
  

Enoletni predmet  VARSTVO PRED NARAVNIMI IN  

DRUGIMI NESREČAMI  

Naravoslovno tehnični sklop  Se izvaja v 8. in 9. razredu  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je namenjen učencem 8. in 9.  razredov. 

Predmet se izvaja samo eno leto.  

  

Učenci bodo pri tem predmetu pridobili znanja o:   

  

✓ pojavu naravnih in drugih nesreč kot stalnem spremljevalcu 

človeštva,  

✓ dejavnem odnosu do nesreč,   

✓ vlogi sodobne družbe, načinu življenja, odnosu do okolja in 

njihovem vplivu na nastanek nesreč,   

✓ ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč,   

✓ ukrepih za preprečevanje nesreč in ukrepanju pred nesrečami, 

med njimi in po njih,   

✓ pomenu prostovoljstva in delu reševalnih služb.   

  

Učenci bodo izvajali tudi praktične vaje s katerimi bodo pridobili osnovne veščine:   

✓ prve pomoči,   

✓ požarne varnosti,  

✓ ukrepanja pri nekaterih naravnih nesrečah. 

 

Ali živim na poplavnem 

območju? 

Kaj narediti, če napovedo 

obilno deževje in živim na 

poplavnem območju? 

Kaj storiti, če sem v 

gorah in naenkrat 

pride do nevihte? 

Bi rad vedel kako se obvarovati pred 

nesrečami in kako pomagati drugim, ko 

so deležni naravne ali druge nesreče? 

Če ja, beri še naprej. 

Kako moram reagirati, 

če naletim na prometno 

nesrečo? 
Bi znal nuditi prvo 

pomoč svojim 

domačim? 



V okviru izbirnega predmeta si bodo učenci ogledali delo strokovnih skupin v 

primeru naravnih in drugih nesreč.    

 

Predmet pri učencih vzpodbuja oblikovanje dejavnega odnosa do okolja, 

predvsem pa do ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, ter vzpodbuja 

pripravljenost na pomoč drugim in prostovoljno delo.  

  

Izhodišče predmeta  

Pri izvajanju predmeta se bomo skušali povezati z organizacijami in društvi iz 

našega kraja, ki delujejo na področju zaščite in reševanja. V predmet bomo 

vpeljali čim več praktičnega dela, ki ga bomo razumljivo povezali s teoretskimi 

osnovami v zvezi z nekaterimi naravnimi pojavi, s prostovoljstvom,…  

  

Vrste ocenjevanja: (učenci bodo ocene pridobili le iz nekaterih navedenih možnosti, lahko tudi iz vseh, lahko je 

ocenjen večkrat za posamezno možnost)  

  

- priprava predstavitve s pomočjo PowerPoint 

- prikaz nudenja prve pomoči in TPO 

- prikaz znanja gašenja  

  

 

Pisnega preverjanja znanja NE BO.                                                                    

 

Pri izvajanju predmeta se povezujemo z lokalnim gasilskim društvom, Gasilsko zvezo Ljubljana, Regijskim 

centrom za obveščanje, Zdravstvenim domom, Rdečim križem Slovenije. Predmet se veliko izvaja na terenu. 

 

 

 Učitelj: Uroš Rozina  

  


