
PPřřejeme si krejeme si kráásnsnéé
prpráázdninyzdniny……....

VVššichni se na nichni se na něě ttěěšíšímeme



Pojedeme na horyPojedeme na hory…………

• do Vysokých Tater
• na naše Pulčiny



K vodK voděě……



K babiK babiččce a dce a děědedeččkovikovi……..

a tam býva tam býváá úúžžasnasněě……



A tA třřeba budeme doma eba budeme doma 
s kamars kamaráádydy…………………………

((……vvššude dobude dobřře, doma nejle, doma nejléépepe……..)..)



Na nNa něěkterkteréé vváás upozorns upozornííme a pme a přřejeme si, aby se ejeme si, aby se 
vváám nepm nepřřííjemnosti, nehody a zranjemnosti, nehody a zraněěnníí radraděěji ji 
vyhýbaly.vyhýbaly.

NebezpeNebezpeččíí ččííhháá na kana kažžddéém krokum kroku……



Pozor na neznPozor na neznáámméé osoby !!!osoby !!!

BuBuďďte vte vžždy opatrndy opatrníí, kdy, kdyžž vváás oslovs oslovíí cizcizíí osoba !!!osoba !!!

tel.:tel.:158158



Nedotýkejte se 
nevybuchlé munice !!!

• V případě nálezu a nevybuchlé
munice informujte vždy 
dospělou osobu



KoupKoupáánníí ve volnve volnéé ppřříírodroděě nebývnebýváá
vvžždy bezpedy bezpeččnnéé

•• skoky do neznskoky do neznáámméé vodyvody
•• ppřřeceneceněěnníí plaveckých dovednostplaveckých dovednostíí a sa síílyly



Elektrický proud nám pomáhá, 
ale může nás i smrtelně zranit

Přísný zákaz zasahování do elektrického zařízení všeho 
druhu 
Nedotýkat se drátů s elektrickým vedením ani spadlých 
na zem



CyklistikaCyklistika

Na kole Na kole PouPoužžíívej pvej přřilbuilbu

Ročně havarují tisíce dětí
na kole. Skončí-li jejich 
pády s odřenými lokty 
nebo koleny, mají štěstí.

Reflexní prvky





TuristikaTuristika
Vhodné oblečení s 
ohledem na počasí a 
denní dobu
Dostatek jídla a pití
Lékárnička pro první
pomoc
Mobilní telefon
Mapa

Stanice HS Kohútka
75604 Nový 
Hrozenkov 037

tel.: 597 431 709

mobil: 728 647 879



Hrajeme si?Hrajeme si? Tak tady NE!Tak tady NE!

Vozovka nenVozovka neníí hhřřiiššttěě !!!!!!



Nebudeme se uNebudeme se uččit kouit kouřřitit

FFůůůůůůůůůůjj……



HoHořříííííííííííííí !!!!!!

150150

OpOpéékkáánníí bubuřřttůů

PoPožžáár lesar lesa



HoubaHoubařřeneníí
SbSbíírrááme jenom ty houby, me jenom ty houby, 
kterkteréé znznáámeme

Otrava houbami napOtrava houbami napřř. muchom. muchomůůrkou zelenou, jarnrkou zelenou, jarníí apod. Jed se neniapod. Jed se neniččíí
susuššeneníím, vam, vařřeneníím ani zmram ani zmražženeníím.m.

muchommuchomůůrka zelenrka zelenáá muchommuchomůůrka jarnrka jarníí



V pV přříírodroděě nenneníí vvššechno jedlechno jedléé

NejNejííme neznme neznáámméé
bobule na kebobule na keřříích, ch, 
nenežžvýkvýkááme me 
neznneznáámméé traviny traviny 
ani vani věětvitviččky.ky.

(tis (tis –– vvěětvitviččky a jehliky a jehliččíí
jsou prudce jedovatjsou prudce jedovatéé))



UUšštknuttknutíí zmijzmijíí

UUšštknuttknutíí zmijzmijíí
UUšštknuttknutíí zmijzmijíí je nebezpeje nebezpeččnnéé pro dpro děěti a alergiky.ti a alergiky.
Zdravý Zdravý ččlovlověěk by mk by měěl ul ušštknuttknutíí ppřřeežžíít pouze napt pouze napřř. s v. s věěttšíší úúnavou. navou. 

PrvnPrvníí pomoc:pomoc:
PodpoPodpořřeneníí volnvolnéého krvho krváácenceníí z rz ráány (ne hmony (ne hmožždděěnníím), krytm), krytíí, znehybn, znehybněěnníí, , 
chlazenchlazeníí. . 

U dU děěttíí a alergika alergikůů vvžždy ihned pdy ihned přřivolat RLPivolat RLP 150150



Pozor na vzteklinu !!!Pozor na vzteklinu !!!

VzteklinaVzteklina

PPůůvod:vod: Vzteklina je akutnVzteklina je akutníí virovvirováá nnáákaza teplokrevných kaza teplokrevných žživoivoččichichůů, kter, kteráá
je ze zvje ze zvíířřat pat přřenosnenosnáá i na i na ččlovlověěka. Toto onemocnka. Toto onemocněěnníí postihuje ppostihuje přředevedevšíším m 
centrcentráálnlníí nervovou soustavu a je smrtelnnervovou soustavu a je smrtelnéé. Vzteklina je roz. Vzteklina je rozšíšířřena po ena po 
celceléém svm svěěttěě, a p, a přřes zes záákonem ustanovenou plokonem ustanovenou ploššnou vakcinaci psnou vakcinaci psůů se u se u 
nnáás das dařříí nnáákazu omezit jen velmi pomalu. kazu omezit jen velmi pomalu. 



ZapiZapišš si dsi důůleležžititáá tel. tel. ččíísla!sla!


