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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

V Ý H E R C OV I A S Ú ŤA Ž E M L A D É HO ZÁ C H R A N Á R A
VÝHERCOVIA:
V RÁMCI PROJEKTU
„KAŽDÝ ŽIVOT SA RÁTA...“ BOLI
VYHLÁSENÉ LITERÁRNE SÚŤAŽE:
POVEDZ „NIE“ PRE ŠIKANOVANIE
A MLADÝ ZÁCHRANÁR PÍŠE.

Mária Novotná, ZŠ s MŠ Stráňavy
Janka Dobáková, ZŠ Partizánska Ľupča
Terézia Römerová

Jedna z víťazných prá
Povedz „NIE" pr
c
e šikanovanie! Te
nto výrok asi po
predstavujeme?
ču
jeme dosť často.
Deti, ktoré sú šik
Ale čo si pod ním
anované v škole za
dieľa väčšina st
chrbtami učiteľo
arších žiakov? Al
v, kde sa na tom
ebo domáce šikan
vané dieťa? Obidv
poov
an
ie o ktorom nevie
a tieto prípady sa
nikto, len šikanovyskytujú často
uvedomujú, alebo
pred našimi očam
si nechcú priznať
i, no niektorí si to
, že sa stali sved
si rodičov zavolal
nekami šikanovania.
i do školy kvôli ich
Stali sa prípady,
problémovému die
známky, chodí po
keď
ťaťu, ktoré sa pr
za školu a podobn
estalo učiť, má zlé
e. Rodičia si nech
ich vlastné dieťa
celi pripustiť, že
. Prvé, čo ich v te
by sa takto sprá
j chvíli napadlo bo
svojmu dieťaťu
valo
lo, že zlyhali ako
dostatočne, boli
rodičia, nevenova
mu zlým príkladom
dieťa bolo šikan
li sa
a že sú na vine. No
ované. Kým na to
pravda bola iná –
rodičia prišli, st
zvonil policajt so
ich
alo sa niečo hroz
smutným výrazo
né! Pri dverách
m v tvári a lísto
dieťa spáchalo sa
im začk
om
v rukách, ktorý
movraždu a obes
im oznámil, že ich
ilo sa. Odovzdal
so životom, pret
im lístoček, na kt
ože už nechcelo
orom sa ich dieťa
viac žiť vo svete
lo, veď na svoje
lúčilo
šik
an
ovania. Rodičia ne
dieťa nikdy nepo
chápali, čo sa st
ložili ruku. Aj ta
a vo väčšine prípa
akýto smutný konie
dov aj má. Veď
c môže mať šikan
sa len pozrime ok
náznaky šikanov
ovanie
olo nás a uvidíme
ania. Dočítame sa
,
že všade naokolo
o nich v knihách
roch a v tých najh
sú
, počúvame o nic
orších prípadoch
h v rádiách a te
je konečný výsle
Preto si vstúpme
levízodo
k
smrť.
do svedomia a via
c si uvedomujme
Aj pre tento prípa
, či nerobíme to,
d platí: Nerobme
čo sa druhým ne
iným to, čo nech
be, ale aj kvôli iný
páči.
ceme, aby iní robil
m by sme mali sla
i nám! Nielen kvôli
bších ochraňovať
im samy tento sv
sea brániť pred sv
et ukazovať. Ak
etom šikanovania
nechceme, aby nie
žujme. A potom
a nie
kto ubližoval nám,
už nebudeme mu
an
i my nikomu neub
sieť okolo seba st
alebo inde. Pretož
liále počúvať nové
e bez nej je svet
prípady o šikane
oveľa krajší. Aj
novaniu!
v škole
preto by sme ma
li
po
vedať „NIE" šik
Ak by ste aj vy
aboli niekedy sved
kom šikany, alebo
držte to v sebe,
by
nebojte sa a nesp
st
e
bo
li
šik
an
ovaní práve vy, ne
oliehajte sa na to
Zdôverte sa s tý
, že toho, kto vás
m problémom ro
šikanuje, to raz pr
dičom, pani učite
veríte! Uvidíte
ejde.
ľke alebo blízkem
samy, že sa prob
u
ka
marátovi, ktorém
lém určite vyrie
zaslúžene potres
u
ši a ten, kto vám
taný a už vás nik
spôsobil bolesť,
dy nebude poniž
zdôveríte a povie
bude
ov
ať
!
Vš
te „NIE"!
etko bude lepšie
, keď sa niekomu
Janka Dobáková,
ZŠ Partizánska Ľu
pča
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MILÍ ČITATELIA,
každý z vás už určite rozmýšľal nad svojím budúcim povolaním. Niekomu sa to môže zdať zavčasu, no iní môžu byť od detstva presvedčení
o tom, čo ich čaká. Možno úspešná dráha profesionálneho pilota, lekárky, či záchranára.
Priznám sa, ja sám, keď som bol malý chlapec, som chcel byť hasičom. Dnes pracujem na
celkom inej pozícii, no aj napriek tomu som
presvedčený, že ľudské životy sú to najcennejšie, čo máme. Ľudia v ohrození sú mnohokrát odkázaní na pomoc iných. Keď aj nie ste priamo
v ohrození, je dôležité, aby každý z nás vedel,
čo v takomto prípade robiť. Dôležitú úlohu zohráva prevencia malých i veľkých.
Časopis Mladý záchranár je veľmi dobrou formou sprostredkovania informácií o znižovaní
úrazovosti všetkých detí v školskom veku. Na
jeho stránkach nájdu školáci námety so záchranárskou tematikou, v rámci ktorej môžu načerpať nespočetné množstvo nových informácií.
Oboznámia sa vtipnou formou s poskytnutím prvej pomoci, ale dozvedia sa i dôležité telefónne
čísla, na ktoré volať v prípade núdze.
Prevencia vo vzdelávaní žiakov nesmie chýbať na žiadnej základnej škole. Verím, že dnešné deti chápu princípy kamarátstva, spolupatričnosti, ochoty pomôcť ako aj odvahy. Byť
ozajstným mladým záchranárom si vyžaduje
dávku ctižiadostivosti a zápalu pre vec. Mladý
záchranár vie svojim kamarátom vysvetliť v každej chvíli, ako predísť nerozumným rozhodnutiam, aby neohrozili seba a svoje okolie.
Podporujem myšlienku prevencie detí pred
negatívnymi javmi ohrozujúcimi život a zdravie,
ako aj zásady bezpečného správania v škole,
doma, v doprave a počas mimoškolských aktivít,
ktoré sa takýmto spôsobom dostanú do podvedomia detí. Všetkým aktívnym i pasívnym mladým záchranárom prajem veľa odvahy a trpezlivosti pri náročnej príprave, ktorá bude určite
oplatená úspechom.
Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja
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AGRESIVITA

ZA TO SA
POMSTÍM!
PRIDÁTE SA?

TROCHU HO
VYSTRAŠÍME.

TRIEDNICKÁ HODINA

ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI

TVOJE SPRÁVANIE
SA EŠTE VIAC ZHORŠILO. BUDEM TO
RIEŠIŤ ZNÍŽENÍM
ZNÁMKY ZO
SPRÁVANIA.

CHALANI, TENTO PARK
JE IDEÁLNE MIESTO
JASNÉ!

TADIAĽTO BEHÁVA, TU SI PROFÁKA
PODÁME...

VZDUCH
JE ČISTÝ,
ZAČÍNAME!

ÁÁÁÁÁ!
V PARKU LEŽÍ ZRANENÝ
ČO CHCETE? MUŽ, JE CELÝ DOBITÝ,
PREČO?
ALE DÝCHA! PROSÍM
RÝCHLO...!

UŽ IDEŠ
K ZEMI,
PROFÁČIK!

LINKA 112

MLADISTVÝ TOMÁŠ
A JEHO KAMARÁTI
SÚ OBŽALOVANÍ ZO SPÁCHANIA
TRESTNÉHO
ČINU UBLÍŽENIA NA
ZDRAVÍ FORTOTO NÁM POMOU SPOMÔŽE NÁJSŤ PÁCHALUPÁCHATEĽA TOHTO SKUTKU.
TEĽSTVA.

BOLI PIATI. JEDNÉHO SOM POZNAL
PO HLASE. ŽIAĽ, JE TO
MÔJ ŠTUDENT...

PREČO SOM PODĽAHOL
ZLOSTI A KONAL IMPULZÍVNE?! ZNIČIL SOM ŽIVOT PROFESOROVI, KAMARÁTOM
A SEBE.
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Ani nechcete a môžete niekomu ublížiť alebo ho zabiť... Stať sa to môže
Í
veľmi ľahko. Rozpoviem Vám skutočný príbeh.
Ako prváci na gymnáziu sme po vyučovaní mali hodinu plávania. Po skončení
vyučovania sme sa obe triedy prvákov presunuli pred plaváreň. Museli sme ešte
chvíľu čakať, kým nás pustili dnu. Ako sme stáli pred vchodom, spolužiak Štefan začal
biť Mirka z druhej triedy. Mirkovi často robili zle, pretože bol drobnej postavy, utiahnutý,
tichý a bol z veľmi skromných rodinných pomerov.
Ja však trpím silnou a nevyliečiteľnou alergiou. Som alergický na to, keď silnejší robí
zle slabšiemu. Priskočil som preto hneď k Štefanovi a „zdrapil“ som ho za jeho bielu košeľu v oblasti hrudníka so slovami: „Čo mu robíš zle!” V tom okamihu Štefan vypleštil oči,
akoby videl zjavenie. Nebolo to zjavenie, ale vyrazený dych, čo som zistil veľmi rýchlo.
Štefan s vypleštenými očami a s ústami otvorenými dokorán lapal po dychu a rukami sa
chytal za hrudník. Postupne sa zväčšoval jeho predklon a začal ísť do kolien a do šoku.
Pozeral som sa na Štefana, ktorý sa pred mojimi očami v priebehu niekoľkých sekúnd
menil ako chameleón. Nesplynul s pozadím, ako to dokáže chameleón, ale naberal fialovú farbu. Pery mu navreli a ofialoveli, prvé články prstov na nechtoch sa mu tiež sfarbili do fialova. Išlo to veľmi rýchlo a všetko sa udialo v priebehu 10 – 15 sekúnd, pretože
som Štefana chytil za košeľu v okamihu, keď bol práve vydýchnutý.
Skúste vydýchnuť a stopnúť si čas, koľko vydržíte bez dychu. Ako teraz skúšate zadržať
dych, tak zatiaľ Štefan už začal „mlieť z posledného“. Vedel som, že okamžite potrebuje
pomoc. Oči mi padli na telefón na vrátnici. Chcel som privolať rýchlu zdravotnú pomoc
na čísle 155. No hneď som túto možnosť zavrhol, pretože Štefan potreboval pomoc okamžite. Našťastie, vďaka krúžku prvej pomoci, ktorý som navštevoval ešte na druhom stupni
základnej školy, som vedel, čo mám robiť. Zúročil som tú skutočnosť, že naše družstvo vyhralo školské kolo súťaže poskytovania prvej pomoci. Preto som konal!
Štefana som otvorenou dlaňou rázne uderil medzi lopatky chrbta. Ale predstavte si,
nič! Štefan sa stále dusil. Znervóznel som. Čo som sa naučil, akosi nefungovalo. Nezostávalo mi nič iné, len ho opäť uderiť medzi lopatky o čosi silnejšie. Opäť nič! Zle som sa naučil poskytnúť prvú pomoc? Uvedomil som si, že ak Štefan upadne do bezvedomia, budem ho musieť oživovať. Viete, v takýchto chvíľach vám letia myšlienky rýchlejšie ako
v tom najvýkonnejšom počítači.
Začal som si uvedomovať vážnosť situácie. V pamäti som listoval, ako sme sa to učili?
Úder medzi lopatky sa má vykonať v takýchto prípadoch trikrát, tak som ho opäť dlaňou
udrel medzi lopatky. Rana krásne sadla, pretože udierať medzi lopatky, keď je postihnutý v podrepe a v predklone, nie je problém. Ako dopadol tvrdý úder, v tom okamihu Štefan prehovoril: „Hovädo“ a dosť rázne, čo ma prekvapilo. Vidíte, takto ma počastoval kamarát, ktorému som práve zachránil život! Je pravda, že skoro som mu ho pred krátkym
časom zobral, ale aspoň prejav malej vďaky za záchranu by ma potešil.
Štefan zhlboka dýchal ešte veľmi dlho, potreboval sa okysličiť. Kamaráti si Štefana potom dlho doberali, že prvé slovo, ktoré vypustil z úst, bola nadávka. Bola vyslovená neskutočne hrdelným hlasom, ktorý išiel doslova až z pľúc, pretože bez vzduchu sa pekne spisovne artikulovať nedá.
Keď sa Štefan trošku predýchal, vysvetlil mi to. Ako som mu nechtiac vyrazil dych,
chcel mi hneď nadať. Keďže mal slovo na jazyku a vyrazený dych mu ho nedovolil vysloviť, bolo to prvé slovo, ktoré po úspešnom poskytnutí prvej pomoci a ešte pred prvým nádychom povedal.
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Po takejto skúsenosti som si na celý život zapamätal, ako ľahko je možné ublížiť alebo
i zabiť človeka. Stačilo jedno nevinné chytenie za košeľu a slabé zatlačenie hrudníka,
ktoré spôsobilo vyrazenie dychu.
Najsprávnejší výraz, ktorý ma teraz napadá, je slovo vďaka. Vďaka tomuto zážitku sa
vyhýbam všetkým konfliktom, ktoré by mohli prerásť do bitky. Párkrát som sa musel brániť, keď ma napadli arogantní chlapi bez zjavnej príčiny, ale vždy to dobre skončilo.
Po týchto skúsenostiach som sa stal ešte opatrnejší a agresívneho človeka pri prvom
náznaku problému radšej rýchlo obchádzam. Zapamätajte si, že skutočný chlap si nemusí dokazovať svoje schopnosti v bitkách. Nie nadarmo sa hovorí, že múdrejší ustúpi,
o čom som sa veľakrát presvedčil.
Pri bitkách každoročne dochádza k ťažkým ublíženiam na zdraví, ba aj k zabitiu. Preto je zbytočné dostať sa do problémov, z ktorých už nie je cesty späť. V takýchto prípadoch cesta smeruje za mreže niekedy aj na dlhé roky. Treba mať vždy na pamäti svoje
správne smerovanie, nenechať sa vtiahnuť do bitky a nedať sa vyprovokovať.

Určite sa dostaneš do situácie, kedy si na kamaráta
alebo niekoho iného nahnevaný:
1. Ak sa s niekým dostaneš do konfliktu, určite ho nerieš násilím. Násilie plodí násilie.
2. Ak budeš riešiť spor násilím, môžeš niekomu ublížiť alebo mu spôsobiť ujmu na zdraví
aj s trvalými následkami. Môžeš zaviniť aj jeho smrť.
3. Ak je priateľ nahnevaný, pokús sa ho upokojiť.
4. Porozprávajte sa o probléme a pokúste sa nájsť riešenie.
5. Ak problém nevieš riešiť hneď, porozmýšľaj o ňom v pokoji a vyber také riešenie, ktoré je pre teba najlepšie. Nezabudni to oznámiť aj druhej strane, či takéto riešenie
prijme.
6. Ak nevieš nájsť riešenie sám, porozprávaj sa s niekým, komu dôveruješ.
7. Nauč sa tolerovať okolie aj názory iných.
8. Pamätaj, nevhodné slovo a úder v hneve nikdy nevezmeš späť.
Michal (15) cez prestávku v 8. C triede bodol štetcom do hrudníka Jakuba (13). Asi 30 cm drevená rúčka štetca zasiahla chlapcov hrudník. Jakub na následky zranenia zomrel. K nešťastiu došlo z nevinnej hádky počas prestávky.
Zdroj: www.topky.sk

Dieťa získava od rodičov, starých rodičov a blízkeho okolia modely správania. Veľmi citlivo vníma správanie, emócie a vibrácie celkovej atmosféry svojho okolia. Takto získané modely správania na dieťa vplývajú po celý jeho život.
Preberanie modelov správania prebieha na podvedomej úrovni. Dieťa sa stáva presným zrkadlom svojho okolia.
Čo vám tým chceme povedať? Neovplyvňuje vás len vaše najbližšie okolie. Okrem toho aj všetko zlo, násilie, agresivita a nemorálnosť, ktorú vidíte v televízii, v počítačových hrách a v tlači sa do vás zapisuje. Aj násilie, ktoré vrcholí
zabíjaním, vytvára modely správania pre reálny život. Či chcete, či nechcete, je to vo vás zafixované. Hranica medzi
virtuálnym a skutočným svetom je často ako tenké priezračné sklo.
Niekto vás nahnevá, niekto vám vezme desiatu... Vo vašom podvedomí sú zapamätané modely správania aj týchto
problémov. A preto v reálnej situácii automaticky - podvedome využijete vami zapísané modely správania. Veď ste to
už predsa tisíckrát videli v televízii, veď ste sa to už tisíckrát hrali v počítačových hrách...
A v zlomku sekundy sa z vás môže stať násilník a môže sa zmeniť celý váš budúci život. Všetko sa to udeje proti
vašej vôli, podvedome, v zlomku sekundy, bez vášho vedomia.
Buďte opatrní, citlivo zvažujte, čo pozerajú vaše oči, čo počúvajú vaše uši a čo činia vaše ruky...

ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI

O CHVÍĽU KONČÍ VYUČOVANIE.
KTO ODPREVADÍ PEŤA
DOMOV? NECÍTI
SA DOBRE...
JA! JA
PÔJDEM!

SKUTOČNÉ
KAMARÁTSTVO
VĎAKA,
MAŤO.

UVARIL SOM TI
ČAJ. NAPI SA,
POTREBUJEŠ VEĽA
TEKUTÍN.

MAŤO,
TAK SOM
DOMA...

TU
BÝVAŠ?
POĎ, POMÔŽEM
TI, LEDVA STOJÍŠ
NA NOHÁCH.

ÁÁÁCH... JA MÁM
VŠETKO, A NIE SOM
SPOKOJNÝ.

EŠTE PRED TRÉNINGOM STIHNEM POZRIEŤ PEŤA.

NA DRUHÝ DEŇ
PEŤO NEMÁ ANI TOĽKO
VECÍ NA OBLEČENIE ...
A JA ICH MÁM TOĽKO.

AKO BY
SOM MU
POMOHOL?

MAMI, CHCEL
BY SOM PEŤOVI DAROVAŤ OBLEČKO,
KTORÉ MI JE UŽ
MAL É .

CELÝ SOM SPOTENÝ.

ŽIADNY PROBLÉM! VYRIEŠI
TO MÔJ DRES ...
MAŤO, TVOSME AKO
JE TRIČKO
DVAJA BRATIA!
NOSÍM
NAJRADŠEJ.

SKVELÉ,
MAŤKO!
MÁŠ DOBRÉ SRDCE.
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SKUTOČNÉ KAMARÁTSTVO

Bol som šiestakom na základnej škole. Môj bežný deň sa skladal z toho, že ráno
som vstal, na stole ma čakali raňajky, obliekol som si značkové veci a otec ma zaviezol autom do školy. Nemal som veľa kamarátov, lebo som bol dosť veľký chválenkár. Po vyučovaní som sa naobedoval a vrátil sa domov. Mal som absolútnu voľnosť,
a tak som si doma robil, čo sa mi zachcelo. Popoludní som ešte chodieval na futbalový
tréning. Večer som sa trochu venoval učeniu. Po výbornej večeri, ktorú pripravila mama, a večernej hygiene, som si ľahol spať.
Napriek tomu, že v detskej izbe som mal čisto a príjemne teplo, nemohol som zaspať.
Prehadzoval som sa zo strany na stranu a nevedel som prísť na to, čo sa deje. Veď deň
bol pohodový. Nič mi nechýbalo, nič ma netrápilo, ba dostal som aj vreckové, tak prečo
nemôžem spať? Nad ránom som od únavy zaspal. Bola to dlhá a ťažká noc.
Nastávajúce dni mali rovnaký priebeh. Napriek tomu, že boli bezproblémové, večer
nie a nie zaspať. Každý večer som bol smutnejší, bez nálady a nepokojný. Čo sa so mnou
deje? Odpoveď neprichádzala.
Jedného dňa na konci poslednej vyučovacej hodiny prišlo spolužiakovi Petrovi zle. Pani učiteľka sa opýtala, kto je ochotný ho odprevadiť domov. Rýchlo som sa prihlásil, veď
to bola možnosť uliať sa z vyučovania. Peter sa sotva držal na nohách a musel som ho podopierať. Pomohol som mu do postele. Na čelo mu vystúpili kvapky potu a bolo vidieť, že
má teplotu. Uvaril som mu čaj a rozlúčil som sa. Napriek tomu, že sa cítil veľmi zle, jasným a kamarátskym hlasom mi poďakoval za pomoc. Veľmi ma to dojalo. Večer som zaspával trochu lepšie.
Na druhý deň ma pani učiteľka poprosila, aby som sa po vyučovaní u Petra zastavil,
odniesol mu úlohy a zaželal skoré uzdravenie. Veľmi sa mi nechcelo, ale patrilo sa pani
učiteľku poslúchnuť. Po skončení vyučovania som sa vybral navštíviť spolužiaka. Keď som
vošiel k nemu do izby, na tvári mal skleslý výraz. Keď ma zbadal, rozveselil sa. Bolo vidieť,
že ho moja návšteva potešila.
Mokré pyžamo dokazovalo, že Peter má vysokú teplotu. Chcel som, aby sa prezliekol do
suchého oblečenia. Keď som však zistil, že si nemal čo prezliecť, rýchle som zo svojho
ruksaku vybral futbalový dres. Pomohol som mu ho obliecť, uvaril som čerstvý čaj, porozprával som, čo je nové v škole a odovzdal pozdravy od spolužiakov a pani učiteľky so želaním skorého uzdravenia. Cítil som sa tak dobre, že som mu sľúbil, že prídem aj nasledujúci deň.
Zabehol som domov po druhý dres, a preto som na tréning trochu meškal. Trénerovi
som sa ospravedlnil a vysvetlil dôvod môjho oneskorenia. Pochválil moje konanie. S dobrou náladou som sa vracal domov.
Rodičom som porozprával o návšteve u spolužiaka Petra a poprosil som ich o dovolenie podeliť sa s ním o moje oblečenie, nakoľko spolužiak žil v skromnejších rodinných pomeroch a mal troch mladších súrodencov. Spolu s mamou sme všetko pripravili a ja som
zaspával oveľa ľahšie ako predchádzajúce večery. Tešil som sa na nasledujúci deň, že
prekvapím svojho nového priateľa.
Po skončení vyučovania som bežal ku kamarátovi a keď som vyťahoval oblečenie
z tašky, mal som veľkú radosť, že mu môžem takto pomôcť. Peter sa od dojatia rozplakal.
V ten deň som zaspával s dobrým pocitom a ráno som bol svieži ako rybička. Tešil som
sa na poobedie, že opäť navštívim spolužiaka.
Peter vyzdravel a jeho rodičia ma pozvali na sobotňajší obed. Poďakovali sa mi za moju starostlivosť, pomoc a obetavosť. Stali sme sa nerozlučnými kamarátmi a vo všetkom

SKUTOČNÉ KAMARÁTSTVO
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sme si pomáhali. A mne sa vrátil dobrý spánok. Odpoveď na moju otázku, prečo som nemohol spávať, som nenašiel v hlave ale v srdci. Robením dobra sa mi do srdca vrátila
láska, ktorá ma napĺňala pokojom a radosťou.
Čas pomaly plynul a spolu s Petrom,
už ako študenti, sme trávili leto pri jazere. Bol krásny slnečný deň a pri jazere bolo veľa ľudí. Peter sa vyhrieval
na slniečku a ja som si išiel zaplávať.
Odrazu som dostal do nohy kŕč a začal som sa topiť. Ľudia na brehu jazera ma videli, ale do vody bez váhania
za mnou skočil len jeden človek, môj
najlepší kamarát Peter. Skočil do jazera a vytiahol ma na breh.
ZACHRÁNIL SI
MI ŽIVOT.
ĎAKUJEM.

ROBIL SI DOBRO
A DOBRO SA TI
VRÁTILO.

Uvedomil som si, že mi zachránil život. Bol
som mu za to nesmierne vďačný. Peter mi
však povedal: „Robil si dobro a dobro sa ti
vrátilo.“
Peter si nerobil zásluhy, jeho skromnosť
som si vždy vážil. Hlavou mi v tej chvíli prebehli spoločné roky prežité s kamarátom
a uvedomil som si, ako ma zmenilo jedno pomocné podanie ruky.
Váš Maťo

SKUTOČNÝ
PRÍBEH

Skutočný kamarát je na nezaplatenie. Mnohí z vás si teraz položia otázku: „Kde ho ale
vziať?“ Skutočný kamarát „nepríde“ len tak, sám od seba, a povie: „Tu som.“ Kamarátsky
vzťah sa dlhodobo formuje. Ťažké životné okamihy z bežného kamarátstva môžu urobiť
skutočné priateľstvo. Spoločne prekonané problémy, nezištná pomoc, podaná ruka
v pravý okamih, toto všetko zoceľuje kamarátstvo na pevnú oceľ, ktorá vydrží.
Hlavná zásada je tá, aby človek v priateľskom vzťahu nevidel svoj prospech, ale dobro svojho kamaráta. Vyžaduje si to veľa úsilia, námahy a uskromnenia. Ale stojí to zato.
Keď budete mať problém, zavoláte skutočnému kamarátovi a určite sa mu dovoláte.
U kamaráta v autoservise pracovali dvaja mladí automechanici. Pred zimou nalievali do áut nemrznúcu
zmes. Zvyšok zmesi neskúsení chlapci preliali do fľašky od malinovky a položili na stôl. Zmes bola žieravá
látka, ktorá leptá živé tkanivá. Už malá dávka je smrteľná a môže zabiť človeka. Kamarát bol smädný, pochytil
fľašu a bezmyšlienkovite vypil asi dva hlty. Jeho sliznica v ústach a v hrdle okamžite reagovala. Hneď začal
vypľúvať krv. Preľakol sa. Vytočil moje telefónne číslo a žiadal ma o pomoc. Dovolal sa...
Povedal som, aby nevyvolal zvracanie, že privolám rýchlu zdravotnú pomoc a ďalšieho priateľa, ktorý bol
nablízku... Kamaráta hospitalizovali a ja som celú noc zostal pri ňom a pomáhal s liečbou. Lekár mal o neho
veľké obavy, nakoľko jeho zdravotný stav bol vážny. Išlo mu doslova o život... Našťastie všetko, aj vďaka
rýchlej priateľskej pomoci, dobre skončilo. Kamarát mi povedal, že volal práve mne, lebo vedel, že ako jeho
skutočný priateľ mu pomôžem.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA
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BEZPEČNE V ZIME

ZPEČNÉ
V ZIME JE NEBE
BICYKLOVANIE

BICYKLOVANIE NA ZASNEŽENEJ
CESTE JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!
Ak je na cestách sneh, radšej nejazdi na bicykli. Ak si starší a trúfaš si vyskúšať šmyky na snehu, využi na to bezpečné miesta s minimálnou dopravou.

POUŽÍVAJ CYKLISTICKÚ
PRILBU, PRÍPADNE LYŽIARSKU,
POD KTORÚ SA TI ZMESTÍ
ZIMNÁ ČIAPKA!

NKOVANIE
NEBEZPEČNÉ SÁ

POZÓÓÓR
VLAK!

DOJAZD PRI SÁNKOVANÍ
MUSÍ BYŤ BEZPEČNÝ!
Pre svoju bezpečnosť dbaj, aby dojazd pri sánkovaní nesmeroval:
na cestu – hrozí zrážka s autom
k potoku a jazeru – hrozí pád do vody a utopenie
Nezabudni, že nie vždy sa dajú sánky
ubrzdiť tak, ako si zaumieniš.
KAŽDÝ NOVÝ SVAH SI VYSKÚŠAJ
S POSTUPNÝM ZVYŠOVANÍM
DĹŽKY ZJAZDU!

NIKDY SA NESPUSTI
NA PRVÝ RAZ HNEĎ
Z VRCHU KOPCA!

SKUTOČNÉ PRÍBEHY:
Trojročná Vaneska a deväťročný Lacko sa
išli sánkovať. Kopec mali blízko domu a svah
končil pri rieke. Deti sa bez dozoru dospelej
osoby sánkovali a spadli do rieky. Obe deti sa
v rieke utopili.
Osemročný Samko sa spúšťal na boboch
z cesty, asi 100 metrov od domu. Chlapček pri
spúšťaní zo zasneženej cesty vletel rovno pod
kolesá auta. Samko umrel priamo na mieste
nešťastia.

PRI SÁNKOVANÍ PRE
ZVÝŠENIE SVOJEJ BEZPEČNOSTI
POUŽÍVAJ LYŽIARSKU PRILBU.
Môžeš spadnúť zo sánok, druhé sánky
ťa môžu v rýchlosti zasiahnuť do hlavy. Ak je málo snehu, môžeš hlavou
padnúť na tvrdý kameň...
NIKDY SA NESÁNKUJ NA ŽELEZNIČNOM
ALEBO CESTNOM NÁSYPE!

13

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

BEZPEČNÉ PRECHÁDZANIE CHODCOV CEZ VOZOVKU
Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre
chodcov, nadchod alebo podchod.

NIEČO UŽ
VIEME A NIEČO
SA NAUČÍME...

Na priechode pre chodcov sa chodí
vpravo.
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod
pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä
tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale
v skupinách.

Cez zimné mesiace prechádzame cez
vozovku veľmi opatrne.

Ak chodec vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže
cez vozovku bezpečne prejsť, nesmie
vstupovať na vozovku, a to ani pri použití
priechodu pre chodcov!

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak
prichádza vozidlo s právom prednostnej
jazdy. Ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania
uvoľniť priestor na prejazd.

BRZDNÁ DRÁHA ÁUT CEZ ZIMU PRI
RÝCHLOSTI 50 KM/H V OBCI/MESTE
MÔŽE BYŤ AJ CEZ 78 METROV!

CHODCI SÚ POVINNÍ
UMOŽNIŤ ELEKTRIČKE PLYNULÝ PREJAZD!

Novela cestného zákona od
1. novembra 2011 pre chodcov,
okrem iného, prikazuje povinnosť umožniť plynulý prejazd
električiek na priechodoch
pre chodcov.

STOJ, MY CHODCI
MUSÍME DAŤ PREDNOSŤ
ELEKTRIČKE!

BRZDNÁ DRÁHA ELEKTRIČKY

Odborníci stanovili brzdnú
dráhu električky pri 40-kilometrovej rýchlosti 55 metrov.
Ale mysli na to, že električka
môže ísť aj cez 50km/hod, čo
predlžuje jej brzdnú dráhu
o ďalšie metre!

AK ZRAZÍ ELEKTRIČKA
CHODCA, TAKÉTO NEHODY
MÁVAJÚ ČASTO TRAGICKÉ
NÁSLEDKY.

ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI

SUPER,
IDE SA!

IDEME K NÁM?
UKÁŽEM TI MÔJHO PSÍKA A NAPÍŠEME SI ÚLOHY.

CUDZÍ ČLOVEK

AKÝM ČÍSLOM PODELÍME 72, ABY ZOSTALO
ČÍSLO 8?

TVOJ PSÍK
JE CHUTNÝ.

ČÍSLO
9.

IDEME SA
EŠTE HRAŤ SO
PSÍKOM?
I ČOKOLÁDA
JE CHUTNÁ,
PONÚKNI SA.
MAŤKA, KDE SI? JE NESKORO, UŽ SI MALA
BYŤ DOMA.

UŽ TI
TO IDE!
SKRÁTIM
SI CESTU
CEZ PARK.

SOM U KAMOŠKY, ALE
UŽ BEŽÍM...

NEVIDELA SI
ČIERNEHO PSÍKA?
CHUDÁČIK, STRATIL SA MI.

NEVIDELA
SOM HO,
UJO!

DIEVČATKO,
PROSÍM,
POMÔŽ MI
HO NÁJSŤ.

POMÓÓÓC!

ODBEHOL
ASI TAM DO
KRÍKOV.

POMÓÓÓC!

CUDZÍ ČLOVEK
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SKUTOČNÉ

PRÍBEHY

Aby ste vedeli, aké nebezpečné môže byť stretnutie s cudzím človekom, uvedieme dva skutočné príbehy:
Neznámy muž vlákal v jeden sobotný podvečer v Slanci v okrese Košice – okolie
12-ročné dievča do dvora rodinného domu. Muž dievčaťu nahovoril, že v dome je
jej brat. Keď bola pri dverách, zrazu ju muž udrel drevenou palicou do záhlavia
a vtiahol do kuchyne. Dievča sa mu vytrhlo a utekalo von, pri vchode ju však násilník dobehol a snažil sa ju dotiahnuť späť. V tej chvíli našťastie išiel okolo náhodný
chodec, ktorý na neznámeho zakričal. Muž sa zľakol a utiekol. Dievčaťu spôsobil
zranenia, z ktorých sa bude liečiť asi šesť dní.
Zdroj: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice, 19. 4. 2010

Príbeh Rakúšanky Nataschy Kampuschovej sa začal 2. 3. 1998, keď sa po hádke
s mamou v to ráno vybrala do školy. „Vstala som skoro. Bola som smutná. Pohádala
som sa s mamou, lebo otec ma domov priviedol neskoro.“ Natascha zdôraznila, že
vzťah s rodičmi mala vždy dobrý. Už z niekoľkých metrov videla Priklopila – svojho
únoscu stáť pri aute a mala nepríjemný pocit, že by mala ísť na druhú stranu ulice.
Zlé tušenie však odignorovala a pokračovala v ceste a to sa jej nevyplatilo. Priklopil
ju schmatol, strčil do auta a odviezol na neznáme miesto. Jej prechodným
domovom sa stala kobka pod garážou. Ako desaťročná školáčka sa stala obeťou
únosu a strávila následne 8 rokov (3096 dní) ako rukojemníčka svojho únoscu v jeho
dome v dolnorakúskom Strasshofe.
Zdroj: www.tvnoviny.sk, 15.7. 2010, TASR

CUDZÍCH ĽUDÍ

Cudzích ľudí môžeme stretnúť skoro všade: na ulici, pri doSTRETÁVAME
me, v pivničných priestoroch, pred výťahom, vo výťahu, v parVŠADE!
ku, v obchode, v autobuse, vo vlaku, pri škole, v podchode. Kde
všade ste vy stretli cudzích ľudí?
Keď uvidíme človeka prvýkrát, vieme odhadnúť aký je to človek? Vieme povedať, či je dobrý alebo zlý? Dokáže to niekto
z vás? To nedokáže nikto na svete. Vidíme len jeho zovňajšok:
či je to muž alebo žena, mladý, starší, starý, vysoký, nízky, tmavý, blond, má krátke alebo dlhé vlasy, hnedé oči, má zaujímavú
tašku, moderný mobil, je pekne oblečený a podobne. Vnímame aj jeho vystupovanie a správanie.
Cudzí človek môže byť: milý, s príjemným hlasom, môže sa
KONTAKTOVANIE
nám pekne prihovoriť. Ale dokazuje to jeho dobrotu a jeho skuSA S CUDZÍM ČLOVEKOM
točné úmysly? Vbehla vám už niekedy do domu alebo pivnice
MÔŽE BYŤ PRE VÁS
NEBEZPEČNÉ!
myš? Ak áno, ako ste ju chytali? Predpokladám, že ste sa ju
snažili nalákať na najlepší a najvoňavejší syr alebo na vynikajúcu slaninku. Vidíte, keď niekoho chcem „chytiť“, budem na
neho milý a dobrý. Presne ako sa píše v rozprávkach: „navonok ako baránok a vo vnútri zlý vlk!“ Takýto môže byť aj cudzí
človek. Do jeho vnútra nevidíme a nevieme, aký vlastne je!
Zapamätáme si, že na základe vonkajších znakov nedokážeme nikdy posúdiť či je človek dobrý alebo zlý. Preto kontaktovanie sa s cudzím človekom môže byť nebezpečné.
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CUDZÍ ČLOVEK

KONTAKTOVANIE S CUDZÍM ČLOVEKOM
MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNÉ, PRETO:
S CUDZÍM

Pokiaľ je to možné, budem chodiť aj cez deň v skupinke. Je to
ČLOVEKOM NIKDY
bezpečnejšie, nielen z dôvodu rizika stretnutia s cudzou osoNIKAM NECHOĎ!
bou, ale aj prepadnutia – zlý človek mi môže vytrhnúť z ruky
mobil, strhnúť retiazku, vytrhnúť tašku či ukradnúť mi peniaze.
Nikdy nebudem sám chodiť po opustených, tmavých a neosvetlených miestach.
NEDÁM SA ZLÁKAŤ, ak ma osloví neznámy človek, napríklad:
- s prosbou o pomoc pri hľadaní strateného psíka
- s prosbou o odnesenie tašky k nemu domov
- ak ma volá do vchodu domu alebo bytovky a podobne
- ak ma bude volať do auta, že ma odvezie, napríklad domov
- ani keby ma oslovoval menom, veď také triky ja už dávno
veľmi dobre poznám. Rýchlo budem utekať preč a hlasno kričať o pomoc!
NIKDY NIKAM NECHODÍM S CUDZÍM ČLOVEKOM! Ani vtedy, ak mi povie, že ho poslali
moji rodičia. Rodičia by mi zavolali na mobil, alebo by mi to vopred povedali osobne.
Ak budem mať pocit, že ma niekto sleduje, budem rýchlo utekať na najbližšie miesto,
kde je veľa ľudí! Ale nebudem bezhlavo utekať cez cestu, mohlo by ma zraziť auto!
Naučím sa adresu, kde bývam, telefónne číslo domov a telefónne čísla na mobilné
telefóny rodičov. Všetky tieto údaje a aj telefónne čísla do ich práce si zapíšem do
žiackej knižky.
Vo svojom mobilnom telefóne si nastavím rýchlu voľbu na svojich rodičov. Keď budem náhodou v ohrození, nesmiem strácať čas.
Rodičom vždy poviem, kam idem, s kým a kedy sa vrátim domov. Ak by sa niečo zmenilo, okamžite im zavolám a informujem ich.
Nikdy sa nenechám hladkať, či ohmatávať cudzími ľuďmi. Ak mi niekto cudzí navrhne, že ma odprevadí, poviem, že čakám na rodiča, prípadne, že neďaleko ma už čaká mama alebo otec.
Ak sa dostanem do nebezpečnej situácie a útek nie je možný, budem hlasno kričať
o pomoc, určite to niekto začuje a pomôže mi.
Nikdy si nič nevezmem od cudzieho človeka! Aj keby to bol môj obľúbený cukrík!
Nikdy neotvorím byt cudzej osobe! Cudzí človek sa môže
vydávať za poštára a môže mi povedať, že zastupuje koPOZOR, CUDZÍ
legu, ktorý nie je v práci a priniesol súrnu poštovú zásielČLOVEK MÔŽE BYŤ AKO
VLK V OVČEJ KOŽI!
ku. Cudzí človek sa môže vydávať aj za opravára alebo
NEVER CUDZÍM ĽUĎOM!
pracovníka vodárne, ktorý prišiel odčítať spotrebu vody,
pracovníka plynárne, ktorý prišiel odpísať stav plynomeru. Neotváram ani osobe, ktorá by ma prosila o pomoc.
Takúto osobu nepoznám a viem, že pod zámienkou sa
môže snažiť dostať do bytu. Keby sa niekto dobýjal do
bytu, zavolám na políciu alebo na tiesňovú linku 112! Ak
osobu poznám po hlase, vždy si ju overím cez priezor.
Vchodové dvere pomocou elektrického ovládania otváram len keď si overím, akej osobe ich otváram.

RIZIKÁ ZIMY
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TENKÝ ĽAD
AK SA POD ČLOVEKOM PRELOMÍ ĽAD,
HNEĎ TREBA VOLAŤ ZÁCHRANÁROV
NA TEL. ČÍSLE 112.

JUHÚÚÚ,
JA NIE SOM
ŽIADNY
BOJKO!

Skúšanie pevnosti ľadu nie je hrdinstvo, ale
zahrávanie sa so svojim životom a so životom kamarátov, ktorí sú nablízku. Utopiť sa
môže aj dospelá osoba, ktorá bola svedkom nehody a rozhodla sa pomôcť.

PRESTAŇ!

NEMACHRUJ KAMOŠKO!
NÁM – ĽADOVÝM MEDVEĎOM
VYROVNÁŠ SA ŤAŽKO!

POZOR,
ĽAD PUKÁ!

DETI A MLÁDEŽ NESMÚ ÍSŤ NA
ZAMRZNUTÉ PLOCHY BEZ DOZORU
SKÚSENEJ A ZODPOVEDNEJ
DOSPELEJ OSOBY!

POMÓÓÓC!

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte dostať do bezprostrednej blízkosti ku kamarátovi. Ľad, ktorý sa už raz prelomil, je oslabený. Keď neudržal kamaráta, neudrží ani
vás! Narušený ľad sa pod vami môže hneď
prelomiť alebo kamarát vás veľmi ľahko
môže stiahnuť do vody.

AK OSOBA PO VYTIAHNUTÍ Z VODY
NEDÝCHA, OKAMŽITE JU TREBA
ZAČAŤ OŽIVOVAŤ A ZAVOLAŤ
ZÁCHRANÁROV – TEL. Č. 112!

Ak kamarát, pod ktorým sa prelomil ľad, nebude príliš ďaleko od brehu, podajte mu konár, palicu, kus oblečenia – rukáv bundy,
jednu časť nohavíc (môžete zviazať dokopy
viac kusov oblečenia: nohavice, bundy,
tepláky, svetre), dosku, lano, rebrík... Záleží
na tom, čo budete mať po ruke.

DRŽ SA!
VĎAKA
KAMOŠI!

RIZIKÁ ZIMY
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(NE)BEZPEČNÁ GUĽOVAČKA
Guľovačka – to je zábava! No pozor! Tvrdá
guľa z mokrého snehu prudko hodená do
oka, môže vážne poraniť oko. Môže dôjsť
k trvalým následkom, ale aj k strate zraku!
NEBEZPEČNÁ BÝVA HRA
AJ S GUMIPUŠKOU, LUKOM.
MÔŽE SKONČIŤ NEČAKANE
VYPICHNUTÝM OKOM!
STÁLE NA PAMÄTI TOTO MAJ:
AKO OKO V HLAVE
SVOJ ZRAK SI CHRÁŇ!

ÁÁÁÁ!

PRVÁ POMOC
Hneď na oko prilož studený obklad
na 15 minút. Zmierniš tak opuch viečka
a bolesť.
Je veľmi ťažké určiť stupeň poškodenia oka. Čím skôr vyhľadaj očného lekára!
Ak postihnutý vidí horšie a jedno oko
má tmavšie ako druhé, môže ísť o poškodenie vnútra oka. Urýchlene vyhľadaj pomoc očného lekára, alebo volaj
záchrannú službu na tel. č. 112!

ZAPAMÄTAJTE SI, ŽE OŠETRENIE
PORANENÉHO OKA VŽDY
PATRÍ DO RÚK OČNÉHO LEKÁRA!
Strana zostavovaná v spolupráci s Falck Záchranná

Stalo sa to minulú zimu na jednom martinskom sídlisku. Peter s otcom čistili auto od
snehu. Peter si pri odpratávaní urobil snehovú guľu. Zo zábavy ju nečakane hodil smerom k otcovi. Avšak otec sa v tej chvíli pozrel na syna a ťažká snehovo-ľadová guľa ho
zasiahla presne do oka.
Hneď mu oko sčervenalo a otec sa bolestivo zaň chytil. Peter vedel, že je zle, ale
nestratil duchaprítomnosť. Pomohol otcovi
dostať sa do bytu, kde ho uložil na posteľ
a na oko mu priložil studený obklad. Vytočil
číslo 112 a povedal, čo sa stalo.
O pár minút prišla sanitka s lekárom, ktorý mu pozrel oko. Otca odviezli do nemocnice. O dve hodiny prišiel s prelepeným
okom. Našťastie, úraz nebol taký vážny, aby
mu poškodil zrak. O pár dní bolo oko v poriadku. Odvtedy si Peter dáva väčší pozor.

AÚÚÚ,
MOJE OKO...

NEMÔŽEM HO
OTVORIŤ!
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RIZIKÁ DOMÁCNOSTI

KÚPEĽŇA
DETI MILUJÚ
ŠANTENIE V NAPUSTENEJ
VANI V KÚPEŇI.
ALE KÚPEĽŇA PRE DETI
PREDSTAVUJE
AJ ZNAČNÉ RIZIKÁ.
Aj staršie deti treba kontrolovať
vo vani pravidelne.
Vaňu i podlahu pred vaňou treba
opatriť protišmykovou podložkou.
Bezpečný vstup a výstup dieťaťa
z vane je možné zabezpečiť bezpečnostným madlom s protišmykovým povrchom.

MEDZI ČASTÉ ÚRAZY V KÚPEĽNIACH
A V SPRCHÁCH PATRÍ OBARENIE
NEVYREGULOVANOU HORÚCOU VODOU.
Voda už pri teplote 50°C je pre deti nebezpečná. Preto, ak hrozí takéto riziko, používajte termostatické batérie s bezpečnostnou poistkou.
V KÚPEĽNI TREBA VEĽMI OPATRNE POUŽÍVAŤ
ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE, NAKOĽKO VODA
JE VÝBORNÝ VODIČ ELEKTRICKÉHO PRÚDU.
Zapojený elektrický spotrebič do siete po páde do vody môže spôsobiť vážne poranenie elektrickým prúdom, často smrteľné.

Nebezpečný je aj prúd vody zo sprchy namierený do elektrickej zásuvky či elektrického spotrebiča. Preto všetky elektrospotrebiče v kúpeľni treba
držať mimo dosah detí. Sušič na vlasy môžeme používať len so suchými rukami a nohami. Pozor, prístroj nikdy nepoužívajte, ak ste bosí.
POZOR NA ČISTIACE PROSTRIEDKY!
Čistiace a pracie prostriedky a kefu na čistenie
WC treba držať mimo dosahu detí, najlepšie je ich
zamykať do skrinky.

ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI

KAČ-KAČ
KAČICA...

MÁM SUPER
NÁPAD, AKO
SA ZABAVÍME!

AJ ZVIERA JE
ŽIVÝ TVOR
PARÁDA,
ALE STE IM
DALI,
CHA-CHA!

POĎME, KŠÁ!
HLÚPE VTÁKY,
KŠÁ – KŠÁ!

KAMOŠKO, TAK SA
UKÁŽ AJ TY! TRAFÍŠ
SPLAŠENÚ KAČKU
KAMEŇOM?

CHCEM NAHLÁSIŤ STRAŠNÝ ČIN.
NA ZELENOM JAZERE TRAJA CHLAPCI ZABILI KAMEŇOM KAČKU...

KTO Z VÁS
HODIL KAMEŇ DO
TEJ KAČICE
A USMRTIL JU?

JA, KAMOŠI MA
NAHOVORILI.

NA USMRTENÍ
TOHTO ZVIERAŤA
MÁ KAŽDÝ Z VÁS
ROVNAKÝ PODIEL
VINY!

TO BOL HLÚPY NÁPAD, ZABÁVAŤ SA UBLIŽOVANÍM
BEZBRANNÝM VTÁKOM.
ZABILI SME TAK
ŽIVÉHO TVORA...

ZVIERATÁ SÚ ŽIVÉ
BYTOSTI, ICH TÝRANIE
JE TRESTNÝ ČIN.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhranicnej spolupráce Polsko – Slovenská republika 2007-2013
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AJ PRI ZIMNÝCH
ŠPORTOCH POUŽÍVAJ PRILBU!

PRILBA DOKÁŽE V 80 PRÍPADOCH ZO 100 ZABRÁNIŤ ÚRAZU HLAVY!
Väčšina lyžiarov sa pohybuje rýchlosťou okolo 50–60, skúsený lyžiar aj 80 km/h. Bez prilby
môžeš pri zrážke či páde utrpieť poranenia hlavy. Preto pri snowboardingu, lyžovaní, ale aj
ľadovom hokeji a korčuľovaní nos vždy prilbu! PRILBA CHRÁNI TVOJ ŽIVOT!

