
 

Naravoslovni dan na daljavo »PRVA POMOČ IN NESREČE DOMA« 

9. razred, 19. maj 2020  

 
Pozdravljeni učenci in učenke!  

 

Nesreča ne počiva in lahko se zgodi tudi pod domačo streho.  

V okviru današnjega naravoslovnega dne, boš pridobil-a teoretično in praktično znanje prve 

pomoči, da boš lahko pomagal-a sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih. 

Spoznal-a boš nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo 

in se naučil-a pravilnega ukrepanja. 

Pred vsako aktivnostjo se vprašaj, kako bi lahko pomagal-a nekomu, ki se je znašel v konkretni situaciji 

(pičila ga je osa, polil se je z vročo vodo, je ostal ujet v požaru, se je urezal v prst, krvavi iz nosu, je 

dehidriran…). Nato si oglej filmčke in teoretične osnove. Lahko si izdelaš kartice z izpiski (primer 

spodaj). 

                                       
 

V nadaljevanju obnovi svoje znanje o splošnem ravnanju v primeru nesreč: klic na 112, bočni 

položaj za nezavestnega, temeljni postopki oživljanja, imobilizacija, kompresijska obveza. 

Omenjene prizore in stanja prve pomoči lahko zaigraš, narediš fotografije oz. filmček. Za 

pomoč prosi brata oz. sestro, starše.  

Ob koncu naravoslovnega dne reši še kratek kviz, s katerim preveriš pridobljeno znanje. 

 

Razredničarki pošlji poročilo o izvedenih aktivnosti (5 povedi), ter fotografijo ali filmček. 

 

Bodi junak. Rešuj življenja.                                                                    Vodja ND: Doroteja Smej Skutnik                                                               

 



KRVAVITEV 
 

- Kako bi pomagal-a osebi, ki močno krvavi, v bližini pa nimaš povojev? 
 
KRVAVITEV (Rdeči križ Slovenije): https://youtu.be/jyDEIWH37DA 
 

 
- Kako bi pomagal-a osebi, ki krvavi iz nosu? 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/jyDEIWH37DA


OPEKLINE 
 

- Kako bi pomagal-a osebi, ki se je polila z vročo vodo? 
 

- Kaj storiti ob opeklini, ki je večja kot dlan in jo pokrivajo mehurji? 
 
OPEKLINE (Rdeči križ Slovenije): https://onaplus.delo.si/znanje-ki-lahko-resi-zivljenje 
 

 
 

 

https://onaplus.delo.si/znanje-ki-lahko-resi-zivljenje


UREZNINE IN ODGRNINE 
 

- Kako bi pomagal-a osebi, ki se je urezala v prst? 
 
 

 



PIKI ŽIVALI 
 

- Kako bi ravnal-a, če si priča alergijski reakciji zaradi pika ose, omedlevici ali celo 
zastoju srca? 

 
- Kako se zaščitimo pred klopom? Kako pravilno odstranimo klopa? 

 

 
 
TPO (Rdeči križ Slovenije): https://youtu.be/3arR04zanTk 
 
Majhen ugriz, velika težava (Infodrom): https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/591 
 

      
 

https://youtu.be/3arR04zanTk
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/591


 
 

 
 

      
 
Indicenca okužb z lymsko boreliozo v letu 2018 (levo) in KME (desno), Vir: NIJZ 
 

 
 
 



POŽAR 
 

- Kako bi pomagal-a osebi, ki je ostala ujeta v požaru? 
 

 
 



GLAVOBOL, OMOTIČNOST, VRTOGLAVICA 
 

- Kako bi pomagal-a osebi, ki je dehidrirana? 
- Kako lahko pripravim domač rehidracijski napitek? 

 
GLAVOBOL? OMOTIČNOST? (Rdeči križ Slovenije): https://youtu.be/lXjFnlM3aEk 
 
 

DRISKA, BRUHANJE 
 

- Kako si pomagam ob bruhanju in driski? 
 

 

https://youtu.be/lXjFnlM3aEk


KVIZ – Preveri svoje znanje 
 
1. Požar je nadzorovan ogenj, katerega zakurimo v peči.  
NAROBE – Požar je nenadzorovano širjenje ognja, ki povzroči materialno škodo in ogroža življenja.  
 

2. Prižgan računalnik lahko pogasimo z vodo.  
NAROBE – Voda prevaja elektriko in lahko nas močno strese.   
 

3. Opekline povzroči toplota, kemične snovi ali elektrika.  
PRAVILNO  
 

4. Opeklino hladimo z ledom.  
NAROBE – Dobimo lahko ozebline. Hladimo z vodo, ki ima približno 15°C.  

 
5. Če si opečemo hrbet, smo si opekli približno 90% površine telesa.  
NAROBE – Hrbet predstavlja približno 18% površine telesa.  
 

6. Drisko lahko preprečimo z umivanjem rok in skrbjo za zdravo prehrano.  
PRAVILNO  
 

7. Zdravnika moramo obiskati takoj po prvem bruhanju.  
NAROBE -  Zdravnika obiščemo, kadar bruhanje traja več kot 24h.  
 

8. Zaradi bruhanja ali driske lahko pride do dehidracije (pomanjkanja vode v telesu).  
PRAVILNO  
 

9. Da bi krvavitev čim prej zaustavili, v nos zatlačimo večji kos vate.  
NAROBE – V nos ne tlačimo ničesar.  
 

10. Pri močnih ali pogostih krvavitvah je potrebna zdravniška pomoč.  
PRAVILNO  
 

11. Osebi, ki krvavi iz nosu, na vrat položimo tople obkladke, da se žile zožijo in zaustavi 
krvavitev.  
NAROBE – Na vrat položimo hladne obkladke.  
 

12. Za razliko od ureznin, kjer je poškodovana vrhnja plast kože, so pri odrgninah poškodbe 
globlje.  
NAROBE – Odrgnine so bolj površinske, ureznine pa segajo globje.  

 
13. Pri oskrbi ureznine si pomagamo z razkužili in kremami za dezinfekcijo rane.  
NAROBE – Ureznino pustimo pri miru.  
 

14. Razen v primeru prask in manjših odrgnin, naj v prvih šestih urah rano oskrbi zdravnik.  
PRAVILNO  
 

15. Klopa odstranimo z oljem ali lepilom.  
NAROBE – Klopa ostranimo s posebnimi kleščami za odstranjevanje klopov.  
 

16. Če ob piku žuželke v predel ust ali žrela grozi nevarnost zadušitve, najprej poskrbimo za 
hladne obkladke. Če se stanje po desetih minutah ne izboljša, pokličemo 112.  
NAROBE – Takoj pokličemo 112 in namestimo obkladke.  
 

17. Želo, ki ga čebela po piku pusti v koži, moramo odstraniti, da se prizadeto mesto ne 
ognoji.  
PRAVILNO 
 

 



Obnovi svoje znanje: KAKO RAVNATI V PRIMERU NESREČE? 
 
- KAJ NAREDITI NAJPREJ?  

Preden začnemo s kakršnimi koli postopki, vedno takoj pokličemo telefonsko številko 112.  
 

- KAJ POVEDATI, KO POKLIČEMO NA 112  
 KDO kliče 
 KAJ se je zgodilo 
 KDAJ se je zgodilo 
 KOLIKO je ponesrečencev 
 kakšne so POŠKODBE 
 kakšne so OKOLIŠČINE 
 kakšno POMOČ potrebujemo 

 
- KAJ SEDAJ? 

Sedaj pa je pomembno samo še to, da ohranite mirno kri in poskušate čimbolj pomagati 
ponesrečencem. Oživljanje oz. oskrbo ranjencu moramo nuditi to prihoda Nujne medicinske 
pomoči, ali dokler smo to zmožni ali pa dokler ne dobimo zamenjave. 

BOČNI POLOŽAJ 
Če je prizadeti v nezavesti, a diha normalno, ga moramo namestiti v stabilni bočni položaj. 
POSTOPEK NAMEŠČANJA: 

1. Bližnjo roko odročimo v pravem kotu, da je z dlanjo obrnjena navzgor. 
2. Drugo roko potegnemo čez prsi in položimo hrbtišče roke na bližnje lice. 

      
3. Primemo oddaljeno nogo tik nad kolenom in jo potegnemo k višku tako, da stopalo 

ostane na tleh. 
4. Ko držimo njegovo roko na licu, z drugo roko potegnemo nezavestnega k sebi in ga 

tako obrnemo na bok. 

      
5. Zgornjo nogo obrnemo tako, da sta kolk in koleno v pravem kotu. 
6. Potisnemo glavo nazaj, da ostane dihalna pot odprta. Preverjamo dihanje. 



TPO ali TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA 
 
TPO izvajamo pri osebi, ki je nezavestna (neodzivna), ne kaže znakov življenja. To pomeni: 
 ne diha oziroma ne diha normalno, 
 se ne premika, 
 ne požira in ne kašlja . 

 
Če se oseba odziva, pokličemo 112 in počakamo ob njej do prihoda rešilca. Če pa se oseba ne 
odziva, najprej preverimo, če diha. Če diha in je v nezavesti, jo damo v bočni položaj, če pa ne 
diha, začnemo z oživljanjem. 
 
OŽIVLJANJE 
Najbolj pomembno je, da si zapomnimo naslednje korake: 
 30 stiskov prsnega koša (zunanja masaža srca), 
 2 vpiha (umetno dihanje). 
Ta postopek ponavljamo znova in znova do prihoda reševalcev oziroma dokler oseba ne začne 
normalno dihati sama. 
 
Vprašanja iz temeljnih postopkov oživljanja (CŠOD): 
https://www.youtube.com/watch?v=moYmoqCa64w 
 
Ravnanje pri zapori dihalne poti s tujkom (CŠOD): 
https://www.youtube.com/watch?v=4jHQlapeSFI 
 
IMOBILIZACIJA 
Imobilizacija uda je ena najpogostejših oblik nudenja prve pomoči. Prav tako ni zelo težka in 
zato se jo lahko nauči vsak dan. V našem primeru je poškodovanec zlomil zapestje, zato 
imobiliziramo roko. 
1. Roko namestimo v 90 stopinjski kot in pod njo namestimo trikotno ruto.

 
2. Nato samo še prekrižamo dela rute in ju na tilniku zavežemo.

 
3. Imobilizacija ni težka, pomembno je samo, da si zapomnimo, da moramo imobilizirati ud 

nad mestom poškodbe in ud pod mestom poškodbe. 
 

Trikotna ruta (CŠOD): https://www.youtube.com/watch?v=w3oSeOlIoA0 

http://prvapomoc.splet.arnes.si/tpo/bocni-polozaj/
https://www.youtube.com/watch?v=moYmoqCa64w
https://www.youtube.com/watch?v=4jHQlapeSFI
https://www.youtube.com/watch?v=w3oSeOlIoA0


KOMPRESIJSKA OBVEZA 
 
S kompresijsko obvezo ali obvezo, ki pritiska tesno na mesto rane in krvavitve, ustavljamo vse 
krvavitve na glavi, trupu in udih. Zato je zelo pomembno, da dobro poznamo vse faze 
nameščanja kompresijske obveze. 
1. Na rano oziroma krvavitev namestimo sterilno 

  
2. Na gazo namestimo zvit povoj, da posrka kri. 

       
3. Nato gazo in zvit povoj močno povijemo s še enim povojem.

  
4. Redno (5-10min) preverjamo obvezo. Pozorni smo na barvo in utrip uda. Če ud pomodri 

ali postane bel in hladen, moramo obvezo malo zrahljati. 
 
 
Viri:  

- Rdeči križ Slovenije: https://www.rks.si/ 
- Prva pomoč, Gasper Jagodic: http://prvapomoc.splet.arnes.si/ 
- Prva pomoč, Anja Onuk in Agnes Pajsar: http://gradivo-za-ucitelje.weebly.com/prva-pomo269.html 
- CŠOD: videoposnetki 
- Majhen ugriz, velika težava (Infodrom): https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/591 

https://www.rks.si/
http://prvapomoc.splet.arnes.si/
http://gradivo-za-ucitelje.weebly.com/prva-pomo269.html
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/591

