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Namen učenja: 

 Kako lahko tudi jaz pomagam pri nezgodah v vsakdanjem življenju. 
 

 
Tema današnje ure OS je namenjena obeležitvi Mednarodnega tedna Rdečega križa. Ta se 
vsako leto obeležuje od 8. do 15. maja. 

 
 
Se še spomniš, ko ste v prvem razredu pri predmetu SPO, imeli na obisku predsednico RK 
Krajevne organizacije Mirna Peč gospo Slavko Derganc, ki vam je prebrala zgodbico o 
Križemkapici? Potem ste se pogovarjali, kaj vse in komu pomagate. Narisali ste risbice in gospa 
Slavka jih še hrani. 
 
Sedaj si četrtošolec in pravljico si preberi sam. Imaš jo v prilogi spodaj (mogoče jo imaš 
shranjeno pa še kje doma, saj si jo v 1. razredu dobil). 
 
PREBERI  KRIŽEMKAPICO. 

(Priloga spodaj.) 
 
Dejavnosti Rdečega križa so povezane tudi ob vsakodnevnih nepredvidenih nezgodah in 
poškodbe. Kadar se nam kaj neprijetnega zgodi, potrebujemo pomoč. Zgodi pa se lahko, da 
smo mi tisti, ki lahko nekomu pomagamo in na pomoč pokličemo odraslo osebo in reševalce. 
 
Na spodnji povezavi je naštetih nekaj dogodkov iz vsakdanjega življenja. Razmisli, za katere 
primere je potrebno poklicati pomoč na številko 112.  V kolikor za kakšen primer nisi prepričan, 
se posvetuj s starši, brati, sestrami.  
 
 
https://rksozlj-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EY1Gnlv0OR5MoIW2B-G-
2agBi_l0hCdsIGOAApBWgKhLvA?e=1vIIja 

https://rksozlj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EY1Gnlv0OR5MoIW2B-G-2agBi_l0hCdsIGOAApBWgKhLvA?e=1vIIja
https://rksozlj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EY1Gnlv0OR5MoIW2B-G-2agBi_l0hCdsIGOAApBWgKhLvA?e=1vIIja
https://rksozlj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EY1Gnlv0OR5MoIW2B-G-2agBi_l0hCdsIGOAApBWgKhLvA?e=1vIIja


                                          
Lahko pa se zgodi takole: 

 Luki se je mudilo na igrišče, ker so ga prijatelji že čakali. Vozil se je s kolesom, bil je  nepozoren 

in nenadoma ga je zaneslo, zapeljal je na rob ceste, zaneslo ga je in ni več obvladal krmila, 

padec je bil neizbežen. Ob padcu je začutil hudo bolečino v predelu podlahti leve roke. Opazil je 

tudi, da mu iz nosa tečejo kapljice krvi. 

SUM NA ZLOM ROKE IN KRVAVITEV IZ NOSU. 
 
Kako bi ti pomagal Luki? Kako bi mu nudil prvo pomoč? Bi zmogel sam? Bi poklical reševalce? 
 
Na spodnji povezavi si poglej navodila za nudenje pomoči.  
 
 https://rksozlj-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EX_ViHZVl-

BLvMxddekf8HkB9e5re0mjPr5T-Cdts0K7Tg?e=4YKE4H 

Na bratu, sestri, staršu prikaži oskrbo  poškodbe.  

Si zmogel? Kako ti je šlo. Si se navdušil  poklic bolničarja, medicinske sestre, zdravnika? 

Upam, da ti je bila današnja ura zanimiva in poučna. 
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