
BEZPEČNÉ  ZACHÁZENÍ  S ELEKTRICKÝMI  SPOTŘEBIČI 

Zopakujte si dvě otázky z str. 122, podívejte se na obrázky str.123 

Čistá voda vede elektrický proud velmi špatně, slaná voda vede lépe. 

Lidské tělo obsahuje  velmi mnoho vody                 vede elektrický proud  

 

Důkazem toho jsou pokusy na str. 123  prohlédni si je. 

POZOR- pokus dvě můžeme dělat s plochou baterií, ne s akumulátorem, který má větší 

napětí. 

Zkoušečka – propustí jen malý proud, žádné jiné pokusy s elektrickou zásuvkou nesmíme 

dělat, jsou smrtelně nebezpečné! 

Lidské tělo je vodič elektrického proudu, protože v těle jsou kromě vody rozpuštěné různé 

soli.  Do těla (pokud jsme součástí uzavřeného elektrického obvodu)vstupuje větší proud , 

když je kůže mokrá.                 Nedotýkejte se  mokrýma elektrických zařízení, které jsou 

pod proudem.  Největší úrazy jsou v koupelnách a vlhkých sklepech. 

Elektrické napětí 

Bezpečné elektrické napětí je napětí asi do  30V. (Ve vlhkém prostředí je nižší.) 

Bezpečné zdroje napětí, kterých se můžeme dotknout: (vypiš ze str. 124 čtyři druhy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Jak se chránit před elektrickým proudem 

1. Všechny vodiče musí být izolovány nebo 
na nepřístupném místě 

obr.124 dole 
Vždy zvolejte dospělého. 

2. Nikdy  neodstraňujte  kryty zásuvek, 
vypínačů a elektrospotřebičů 

Může to dělat jenom odborník, přitom musí 
být vypnutý proud, vždy vytáhněte 
spotřebič se zásuvky str.125 

3. Nikdy nepožívejte elektrické spotřebiče 
ve vaně! 

str. 125 
Tento úraz je vždy smrtelný! 

4. Elektrické spotřebiče a všechna elektrická 
zařízení se musí chránit před vodou. 

Požáry elektrospotřebičů se nesmí hasit 
vodou!    
str.125 

5. Elektrická zařízení mohou opravovat jen 
odborníci! 

Pokud bychom sami nepřišli k úrazu, 
můžeme zařízení opravit špatně  - způsobit 
úraz jiných lidí nebo požár. 

 

Postup při zasažení elektrickým proudem:  str.125 obr.dole 

 Okamžitě přerušte proud  - vypnutí vypínače, vytažením šňůry ze zásuvky. 

 Postiženého člověka se nedotýkáme holýma rukama, aby vás proud také nezasáhl. 

 Zavolejte lékaře, proveďte umělé dýchání 

ÚKOL: 

STR.126  odpovězte si ústně na otázky  a) až e) 

Str.126 cv.2  doplňte tabulku – piš jen písmenka 

Které následující činnosti může dělat. 

 

vy  sami  

odborník a) 

nesmí dělat 
nikdo 

 

 

 

  

 

 

 


