
TEMATICKÝ PLÁN PŘ 5 

(týden 15.6.-19.6.) 

Všechny moc zdravím. 

Nejdříve bych vám chtěla moc poděkovat. Vám děti, že jste touto formou 

zvládly dokončit ročník. Vím, že to vždy nebylo jednoduché a věřte, že i já jsem 

se s vámi učila novým věcem. Velké díky patří také Vám rodičům, kteří jste 

dětem pomáhali zvládat učivo. 

 

 

 

 

 

Tento týden nás čeká poslední látka, kterou ale nemáte v učebnici. Posílám vám 

poznámky. Pro tento týden už nemáte žádný domácí úkol a pomalu se můžete 

začít těšit na prázdniny. 

 

                                                                 Všem moc ještě jednou děkuji 

                                                                                 Němejcová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

= škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie 

ohrožující život, zdraví, majetek 

 

• Způsobené přírodními vlivy 

sesuvy – hornin, zeminy. Bahna 

            - způsobeny: odlesňování, důlní činnost, nesprávné hospodaření s půdou 

            - spouštěč – dlouhotrvající nebo přívalové deště 

sněhová kalamita – dlouhodobé a intenzivní sněžení 

                                - přerušení dopravy, el. energie …. 

požáry v krajině – př. trávy, lesa 

                             - příčina: dlouhodobé sucho a vysoké teploty 

bouřky – největší nebezpečí zásah blesku, může způsobit † 

vichřice/tornádo – největší nebezpečí – pády stromů, výpadky el. energie, přerušení  

                                doprav. komunikací 

povodeň – příčina: vytrvalý déšť, náhlé tání velkého množství sněhu, velmi intenzivní  

                                déšť 

 

• Způsobené civilizačními vlivy (člověkem) 

dopravní nehody – na řešení se podílí složky IZS (integrovaného záchranného  

                                                                                  systému) 

                                                             HASIČI, POLICIE, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

únik nebezpečné látky  

požár budovy – příčiny: např. výbuch plynu, technická závada, úmyslné založení,  

                           nedodržení technologického postupu 

terorismus - užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka a dosáhnout  

                      politických (případně politicko-náboženských) cílů 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:  

HASIČI 150  

POLICIE 158 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 

TÍSŇOVÁ LINKA SOS 112 

 

 

 



VÝZNAM VAROVNÉHO SIGNÁLU SIRÉN 

- siréna - základní prostředek pro vyhlašování varovných signálů 

 

• Zkušební tón – každou první středu v měsíci ve 12:00 

                        - nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin 

 

 

 

• Všeobecná výstraha – vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin 

                                   -  ohlašování mimořádné události např. chemická havárie,  

                                       radiační havárie, zátopová vlna atd. 

 

 

 

• Požární poplach – slouží ke svolávání jednotek požární ochrany 

         přerušovaný signál (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón 

 

 

 

 

 


