Tísňová volání
Integrovaný záchranný systém
je spolupráce následujících složek
1) Hasičského záchranného sboru České republiky
(hasiči)
+ Jednotky požární ochrany
2) Zdravotnické záchranné
sanitka/ambulance)

služby

(zdravotníci,

3) Policie České republiky (policisté)
při provádění záchranných a likvidačních prací a při
přípravě na mimořádné události.

Volej tel. číslo 112 !!!!

Úkol 1: Prohlédni si obrázky a řekni, co na nich vidíš.

Obr.1

Obr. 2

Obr. 3

Úkol 2: Přiřaď obrázky k jednotlivým složkám integrovaného
záchranného systému (IZS).
Obrázek 1 …………………………………………………………………………………………
Obrázek 2 …………………………………………………………………………………………
Obrázek 3 …………………………………………………………………………………………

Úkol 3: Řádně si prohlédni auta IZS a na linky doplň, co je na nich
napsáno:
Obr. 1 __ __ B U L __ __ C __
RYCH__ __ LÉ__ __ __ SKÁ PO__ __C
Obr. 2 __ A __ I __ I
Obr. 3 __ O L __ C __ __
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Úkol 4: Řádně si prohlédni auta složek IZS a všimni si telefonních čísel,
která jsou na nich napsaná. Čísla vepiš na prázdné linky. Snaž se čísla
zapamatovat.
a) Ambulance ___ ___ ___
b) Hasiči

___ ___ ___

c) Policie

___ ___ ___

Úkol 5: Telefonní čísla si zkus zapamatovat podle toho, na které číslo
končí. Přiřaď telefonní čísla (a,b,c) ke složkám IZS (1,2,3).
Které číslo zavoláš, když chceš volat policii, hasiče či zdravotníky?
1)Policie
2)Hasiči
3) Rychlá lékařská pomoc

a) 150 – na konci je nula jako
rybník
b) 155 – na konci je pětka jako
vozík
c) 158 – na konci je osmička
jako pouta

Úkol 6: Víš, kdy volat jednotlivá telefonní čísla?

112 150 155 158

Úkol 7: Zkus přemýšlet s kamarádem a přiřaď jednotlivá čísla
k situacím: Jaké číslo zavoláš, když…….?
1. jdeš po ulici a najednou uvidíš, že auto srazilo cyklistu?
2. vidíš, že hoří dům?
3. pes spadl do studny?
4. v létě jsi u rybníka a někdo se topí?
5. jsi svědkem toho, že nějaký zloděj ukradl staré paní kabelku?
6. jedeš po dálnici a havarovalo několik aut, lidé jsou vážně
zranění?
7. vidíš, že se ztratilo malé dítě?
8. je velká povodeň?
Úkol 8: Spoj jednotlivá písmena abecedy. O které auto se jedná? Kdo
v něm sedí? Jaké číslo bys zavolal/a, aby na pomoc dojelo tohle auto?
Obrázek vybarvi.

Zapamatuj si, že hasiče zavoláš číslem 150.
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