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3. Zdraví a kvalitní život

KONEC CHUDOBY

zařazení do rvp:
•  Dítě a jeho tělo: rozvoj fyzické zdatnosti a péče o tělo na všech úrovních, budová-

ní zdravých životních návyků, rozvoj hrubé motoriky, skupinové kooperace a reak-
ce na pokyn

•  Dítě a svět: rozvoj povědomí o širších kulturních souvislostech, úcta k životu ve 
všech formách

znalosti:
•  děti si uvědomují význam zdraví pro spokojený život
•  dokážou rozlišit, co našemu tělu prospívá a co mu škodí
•   rozumí významu lékařské péče
•  přemýšlí nad riziky spojenými s dostupností lékařské péče

postoje:
•  děti se učí empatii k ostatním
•  uvědomují si význam pomoci a spolupráce
•   vnímají rozdíl mezi rozvinutými a rozvojovými státy

pomůcky: velké obruče, pastelky/fixy, stůl, náplasti, ubrousky, lepidlo, příloha č. 1 
(fotografie Afriky), příloha č. 2 (Lékaři bez hranic), příloha č. 3 (obrázek nemocnice), 
příloha č. 4 (kanec Mugumbo)

Cíl OSN: 
Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro 
všechny v každém věku. 
Třetí z Cílů udržitelného rozvoje se zaměřuje na 
celou řadu problémů souvisejících se zdravotní 
péčí a zdravím. OSN chce prostřednictvím tohoto 
cíle do roku 2030 snížit míru mateřské úmrtnos-
ti, zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších 
pěti let, ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malá-
rie a bojovat proti dalším nemocem. Tyto oblasti 
jsou v centru zájmu rozvojových plánů OSN. OSN 
chce zajistit zdraví obyvatelstva tak, aby všem 
byla dostupná kvalitní zdravotní péče. Chce za-
jistit bezproblémový přístup k lékům a zasadit se 
o  prevenci vzniku a  šíření chorob. Zároveň OSN 
klade důraz na prevenci jak v oblasti sexuálního 
a reprodukčního zdraví (například skrze programy 
plánovaného rodičovství), tak v  užívání návyko-
vých látek (užívání narkotik, alkoholu a  tabáku). 
Dále se zaměřuje na snížení počtu úmrtí při do-

pravních nehodách nebo zamezení onemocnění 
vlivem znečištěného životního prostředí. To se 
týká i  onemocnění způsobených vlivem nebez-
pečných chemických látek ve vodě, vzduchu či 
půdě. V neposlední řadě je také cílem podporovat 
vývoj a výzkum vakcín na přenosné i nepřenosné 
choroby, které primárně postihují rozvojové země, 
a společně s tím zajistit, aby lidé v těchto zemích 
měli k lékům přístup.
OSN v rámci třetího cíle usiluje o navýšení finan-
cování pro zdravotnictví a také jeho kapacit. Důle-
žitým faktorem je dostatek kvalitních zdravotníků. 
S tím souvisí i školení a nábor nových pracovníků, 
především v rozvojových zemích a malých ostrov-
ních státech.

Plné znění SDG 3 naleznete zde.

více informací 
o cílech 

udržitelného 
rozvoje naleznete 

zde.

video: cíl 3:  
zdraví a kvalitní život

trvání:
45—60 min

zdraví a kvalitní život  — Úvod

https://www.osn.cz/sdg-3-zajistit-zdravy-zivot-a-zvysovat-jeho-kvalitu-pro-vsechny-v-jakemkoli-veku/
https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/cil-3-zdravi-a-kvalitni-zivot
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc_MQEkCnY
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Motivační pohádka 

pomůcky: příloha č. 1 (fotografie Afriky)

Byl jeden les a vprostřed lesa strom. A v tom stromě díra a v díře sova Jířa. Ta má plno kamarádů, pro 
každého moudrou radu. 

Jířa rozdává poslední dobou tolik moudrých rad, až z toho je občas hrozně unavená a potřebuje pořád-
né prázdniny. Moc ráda načerpává síly cestováním, a proto se tentokrát rozhodla vydat až do daleké 
Afriky.

Víte děti, jak to vypadá v Africe? Je to velmi daleko. Abychom se tam mohli podívat, musíme letět 
letadlem. Připravíme si křídla, podvozek a startujeme. Vyletíme na oblohu a letíme doprava a doleva, 
letíme přes lesy, přes pouště, přes hory a přes moře. Pozor, přistáváme! Pořádně se rozhlédneme. Po-
dívejte, už jsme v Africe!

Prohlédněte si s dětmi fotografie z Afriky (příloha č. 1).

Sova Jířa byla z Afriky nadšená a chtěla probádat všechny zajímavé kouty. Už byla na poušti, v džungli 
a tentokrát se vydala na savanu. Zrovna z dálky obdivovala párek žiraf, když uslyšela veliký nářek. 
„Auauau! Ajajaj!“ rozléhalo se po savaně. Sova se rozhlédla a u cesty spatřila ležet prase bradavičnaté. 
Vypadalo moc zle. Leželo na zádech, funělo a celé se třáslo. 

„Jejda!“ vylekala se Jířa. Rychle slétla dolů a prase prohlédla. Byl to kanec jménem Mugumbo. Byl celý 
zelený, měl horečku a sotva dokázal promluvit. 

„Potřebuje pomoct, chudáček,“ přemýšlela Jířa. „Haló, kde jste kdo, musíme zavolat sanitku!“ volala 
nahlas Jířa a doufala, že ji někdo kolem uslyší. Jako první se objevil párek žiraf. Divně se na Jířu šklebily 
a kroutily dlouhými krky:

„Asi vypil špinavou vodu, to se tu stává každou chvíli,“ vysvětlila první žirafa Jíře. 
„To je ale hrozné,“ vylekala se Jířa. „Musí rychle do nemocnice!“
„Kdepak dámo,“ povídala druhá žirafa, „sem sanitky nejezdí. Nejbližší nemocnice je celý den jízdy.“

Přidala se i zebra:
„Sanitky jezdí jenom ve městě. Tady na venkově máme špatné silnice, těžká sanitka se tu může pro-
bořit nebo uvíznout v blátě.“

Nad prase se naklonil nosorožec a odfrkl:
„Navíc ten nebožák vypadá, že nemá žádné peníze. Doktorům se musí pořádně zaplatit. Stejně by ho 
nikdo zdarma neošetřil.“

Sova Jířa byla v šoku, nechtěla to ale vzdát:
„Přeci ho tu takhle nenecháme! Pojďte, kamarádi, odvalíme Mugumbu pod strom, dáme mu napít a já 
se poletím rozhlédnout, zda nenajdu nějakou pomoc.“ Všichni souhlasili a brzy byl Mugumbo uložený 
ve stínu. Bylo mu ale čím dál hůř. 

Jířa letěla vysoko nad koruny stromů a pátravě kroužila. Široko daleko však nebylo ani živáčka. Když 
už to chtěla vzdát a vrátit se se špatnými zprávami, zahlédla pod sebou bílý stan s velkým červeným 
křížem. Hned sletěla dolů.

„Vy jste lékaři?“ vyhrkla Jířa na důležitě vypadajícího pána. „Ano, jsme,“ odpověděl.
„Honem, potřebuji pomoct! V savaně kousek odtud leží Mugumbo. Vypil špinavou vodu a je mu moc 
zle!“ volala Jířa rozčileně. 

Jeden z nich na nic nečekal, vzal si lékařskou brašnu, nastartoval terénní džíp vybavený jako sanitka 
a nechal Jířu nasednout, aby mu ukazovala cestu. To byla jízda, panečku! Jířa jela v autě poprvé v živo-
tě! Jakmile dojeli k Mugumbovi, doktor ho hned vyšetřil a dal mu pilulku. Mugumbo dostal ze špinavé 
vody nemoc jménem cholera. Kdyby nedostal včas léky, bylo by s ním zle. Brzy se mu trochu ulevilo 
a odjel s doktorem do stanové nemocnice, kde se doléčí. Jířa letěla hned za nimi, aby si mohla konečně 
to zvláštní místo prohlédnout.

„To jsem ráda, že jsem vás našla,“ říkala Jířa panu doktorovi. „Ale jak to, že mi žirafy říkaly, že je nejbližší 
nemocnice celý den jízdy daleko?“ vrtalo jí hlavou.
Doktor se na ni usmál a dal se do vysvětlování: „My nejsme běžná nemocnice, ale Lékaři bez hranic. 

zdraví a kvalitní život  — ŘízEnÁ ČinnoSt
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Jsme skupina lékařů, kteří pocházejí ze zemí, kde je zdravotní péče všem dostupná. Chceme pomáhat 
lidem v oblastech, kde nemají takové štěstí, doktorů je tam málo a jsou drazí. Často také pomáháme 
v místech války nebo přírodní katastrofy. Zkrátka jsme tam, kde je nás nejvíc potřeba. Léčíme a učíme 
lidi, jak se o své zdraví dobře starat.“

Sova s úsměvem přikyvovala. „Pečovat o své zdraví je velmi důležité. Vyhneme se tak mnoha zdravot-
ním problémům.“ Aby ukázala, že o tom něco ví, spustila básničku. Říkanka se všem moc líbila a zvířát-
ka i děti z okolí se ji hned naučily. Přidáte se k nim?

Kdo chce pevné zdraví mít,  (tleskáme) 
ten se musí denně mýt,   (myjeme si ruce) 
kdo si nechce tělo ničit,   (ukazujeme na své tělo) 
měl by pravidelně cvičit,   (cvičíme rukama) 
baštit hodně zeleniny,   (hladíme si břicho) 
ovoce a luštěniny, 
když se tělo roznemůže,   (chytáme se za hlavu) 
pan doktor nám vždy pomůže,  (uděláme brýle) 
usmívej se, měj se rád,   (usmíváme se) 
buď sám sobě kamarád.   (děláme srdíčko rukama)

Když si sova Jířa balila kufry na cestu domů, byl už Mugumbo zdravý a přátelsky ji šel vyprovodit na 
letadlo. Jířa mu mávala z okýnka a doufala, že se příště špinavé vodě vyhne. Mrzelo ji, jaké potíže se 
zdravotní péčí místní obyvatelé mají, vážila si ale také toho, že u nás naštěstí podobné problémy řešit 
nemusíme. A moc obdivovala to, co Lékaři bez hranic dělají.

zdraví a kvalitní život  — ŘízEnÁ ČinnoSt
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Diskuse

pomůcky: příloha č. 2 (fotografie Lékaři bez hranic)

Popovídejte si s dětmi o pohádce a společně se pokuste identifikovat důležité body a témata. O čem 
byla pohádka? Co se stalo Mugumbovi? Co by mu hrozilo, kdyby Jířa nepotkala Lékaře bez hranic? 

Mohou se i lidé potýkat s podobnými problémy? K zamyšlení můžete využít následující otázky.

•  Jaké můžeme mít zdravotní problémy?
•  Kdy naposledy jste, děti, byly u pana doktora nebo paní doktorky?
•  Jak se dopravujeme k lékaři? 
•  Jak to u něj vypadá? Má tam pěkně čisto a dobré vybavení?
•  Jak daleko je pan doktor od vašeho domova?

A jak to dělají lidé v zemích, kde lékařská péče není dostupná? Těm pomáhají Lékaři bez hranic. Pošlete 
dětem fotografie Lékařů bez hranic (příloha č. 2) a vysvětlete, čím se zabývají. 

infobox: lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic jsou mezinárodní organizace. Lékaři bez hranic pomáhají lidem v nouzi, obětem 
přírodních katastrof nebo obětem ozbrojených konfliktů. Pomáhají všem lidem bez rozdílu – ne-
strannost je jedním z  jejich nejdůležitějších principů. Posláním Lékařů bez hranic je přinášet 
pomoc těm, kteří ji potřebují nejvíce, ať už jsou kdekoli. K jejich úkolům patří i zlepšování kvality 
zdravotních center, které zásobují léky, nástroji a vybavením. Součástí jejich mise je i školení 
zdravotního personálu a předávání znalostí. Toho se týká i osvěta v oblasti správných hygienic-
kých a stravovacích návyků, péče o matky a novorozence či sanitace.

Blok her

1. SANITKOU NA KRAJ SVĚTA

pomůcky: velké obruče, překážky (kostky, švihadla, knihy, polštáře), příloha č. 3 (obrázek nemoc-
nice), příloha č. 4 (pro každého vystřižený obrázek kance Mugumby)

Jak zjistila sova Jířa, v Africe to nemají s doktory tak jednoduché. Nemocnic je málo, jsou daleko od 
sebe a ošetření stojí moc peněz. Silnice jsou často neprůjezdné a sanitka se ani nedostane k tomu, 
kdo ji potřebuje. Zkusíme si zahrát na takovou náročnou cestu sanitkou s Mugumbou. Rozdejte dětem 
vystřižené prase Mugumbu (příloha č. 4) a  rozdělte je do skupin po čtyřech – každá skupina bude 
tvořit posádku sanitky. Z různých předmětů ve třídě vytvořte překážkovou dráhu – můžete připravit 
řeku z provazů, kamení z kostek nebo knih, hory ze židlí či polštářů, fantazii se meze nekladou. Do cíle 
umístěte obrázek nemocnice (příloha č. 3). 

úkol: Posádka vždy „nastoupí“ do obruče. Všichni jedou společně v jednom vozidle a usilují o to, aby 
překážky zvládly bez rozpojení. Komu dělá problém nést prase v ruce, může si jej dát za gumu tepláků, 
nebo i odložit. Úkolem každé posádky je dopravit Mugumbu do nemocnice, kde o něj bude postaráno.

tip pro učitele: Se staršími dětmi si můžete vzít k ruce atlas světa a ukázat si, kde Afrika leží. 
Podívat se můžete i na to, jaké přírodní oblasti v ní najdeme (poušť, prales, hory).

zdraví a kvalitní život  — ŘízEnÁ ČinnoSt
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2. V NEMOCNICI: OŠETŘUJEME NEMOCNÉHO MUGUMBU

pomůcky: pastelky/fixy, vyšetřovací stůl, náplasti, ubrousky, lepidlo, příloha č. 4 (kanec  
Mugumbo)

Když jsme Mugumbu dopravili do nemocnice, musíme zjistit, co se mu stalo, a podle toho mu pomoci. 
Každý si nyní rozmyslí, co trápí jeho prasátko. 

Mezitím připravte dětem tři stanoviště. Do prvního umístěte pastelky a fixy, do druhého vyšetřovací 
stůl a do třetího větší počet náplastí, ubrousků a lepidlo. Můžete přidat i obvazy, obrázky léků a po-
dobně.

úkol: Děti si svým tempem projdou s prasátkem postupně všemi stanovišti. Na prvním nakreslí jeho 
zdravotní problém – například odřeninu či bacil. Na druhém stanovišti ho prohlédnou a určí postup 
léčby a nakonec ho na třetím stanovišti ošetří – pomocí náplastí a dalších připravených předmětů.

3. REFLEXE

Společně se zamyslete nad tím, co jste se v uplynulé hodině naučili. Stejně jako Mugumbo i lidé někdy 
potřebují lékařskou pomoc. Jaké potíže mají s lékařskou péčí v Africe? Proč je pro sanitku těžké někam 
přijet? Kdo jsou to Lékaři bez hranic a co dělají?

Pomocí otázek a diskuse se společně zamyslete a zrekapitulujte obsah lekce. Co si děti z aktivit od-
nesly?

4. PRACOVNÍ LIST 

Každý někdy potřebuje lékaře. Je důležité, aby páni a paní doktorky měli potřebné vybavení. To ale 
může být někdy problém. 

úkol: Co patří do lékařského kufříku? Společně pojmenujte všechny předměty na obrázku. Úkolem dětí 
bude zakroužkovat ty, které souvisejí s výkonem lékařského povolání a nesouvisející škrtnout.

zdraví a kvalitní život — ŘízEnÁ ČinnoSt
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Doplňkové činnosti

1. HONIČKA NA BACILY

V každém kole určete jedno dítě, které bude představovat bacil. Bacil se snaží chytit co nejvíce dětí 
a takto je také nakazit (podobně jako ve hře na babu). Ten, koho se bacil dotkne, je nemocný – dřepne 
si na bobek a nesmí se pohnout. Zachránit nemocného mohou ostatní děti tak, že jej dvakrát oběhnou 
a tím ho vyléčí. Můžete také určit pana doktora, který bude nemocné oběhnutím uzdravovat.

2. SANITKA Z KRABICE

Z kartonové krabice si s dětmi vyrobte sanitku. Krabici pomalujte ze všech stran a odstraňte vrchní 
a spodní stranu (víka). Nezapomeňte zpevnit rohy krabice tak, aby držela tvar. Na vrchní část můžete 
upevnit provázky, za které bude krabice „viset“ na posádce.

3. CO ZDRAVÉHO NÁM PŘIPRAVILY PANÍ KUCHAŘKY K JÍDLU? 

Vezměte si do kruhu jídelníček a zamyslete se nad jeho obsahem. Co všechno zdravého v něm najdete? 

4. VYCHÁZKA: CO JE VENKU PRO NAŠE TĚLO DOBRÉ?

Při vycházce se s dětmi zamyslete nad tím, jak je pohyb zdravý a co můžeme venku pro své zdraví udě-
lat. Jaké sporty se dají dělat venku? Proč je důležitý pobyt na čerstvém vzduchu? Jak našemu zdraví 
škodí třeba ulice plná aut? Zacvičte si na zahradě. 

5. FILTR NA VODU

pomůcky: průhledná nádoba, tři sklenice na odkapávání, trychtýř, čistá ponožka, papírové utěr-
ky, suchý písek

Vyrobte si společně jednoduchý filtr na vodu. Špinavá voda škodí našemu zdraví, zatímco například 
z kohoutku nám teče vyčištěná a nezávadná voda. Nalijte vodu do nádoby a smíchejte ji s hlínou ze 
zahrady tak, aby byla viditelně špinavá. Každý pokus proveďte do jiné sklenice. Jako první filtr použij-
te ponožku, kterou přetáhněte přes trychtýř. Nalijte špinavou vodu a sledujte, jak dobře se vyčistila. 
Pokus opakujte s dalším filtrem – s poskládanou papírovou utěrkou. Jako třetí filtr využijte novou 
poskládanou papírovou utěrku, na kterou nasypejte suchý písek. Porovnejte sklenice a funkčnost jed-
notlivých filtrů. 

Užitečné odkazy
Lekce o rozvojových zemích: https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/10955/GLOBALNI-ROZVOJOVE-VZDELAVANI---ROZ-
VOJOVE-ZEME.html/
Činnosti s tematikou zdraví: https://clanky.rvp.cz/clanek/s/P/2826/ZDRAVI.html/ 
Blok na téma zdraví: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1213/zdravi-aneb-my-stoname-neradi.html/ 

zdraví a kvalitní život — inSPiraCE
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Obrázky naleznete také zde.

zdraví a kvalitní život — PŘíloHY

PŘíloHa Č. 1

https://drive.google.com/drive/folders/1cMUv8ZxnUOpJdAa5aOn5i-M1KpI9WCBn?usp=sharing
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PŘíloHa Č. 2

zdraví a kvalitní život — PŘíloHY

Obrázky naleznete také zde.

Nemocnice v Africe

Na místě nezáleží

Nemocnice v Africe

Výdej léků

Nač nosítka... 

Taková normální ordinace

Příjem pacientů

https://drive.google.com/drive/folders/1vWewNj7CdVr7XjsqHFhbQsCG04txe5Kt?usp=sharing


10

PŘíloHa Č. 3

zdraví a kvalitní život — PŘíloHY

Obrázek naleznete také zde.

https://drive.google.com/file/d/143cTcyuKfyleSHznh7GCorEHKz9IJ7Zz/view?usp=sharing
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PŘíloHa Č. 4

zdraví a kvalitní život — PŘíloHY

Obrázek naleznete také zde.

https://drive.google.com/file/d/1HXE51qKU_5Ym7R5l3WiYICcDn9Iwy89I/view?usp=sharing

