům
(07) Napiš číslo na Hasiče:

(03) Co uděláš, když si někdo vyrazí dech?
a) uklidním ho, za chvíli to samo přejde
b) dám mu ihned napít
c) bouchám ho do zad, dokud se nenadechne

..................................................................................

(04) Co uděláš, když uvidíš, že zloděj
vykrádá dům nebo obchod?
a) pokusím se mu v tom zabránit
b) zavolám policii
c) budu ho sledovat, a pak vše řeknu na policii

..................................................................................

(08) Napiš číslo na Záchrannou službu:

(09) Napiš číslo na Policii:
..................................................................................
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