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Nesreče se lahko zgodijo kjer koli in kadar koli.

Naučimo se lahko, kako nekatere nesreče preprečimo 

in kako pred nesrečami, med njimi in po njih ravnamo 

pravilno. To je preventivno delovanje.

Varno kopanje

•  V vodo skači le, če je dovolj globoka.

•  Čeprav si že dober plavalec, naj te  

v vodi vedno kdo opazuje.

•  Na morju, v reki ali jezeru bodi 

pozoren na valove, ostre skale  

ali močne tokove. 

•  Na toboganu, ob robu bazena  

ali pomola se ne prerivaj.

•  Nikogar ne porivaj v vodo. 

•  Upoštevaj kopališke znake in navodila 

reševalca iz vode, ki skrbi za varnost 

in red na kopališču.

Na urejenem kopališču za varnost kopalcev skrbi  

reševalec iz vode.

Poplava

•  S starši preveri, ali živiš na poplavno ogroženem 

območju.

•  Če si v poplavljeni stavbi, se umakni v višje nadstropje, 

na prostem pa na višje ležeče območje.

•  Takoj pokliči pomoč. Saj poznaš tisto številko, kajne?

•  Nikoli ne jej hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo. 

•  Pij le ustekleničeno ali prekuhano vodo.

DELUJMO PREVENTIVNO

Sponzorja Cici Vesele šole sta Abanka in Pošta Slovenije.

•  Naraščajoča in deroča voda 

je zelo nevarna, zato je 

nikoli ne poskušaj prečkati.
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PREPOVED 
SKAKANJA V VODO

PREPOVED 
VSTOPA ŽIVALIM

PROSTOR ZA 
REŠEVALCA IZ VODE
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Potres
Požar

•  Zunaj pa steci stran od hiš, dreves…, 

da ne bi kaj padlo nate.

•  Če si ujet v ruševinah, 

občasno pokliči na pomoč in 

udarjaj s predmetom po cevi 

ali zidu.

•  Če si ob potresu v hiši, počepni pod trdno mizo,  

stopi med podboje vrat ali k notranji nosilni steni  

in ne išči igrač ali hišnih ljubljenčkov. 

•  Nikoli se ne igraj z ognjem! •  Dogovorite se, kje bo stalno mesto  

za ključ vašega stanovanja.

•  Če zagori, se po evakuacijski poti 

umakni iz stavbe. 

ZNAK ZA SMER EVAKUACIJE

ZNAK ZA 
ZBIRNO MESTO

•  Potresu lahko sledijo popotresni sunki. 

Če se pojavijo, ravnaj enako kot ob 

potresu.

•  O požaru obvesti odraslo osebo  

ali pokliči na številko 112.

•  Nikoli se ne vračaj v gorečo hišo.

Evakuacija je umik na varno. Poteka po evakuacijski 

poti, ki je narisana v načrtu evakuacije. 

Po najhitrejši varni poti vodi iz stavbe na zbirno 

mesto. Tam se zberete vsi, ki ste stavbo zapustili, 

in mirno počakate na nadaljnja navodila.

•  Načrt evakuacije naredi  

skupaj s starši tudi doma.

•  V šoli se sprehodite po evakuacijski 

poti do zbirnega mesta na prostem.
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Nevarne snovi Številka 112

POZOR, ŠKODLJIVA SNOV EKSPLOZIVNA SNOV VNETLJIVA SNOV STRUPENA SNOV

S temi izdelki se ne igraj, se jih ne dotikaj, jih ne vohaj in ne mešaj ...

Na embalaži so znaki (piktogrami) za nevarne snovi. Nekatere si oglej tukaj.

Izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi, 

lahko najdeš doma (v kuhinji, 

kopalnici, garaži …), kot odpadke 

pa tudi na ulici, v naravi in drugje. 

Taki izdelki so čistila, baterije, barve, 

sredstva proti škodljivcem in drugo. 

Ob pravilni uporabi nam olajšajo 

življenje, ob nepravilni pa lahko 

škodljivo vplivajo na zdravje ljudi 

in na okolje.

Ob nesreči nemudoma pokliči pomoč na številko 112. 

Ob klicu povej: 

•  kdo kliče,

•  kaj se je zgodilo,

•  kdaj se je zgodilo,

•  kje se je zgodilo,

•  koliko je ponesrečencev,

•  kakšne so poškodbe,

•  kakšne so okoliščine  

na kraju nesreče,

•  kakšna pomoč je potrebna.

Ježkova pesmica

Ko nujna je pomoč zdravnika

za ranjenca ali bolnika,

ko je požar ali poplava

in sploh ko podivja narava

in jež več sam pomagat si ne zna,

pokliče ena, ena, dva,

Ko jež več sam pomagat si ne zna, 

pokliče 112!.
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•  Ob nesreči lahko na številko 

112 pošlješ tudi kratko 

sporočilo (SMS). 

•  Na številko 112 nikoli ne kliči 

za zabavo.


