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(1) Neměl bych si hrát se zápalkami, s ohněm, ani s pyrotechnikou, jinak se popálím. Takové věci patří do ruky jen
dospělým. (2)
(3) Na žádný elektrický spotřebič nesahám, když jsem ve vaně nebo mám mokré ruce. Můžu dostat ránu elektrickým
proudem. Na spotřebiče sahám jenom se suchýma rukama. (4)
(5) Nebudu se houpat na židli, jinak spadnu a rozbiju si hlavu. Ale pozor, hlavu si můžu rozbít i pádem ze schodů nebo
na jiný ostrý či tvrdý předmět.(6) 
(7) Nepokládám hrnek s horkým nápojem na kraj stolu, mohl by na někoho spadnout a opařit ho. Také netahám za
ubrus. Kdyby na mě spadl hrnek s horkým čajem, opařil bych se. Hrnek by se měl pokládat doprostřed stolu, kam na
něj nedosáhne malé dítě a ubrus by měl být ke stolu připnutý sponami. (8)
(9) Nikdy nejím žádné léky, které pan doktor nepředepsal speciálně pro mě a nedají mi je rodiče. Hodně by mě
bolelo břicho. Léky musí být zamčené v lékárničce a dávat je smí dětem jen dospělí. (10)
(11) Silnice není hřiště. Fotbal ani jinou hru tam nehraju, jinak mě porazí auto. Hraju si jenom na hřišti. (12)
(13) Když nebudu v autě připoutaný a tatínek rychle zabrzdí, můžu proletět sklem a vážně se zranit. Proto budu
vždycky sedět v autosedačce. (14)
(15) Nebudu hladit cizího psa, protože by mě mohl pokousat. Každý pes by měl mít náhubek a být na vodítku. (16)
(17) Nic nesmím strkat do elektrické zásuvky, protože jinak dostanu ránu elektrickým proudem. Měl bych dávat pozor
hlavně na malé děti. Každá zásuvka musí být chráněna speciálním krytem. (18)
(19) Na kole bez helmy? Ani nápad. Spadnu a rozbiju si hlavu, je to moc nebezpečné. Vždycky musím mít helmu. (20)
(21) Nikdy neskáču do vody, kde je koupání zakázáno a kde to neznám. Může tam být mělčina, narazím hlavou na dno,
rozbiju si hlavu nebo si zlomím páteř a můžu se i utopit. Koupu se jen tam, kde je to povolené a kde to znám. (22)
(23) Ne, na červenou nikdy nepřecházím!!! Vždyť mě porazí auto. Přechází se jen na zelenou. Ale pozor, stejně se radši
ještě rozhlédnu. (24)

I Pipe, teď už děti ví, jak se mají chránit před úrazy, viď?
I Ano, Vilemíno. 
Milé děti, dávejte na sebe pozor, aby se vám nestal žádný úraz, ano? 

Ahoj Pip a Vilemína

Kampaň Úraz není náhoda realizuje obecně prospěšná
společnost Dětství bez úrazů a navazuje tak na dřívější
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P E X E S O
s t é m a te m  o c h r a ny  p ř e d  d ě t s k ý m i  ú r a z y

Milé děti, vážení rodiče,
asi se ptáte, proč vzniklo takové neobvyklé pexeso... 
Já se jmenuju Pip a vedle mne sedí kamarádka Vilemína.

IPipe, Pipe, mě by také zajímalo všechno o pexesu, třeba, kde pexeso vzniklo?
I Vzniklo jako součást projektu Podaná ruka - Dětství bez úrazů. A tento
projekt vznikl proto, aby děti chránil před nebezpečnými úrazy.

I Pipe, a proč vznikl celý projekt a i toto pexeso?
I Úrazy dětí jsou veliký problém. Kvůli úrazům hodně dětí zemře a nebo
mají trvalé následky. Bohužel, o úrazech se ve školách a ani doma moc
nemluví. Zrodila se tedy myšlenka, že bychom na nebezpečí, která na děti
číhají všude kolem, měli upozornit. Začaly vznikat hry a soutěže, kde se děti
a rodiče dozví, proč k úrazům dochází. Děti se také naučí, co mají dělat nebo
naopak nemají, aby k úrazům nedošlo.

I Pipe, a jak se pexeso hraje?
I Jako každé jiné pexeso, Vilemíno: všechny karty se otočí obrázkem dolů
a rozmístí do čtverce 7 x 7 karet. Hráči si určí nebo vylosují pořadí, ve kterém
budou hrát. Když je hráč na řadě, obrátí dvě libovolné karty obrázkem
nahoru tak, aby je všichni viděli. Pak karty obrátí zase obrázkem dolů.
Všichni se snaží zapamatovat si, kde který obrázek leží. 

I Aha a kdo vyhraje?
I Cílem je najít dva stejné obrázky. Když hráč na jeden tah najde dvě
karty se stejným obrázkem, získává je a hraje ještě jednou. Kdo během hry
získá více obrázků, vítězí.

I A to může vyhrát vždycky jenom jeden kamarád?
I U normálního pexesa ano, ale u našeho pexesa vyhrají vlastně všichni, kdo
se naučí, jak se chránit před nebezpečnými úrazy. To je to nejdůležitější, víš?

I Hmm, takže tohle není jen obyčejné pexeso... A je zvláštní ještě něčím?
I Samozřejmě. V tomto pexesu je lichý počet karet. Jenom jediná karta má
modrý okraj. Na ní je náš obrázek, Vilemíno, na kterém ukazujeme dětem důležitá
telefonní čísla. Kdo během hry tuto kartu obrátí, může si ji vzít a počítá se
mu jako dvojice. Pak samozřejmě hraje ještě jednou.

I Jé. A děti se zároveň naučí i důležitá telefonní čísla, viď? Ale řekni mi, Pipe,
proč mají ostatní karty okraj zelený nebo červený?
I Karty s červeným okrajem na nás volají: „Pozor, takhle ne, to nedělejte,
to je nebezpečné!“ To, co je v červeném rámečku, to děti dělat nesmí,
protože by se jim mohl stát ošklivý úraz.

I Už tomu rozumím. A karty se zeleným okrajem jsou správné. Jako zelená
na semaforu. A ukazují nám, jak se máme chovat, aby se nám nic nestalo.
I Správně, Vilemíno.

I Víš co, Pipe, schválně, jestli děti poznají, co jejich kamarádi na kartách
s červeným okrajem dělají špatně a proč.
I Dobrý nápad, Vilemíno. Pojď, trochu jim pomůžeme:

C h r a ň t e  s e
p ř e d  ú r a z y .
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