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KO SE ZATRESEJO TLA
Poznaš rešitev uganke? Zaradi nenadnih premikov pod zemeljskim 
površjem se tla včasih tresejo. Pravimo, da je potres. Pri nas je 
potresov veliko, ampak je večina tako šibkih, da jih niti ne zaznamo. 
Vseeno je dobro, da smo pripravljeni tudi na močnejši potres.

Vprašaj odrasle, kako je pri vas doma poskrbljeno 
za varnost ob potresu. So omare pritrjene na 
steno? Na vrh omar ne odlagamo velikih in 
težkih stvari. Ni dobro, da nad posteljo visi velika 
slika. Tudi ogledala morajo biti dobro pritrjena.

V šoli in doma vprašaj, kje je v primeru potresa 
varno mesto. To je lahko pod trdno mizo,  
ob notranjih nosilnih stenah, pod podboji vrat  
v nosilnih stenah. Pogovorimo se tudi o tem, 
katera mesta niso primerna; izogibamo se 
steklenim površinam, knjižnim policam …

Pomembno je, da ostanemo mirni, če pride do potresa. Ne stečemo na stopnice, ne gremo v dvigalo.  
To bi bilo zelo nevarno. Odmaknemo se od oken – steklo se lahko razbije in nas poškoduje. Spomnimo se 
na varno mesto.

Ko smo v zaklonu, na primer pod šolsko mizo, 
glavo upognemo h kolenom. Zavarujemo 
jo s komolci. Zatilje prekrijemo z dlanmi in 
počakamo, da se potres konča. Če se miza 
premika, se oprimemo njene noge.

Kadar se zemlja strese in smo na prostem, 
stečemo stran od stavb, prometnih znakov, 
semaforjev, uličnih svetilk in dreves. Vse to  
se lahko zruši.

Po potresu včasih sledijo popotresni sunki. Takrat 
ravnamo enako kot ob potresu. Ko se tresenje 
umiri, previdno zapustimo stavbo. Z dvigalom se 
ne vozimo, saj lahko ostanemo ujeti. Zberemo se 
pri zbirnem mestu. Če nas je strah, se pogovorimo 
z odraslimi.

Če se v potresu kaj poruši, če pride do požara ali pa se kdo poškoduje, pokličemo na 
številko 112. Povemo: kdo kliče, kaj in kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je 
ponesrečencev, kakšne so poškodbe in okoliščine na kraju nesreče ter kakšna pomoč 
je potrebna.
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TRESEJO SE BLOK IN HIŠA, 
TLA POD NAMI IN DREVO, 
KNJIGE PADLE SO S POLICE – 
KAJ BI TO LAHKO BILO?

KAM POKLIČEŠ, ČE V POTRESU 
SE KAJ ZRUŠI, KAJ PODRE 
IN ČE KDO SE POŠKODUJE? 
KAR NA    !


