
KVIZ ZA PREVERJANJE ZNANJA IZ PRVE POMOČI 

Učitelj ob zaključku naravoslovnega dne izvede kviz. Učenci so še vedno razdeljeni v 

skupine. Po vsakem vprašanju damo učencem 10s za pogovor o pravilnem 

odgovoru. Sodelujejo vse skupine hkrati. Če je trditev pravilna v zrak dvignejo zeleno 

barvico, v nasprotnem primeru pa rdečo. Zmaga skupina z največ pravilnimi 

odgovori. 

1. Požar je nadzorovan ogenj, katerega zakurimo v peči. 

NAROBE – Požar je nenadzorovano širjenje ognja, ki povzroči materialno škodo in 

ogroža življenja. 

2. Ob požaru ostanemo mirni. 

PRAVILNO 

3. Prižgan računalnik lahko pogasimo z vodo. 

NAROBE – Voda prevaja elektriko in lahko nas močno strese.  

4. Opekline povzroči toplota, kemične snovi ali elektrika. 

PRAVILNO 

5. Opeklino hladimo z ledom. 

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

6. Če si opečemo hrbet, smo si opekli približno 90% površine telesa. 

NAROBE – Hrbet predstavlja približno 18% površine telesa. 

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

PRAVILNO 

8. Zdravnika moramo obiskati takoj po prvem bruhanju. 

NAROBE -  Zdravnika obiščemo, kadar bruhanje traja več kot 24h. 

9. Zaradi bruhanja ali driske lahko pride do dehidracije (pomanjkanja vode 

v telesu). 

PRAVILNO 



10. Da bi krvavitev čim prej zaustavili, v nos zatlačimo večji kos vate. 

NAROBE – V nos ne tlačimo ničesar. 

11. Pri močnih ali pogostih krvavitvah je potrebna zdravniška pomoč. 

PRAVILNO 

12. Osebi, ki krvavi iz nosu, na vrat položimo tople obkladke, da se žile 

zožijo in zaustavi krvavitev. 

NAROBE – Na vrat položimo hladne obkladke. 

13. Za razliko od ureznin, kjer je poškodovana vrhnja plast kože, so pri 

odrgninah poškodbe globlje. 

NAROBE – Odrgnine so bolj površinske, ureznine pa segajo globje. 

14. Pri oskrbi ureznine si pomagamo z razkužili in kremami za dezinfekcijo 

rane. 

NAROBE – Ureznino pustimo pri miru. 

15. Razen v primeru prask in manjših odrgnin, naj v prvih šestih urah rano 

oskrbi zdravnik. 

PRAVILNO 

16. Klopa odstranimo z oljem ali lepilom. 

NAROBE – Klopa ostranimo s posebnimi kleščami za odstranjevanje klopov. 

17. 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. 

18. Želo, ki ga čebela po piku pusti v koži, moramo odstraniti, da se 

prizadeto mesto ne ognoji. 

PRAVILNO 


