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DELUJMO PREVENTIVNO 
V okviru dneva požarne varnosti je na šoli potekalo 

več različnih dejavnosti. Obiskali so na prostovoljni 
in poklicni gasilci, reševalci iz Zdravstvenega doma 
Jesenice, gorski reševalci iz Radovljice in vodja 
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Jesenice, Gorje in Žirovnica.  

Učenci so spoznali, kako preventivno ravnati v primeru 
požara ali druge naravne nesreče.  

Več o temah, ki so jih spoznali učenci posameznih 
razredov, si lahko preberete in pogledate ob 
fotografijah.    





Učenci 6. razredov so se učili:    
 gorenja in gašenja ob poskusih;  

 uporabe priročnih gasilnih sredstev; 

 kako preprečiti požare v naravi in kakšni so ekološki 

problemi ob požarih; 

 kako ukrepati ob naravnih in drugih nesrečah ter 

uporabi klicne številke 112; 

 kakšna je preventiva v primeru požarov in drugih 

naravnih nesreč. 

 





Učenci 7. razredov so spoznali:  
 osebno in prometno varnost na poti v šolo in iz nje, 

na ekskurzijah in drugih lokacijah, ki jih obiskujejo; 

 center za obveščanje in gasilni dom v Kranju; 

 ter si natančneje ogledali center za obveščanje in 

gasilni dom v Kranju; 

 poklic in delo poklicnega gasilca ter spopadanje z 

različnimi naravnimi in drugimi nesrečami.  

 





Učenci 8. razred so se preizkusili: 
 v tem, kako dobro poznajo različne položaje 

ponesrečencev in ali znajo ponesrečenca prenesti;   

 v imobilizaciji in uporabi trikotne rute ter priročnih 

sredstvih za prvo pomoč; 

 v tem, kako oskrbeti rane ter ali poznajo osnovne 

vrste obvez in osnovni obvezilni material. 

 





Učenci 9. razredov so se ukvarjali: 
 z gašenjem in oživljanjem;  

 s tem, kako ukrepati ob primeru požara in s katerim 

sredstvom ga pogasiti;  

 z delovanjem gorske reševalne službe;  

 s praktičnim prikazom uporabe gasilnih aparatov; 

 z osnovami prve pomoči in oživljanja. 

 





UTRINKI Z DEJAVNOSTI 
Bila sva v 9. b razredu. Tam sva opazovala, kako so 

se učenci učili oživljati z in brez defibrilatorja. Oživlja 

se tako, da najprej tridesetkrat močno pritisnemo na 

prsni koš, nato ponesrečencu dvignemo glavo, 

zamašimo nos, odpremo usta in dvakrat vpihnemo 

zrak. 

Vida Leskovar: »Naučila sem se oživljati ljudi in 

program mi je všeč.« 

       Blaž Grabnar in  Klemen Liam Jelovčan, 8. razred 

 





RAZMIŠLJANJE UČENCEV 
Peter Lužnik iz PGD Zabreznica je učencem 9. razredov 

predaval o požarih in gašenju. Razložil jim je, katere 
snovi so vnetljive, kaj vse lahko zaneti požar in kako ga 
pogasimo. 

Kaj si se novega naučila? 

Lara L.: »Naučila sem se, kako pravilno pogasim požar in 
da ne smem vedno gasiti z vodo.« 

  

Kakšna se ti je zdela ura? 

Anja D: »Ura se mi je zdela zanimiva in poučna, zato ker 
so odlično predstavili vsak požarni razred.« 

Gašper Panjtar in Lan Rejc, 8. razred 

 







BITI V POLOŽAJU PONESREČENCA  

V mali telovadnici Osnovne šole Žirovnica je g. Matjaž 

Silič osme razrede učil, kakšni so položaji 

ponesrečenca in kako ravnati z njim. Že pogled na to 

je bil zanimiv, kaj šele, ko sva se pridružila razredu in 

njihovi uri.  

Julija Ferjan: »Zdelo se mi je zelo poučno in zanimivo. 

Ko si v položaju ponesrečenca, se počutiš smešno, 

a poučno, saj nam v življenju to zelo prav pride.« 

Oskar Vovčak in Luka Vauhnik, 8. razred 

 





NOTRANJE IN ZUNANJE RANE 
Ga. Irena Pirc je osmošolcem predavala o ranah in o 

tem, kako jih oskrbeti. Kako prevezati rano, če se 

urežeš, padeš ... , s kakšnim povojem je treba rane 

prevezati in kako preprečiti razne krvavitve. 

Povedala je, kakšne vrste ran poznamo, npr. 

notranje in zunanje krvavitve, ureznine, ugriznine … 

Predstavitev je bila za učence zanimiva, saj so izvedeli 

veliko novega.        

                                                Nadja Krajnc, 8. razred 

 





NAUČILI SMO SE VELIKO NOVEGA 

Osme razrede je ga. Suzana Jenko učila o 

imobilizaciji, npr. kako povijemo roko z ruto, če 

imamo polomljeno, kako povijemo glavo … 

 

Neva Baloh: »Meni se zdi ta ura v redu, zato ker smo 

se naučili veliko novih stvari.« 

Ana Perkovič, 8. razred 

 





REŠEVANJE S PSOM 
Učenci 4. razreda so imeli predstavitev reševalnega psa in gorskega reševanja. 

V telovadnici sta jih pričakala vodnik in njegov pes Skal. Najprej so učenci 
spoznali pravila obnašanja do psa in znake njegovega počutja. Sledila je 
predstavitev gorskega reševanja. Trije učenci so se skrili in pes jih je hitro 
poiskal. Na koncu je sledilo še božanje in čohanje Skala, ki je bil ob koncu 
videti zelo zadovoljen.  

Učence smo povprašale še, kako všeč jim je bila predstavitev. Takole so 
povedali: 

David: »Kužku je ime Skal. Predstavitev mi je bila zelo všeč.« 

Klara, Neja, Vida in Klara: »Predstavitev nam je bila zelo všeč. Takega kužka bi 
imele doma.« 

Jana: »Zelo mi je bilo všeč, takega kužka bi z veseljem imela doma. Skal je 
tako priden!« 

Fantje: »Zelo je bilo dobro. Skal je super, z veseljem bi bil gorski reševalec in 
delal s takim psom.« 

                                         Helena Tolar, Sara in Laura Slamnik, 8. razred 

 





ZA KONEC … 
 

 

 

HVALA VSEM, KI STE SODELOVALI IN POMAGALI 

IZPELJATI DAN POŽARNE VARNOSTI.  


