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Унапређење превентивног дјеловања и заштите у случају
елементарне непогоде и других несрећа
Босна и Херцеговина, као и цијели регион југоисточне Европе, у протеклим годинама суочава се са
све већим бројем несрећа проузрокованих опасностима природног и антрополошког поријекла, које
директно угрожавају безбједност њених грађана. Неприпремљеност и недовољна знања о томе како
се понашати у ванредним ситуацијама директно угрожавају живот и здравље људи и узрокују штету на
материјалним и културним добрима и животној средини.
Када је ријеч о смањењу ризика од елементарних непогода и других несрећа, Босна и Херцеговина
је једна од 187 земаља потписница Оквира за смањење ризика од катастрофа из Сендаија, у ком су
утврђени јасни и детаљни приоритети дјеловања земаља потписница Оквира за период 2015 - 2030.
године. У том контексту, све земље потписнице констатују да је унапређење спремности за ефективно
дјеловање у случају катастрофе једна од четири приоритетне области дјеловања, при чему се уважавају
закони и прописи сваке земље. Надаље, законски прописи у области заштите и спасавања у Босни
и Херцеговини налаже обавезно стицање основних знања о опасностима од и начину заштите
елементарних непогода и других несрећа у оквиру основног и средњег образовања.
Израда приручника за реализацију наставних и ваннаставних активности на тему заштите од
елементарних непогода и других несрећа у предшколским установама, основним и средњим школама
допринос је организације Save the Children остварењу датих циљева. Кроз теоријске основе програма
и практичне едукативне активности класификоване према узрасту (предшколски, основношколски и
средњошколски узраст), Приручник има за циљ промовисање и обезбјеђивање информисаности и
одговорности дјеце и младих на тему правилног поступања у случају елементарне непогоде и других
несрећа.
Овим приручником обезбјеђује се квалитетно остварење циљева наставе о начину заштите од
елементарних непогода и других несрећа, за који постоји општа сагласност да је изузетно оправдан и
неопходан у свјетлу тренда пораста броја и интензитета елементарних непогода и других несрећа у
региону југоисточне Европе, као и у свјетлу прогноза Свјетске метеоролошке организације (WМО), које
нас упозоравају на будуће све екстремније временске догађаје проузроковане климатским промјенама.
Информације и знања које ће дјеца и ученици добити у васпитно-образовним установама, постаћи ће
их да пренесу својим родитељима, чиме ће предложене активности јачати и улогу породице, васпитнообразовних установа, локалне заједнице, а тиме и цијелог друштва, у изградњи културе безбједности и
резилијентности на свим нивоима.

Поштовани васпитачи, учитељи, наставници и професори,
Приручник има за циљ да вам помогне у раду са дјецом предшколског, основношколског и
средњошколског узраста на тему правилног поступања у ситуацијама елементарних непогода и других
несрећа
Елементарне непогоде и друге несреће често се дешавају изненада, великог су интензитета и не бирају
вријеме, мјесто и мјеру у којој ће угрозити одређено подручје. Међутим, њихове последице зависе
од склоности или резилијентности одређене средине на дату опасност, као и спремности појединаца
и заједнице да брзо и ефикасно одговоре на ванредне ситуације, у којима су дјеца и млади посебно
изложена и угрожена група. У том смислу, сматрамо да је изузетно значајно да сви стичемо знања и
вјештине за адекватно сналажење у ванредним ситуацијама изазваним елементарним непогодама или
другим несрећама, а нарочито дјеца и млади.
Кроз свој рад, сигурно сте спознали да дјеца радо и брзо уче кроз искуство, када им се садржај понуди
на интересантан начин који је у непосредној вези са њиховим животним искуством. Надаље, у контакту
с вама, васпитачима и наставницима, дјеца усвајају много више од самог градива - уче слушајући и
посматрајући, а знања и искуства која им преносите иду даље од наставног плана и програма. Уз вас
изграђују ставове, систем вриједности и животне вјештине које их обликују и које ће их пратити кроз
цијели живот.
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Стога, увјерени смо да ћете својим ученицима, својим наставним методама и вјештинама, ентузијазмом и
посвећености дјеци, бити драгоцјен путоказ у области смањења ризика од посљедица несрећа, пошто је
то нарочито важно за нашу омладину и друштво у цјелини.
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УВОД

„

Ако се дјеца уче како да се понашају у случају несреће, унијеће револуционарну промјену у друштво јер
су дјеца будући чувари села, градова и школа. Осим тога, данашња дјеца ће сутра бити родитељи,
те ће стечена знања пренијети на своју дјецу, чиме ће приправност за случај елементарне непогоде
преточити у друштвену праксу, која ће се преносити са генерације на генерацију.“
- дијете из Шри Ланке – учесник у Програму Save the Children-а
„Смањење ризика од посљедица елементарних непогода по дјецу“.

Циљ Приручника
Укљученост
Свеобухватност
Учешће
Ефикасност
Храброст

–
–
–
–
–

сва дјеца и млади укључени су у програм
програм обухвата школу, породицу и локалну заједницу
дјеца и млади активно учествују у стицању знања и међусобном учењу са вршњацима
програм развија знања и вјештине и емотивно оснажује дјецу и младe
дјеца и млади подстичу се да размишљају о проблемима, предлажу рјешења
и спроводе их у праксу

Циљ Приручника је да понуди основу за увођење заштите у ситуацијама елементарних непогода кроз
наставне и ваннаставне активности у предшколске установе и школе. Приручник је конципиран тако
пружа неопходне информације и приједлоге конкретних активности са дјецом, које ће дјеци и младима
омогућити да:
ÎÎ усвоје знања о правилном поступању у случају различитих елементарних непогода и других
несрећа које могу погодити Босну и Херцеговину;
ÎÎ стекну вјештине правилног поступања у ванредним ситуацијама;
ÎÎ емотивно ојачају како би у ванредној ситуацији могли да задрже присебност и примијене стечена
знања и вјештине.
Међутим, будући да унапређење безбједности дјеце не завршава стицањем знања и вјештина за
адекватну реакцију, Приручник за увођење заштите од елементарних непогода и других несрећа у
наставне и ваннаставне активности такође обухвата:
ÎÎ формирање и вођење групе ученика која би се даље ангажовала у раду на смањењу ризика од
нежељених посљедица у ванредним ситуацијама;
ÎÎ укључивање родитеља;
ÎÎ стварање културе безбједне предшколске установе / школе;
ÎÎ укључивање локалне заједнице;
ÎÎ инклузивност у свим аспектима спровођења програма.
У овом смислу, желимо да вам помогнемо да, у току спровођења едукативних активности, континуирано
подстичете дјецу и младе да са правилним поступањем упознају и другу дјецу у предшколској установи
или школи, укључују родитеље у неке активности и обрате се локалној ватрогасној станици, те да водите
рачуна да све активности које се планирају и реализују буду прилагођене узрасту дјетета.
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1. ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА И
НАЧИН РАДА СА ДЈЕЦОМ
1.1. Упознавање са елементарним непогодама и другим
несрећама
Теме обухваћене Приручником
Теоријски дио програма обрађује седам опасности природног и антрополошког поријекла, и
то: земљотрес, екстремне температуре, олуја, град, поплава, клизиште и одрон, и пожар. Програм
обрађује ванредне ситуације с акцентом на предшколској установи или школи, укључујући, нпр.:
боравак у предшколском или школском објекту, излет, школу у природи, и слично. Програм предвиђа
и упознавање ученика са планом евакуације из предшколске установе или школе, као и емотивно
оснаживање дјеце кроз едукативне активности које се организују са циљем адекватног емотивног
реаговања на изложеност стресу. Будући да је програм намијењен дјеци различитог узраста, израђени су
посебни васпитно-образовни циклуси за дјецу предшколског узраста, ученике млађег основношколског
узраста, старијег основношколског узраста и средњошколског узраста.

Форма едукативног рада
Активности за дјецу предшколског, као и млађег и старијег основношколског узраста дате су
у форми радионица, које почивају на интерактивном учењу (са нагласком на дијалогу, размјени и
сучељавању знања између ученика), кооперативном учењу (гдје је нагласак на сарадњи и заједничком
доприносу учењу) и практичном учењу (са нагласком на усвајању потребних вјештина за правилно
реаговање у ванредним ситуацијама). Активности су конципиране на овај начин зато што поменути
облици учења омогућавају активно учешће дјеце у активностима, подстичу међусобну сарадњу, развијају
способност координисања корака у раду на заједничком проблему, те оспособљавају их за доношење
одлука и разумијевање различитих углова гледања на проблемске ситуације и њихово рјешавање. Код
многих радионица, понуђено је више начина извођења уводних, главних и завршних активности, управо
са жељом да се васпитачима, учитељима и наставницима остави шири простор за избор активности које
би биле примјерене узрасту и интересовањима ученика.
Структура васпитно-образовних активности за средњошколски узраст донекле се разликује од структуре
активности за млађе узрасте. Имајући у виду развојне специфичности периода ране адолесценције,
васпитно-образовне активности првенствено се заснивају на самосталним истраживачким пројектима,
вршњачке едукације младих и изради пројеката који омогућавају њихово активно учешће и подстичу
креативност, социјалне вјештине, вјештине комуникације и и критичко размишљање.
У васпитно-образовном процесу на теме у вези са заштитом од елементарних непогода и других
несрећа, могу се користити сљедеће методе:
ÎÎ одлазак на терен, на примјер, у ватрогасну станицу, чиме се дјеци и младима омогућава да
присуствују демонстрацији техника правилног поступања;
ÎÎ приказивање документарних и играних филмова који обрађују тему елементарних непогода и
других несрећа и разговор након пројекције;
ÎÎ интерактивни театар: могућност да учествују у представи пружиће дјеци и младима прилику да
провјежбају правилно поступање и сагледају практичне аспекте.
• Ученицима старијег основношколског и средњошколског узраста предочити могућност
контролисаног коришћења интернета у едукативне сврхе, нпр. формирања фејсбук-групе.
На тај начин, могу бити активни и када се физички не састају, нпр. могу да прате одређене
појаве, сликају, постављају, те размјењују искуства. Поред едукативног ефекта, на овај начин
чланови групе могу више да се зближе и друже.
ÎÎ Подстицање ученика на самосталне истраживачке активности, нпр. интервју са вршњацима,
родитељима и другим одраслим особама, чија би им искуства и знања о ванредним ситуацијама
могла бити корисна. На тај начин, дјеца самостално откривају у ком степену је њихова локална
заједница опремљена и припремљена за ванредне ситуације.
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!

ПАЖЊА!
Будући да познајете дјецу с којом радите и знате шта им представља изазов и шта им је
занимљиво, имате пуну слободу да бирате радионице, односно наставне теме које ће им
највише одговарати. Иако су неке активности у програму предвиђене за одређени узраст,
то не искључује могућност да их, уз измјене и прилагођавање, користите у раду са дјецом
другог узраста. На примјер, истраживачка активност мапирања, која се помиње у програму за
средњошколце, може се, уз неопходно прилагођавање, радити и са дјецом старијег и млађег
основношколског узраста.

На шта треба обратити пажњу када је ријеч о наставним темама које се обрађују у Приручнику?
Пажљиво планирати увођење наставне теме о елементарним непогодама и
другим несрећама у рад са дјецом.
Елементарне непогоде и друге несреће често су драматични догађаји с потенцијално разорним
посљедицама по човјека и околину. Због тога је веома важно припремити ученике прије почетка
васпитно-образовног циклуса рада.
ÎÎ Унапријед им најавити наставну тему!
ÎÎ Објаснити због чега је важно да се та наставна тема обради. На примјер: рећи им да се
елементарне непогоде и друге несреће могу десити свуда, да су се у прошлости дешавале и у
нашој земљи и да ће бити тема разговора управо да би сви заједно били спремнији да се заштите
уколико се догоде.
ÎÎ Дјеци и младима јасно предочити циљеве наставног програма. Објаснити да у сличним наставним
плановима и програмима учествују дјеца и млади широм свијета и да је то начин на који одрасли
желе да унапријед оспособе дјецу и младе да се носе с опасностима које их могу задесити.
ÎÎ Информисати дјецу предшколског узраста и ученике о будућем начину рада, односно извођењу
васпитно-образовног процеса. Нагласити да ће се овом озбиљном наставном темом бавити на
занимљив начин и да ће током рада моћи да буду активни, постављају питања и износе своја
запажања, те изражавају слагање или неслагање са свим изнесеним тврдњама.
ÎÎ Како би дјеци предшколског узраста / ученицима било остављено довољно времена да истраже
тему природних несрећа и усвоје неопходна знања и вјештине, потребно је упознати их с једном
природном несрећом седмично. У току обраде појединачних елементарних непогода и несрећа,
исцртати дијаграм (као у примјеру) на школској или папирној табли, те уписати назив на средину
дијаграма. Како кроз разговор и активности са дјецом будете истицали нове чињенице на тему
дате непогоде / несреће и правилног поступања, та нова сазнања треба уписивати у дијаграм на
табли..
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Пажљиво бирати наставне садржаје које предлажете дјеци и младима као
подстицај за учење.
ÎÎ Водити рачуна да садржај буде прилагођен узрасту, тј. да буде подстицајан за дјецу предшколског
узраста и ученике одређене доби.
ÎÎ Пазити да проблемска ситуација буде потресна у границама способности дјеце / ученика да га
емотивно обраде. На примјер: ако ученици гледају филм, треба пазити да се у улогама ликова који
трпе физичке или емотивне повреде не појављују дјеца. Наиме, дјеца ће се више идентификовати
са ликовима који су им слични, теже ће направити дистанцу и такав садржај ће их много више
погодити. Обратити пажњу да физичке повреде не буду експлицитно приказане.
Припремити дјецу на потенцијално стресне садржаје.
ÎÎ Уколико се дјеци унапријед нагласи да ће гледати драматичан догађај, али да постоје поступци
који им могу помоћи да се заштите у сличној ванредној ситуацији и да ће о њима бити говора
на крају (или ће их дјеца видјети у самом приказу), дјеца ће бити емотивно спремнија да поднесу
садржај који слиједи.
Омогућити дјеци да разговарају о узнемирујућим садржајима.
ÎÎ Разговор након филма или снимка ванредне ситуације или другог вида визуелне презентације
пружа могућност да дјеца / ученици изнесу своје утиске и запажања, као и да разговарају о
садржајима који су их емотивно дотакли, можда и потресли.
ÎÎ Сам разговор о узнемиравајућем садржају пружа могућност редуковања емотивне тензије и
стреса. Поред тога, разговор у групи дјеци омогућава да схвате како је приказани садржај
дјеловао на друге.
ÎÎ Завршни разговор је прилика да се истакну поступци који доприносе безбједности. На овај
начин, новостечена знања и вјештине учиниће да се дјеца и ученици осјећају сигурније у случају
ванредне ситуације.
Пажљиво пратити како дјеца реагују на одређене теме.
ÎÎ Немогуће је увијек предвидјети који ће садржаји бити узнемиравајући за дјецу. Из овог разлога,
важно је пратити како свако дијете / ученик реагује на активности током којих се очекује
повишен ниво стреса.
ÎÎ У случају да се у току одређеног приказа јави узнемиреност која захтијева брзу реакцију,
потребно га је зауставити и заједно разговарати о потресном садржају. Уколико дјеца нису
сувише узнемирен, разговор водити по завршеном приказу.
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Посебну пажњу обратити на елементарне непогоде и друге несреће које су нека
дјеца доживјела.
У случају дјеце која живе у крајевима Босне и Херцеговине погођених ранијим поплавама (нпр.
2014. године), обрада теме поплаве може бити добра прилика да се дјеца и млади суоче са тешким
осјећањима и да их превазиђу. Ово искуство им може помоћи да постану емотивно снажнији и
промијене поглед. Овдје је потребно слиједити наредне кораке:
ÎÎ Приликом најаве теме, питати дјецу / ученике да ли желе о њој разговарати. Ако нека дјеца /
ученици не желе да учествују у радионици, треба поштовати њихов став. Васпитач / учитељ /
наставник / професор треба бити отворен и за могућност да одустане од радионице уколико се
дјеца изјасне да им је тема превише стресна.
ÎÎ Радионица може започети освртом на посљедице елементарне непогоде и других несрећа
(нпр. видео-снимак Маглаја прије, током и након поплаве 2014. године https://www.youtube.com/
watch?v=zGuyHgcdfdMм или снимак поплаве у Добоју из 2014. године https://www.youtube.com/
watch?v=bCPt1r3csg8).
ÎÎ Посебан дио радионице издвојити за размјену искустава ученика, који треба започети кратким
снимком о ванредној ситуацији коју су доживјели. Можете планирати и двије радионице на тему
дате ванредне ситуације, тако да једна у цијелости буде посвећена личним искуствима и поукама
којем могу извући.
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ÎÎ Приликом реализације централне активности предвиђене Приручником, у завршном дијелу, када
дјеца наводе на које је све начине могуће поступити, треба их пустити да говоре и о личном
искуству. Свима који желе, треба дозволити да кажу шта имају, без обзира на евентуално
понављање садржаја. На крају радионице, реализовати активност чија је психолошке функција
затварање болне или осјетљиве теме. На примјер: указати на могућност да се заштитимо и
подстаћи унутрашњи локус контроле1 . У овом Приручнику, ту функцију имају активности
Пробадање змаја и Воденко Спасић, које су предложене као завршне активности у радионици на
тему заштите од поплава. По потреби, могу се прилагодити и за радионице које се баве другим
елементарним непогодама/несрећама.

ПАЖЊА!
ÎÎ Не укључивати дјецу / ученике у активности које их могу потенцијално изложити ризику или
опасности – увијек дјелујте у најбољем интересу дјеце / ученика.
ÎÎ Имати стрпљења.
ÎÎ Не постављати више од једног питања у исто вријеме.
ÎÎ Допустити дјеци / ученицима да изразе своје мишљење / дају одговор на постављено питање и
тек након тога постављати додатна питања.
ÎÎ Пажљиво слушати одговоре и размишљања дјеце / ученика и не прекидати их у току излагања.
ÎÎ Уколико дјеца / ученици разговарају на једну тему, не треба им у исто вријеме задавати другу
тему.
ÎÎ У току групних активности. идентификовати доминантну дјецу / ученике , адекватно их
ангажовати / контролисати; истовремено, дјеци / ученицима која често бивају искључени из
групних активности омогућити да буду активни у задатим активностима.
ÎÎ Дјеци / младима не давати сугестије и не наводити их на одговор – пустити их да слободно
изразе своје мишљење, без наметања ставова.

1 Појам локус контроле, који је увео Ротер, говори о личној процјени моћи одређене особе да утиче на дешавања у
свијету око себе. Вањски локус контроле подразумијева да особа има доживљај да на дешавања која су за њу значајна
превасходну моћ утицаја имају други, углавном особе у позицији ауторитета. С друге стране, унутрашњи локус контроле
подразумијева да особа процјењује да има велику моћ утицаја на друштвене околности које је укључују.
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1.2. Формирање и вођење групе
Активности се спроводе са истом групом дјеце предшколског узраста / ученика –са цијелим
разредом или групом састављеном од заинтересоване дјеце из више група, тј. ученика из више
разреда.
Програм се може реализовати кроз различите школске активности, и то: а) са цијелим разредом
на часовима одјељенске заједнице, б) у форми секције, ц) у форми ђачког клуба.
Како мотивисати дјецу и младе да учествују?
ÎÎ Укључивање дјеце / младих у конципирање рада групе је значајан мотиватор, те га је добро
увести од почетка. Укључивање дјеце / младих у конципирање рада групе може подразумијевати
и избор теме којом ће се група бавити на сљедећем састанку. Окупљања могу служити за даље
унапређење знања и вјештина и договор о наредним активностима у школи и изван ње. У
зависности од узраста, ученици могу преузети вођење састанка и одговорност за планирање и
извођење активности групе (у извјесној мјери или у потпуности).
ÎÎ У договору са дјецом / ученицима, одредити дан и вријеме када ће се одржавати редовни
састанци групе посвећени темама смањења ризика од нежељених посљедица елементарних
непогода и других несрећа.
ÎÎ Предложити активности које помажу у креирању групног идентитета, на примјер: давање назива
групи / секцији / клубу, смишљање симбола групе, смишљање личних картица које би чланови
групе носили када учествују као извођачи на некој приредби у школи или приликом сусрета са
групама из других школа, и слично.
ÎÎ Повремено организовати гостовања групе на локалним медијима (радио / ТВ станицама) и
излете на којима би могли провјерити стечене вјештине или укључити чланове групе у вршњачку
едукацију.
ÎÎ Како би се код ученика одржала повезаност са групом и жеља да се баве темом заштите
од елементарних непогода и других несрећа, било би пожељно да се организују редовна
окупљања и након завршеног оспособљавања.

ПАЖЊА!

!
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Са колико се год изазова сусретали у раду са дјецом и младима трудећи се да одржимо њихову
заинтересованост и спремност да се ангажују, њихова радозналост, животни оптимизам и
енергија коју уносе у све активности нама одраслима враћају ентузијазам и снагу. Заједно смо
моћна сила која може пуно тога промијенити!
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1.3. Рад са родитељима
Заједнички рад са родитељима:
ÎÎ Зато што су дјеци важни.
ÎÎ Зато што имате заједнички интерес – добробит дјеце и младих.
ÎÎ Зато што су родитељи ваши сарадници, а не противници.
ÎÎ Зато што су мотивисани када виде смисао свог учешћа.
ÎÎ Зато што посједују разна знања, искуства и вјештине које могу бити драгоцјена подршка у
процесу учења.
ÎÎ Зато што доносе нови угао гледања у процес заједничког учења.
ÎÎ Зато што су веза између школе и локалне заједнице.
У раду са дјецом предшколског и основношколског узраста, родитељи се могу придружити групи већ
током извођења теоријског дијела програма. У том смислу, родитељи могу да:
ÎÎ учествују у радионици,
ÎÎ помажу наставнику у извођењу активности,
ÎÎ помажу дјеци приликом рада у малим групама.
У другим активностима групе могу учествовати сви родитељи, без обзира на узраст дјеце, тако што ће,
на примјер:
ÎÎ конципирати информативни / промотивни материјал,
ÎÎ конципирати и реализовати активности усмјерене ка локалној заједници,
ÎÎ ступити у контакт са локалним медијима,
ÎÎ прикупити средстава потребна за реализацију одређених активности групе, и слично.

ПАЖЊА!
ÎÎ Разговарајте се са дјецом и младима о начинима на које њихови родитељи могу да се укључе у
процес учења.
ÎÎ Обавијестите родитеље шта планирате да радите и како могу да се укључе.
ÎÎ Питајте родитеље на који начин желе да се укључе.
ÎÎ Радите СА родитељима, а не УМЈЕСТО њих!

13

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

1.4. Развијање културе безбједне установе
Рад са родитељима:
ÎÎ Зато што је предшколска установа / школа важан дио живота сваког дјетета!
ÎÎ Зато што се у предшколској установи / школи стичу искуства и вјештине за садашњост и
будућност!
ÎÎ Зато што у предшколској установи / школи СВИ треба да се осјећају добро и безбједно!
ÎÎ Информисати остале актере укључене у живот установе о теми заштите од опасности и раду
групе:
• истаћи плакате на видна мјеста,
• брошуре изложити на мјеста доступна свима,
• организовати јавне догађаје, презентације или дане отворених врата, на којима ће бити
симулирана евакуација, приказивати ученичке филмове, извести драмски приказ, и слично.
ÎÎ Планирати континуирано информисање да би информације из области заштите од
елементарних непогода и других несрећа биле константно присутне у школи (нпр. сваког 13.
октобра, када се обиљежава Међународни дан смањења ризика од катастрофа, како би нова дјеца
/ ученици и родитељи имали прилику да се упознају са овом темом).
ÎÎ Организовати седмицу заштите од опасности (нпр. у седмици у којој се обиљежава Међународни
дан смањења ризика од катастрофа), током које би се изводиле различите активности које
група сматра интересантним и важним. Циљ је да се скрене пажња на значај припремљености за
адекватно поступање у ситуацијама елементарних непогода и других несрећа.
ÎÎ Иницирати обиљежавање школског дана безбједности како би свијест о значају познавања
правилног поступања била константно присутна у школи. Обиљежавати тај дан у локалној
заједници. Приредити догађај на градском тргу у сарадњи са локалном ватрогасном станицом или
организовати гостовање на локалној телевизији.
ÎÎ Повезати се са другим групама у оквиру школе, нпр. школским одбором, савјетом родитеља
школе и савјетом ученика школе. Упознати их са радом групе и планирати заједничке акције у
циљу унапређења безбједности у школи.
ÎÎ Предложити да се рад на ову тему уврсти у стратешке документе школе (школски програм,
развојни план васпитно-образовне установе, годишњи план рада и планове рада тимова за
заштиту од опасности).
ÎÎ Подстаћи ученике да заједно са наставником планирају и реализују информативне радионице за
млађе ученике.
Тим за заштиту од опасности може бити састављен од наставно и административног
особља, помоћног особља, ученика и родитеља. За сараднике реба да има представнике
локалних штабова цивилне заштите, комуналних установа (ватрогасци), као и
представнике хуманитарних и невладиних организација и стручњака. Тим за заштиту
од опасности израђује и унапређује примјену школске процјене угрожености и план
заштите и спасавања, те иницира разне облике усавршавања особља и подизања нивоа
приправности за ванредне ситуације. Чланови тима могу планирати упознавање остале
дјеце / ученика и сарадника у предшколској установи / школи са поступцима у случају
опасности у школи, презентовати план евакуације, организовати симулације и вјежбе, као
и друге промотивне активности.
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1.5. Повезивање са локалном заједницом
ÎÎ Зато што је предшколска установа / школа дио локалне заједнице!
ÎÎ Зато што нам је важно да се осјећамо добро и сигурно у свом окружењу!
ÎÎ Зато што локална заједница обезбјеђује одрживост нашим иницијативама!
ÎÎ Организовати сусрете група, секција или клубова за заштиту од опасности, који пружају
могућност размјене искустава. Ово је значајно за унапређење функционисања групе, а
истовремено отвара могућност личног упознавања, повезивања и забаве.
ÎÎ Окупити тимове из више различитих установа и заједнички организовати јавне догађаје у
установи или локалној заједници. Организовати изложбе, графите, позоришне представе, и
слично.
ÎÎ Организовати анкете о ставовима и познавању заштите и поступака у случају опасности у
локалној заједници, и слично.
ÎÎ Повезати се са другим релевантним актерима у локалној заједници који су ангажовани на пољу
заштите од опасности и планирати заједничке активности.

1.6. Инклузивност
Предшколске и школске установе, као сегмент друштва у цјелини, садрже све различитости датог
друштва. Због тога је важно да активности које се реализују на тему заштите од елементарних непогода
и других несрећа буду прилагођене и дјеци / ученицима са потешкоћама у развоју и дјеци / ученицима
из других осјетљивих друштвених група. Поврх тога, култура безбједне школске средине може бити у
потпуности остварена само ако садржи и поступке усклађене са специфичностима саме дјеце. У том
смислу, искуство ученика из осјетљивих група представља драгоцјен ресурс, који може допринијети
инклузивности активности и процедура, нпр. кроз план евакуације.
Да би се повећала инклузивност програма заштите од елементарних непогода и других несрећа,
потребно је обратити пажњу на сљедеће:
ÎÎ Прегледати документе установе о поступцима у случају опасности, као што су: процјена ризика
на нивоу школе, путеви евакуације изложени у холу и план евакуације. Провјерити да ли су
доступни свима, да ли је пут предвиђен за евакуацију довољно широк за самостално кретање
особа у колицима, да ли је означен свјетлосном сигнализацијом за особе оштећеног вида, итд.
Уколико установа не испуњава ове услове, група може записати шта је потребно унаприједити и
то доставити тиму за заштиту од опасности.
ÎÎ Прилагодити упознавање са поступцима у случају опасности и помоћи коју треба пружити у
случају елементарне непогоде дјеци из осјетљивих група (дјеца са сметњама у психо-физичком
развоју, слијепа и слабовида дјеца, дјеца са аутизмом, итд.).
ÎÎ Прилагодити свој дјеци просторије у којима се одржава ова настава, просторије у којима се
окупљају групе након наставе, као и просторије у којима се изводе активности групе.
ÎÎ Користити прилагођени материјал и технике рада, што подразумијева коришћење видео и
сликовног материјала за особе оштећеног слуха, укључивање преводиоца на знаковни језик,
припрему писаног материјала Брајевом азбуком за особе оштећеног вида, и слично.
ÎÎ Омогућити да се чују искуства, утисци и размишљања све дјеце, као и различита гледишта. Сва
дјеца треба да добију прилику да кажу шта мисле о заједничким активностима групе. Потребно је
помоћи интровертној дјеци и дјеци са мањком самопоуздања да кажу своје мишљење.
ÎÎ У задатој активности треба да учествују сва дјеца!

!

ПАЖЊА!
Инклузивност у раду дјеци омогућава да развију:
ÎÎ уважавање,
ÎÎ отвореност за различитости,
ÎÎ толеранцију,
ÎÎ осјетљивост на потребе других,
ÎÎ емпатију.
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ДРУГИ ДИО

Едукативне активности
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2. ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ
2.1. Земљотрес
Циљ радионице:
Усвајање знања о посљедицама земљотреса и правилном поступању у случају земљотреса.
Уводна активност:
Приједлог 1 - Ванредна ситуација (5 минута):
ÎÎ Питати : „Дјецо, да ли знате шта значи „ванредна ситуација?“
ÎÎ Објаснити да је ванредна ситуација ситуација у којој се дешава нешто веома озбиљно и у којој је
потребно пружити хитну помоћ.
ÎÎ Навести примјере различитих ситуација из свакодневног живота и питати дјецу да ли се ту ради
о ванредној ситуацији или не. На примјер: а) пожар је захватио стамбену зграду и зграда је у
пламену, а породице у згради су угрожене, б) брат је сестри одузео играчку без питања, ц)
дјечаку је у вожњи пукла гума на бициклу, пао је и повриједио се, д) ријека која протиче поред
куће надошла је због обилне кише, излила се из корита и поплавила школску зграду, е) дјевојчица
је случајно сломила своју омиљену играчку, итд.
ÎÎ Док дјеца одговарају на постављена питања, у један крај учионице распоредити дјецу која
именују ванредне ситуације, а у други крај дјецу која именују ситуације које нису ванредне. На
крају предвиђених активности, са дјецом је потребно поновити да је ванредна ситуација она
ситуација у којој се дешава нешто веома озбиљно, у којој су угрожени људски животи и у којој је
неопходно пружити хитну помоћ (попут пожара у кући или школи, те када је некоме неопходна
хитна медицинска помоћ).
Приједлог 2 - Елементарна непогода (5 минута):
ÎÎ Питати: „Дјецо, да ли сте икада чули за ријеч „елементарна непогода“? Да ли знате шта та ријеч
значи?“
ÎÎ Објаснити дјеци да је елементарна непогода ванредна ситуација која се дешава у природи и која
нас може повриједити и угрозити наше окружење. Треба одабрати примјере из доње табеле и
питати дјецу знају ли нешто о тим опасностима (Напомена: одабрати елементарне непогоде за
које су дјеца чула или их евентуално доживјела).
ÎÎ Након добијених одговора, дати кратак опис елементарних непогода из табеле - шта тачно
значе. На примјер: суша се дешава када нема довољно кише и када опадне ниво воде у ријекама;
олуја праћена грмљавином и сијевањем често се дешава љети када је напољу вруће и велика влага;
гром је веома опасан за људе, и сл. (Напомена за васпитаче: Опис, карактеристике и посљедице
најчешћих опасности природног и антрополошког поријекла у БиХ видјети у: „Смјернице за
реализацију програма из области заштите и спасавања у основним школама”).

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Земљотрес
Поплава
Суша
Пожар у кући / шумски пожар
Олуја праћена грмљавином и муњама
Град
Клизишта тла и одрони
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Централна активност – 1. дио
Упознавање са појмом земљотреса (10 минута)
Радионица је предвиђена за затворени простор васпитно-образовне установе.
ÎÎ Поставити питање: „Драга дјецо, да ли је ико од вас икада пуштао змаја? Шта покреће змаја?“
Дјеца одговарају, након чега им треба објаснити да змаја покреће вјетар. Васпитач: „Када је
напољу хладно и пада снијег, шта нас може угријати?“ Васпитач потврђује да ватра служи да
нас угрије. Додатно питање: „Могу ли трава и дрвеће расти без воде / кише?“ Након одговора,
дјеци треба објаснити да киша помаже стаблима јабуке и крушке да расту, као и поврћу попут
кромпира, парадајза, мркве, салате, итд. Након тога, васпитач констатује да су вјетар, ватра и
киша потребни људима и другим живим бићима да опстану, да имају довољно хране и чист
ваздух, али да вјетар помаже и када пуштамо змаја. Међутим, некада се деси да вјетар дува
прејако, да ватра буде превелика и да на земљу данима пада велика киша. У тим случајевима
може доћи до ванредне ситуације, која може да угрози живи свијет и доведе до негативних
посљедица, на примјер, престанка снабдијевања водом и електричном енергијом, или прекида
телекомуникационих мрежа.
ÎÎ Дати примјер неколико непогода које се могу десити у локалној заједници (поплава, пожар,
итд.), укључујући и земљотрес.
ÎÎ Описати земљотрес као кретање Земљине коре, чија је посљедица нагло и брзо подрхтавање
тла, које често настаје без упозорења. Васпитач наглашава да, иако земљотрес не можемо
предвидјети, можемо научити како да се заштитимо!
Централна активност – 2 дио
Бојење (30 минута)
ÎÎ Након представљања појма земљотреса, најавити да је наредна активност бојење.
ÎÎ Подијелити бојанке „Како се заштитити током земљотреса“ (видјети Прилог 1) и дјеци рећи да
ће у бојанци упознати пријатеље Зеку и Корњачу, који ће их научити правилима понашања и
заштите у ванредној ситуацији изазваној земљотресом или потресом тла.
ÎÎ Проћи са дјецом кроз сваки цртеж, уз читање и образлагање текста испод цртежа, који садржи
важне поруке о заштити. У току активности, задржати се на 3-4 цртежа и задати активност
бојења одабраних цртежа. У сврху адекватне припреме за ову активност, прије реализације
прегледати бојанку и прочитати за себе упутство за понашање прије, током и након земљотреса
(Види „Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања“, стр. 22-24 и
Прилог 2).
Упутство за рад са дјецом
Васпитач детаљно пролази кроз бојанку са дјецом да би се увјерио да су дјеца разумјела
кључне појмове и усвојила значајне поруке о заштити од опасности. Због ограниченог
трајања централне активности, васпитач бира 3-4 цртежа из бојанке, док дјеца преостале
цртеже боје код куће. У ову задаћу треба да се укључе и родитељи, који ће дјеци, док буду
бојила преостале цртеже, читати и тумачити упутства из бојанке. Након што их обоје,
дјеца доносе бојанке васпитачу, који заједно са њима пролази кроз обојене цртеже и пита
дјецу знају ли шта сваки цртеж представља – коју поруку преноси. Васпитач понавља све
дате поруке да се увјери да су их сва дјеца усвојила.
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Завршна активност:
Земљотрес (5 минута):
ÎÎ Дјеца стоје поред клупа. На изговорену ријеч „земљотрес“, треба да се сакрију испод клупа,
ухвате чврсто рукама за ногу стола и остану у том положају све док им се не каже да је
земљотрес престао. Након претходне вјежбе, треба помјерити клупе уза зид просторије да би
централни дио просторије остао празан. На изговорену ријеч „земљотрес“ дјеца треба што
брже да се помјере у средину просторије, клекну на под, једном руком покрију главу, а другом
руком врат и остану у том положају све док им се не каже да је земљотрес престао. Објаснити
дјеци да је то најбољи начин да се заштите уколико их земљотрес затекне у затвореном
простору у ком нема дрвеног стола или дрвене клупе испод којих се могу сакрити
.

Дидактичко – методичка средства за васпитаче
Бојанка за дјецу – Како се заштитити током земљотреса – Прилог 1.
Конкретна упутства за вријеме земљотреса у предшколској установи /
школи – Прилог 2.

2.2. Екстремне температуре
Циљ радионице:
Препознавање показатеља топлотног удара и хипотермије (смрзавања).
Усвајање знања о правилном поступању у тим ситуацијама.
Уводна активност:
Вруће / хладно (5 минута)
ÎÎ Сакрити одређени предмет у просторији прије него што дјеца уђу. Казати дјеци да је одређени
предмет сакривен и да је њихов задатак да га пронађу. Васпитач их наводи на рјешење
изговарајући ријеч „вруће“ када су у близини скривеног предмета, а „хладно“ када су удаљени..
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Централна активност – 1. дио
Упознавање са појмом хипотермије (15 минута)
ÎÎ Поставити питања: „Дјецо, шта више волите – љето или зиму?“ и „Зашто?“ те размотрити
одговоре дјеце и потврдити да су и љето и зима лијепа годишња доба јер се љети можемо
дуго играти напољу, ићи на излете или на море с родитељима, итд, док зима доноси сњежне
радости, попут грудвања, санкања, скијања и прављења Сњешка Бијелића.
ÎÎ Такође, поставити питање: „Да ли сте икада, након што сте се дуго играли или стајали на
сунцу, осјетили да вам је вруће и да се знојите?“ Након добијених одговора, објаснити дјеци
да у току љета сви осјећају топлоту. Међутим, некада температуре могу бити веома високе
и угрозити здравље људи. Зато, да би се сачували морају научити да препознају када више
није ријеч о обичној врућини, већ о ситуацији у којој се треба заштитити и затражити помоћ
старијих и искуснијих особа.
ÎÎ У Прилогу 3. (видјети ниже) дате су фотографије које приказују симптоме уобичајеног
реаговања на високе температуре, али и симптоме топлотног удара. У припреми, исјећи слике
заједно са текстом испод, тако да свака фотографија буде одвојена. Припремити папир за
папирну таблу, на ком треба фломастером исцртати двије колоне. Слике се касније љепљивом
траком лијепе на папирну таблу и то одвојено (у двије колоне).
ÎÎ Наставити активност ријечима: „Хајде да видимо како се осјећамо када нам је љет вруће. Ја
ћу вам показивати слике које показују одређено стање, а ви ћете ми рећи да ли обично тако
реагујете на врућину (када сте на сунцу)“.
ÎÎ Показивати дјеци слике (једну по једну) и уз сваку слику читати текст испод ње. Дјеца одговарају
тако што за уобичајену реакцију на врућину дају одговор „да“, а за неуобичајену реакцију дају
одговор „не“. У складу са процјеном дјеце, разврстати и лијепити слике у двије колоне на папирној
табли. Када су све слике разврстане, објаснити да слике у лијевој колони показују уобичајене
реакције на велике врућине, док слике у десној колони показују неуобичајене симптоме који указују
на топлотни удар. Објаснити дјеци појам топлотног удара, истичући по чему се он разликује од
уобичајених реакција на високе температуре (Напомена: Детаљан опис појма „топлотни удар“
видјети у: „Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у основним
школама“, стр. 30, тачка б).
Централна активност – 2. дио
Бојење (30 минута)
ÎÎ Након увођења појма топлотни удар, најавити дјеци да је наредна активност бојење.
ÎÎ Подијелити дјеци бојанке „Како се заштитити током великих врућина“ (видјети Прилог 4) и
упутити их да ће уз бојанку научити која су правила понашања и заштите која је потребно
слиједити у ванредној ситуацији изазваној екстремним врућинама / изузетно високим
температурама.
ÎÎ Детаљно размотрити са дјецом сваку слику у бојанци и образложити текст испод слике која
садржи важне поруку о заштити. У току ове активности, треба се задржати на 3-4 претходно
одабрана цртежа и дјеци задати активност бојења изабраних слика. Након што дјеца обоје
задату слику, питати их која је порука слике. У сврху адекватне припреме за активност, прије
реализације активности треба прегледати бојанку и детаљно прочитати упутство за понашање
у случају изузетно високих температура (види „Смјернице за реализацију програма из области
заштите и спасавања у основним школама“, стр. 30-31).
Упутство за рад са дјецом
Васпитач детаљно пролази кроз бојанку са дјецом да би се увјерио да су дјеца разумјела кључне
појмове и усвојила значајне поруке о заштити од опасности. Због ограниченог трајања централне
активности, васпитач бира 3-4 цртежа из бојанке, док дјеца преостале цртеже боје код куће. У ову
задаћу треба да се укључе и родитељи, који ће дјеци, док буду бојила преостале цртеже, читати
и тумачити упутства из бојанке. Након што их обоје, дјеца доносе бојанке васпитачу, који заједно
са њима пролази кроз обојене цртеже и пита дјецу знају ли шта сваки цртеж представља – коју
поруку преноси. Васпитач понавља све поруке о заштити да се увјери да су их сва дјеца усвојила.
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Централна активност – 3. дио
Упознавање с појмом хипотермије или смрзавања (5 минута)
ÎÎ Поставити питање: „Дјецо, да ли сте некада, након дугог играња у снијегу, осјетили да су вам
хладне уши или прсти на рукама и ногама?“ Након добијених одговора, потребно је дјецу
питати како су се понашали у тој ситуацији.
ÎÎ Указати дјеци да сви осјећају хладноћу на свом тијелу. Међутим, некада температуре ваздуха
зими могу бити изузетно ниске и, уколико се човјек дуго задржи напољу на снијегу, може
угрозити своје здравље. У тим ситуацијама, јавља се хипотермија.
ÎÎ Објаснити дјеци да је хипотермија стање када тијело постане прехладно, а симптоми су јако
дрхтање, тешкоћа говора, убрзано дисање, осјећај умора и убрзано куцање срца. Такође,
истаћи да је тада могуће осјетити глад, мучнину и збуњеност (Напомена: С циљем сликовитог
описивања симптома хипотермије, васпитачу се предлаже да мимиком дјеци ослика симптоме
хипотермије и подстакне их да га имитирају док показује ове симптоме).
ÎÎ Поставити питање: „Да ли сте икада током игре на снијегу осјетили неки од ових симптома
хипотермије?“. Закључити да постоји начин заштите од смрзавања и да је у случају
хипотермије неопходно затражити хитну помоћ старијих и искуснијих особа.
Бојење (30 минута)
ÎÎ Након представљања појма хипотермија или смрзавања, најавити да је наредна активност
бојење.
ÎÎ Подијелити дјеци бојанке „Како се заштитити на великој хладноћи“ (видјети Прилог 5) и
упутити их да ће у бојанци упознати пријатеље Дамира и Мају, који ће их научити правилима
понашања и заштите у случају јаке зиме и изузетно ниских температура.
ÎÎ Дати дјеци детаљна упутства за сваки цртеж у бојанци и образложити текст испод цртежа
који садржи важне поруке о заштити. Задржати се на 3-4 цртежа која садрже кључне поруке
и дјеци задати активност бојења изабраних цртежа. Након што дјеца обоје задате цртеже,
питати их коју поруку дати цртежи преносе. У циљу адекватне припреме за активност,
потребно је прегледати садржај бојанке и детаљно прочитати упутство за понашање у
случају јаке зиме и ниских температура (види „Смјернице за реализацију програма из области
заштите и спасавања“, стр. 29).
Упутство за рад са дјецом
Васпитач детаљно пролази кроз бојанку са дјецом да би се увјерио да су дјеца разумјела
кључне појмове и усвојила значајне поруке о заштити од опасности. Због ограниченог
трајања централне активности, васпитач бира 3-4 цртежа из бојанке, док дјеца преостале
цртеже боје код куће. У ову задаћу треба да се укључе и родитељи, који ће дјеци, док буду
бојила преостале цртеже, читати и тумачити упутства из бојанке. Након што их обоје,
дјеца доносе бојанке васпитачу, који заједно са њима пролази кроз обојене цртеже и пита
дјецу знају ли шта сваки цртеж представља – коју поруку преноси. Васпитач понавља све
дате поруке о заштити да се увјери да су их сва дјеца усвојила.
Дидактичко – методичка средства за васпитаче
ЕКСТРЕМНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ – Централна активност – 1. дио – Материјал за рад – Прилог 3.
Бојанка за дјецу – Како се заштитити на великој врућини – Прилог 4.
Бојанка за дјецу – Како се заштитити на великој хладноћи – Прилог 5

!

. ПАЖЊА!
Усљед физичке, когнитивне и физиолошке незрелости, дјеца су изложена повећаном ризику од топлотног
удара и хипотермије. Стога им у ситуацијама екстремно високих и ниских температура треба пружити
додатну заштиту. Из овог разлога, с времена на вријеме поновите са дјецом практична упутства за поступање
у случају екстремно ниских и високих температура да бисте били сигурни да дјеца знају препознати, на себи
и другима, симптоме топлотног удара и хипотермије и како исправно поступати.
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2.3. Олуја и грàд
Циљ радионице:
Стицање знања о правилном поступању у случају олује праћене сијевањем муња, грмљавином и грàдом.
Уводна активност:
Игра грмљавине и муње (10 минута)
ÎÎ Започети активности питањима : „Драга дјецо, да ли сте икада доживјели грмљавину и муње?“
„Ако јесте, како сте се осјећали?“
ÎÎ Објаснити да грмљавину увијек прати сијевање, и то на начин да прво видимо бљесак муње, а
затим чујемо грмљавину. Казати: „Након што видимо муњу, можемо бројати да видимо колико
дуго треба да се зачује звук грома. Што дуже бројимо, то је даље од нас“.
ÎÎ Започети игру меморије би научили слијед сијевања и грмљавине - заједно са дјецом
понављати сљедеће: „Муња, 1, 2, 3, бум!“
ÎÎ Дјеца стоје у кругу. Прво дијете каже: „Муња““ и уз то направи покрет тијела који одражава
асоцијацију дјетета на задату ријеч, па остане стајати. Друго дијете каже: „Један!“ и такође
остане да стоји, итд. Када дође ред на дијете које каже: „Бум!“ , то дијете сједа на под. Игра се
наставља (понављање ријечи или бројева редом; „Муња, 1, 2, 3, бум!“) док на ногама не остане
само једно дијете. Ученик може добити неку симболичну награду или украсну наљепницу
(стикер).
ÎÎ Са дјецом закључити да је грмљавина опасна и нагласити да звук грмљавине значи да нас може
ударити гром. Зато је важно научити да је најбољи начин заштите од грмљавине што прије ући
у кућу или најближи затворени објекат (школу, продавницу), што даље од вањских прозора и
врата.
ÎÎ Заједно са дјецом, неколико пута поновити: „Чим чујеш грмљавину, уђи у кућу!“
Централна активност - 1. дио:
Упознавање са појмовима олује и грàда (10 минута)
ÎÎ Објаснити дјеци да се грмљавине и муње већином појављују за вријеме олујног вјетра и
јаке и обилне кише, и да их често прати грàд. Питајте дјецу да ли знају шта је олуја. Након
одговора, дати објашњење да је олуја веома брз вјетар који ломи гране и стабла и наноси
штету објектима (зградама, школама, итд.) (Детаљан опис појма, карактеристика и последица
олујног вјетра видјети у: „Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у
основним школама“, стр. 34-36)..
ÎÎ Поставити питања: „Дјецо, јесте ли икада доживјели грàд?“ и „Ако јесте, како сте се осјећали?“
Објаснити да је грàд појава ледених зрна која падају с неба и која могу бити величине ораха,
кокошијег јајета или чак величине тениске лоптице. Грàд може бити веома опасан - може
повриједити људе, уништити воћке и поврће, стамбене објекте и возила (Детаљан опис појма,
карактеристика и последица грàда видјети у: „Смјернице за реализацију програма из области
заштите и спасавања у основним школама“, стр. 32-33).
ÎÎ Упутити дјецу: „Сада, када знамо о опасностима олујног вјетра, грмљавине и грУпутити дјецу:
„Сада, када знамо о опасностима олујног вјетра, грмљавине и грȁда, заједно ћемо научити како
се заштитити у случају ових ванредних ситуација.“да, заједно ћемо научити како се заштитити
у случају ових ванредних ситуација.“

22

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Централна активност – 2. дио
Приједлог 1 – Поступање у случају олујног вјетра праћеног грмљавином и муњама (25 минута)
ÎÎ Поставити дјецу у круг и водити их кроз циклус олује праћене грмљавином – сви заједно (и
васпитач и дјеца):
ÎÎ Гестикулацијом (тапшањем бедра или пљескањем рукама) опонашати капи кише, прво
успорено и врло лаганим темпом, а затим све јаче и бржим темпом.
ÎÎ Повисити глас и викнути: „Бум!“ опонашајући грмљавину. Затим се огласити још јаче када
грмљавина достигне свој врхунац.
ÎÎ Утишати глас опонашајући јењавање грмљавине. Такође, смањити темпо пљескања како
грмљавина јењава.
ÎÎ На крају, опонашати грмљавину једним „коначним бум“ забаве ради, али и да би дјеца знала
да се грмљавина може огласити и након престанка падавина.
ÎÎ Дјеца углас понављају поруку: „Чим чујеш грмљавину, уђи у кућу!“ неколико пута, сваки пут све
гласније.
ÎÎ Питајте дјецу шта раде када су напољу. Ако нема одговора, помоћи им са неколико приједлога:
возе бицикл, играју се у праку, возе ролшуе, играју школице и ластиш, играју фудбал, итд.
ÎÎ Док остала дјеца сједе у кругу, васпитач бира двоје-троје дјеце и даје им задатак да опонашају
игре које се играју на отвореном простору (у парку, лопте, аутића, ластиша, итд.)
ÎÎ Одредити дио учионице (нпр. ћошак) који ће представљати затворени простор - кућу, или
задужити неколико друге дјеце да глуме „кућу“ тако што ће стати једни наспрам других, руке
подитћи високо и направити „кров“ куће.
ÎÎ Гласно рећи: „Бууум!“ и подсјетити дјецу која се играју на поруку: “Чим чујеш грмљавину, уђи у
кућу!“.
ÎÎ Дјеца која су остала да сједе у кругу, по истом принципу од раније, опонашају циклус олује
праћене грмљавином (пљескање и тапшање, гласно оглашавање ...).
ÎÎ Групу дјеце која изводе игре на отвореном простору подстицати да трче са рукама
подигнутим увис опонашајући звук грома пропраћеног муњом, док понављају правило: „Ја сам
муња, а ви сте напољу и могу вас стићи!“
ÎÎ Након што сва дјеца која су изводила игре на отвореном простору уђу у импровизовану кућу,
дијете која опонаша гром глуми умор и изводи покрете падања на под, јер више не може
нашкодити дјеци сада када су на сигурном.
ÎÎ Питати дјецу боје ли се грмљавине и да ли знају како се заштитити од муње и грома.
ÎÎ Завршити активност заједничким понављањем поруке (углас): „Чим чујеш грмљавину, уђи у
кућу!“
Приједлог 2 – Бојење (20 минута)
ÎÎ Након представљања појма олујног вјетра, грмљавине и грàда, најавити дјеци да је наредна
активност бојење.
ÎÎ Подијелити дјеци бојанку „Како се заштитити током олује“ (видјети Прилог 6) и рећи да ће у
бојанци упознати другаре Дамира и Мају, који ће их научити правилима понашања и заштите у
случају олујног вјетра.
ÎÎ Објаснити сваки цртеж у бојанци и образложити текст испод цртежа који садржи важне
поруке. Упутити дјецу на активност бојења свих цртежа који садрже поруке о томе како се
заштитити (један по један). По завршетку задатих активности, питати коју поруку преноси
цртеж. Прије реализације дате активности, прегледати бојанку и детаљно прочитати упутство
за понашање у случају олујног вјетра (видјети „Смјернице за реализацију програма из области
заштите и спасавања у основним школама“, стр. 37). Након што дјеца заврше са бојењем свих
цртежа, питати их шта су научила од Дамира и Маје - каква врста облака наговјештава кишу и
како се понашати ако их угледају на небу? Поновити са дјецом главне поруке.
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Приједлог 3 – Бојење (30 минута)
ÎÎ Подијелити дјеци бојанке „Како се заштитити током грàда“ (видјети Прилог 7) и упутити их
да ће у бојанци упознати другаре Дамира и Мају који ће их научити правилима понашања и
заштите у случају града (туче).
ÎÎ Објаснити сваки цртеж у бојанци понаособ и образложити текст испод цртежа који садржи
важне поруке. Детаљно објаснити 3 - 4 цртежа и основне поруке и упутити их на активност
бојења изабраних цртежа. По завршетку активности, питати коју поруку цртежи преносе.
Прије реализације дате активности, прегледати бојанку и детаљно прочитати упутство за
понашање у случају грàда (видјети „Смјернице за реализацију програма из области заштите и
спасавања у основним школама, стр. 33-34).
Упутство за рад са дјецом
Васпитач детаљно пролази кроз бојанку са дјецом да би се увјерио да су дјеца разумјела
кључне појмове и усвојила значајне поруке о заштити од опасности. Због ограниченог
трајања централне активности, васпитач бира 3-4 цртежа из бојанке, док дјеца преостале
цртеже боје код куће. У ову задаћу треба да се укључе и родитељи, који ће дјеци, док буду
бојила преостале цртеже, читати и тумачити упутства из бојанке. Након што их обоје,
дјеца доносе бојанке васпитачу, који заједно са њима пролази кроз обојене цртеже и пита
дјецу знају ли шта сваки цртеж представља – коју поруку преноси. Васпитач понавља све
дате поруке о заштити да се увјери да су их сва дјеца усвојила.
Завршна активност:
Приједлог 1 – Игра бројања (правило 30/30) (5 минута):
ÎÎ Потребно је објаснити дјеци да је гром веома опасан. Ако чују грмљавину, то значи да је гром
довољно близу и да их може повриједити, те је потребно додатно истаћи: „Када чујете да
грми, одмах се склоните на сигурно (у кућу, вртић, школу, библиотеку или неки други јавни
објекат итд.)“
ÎÎ Дјеца стану у круг и једно дијете броји до 1-30. Ако дијете не зна да броји до 30, потребно
му је помоћи. Потом додатно објаснити: „Када видите муњу, заједно са старијом и искуснијом
особом (мамом, татом, баком, дедом, учитељем, итд.) бројте све док не чујете грмљавину. Ако
између муње и удара грома прође 30 секунди или мање, одмах уђите у затворени простор
(у кућу, вртић, итд.). Након што чујете задњи удар грома, останите у затвореном простору 30
минута прије него што опет изађете напоље. Замолите маму, тату или учитеља да вам кажу када
је протекло 30 минута и када можете опет изаћи напоље“.
Приједлог 2 – Игра цртања (5 минута):
ÎÎ Потребно је дати упутство дјеци да нацртају слику олује (како изгледа) или да покушају
нацртати шта треба да раде када дође олуја коју прате грмљавина и грàд.

Дидактичко – методичка средства за васпитаче
Бојанка за дјецу – Како се заштитити током олује – Прилог 6.
Бојанка за дјецу – Како се заштитит током грàда (туче) – Прилог 7.
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2.4. Поплава
Циљ радионице:
Усвајање знања и вјештина о правилном поступању у случају поплаве.
Уводна активност:
Приједлог 1 - Асоцијације у огледалу (5 минута)
ÎÎ Подијелити дјецу у двије једнаке групе и одвојити их у два реда, једне наспрам других (врста
А и врста Б). Особа која предводи процес изговара одређену ријеч. Дјеца из реда А праве
положај тијела који одражава њихову асоцијацију на задату ријеч. Дјеца из реда Б имитирају
положај тијела дјетета преко пута себе из реда А. Након сваког положаја тијела, дијете који
стоји прво у реду Б прелази у ред А. Игра траје док сва дјеца не проведу активности у оба
реда. Могуће задате ријечи су: сунце, снијег, вјетар / олуја, хладно, топло, и сл.
Приједлог 2 – Игра кише (3 минуте)
ÎÎ Дати дјеци упутство да се претварају да су капи кише. За почетак, групи од четворо-петоро
дјеце рећи да стану у крај учионице и пљешћу длановима како би опонашали звук капи кише,
те им објаснити да тиме опонашају кишу која ситно сипи и која није опасна. Након тога, још
неколицину дјеце придружити групи која пљешће и указати им на промјену, односно објаснити
да су тиме појачала кишу и направила бару. На крају, потребно је замолити сву дјецу да стану
заједно и пљешћу, те им казати да су тиме направила велику кишу и поплаву!
Централна активност - 1 дио:
Упознавање са појмом поплаве и посљедицама (10 минута)
ÎÎ Прилог 8 (видјети ниже) садржи неколико фотографија поплаве. У припреми, потребно је
исјећи фотографије тако да свака фотографија буде одвојена. Прије централне активности,
припремити велики папир (за папирну таблу) на коме фломастером треба исцртати двије
колоне. Фотографије поплаве се касније љепљивом траком лијепе у лијеву колону на.
ÎÎ Дјеца заједно са васпитачем сједају у круг.
ÎÎ Припремити фотографије на којима су приказане поплаве и питати дјецу могу ли препознати о
којој је природној несрећи ријеч.
ÎÎ Показивати дјеци фотографије поплава једну по једну (фотографије круже од дјетета до
дјетета). Питати дјецу шта виде на слици и да ли су икада видјела нешто слично. Питати: „Шта
мислите, како се осјећају људи на сликама? А куца? Сигурно су престрашени“.
ÎÎ Након што дјеца заврше са давањем одговора / коментара, залијепити фотографије поплава у
лијеву колону на папиру.
ÎÎ Објаснити да се поплаве дешавају након дугих и јаких падавина (које трају у серијама од три
или више дана), када ријеке више не могу примити воду, па настају поплаве. Такође, објаснити
да поплаве могу настати и у прољеће усљед наглог отапања снијега. Поплаве могу бити
високе само неколико центиметара, а могу бити и тако високе да покрију кућу (све до крова).
Закључити опис поплаве реченицом: „Поплаве су опасне, али постоји начин да се ми, наше
породице, пријатељи и комшије, од њих заштитимо“.
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Централна активност - 2 дио:
Приједлог 1 - Стицање знања о мјерама заштите од поплава (30 минута)
ÎÎ Након представљања појма поплаве и кратког разговора о њеним посљедицама, најавити дјеци
да је наредна активност бојење.
ÎÎ Подијелити дјеци бојанку „Како се заштитити током елементарних непогода“ (видјети Прилог
9) и казати да је идућа активност савладавање начина на који се треба припремити за поплаву
како би дјеца, заједно са својом породицом, била сигурна током и након непогоде.
ÎÎ Припрема за активност: Прилог 10 (видјети ниже) садржи фотографије које приказују
предмете које дјеца треба да припреме са својом породицом и чувају у кући у случају
природне несреће. У припреми, потребно је исјећи фотографије заједно са текстом испод,
тако да свака фотографија буде одвојена. Фотографије свих предмета се касније љепљивом
траком лијепе у десну колону на папиру.
ÎÎ Дјеца заједно са васпитачем сједају у круг.
ÎÎ Дјеца отворе страну бр. 1 и васпитач нагласи да је најбољи начин припреме да, заједно са
породицом, на вријеме припреме ранац или торбу са залихама које је лако носити уколико је
потребно напустити кућу.
ÎÎ Дјеца отворе страну бр. 2 и васпитач пита: „Дјецо, шта видите на овој страници?“ Након
одговора, закључити да слика приказује брата и сестру који заједно с татом и мамом
припремају залихе за случај евакуације. Најавити да ће у бојанци видјети које предмете брат и
сестра пакују.
ÎÎ Поредати у средину круга фотографије залиха (на под, лицем према доле) и замолити дјецу да
једно по једно подигну по једну фотографију, кажу шта виде на њој и покажу је осталој дјеци
(фотографија кружи од дјетета до дјетета). Након тога, поновити који предмет се налази на
фотографији и залијепити фотографију у десну колону на папиру.
ÎÎ Након што васпитач залијепи све фотографије, вратити се на страну бр. 3 у бојанци и задати
задатак да на цртежу обоје све предмете које треба да ставе у ранац у случају да морају
изненада напустити кућу. Након што дјеца обоје цртеж, провјерити који предмети су обојени
и поновити које је све предмете потребно припремити да бисте се увјерили да су дјеца
усвојила дате информације.
ÎÎ Након завршене активности, дјеци подијелити по један примјерак „Списка потрепштина у
случају евакуације“ (видјети Прилог 11). (Напомена за васпитача: Након часа, родитељима
дати други примјерак списка и дати им задатак да код куће, заједно са дјецом, прегледају списак
и почну да припремају залихе у свом дому, уз максимално укључивање дјеце у ту активност).
ÎÎ Потом, прећи на страну бр. 4 у бојанци и рећи да је, поред ранца са потрепштинама, други
начин припреме за елементарну непогоду да породица сачини породични план за случај
опасности - нпр. поплаве, земљотреса, снажне олује (видјети Прилог 12).
ÎÎ Питати дјецу да ли знају због чега је важно да породица направи план за случај опасности?
Након одговора, објаснити дјеци да се може десити да породица не буде на окупу када до
непогоде дође. Зато је важно унапријед припремити план, који цијела породица треба да зна и
разумије. План ће помоћи дјеци и родитељима да у случају несреће међусобно ступе у контакт
(уколико су раздвојени) и одреде сигурно мјесто на којем ће се састати (ако буду морали
напустити кућу).
ÎÎ Подијелити један примјерак плана дјеци, а други примјерак родитељима након часа.
Упутство за рад са дјецом
Објаснити родитељима да је потребно да код куће, заједно са дјецом, попуне два примјерка
Породичног плана за случај опасности – један ће родитељи чувати на сигурном мјесту (у торби, ауту,
канцеларији), а други ће ставити у дјечији руксак или торбу и објаснити дјеци да је ово јако важан
папир и да га увијек носе са собом. Такође, објаснити родитељима да школа треба да има ажурне
контакт-информације родитеља или неког другог члана породице, укључујући бројеве телефона на
послу, код куће, као и број мобилног телефона, и адресу електронске поште, ако је имају. Осим тога,
школа мора имати информације о мјесту евакуације дјетета (адреса и контакт телефон) уколико се
дијете нађе у предшколској установи у случају елементарне непогоде. На наредном часу, дјеца доносе
попуњен породични план за случај опасности, те васпитач, заједно са дјецом, прегледава попуњене
планове, честита на одлично урађеној домаћој задаћи и каже дјеци да план чувају на сигурном мјесту.
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Приједлог 2 - Усвајање знања о мјерама заштите од поплава (30 минута)
ÎÎ Подијелити дјеци бојанку „Како се заштитити током поплаве“ (видјети Прилог 13) и казати им
да ће у бојанци упознати мацу Кити и куцу Бинга, који ће их научити правилима понашања и
заштите у случају поплаве.
ÎÎ Потребно је дјеци дати детаљно упутство за сваки цртеж у бојанци и образложити текст
испод цртежа који садржи важне поруке о заштитити од опасности. Након што дјеца обоје
један цртеж, потребно их је дјецу коју поруку цртеж преноси. Прије реализације активности,
прегледати бојанку и детаљно прочитати упутство за понашање у случају поплаве (видјети
“Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у основним школама“,
стр. 41-42).
ÎÎ Када дјеца заврше са свим активностима у бојанци, питати их да ли су разумјела због чега је
битно да са родитељима припреме план комуникације са укућанима у случају опасности и
да заједно одреде сигурно мјесто на којем ће се састати ако буду морали да напусте кућу. Када
дају одговор, указати дјеци кроз игру како би изгледало да немају овај план.
ÎÎ Подијелити дјецу у мање групе (по троје) уз упутство да запамте ко све припада којој групи,
након чега сви буду у покрету унутар просторије, одлазе из своје групе да се друже са другом
дјецом која нису чланови њихове групе. Након неколико минута, на звук звона и позив да
се што брже састану са члановима своје групе, потребно је записати колико им је секунди
потребно да поново формирају исте групе.
ÎÎ Дати упутство дјеци да прво одреде мјесто у просторији на ком ће се састати. Потом се групе
разилазе, дјеца се крећу по просторији неколико минута и друже са дјецом из других група,
након чега се, на одређени сигнал, групе поновно састану на мјесту евакуације које су раније
одредиле. Записати колико секунди треба дјеци да се нађу са својом групом.
ÎÎ Разговарајте са дјецом да ли им је било лакше да се састану у току прве или друге вјежбе? И
зашто?
Завршна активност:
Активност цртања (15 минута)
ÎÎ Задати дјеци задатак да представе поплаву у облику чудовишта (када би поплава била
чудовиште, како би изгледала?). Цртају фломастерима на папиру, а када заврше, свако дијете
представља свој цртеж и објашњава због чега је баш на тај начин представило чудовиште.
ÎÎ По завршетку ове активности, дјеци задати задатак да покушају нацртати шта треба да раде
када дође до велике поплаве. По завршетку цртања, свако дијете представља / објашњава
свој цртеж. На крају је потребно резимирати главне поруке о заштити о опасности да бисте
утврдили да су их дјеца усвојила. Анализирати са дјецом и закључити да су усвојена знања о
заштити од поплаве њихово оружје у борби са чудовиштем - поплавом. Када имају знање, не
морају да се плаше чудовишта - могу га побиједити.

Дидактичко – методичка средства за васпитаче
Фотографије поплаве – Прилог 8.
Бојанка за дјецу – Како се заштитити током елементарне непогоде –
Прилог 9.
Фотографије потрепштина у случају евакуације – Прилог 10.
Списак потрепштина у случају евакуације – Прилог 11.
Породични план за случај опасности - поплаве, земљотреса, снажне олује Прилог 12.
Бојанка за дјецу – Како се заштитити током поплаве – Прилог 13
.
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2.5. Клизишта и одрони
Циљ радионице:
Препознавање показатеља да су се клизишта и одрони активирали и стицање знања о правилном
поступању у тим ситуацијама.
Уводна активност:
Људске машине (15 минута):
ÎÎ Дјецу подијелити у групе од четири-пет чланова. Упутити дјецу у садржај картица са цртежима
неких од превозних средстава – нпр. авион, аутобус, аутомобил, трактор, ватрогасна кола,
кола хитне помоћи, итд. Свака група извлачи по једну картицу са задатком да дјеца својим
тијелима формирају задато превозно средство. Сва дјеца треба да учествују у приказу и свако
мора представљати неки дио возила, с тим да нико не глуми особу која управља превозним
средством. Потребно је представити превозна средства без ријечи, дозвољене су само
ономатопеје.
ÎÎ Свака група добија по пет минута времена за припрему. У току припреме, групе могу да се
удаље једне од других, изађу из просторије и слично, да не би видјели једни друге.
ÎÎ Групе представљају своје приказе, а остали погађају које је то возило.
Централна активност:
Поступање у ситуацији одрона и клизишта (60 минута)
ÎÎ Припремити неколико слика на којима су приказане посљедице клизишта и одрона и питати
да ли могу препознати о којој је елементарној непогоди ријеч.
ÎÎ Након што је тема радионице дефинисана, потребно је дјецу кратко упознати са појмовима
клизишта и одрони. (Напомена: детаљан опис појма, карактеристика и посљедица клизишта
видјети у: „Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у основним
школама“, стр. 43-44).
ÎÎ Дјецу подијелити у мале групе. Свака група добије материјал за изградњу куће (једну или
више картонских кутија, сламчице, пластелин, љепљиву траку, маказе). Задатак им је да од тог
материјала направе кућу. Када су куће готове, васпитач организује обилазак тако да свака група
има прилику да представи своју макету. Групе имају могућност да праве и различите грађевине
(кућу, школу, вртић итд.).
ÎÎ Затим, дјеци се даје упутство да замисле да су након изградње куће сазнали да се она налази на
земљишту склоном одронима и клизиштима. Зато одлучују да буду опрезни и прате ситуацију.
Поставити питање по чему би могли да препознају да се спрема активирање клизишта и
одрона.
ÎÎ Записивати на табли идеје дјеце, коментарисати их и издвојити сугестије које заиста могу
указивати на активирање клизишта и одрона. Додати индикаторе којих се дјеца нису сјетила.
Завршна активност:
Ход кроз клизишта и одроне (10 минута)
ÎÎ Подијелити дјецу у парове, на под ставити више великих папира (за папирну таблу). Дјеци
објаснити да папир представља дио земљишта на ком се активирало клизиште и дати
им задатак да ходају унутар просторије избјегавајући та мјеста. Једно дијете из пара хода
затворених очију, а друго га усмјерава ријечима. Дијете која усмјерава креће се испред свог
пара и даје му упутство како да хода сигурно између клизишта. Сви парови крећу у исто
вријеме.
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2.6. Пожар
Циљ радионице:
Препознавање знакова пожара и усвајање знања о правилном начину реаговања у ситуацији избијања
пожара у предшколској установи.
Уводна активност:
Ватрогасци (15-20 минута)
Циљ активности је да дјеци пружи основна знања о ватрогасцима и њиховој радној опреми, уз
објашњење како их та опрема штити током гашења пожара како би и дјеца постала свјесна њеног
значаја.
Предвиђене активности треба реализовати прије посјете ватрогасној станици или прије него што
ватрогасац дође у посјету предшколској установи.
Потребно је припремити сљедећи дидактички материјал: 3-4 велика листа папира за цртање (за
папирну таблу), велики лист папира за лијепљење, маказе, љепило и фломастере у боји. Потом,
нацртати, обојити и исјећи заштитну ватрогасну кацигу, заштитну маску, заштитне ватрогасне
рукавице, радну блузу и ватрогасне чизме.
Полећи једно дијете на лист папира и означити контуре тијела дјетета, које ће послужити као
контура за „ватрогасца у учионици“. На папиру нацртати лице ватрогасца, блузу и панталоне, те
залијепити папир са ликом ватрогаса на зид у учионици. Заједно са дјецом, дати ватрогасцу име и
написати га изнад слике. Припремити исјечену кацигу ватрогасца, маску, рукавице, капут и чизме.
Започети разговор са дјецом о дијеловима заштитног одијела ватрогасца уз појашњавање који дио
тијела сваки од њих штити. Потребно је постављати питања и допуњавати одговоре:
ÎÎ заштитна маска омогућава ватрогасцу да удише чист ваздух кроз уста и нос кад око њега има
пуно дима. Када ватрогасац стави маску и почне да говори, звучи јако чудно.
ÎÎ заштитна кацига штити главу ватрогасца од повреда. Заштитно одијело, чизме и рукавице
штите тијело, руке и ноге ватрогасца од топлоте (ватре).
Централна активност - 1. дио
Приједлог 1 - Шта је добро, а шта не? (50 минута)
Уколико постоји могућност, потребно је обезбиједити сликовни дидактички материјал који приказује
правилно поступање и сликовни дидактички материјал који приказује неправилно поступање.
Централна активност може се организовати на сљедећи начин:
ÎÎ Дати дјеци упутство о сликама које приказују одређено понашање у случају пожара. Неки
од тих поступака заштитиће нас у случају пожара, а други не. Дјеца треба да разврстају
правилне поступке на једну страну, а на другу поступке који их неће заштитити. Дјеца обављају
задатак на нивоу велике групе. Након што добију инструкцију, добијају помијешане слике
које приказују правилне и неправилне поступке у случају пожара и имају 15-20 минута да
их разврстају. Дјеци се могу дати и велики хамер или папир за папирну таблу, на којем ће
лијепити групне слике.
ÎÎ Након што заврше са разврставањем, дјеца објашњавају због чега су одређено понашање
процијенила као правилно или неправилно у случају пожара. Записати њихова запажања на
табли, дијелећи их, на различитим дијеловима табле, на правилне и неправилне. Дати критички
осврт на добијене одговоре наводећи разлоге због којих одређено понашање није безбједно у
случају избијања пожара. Додати правилне поступке који нису представљени сликама (уколико
их има).
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Приједлог 2 - Посјета ватрогасној станици (1-2 наставна часа, укључујући одлазак и повратак)
Посјета ватрогасној станици може помоћи дјеци да упознају другаре ватрогасце, да се упознају
са ватрогасном одјећом, обућом и опремом, као и да виде како изгледа право ватрогасно возило.
Повезивање са локалном ватрогасном станицом такође је одличан начин да дјеца науче како
поступати у случају пожара. Будући да се ради о дјеци предшколског узраста, ово путовање је
добро планирати са родитељима, у термину у којем су и родитељи и ватрогасци слободни.
Прије посјете, контактирати са локалном ватрогасном станицом и заказати термин посјете
предшколске групе. Припремити питања, на примјер: „Чиме се баве ватрогасци? Коју униформу
ватрогасци носе? Шта се налази у ватрогасној станици? Зашто су ватрогасци и ватрогасна станица
битни?“ . Саслушати и допунити одговоре дјеце.
Након посјете, разговарати са дјецом о посјети ватрогасној станици. Припремити питања, на
примјер: „Шта вам се највише свидјело у ватрогасној станици? Како нас ватрогасци штите? Шта
мислите – који дио посла ватрогасца је најтежи? Који дио посла ватрогасца је забаван?“
ÎÎ Са дјецом припремити велики лист папира (за папирну таблу или хамер), на ком ће писати
„Хвала вам што нас штитите и што сте нам другари!“. Банер украсити отисцима дланова дјеце
или фотографијама које су васпитач или родитељи сликали у току посјете ватрогасној станици.
Банер поклонити ватрогасној станици.
Упутство за рад са дјецом
ÎÎ Приликом заказивања посјете ватрогасној станици, обавијестити ватрогасце да у
посјету долазе веома мала дјеца, тако да могу припремити информације и активности
прилагођене њиховом узрасту. На примјер: тестирање сирене за ватрогасну узбуну и неке
појединости о пожару могу бити страшне за предшколски узраст.
ÎÎ Замолити припаднике ватрогасне јединице да се прво представе у цивилној одјећи, а
онда обуку ватрогасно одијело. Уколико постоји могућност, ватрогасци демонстрирају
ватрогасну одјећу и опрему на васпитачу.
ÎÎ Замолити ватрогасце да дјеци дају основе понашања у случају пожара, на примјер:
1. Нацртајте план евакуације из куће у случају пожара и разговарајте о плану са својом
породицом (план евакуације ће вам помоћи да изађете живи)!
2. Редовно вјежбајте план евакуације са укућанима (вјежбајте план евакуације и у
ноћним сатима). Ако вас пожар задеси у кући - не чекајте, СВАКА СЕКУНДА ЈЕ
ВАЖНА - изађите одмах из куће и реците тати или мами да позову ватрогасце
телефоном на број 123. Како будете излазили из куће, тако затварајте сва врата за
собом!
3. Договорите са родитељима мјесто окупљања и сигурно састајалиште ван куће и
одмах крените у том правцу.
4. Када изађете, ОСТАНИТЕ НАПОЉУ, никако се не враћајте у кућу у пламену док
ватрогасци не кажу да је сигурно.
Завршна активност:
Активност бојења (15 минута):
ÎÎ Подијелити дјеци бојанку „Како се заштитити током пожара“ (видјети Прилог 14) и кроз
активности поновити садржаје како се треба понашати ако кућу или стан задеси пожар.
Прочитати дјеци поруке о заштити од опасности, предводити активности задате у бојанки и,
на крају, заједно са дјецом поновити кључне поруке о заштити од пожара (видјети „Смјернице
за реализацију програма из области заштите и спасавања у основним школама“, стр. 51-52)..

Дидактичко – методичка средства за васпитаче
Бојанка за дјецу – Како се заштитити током пожара – Прилог 14
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2.7. План евакуације
Циљ радионице:
Упознати се са планом евакуације предшколске установе.
Уводна активност:
Гужва у аутобусу (10 минута)
ÎÎ Означити љепљивом траком простор у облику правоугаоника, довољно велики да у означени
простор могу стати сва дјеца и казати им да је то градски аутобус. Дати им упутство да
замисле да је радни дан, јутро и да сви крећу од куће и журе да стигну на вријеме у вртић.
На почетној су станици аутобуса који иде у правцу вртића и сви треба да се укрцају. Након
укрцавања, симулирати вожњу: „Идемо, аутобус се вози, труцкамо се и ево нас на сљедећој
станици“. Улазе нови путници, па је гужва у аутобусу већа. Подићи љепљиву траку са уже стране
и помјерати је према другој страни правоугаоника, чинећи аутобус још мањим. Дјеца треба да се
помјере ближе једни другима, остајући све вријеме у означеним границама правоугаоника, то јест
аутобуса. Наставити са симулирањем вожње: „Кренули смо, возимо се, аутобус скреће лијево“ (ово
сугерисати и тијелом - сви се нагињу на лијеву страну). На сљедећој аутобуској станици укрцавају
се нови путници. Поново помјерити ужу страну љепљиве траке према другој чинећи простор
још мањим, и тако 3-4 пута.(Напомена: Током ове активности сва дјеца су у аутобусу - нико од
путника не излази већ на свакој станици улазе нови путници, што резултира смањењем простора
у аутобусу у који се сва дјеца морају смјестити).
Централна активност:
Симулација евакуације (30 минута)
ÎÎ Подсјетити дјецу да је на претходним радионицама више пута било говора о евакуацији као
веома важном поступку. Како је сваки објекат специфичан, тако специфичан мора бити и план
његовог напуштања. Зато и предшколска установа има свој план евакуације, ког је потребно
разрадити. Представити дјеци план евакуације предшколске установе.
ÎÎ Након представљања плана евакуације и разматрања евентуалних недоумица, одабрати
елементарну непогоду најпогоднију за ову сврху и предводити симулацију евакуације (видјети
Прилог 15 – Сценарио пожара у предшколској установи).
ÎÎ Због јачине звука аларма, дјеца предшколског узраста могу се престрашити, па се предлаже
пробно активирање аларма једанпут мјесечно или једном у пола године како би се дјеца
навикла на његов звук. Такође, у ту сврху може послужити звиждаљка која производи
најсличнији звук. На примјер, васпитачи могу креирати игру постројавања, најпожељније
у јутарњим сатима, у којој се након гласног звиждука дјеца брзо редају у колону и то без
трчања и гурања. На овај начин, дјеца ће временом изгубити „страх од непознатог“ и неће
панично реаговати у случају оглашавања аларма за узбуну. Након тога, организовати активност
упознавања дјеце са правим знаковима за узбуњивање. Такође, кроз игру је дјецу потребно
научити како да изађу из просторије. На примјер, игра се може звати „Пратимо нашег вођу“, у
којој се дјеца држе за руке, конопац или плахту везану у чворове и мирно прате свог васпитача.
У случају евакуације дјеце потребно је обратити нарочиту пажњу на дјецу са посебним
потребама.
Завршна активност:
Гусјеница (5 минута):
Дјеца стану у круг и окрену се бочно. Ставе руке на рамена дјетету испред себе и приближе се
једни другима тако да им се стопала додирују. Затим се полако спуштају у чучећи положај и сједају
у крило дјетету иза себе. Кад сви сједну, покушавају заједно да ходају као велика гусјеница.
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3. Млађи основношколски узраст
3.1. Земљотрес
Циљ радионице:
Усвајање знања о правилном поступању у случају земљотреса.
Уводна активност:
Игра асоцијација (15 минута):
ÎÎ Предложити или затражити три добровољца. Свако добија по једну ријеч која асоцира на
земљотрес. Задатак је пантомимом дочарати остатку групе значење задате ријечи. Када група
погоди, записати погођену ријеч на табли. Троје добровољаца, једно за другим, пантомимом
асоцирају групу на ријеч која им је задата. Када су све три ријечи на табли, замолити дјецу у
групи да погоде о којој ће елементарној непогоди разговарати. Примјери асоцијација: рупа у
земљи, тресе се, падање, и слично.
Централна активност:
Вођена драматизација (60 минута)
Простор предвиђен за радионицу је учионица. Због природе активности, препорука је да
радионицу воде двије особе – једна да предводи процес драматизације, док друга на табли
записује предложене интервенције. Приједлози се уписују у двије колоне. У једну се уносе корисне
интервенције, а у другу интервенције које не би допринијеле заштити у случају земљотреса.
ÎÎ Након кратког представљања појаве земљотреса, упутити ученике у драматизацију позивајући
их да замисле да се ради о једном обичном дану у школи. На примјер, рећи им: „Замислите
да сте на часу математике. Сједите, слушате учитељицу, размишљате када ће одмор . . .
Одједном осјетите да тло подрхтава. Шта мислите, шта би требало урадити?“ Након што
неко од ученика изнесе приједлог, без обзира да ли би то била правилна реакција или не,
цијела група га понови (на примјер, чучну испод клупа), а учитељ коментарише. Уколико је
реакција добра, објаснити због чега је добра. Ако није, објаснити због чега није и шта би
се догодило да то заиста урадимо у случају земљотреса. Записати предложену интервенцију
на табли, у одговарајућој колони. Затим, питати ученике шта би још могло да се учини. Све
вријеме одржавати драматизацију, говорећи да тло и даље подрхтава. Кад ученици немају више
идеја, постављати потпитања: „Да ли прилазимо прозорима или не, шта мислите?“ (Напомена:
видјети „Понашање прије, током и након земљотреса“, „Смјернице за реализацију програма из
области заштите и спасавања у основним школама“, стр. 23-24).
ÎÎ Након што су све идеје исцрпљене, додати поступке које ученици нису споменули и сумирати
правилан начин заштите у случају земљотреса. Сумирање се може извести и драматизацијом.
Може се предложити дјеци да одглуме исправне поступке у случају појаве земљотреса. Након
тога, ученицима кратко представити правила понашања након престанка земљотреса.
ÎÎ На крају, подстаћи ученике да размисле да ли су наведена поступци прилагођени и дјеци са
потешкоћама у развоју.
Завршна активност:
Поплава и земљотрес (5 минута):
Ученици стоје уз школске клупе. На изговорену ријеч: „Поплава“ ученици треба да сједну на
школске клупе, а на изговорену ријеч: „Земљотрес!“ треба да се сакрију испод клупа, ухвате снажно
рукама за ногу стола и остану у том положају све док не добију упутство да је подрхтавање тла
престало.

32

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

3.2. Екстремне температуре
Циљ радионице:
Препознавање показатеља топлотног удара и хипотермије. Усвајање знања о правилном поступању у тим
ситуацијама.
Уводна активност:
Тражење скривеног блага (10 минута):
ÎÎ Ученике подијелити у мање групе. Асоцијације исписане на папирима (којих има онолико
колико и група ученика) сакрити унутар учионице. Свака група добија мапу која јој показује
како да стигне до свог папира. Када су сви папири откривени, представити их на табли док
ученици погађају о којој се ванредној ситуацији ради. Примјери асоцијација су: сунце, знојење,
опекотине, снијег, лед, промрзлине ...
Централна активност – 1. дио:
Усвајање знања о појмовима топлотног удара и хипотермије (20 минута)
ÎÎ На крају овог дијела текста дате су двије листе - једна садржи помијешане симптоме топлотног
удара и уобичајеног реаговања на високе температуре (листа 1), а друга помијешане симптоме
хипотермије и уобичајеног реаговања на ниске температуре (листа 2). У припреми наставе,
припремити цедуљице тако да на свакој пише назив једног од симптома. Цедуљице се касније
љепљивом траком лијепе на папир папирне табле.
ÎÎ Ученицима рећи да сви људи осјећају и топлоту и хладноћу. Но, некада температуре могу
бити изузетно високе или ниске и тада могу да угрозе здравље. Да би се могли заштитити,
морају научити да препознају када више није ријеч о уобичајеној врућини или хладноћи, већ о
изузетној ситуацији која захтијева посебне мјере заштите. Вјежбати са ученицима распознавање
симптома, на примјер: „Да видимо како се осјећамо када нам је вруће. Причитаћу вам опис
неких стања, а ви ћете ми рећи да ли је то уобичајена реакција на врућину.“
ÎÎ За вријеме читања могућих реакција, ученици за уобичајену реакцију на врућину изговарају
„да“, а за неуобичајену кажу „не“. У складу са оцјеном ученика, учитељ разврстава ставке у двије
колоне. Затим, сумира и уводи појам топлотног удара истичући по чему се он разликује од
уобичајених реакција на високе температуре.
ÎÎ На исти начин обрађују се и ставке које се односе на реакције на ниске температуре. На крају
се уводи појам хипотермије (смрзавања).
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Централна активност – 2. дио:
Приједлог 1 - Поступање у ситуацијама топлотног удара и хипотермије (50 минута):
ÎÎ Ученике подијелити у четири мање групе. Двије групе имају задатак да обраде ситуацију
топлотног удара, а преостале двије ситуацију хипотермије. Задатак им је да замисле да се
налазе у школи и да њихов друг или другарица почињу да испољавају знаке топлотног удара,
односно хипотермије. Шта би урадили у тој ситуацији? Групе морају да размисле како пружити
помоћ и приказати је кроз игроказ. Једна особа из групе глуми жртву непогоде, а остали
другове који покушавају да јој помогну.
ÎÎ Групе изводе игроказ, а након сваког игроказа записују приказане интервенције. Пожељно
је да игроказе који се баве једном појавом ученици изводе један за другим, како би их на
крају сумирали. На примјер: прво извести скечеве који приказују реаговање у ситуацији
топлотног удара. Након сваког, записати приказане интервенције. Након другог игроказа,
нагласити разлике између ефикасних интервенција и оних које угроженом не би помогле,
уз образложење због чега је то тако. Додати интервенције које ученици нису споменули и
сумирати правилно поступање у ситуацији топлотног удара. Затим, пажњу ученика усмјерити
на појаву хипотермије.
ÎÎ Сумирајући правилне поступке у ситуацијама топлотног удара, односно хипотермије,
дјецу упознати и са начинима превенције поменутих појава. На крају, наводити ученике на
размишљање о томе да ли су дати поступци прилагођена и дјеци са потешкоћама у развоју.
Приједлог 2 - Стрип: Поступци у случајевима топлотног удара/хипотермије (45 минута)
ÎÎ Подијелити ученике у четири мање групе, те им дати задатак да израде стрип од четири слике.
Прва слика треба да прикаже ситуацију у којој је једна особа жртва топлотног удара (двије групе),
односно хипотермије (друге двије групе), а преостале три слике приказују које се све мјере могу
предузети како би се жртвама помогло. Подстицати ученике да замисле ситуације које су им
блиске, на примјер, да се све дешава на школском излету, током школе у природи, и сл.
ÎÎ Након што групе заврше израду стрипова, излажу их, а на табли записују предложене
интервенције. На крају се о предложеним интервенцијама разговара, уз издвајање дјелотворних
интервенција од интервенција које угроженом не би помогле, те све поткријепити
аргументима. Сумирати правилне поступке у ситуацијама изложености топлотном удару,
односно хипотермији, и повезати их са начинима превенције.
ÎÎ Прије затварања теме, подстицати ученике на размишљање о томе да ли су наведени поступци
прилагођени и дјеци са потешкоћама у развоју.
Завршна активност:
Ко је вођа (5 минута):
ÎÎ Ученици стану у круг, а један од њих на кратко излази из учионице. Они који су остали у
учионици договарају се ко је вођа. Потом крећу укруг и имитирају понашање вође. Ученик
који је био изван учионице враћа се у просторију и има три покушаја да погоди ко је вођаvođe.
Učenik koji je bio izvan učionice vraća se u prostoriju i ima tri pokušaja da pogodi tko je vođa.
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Листа 1
• Кад ми је вруће, знојим се.
• Кад ми је вруће, тешко дишем.
• Кад ми је вруће, дланови су ми врели.
• Кад ми је вруће, срце ми убрзано куца
• Кад ми је вруће, имам врти ми се у глави.
• Кад ми је вруће, боли ме глава.
• Кад ми је вруће, мука ми је.
• Кад ми је вруће, не знојим се

Листа 2
• Кад ми је хладно, хладни су ми прсти на рукама и ногама.
• Кад ми је хладно, срце ми убрзано куца.
• Кад ми је хладно, модри су ми нокти.
• Кад ми је хладно, имам дрхтавицу.
• Кад ми је хладно, кожа ми се најежи.
• Кад ми је хладно, тешко говорим и тешко се крећем.
• Кад ми је хладно, боле ме зглобови.
• Кад ми је хладно, убрзано дишем.

Дидактичко – методичка средства за учитеље
Екстремно ниске и високе температуре и пратеће манифестне опасности,
Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у основним
школама (стр. 26-31).

3.3. Олуја и грàд
Циљ радионице:
Усвајање знања о правилном поступању у случају олујног вјетра и грàда.
Уводна активност:
Игра грмљавине и муње (10 минута)
ÎÎ Поставити ученицима питање да ли су икада доживјели грмљавину и сијевање муња и како су
се осјећали.
ÎÎ Објаснити ученицима да грмљавину увијек прати бљесак муње - дакле прво видимо бљесак
муње, а затим чујемо грмљавину. Предложити ученицима да након што виде муњу одбројавају
да виде колико је олуја далеко. Што је дуже траје одбројавање, то је олуја даље.
ÎÎ Започети игру меморије би научили слијед сијевања и грмљавине - заједно са ученицима
понављати сљедеће: „Муња, 1, 2, 3, бум!“.
ÎÎ Ученици стоје у кругу. Први ученик каже: „Муња!“ и уз то направи покрет тијела који одражава
асоцијацију на задату ријеч, па остане стајати. Други ученик каже: „Један!“ и такође остане да
стоји, итд. Када дође ред на ученик који каже: „Бум!“ , тај ученик сједа на под. Игра се наставља
(понављање ријечи или бројева редом: „Муња, 1, 2, 3, бум!“) док на ногама не остане само
један ученик. Ученик може добити неку симболичну награду или наљепницу (стикер).
ÎÎ Завршити игру закључком да је грмљавина опасна и казати ученицима: „Ако чујете грмљавину,
то значи да вас може повриједити гром! Стога морате знати да је најбољи начин да се
заштитите од грмљавине да што прије уђете у кућу или најближи затворени објекат (школу,
тржни центар) и да се склоните од прозора“.
ÎÎ Заједно са ученицима, неколико пута поновити: „Чим чујеш грмљавину, уђи у кућу!“
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Централна активност - 1. дио:
Упознавање са појмовима олујног вјетра и града (туче) (10 минута)
ÎÎ Објаснити ученицима да се грмљавина и муња већином појављују за вријеме олујног вјетра
и јаке и обилне кише, и да их често прати грàд. Питајте дјецу да ли знају шта је олуја. Након
одговора, дати објашњење да је олуја веома брз вјетар који ломи гране и стабла и наноси
штету објектима (зградама, школама, итд..) (Детаљан опис појма, карактеристика и последица
олујног вјетра видјети у: „Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у
основним школама“, стр. 34-36).
ÎÎ Задати ученицима задатак да опишу лично искуство појаве грàда и како су се осјећали.
Објаснити да је грàд или туча појава ледених зрна која падају с неба и која могу бити величине
ораха, кокошијег јајета или чак величине тениске лоптице. Грàд може бити веома опасан може повриједити људе, уништити воћке и поврће, стамбене објекте и возила (Детаљан опис
појма, карактеристика и последица града (туче) видјети у: „Смјернице за реализацију програма
из области заштите и спасавања у основним школама“, стр. 32-33).
Централна активност – 2. дио
Поступање у ситуацијама олујног вјетра праћеног грмљавином, муњама и грàдом (30 мин)
ÎÎ Тражити од ученика да наведу неке од забавних активности ван куће; уколико нема одговора, у
наставку је неколико приједлога: возе бицикл, играју се у парку, возе ролшуе, играју школице и
ластиша, играју фудбал, итд.
ÎÎ Док ученици сједе у кругу у учионици, одабрати два-три ученика која ће се претварати да се
играју напољу (у парку, лопте, аутића, ластиша, итд.).
ÎÎ Одредити дио учионице (нпр. ћошак) који ће представљати затворени простор – кућу или
замолити неколико ученика да глуме „кућу“ тако што ће стати једни наспрам других, подићи
руке високо и направити „кров“ куће. Изговорити гласно: „Бууум!“ и подсјетити ученике који се
претварају да се играју напољу на поруку: “Чим чујеш грмљавину, уђи у кућу!“
ÎÎ Након што ученици који су се играли напољу пожуре да уђу у импровизовану кућу, заједно са
ученицима поновити поруку: „Чим чујеш грмљавину, уђи у кућу!“.
ÎÎ Подијелити ученицима бојанку „Како се заштитити током грàда“ (видјети Прилог 7) и најавити
да ће у бојанци упознати другаре Дамира и Мају, који ће их научити правилима понашања и
заштите у случају грàда.
ÎÎ Дати упутство за сваки цртеж у бојанци и образложити текст испод цртежа који садржи
битне поруке заштити од опасности. Фокусирати се на 3-4 цртежа која носе кључне поруке.
Након што ученици обоје задати цртеж, питати их коју поруку он преноси. У сврху адекватне
припреме за активност бојења, прије реализације дате активности потребно је прегледати
бојанку и детаљно прочитати упутство за понашање у случају грàда (Видјети „Смјернице за
реализацију програма из области заштите и спасавања у основним школама“, стр. 33-34).
Ученицима рећи да преостале цртеже из бојанке обоје за домаћу задаћу. У ову активност
треба да се укључе и родитељи, који ће дјеци помоћи да протумаче упутство из бојанке.
Ученици преостале обојене цртеже доносе на час и понављају поруке из бојанке да би сви
усвојили садржај њихов садржај.
Завршна активност:
Приједлог 1 – Игра бројања (правило 30/30) (5 минута):
ÎÎ Подсјетити ученике на опасност од грома - ако чују грмљавину, то значи да је гром довољно
близу и да их може повриједити. Нагласити ученицима: „Дакле, чим чујете да грми, одмах се
склоните на сигурно (у кућу, школу, библиотеку или неки други јавни објекат, итд.)!“
ÎÎ Ученици стоје у кругу и једно дијете броји до 30. Дати ученицима упутство: „Када видите муњу,
бројте све док не чујете грмљавину. Ако између муње и удара грома прође 30 секунди или мање,
одмах уђите у затворени простор (у кућу, школу, итд). Након што чујете задњи удар грома,
останите у затвореном простору 30 минута прије него што опет изађете напоље. Замолите маму,
тату или учитеља да вам кажу када је протекло 30 минута и када можете опет изаћи напоље“.
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Приједлог 2 – Игра цртања (10 минута):
ÎÎ Задати ученицима задатак да нацртају олују или како треба да поступају у случају да их задеси
олујни вјетар који прате грмљавина и грàд.

Дидактичко – методичка средства за учитеље
Бојанка за дјецу – Како се заштитити током грàда – Прилог 7

3.4. Поплава
Циљ радионице:
Усвајање знања о правилним поступцима током поплаве.
Уводна активност:
Приједлог 1 – Вјетар дува, дува, па раздува све са ... (10 минута)
ÎÎ Ученици сједе у полукругу, а један од њих је у средини и изговара реченицу: „Вјетар дува, дува,
па раздува све са ...“ па додаје један атрибут присутан у групи, на примјер: „...све са смеђим
очима, све који носе патике, све који имају нешто плаво, и сл.“. Сви ученици који се пронађу у
опису устају и мијењају мјеста, укључујући ученика који је био у средини. Тиме ће једна особа
остати без мјеста - то ће бити сљедећа особа која ће изрећи нови атрибут. Игра траје док
учитељ не процијени да су се ученици активирали и напунили енергијом за даље активности.
Приједлог 2 – Пусто острво (10 минута)
ÎÎ Залијепити на под комад већег папира, као што је папир за папирну таблу, те ученицима
рећи да замисле да је то пусто острво окружено морем и упутити их да „пливају“ око њега.
Активност је попраћена музиком. Док музика траје, ученици „пливају“ око острва. Када музика
престане, сви треба да се смјесте на острво. Након сваког круга активности цијепати по дио
папира, чиме се острво смањује, те ученици треба да се смјесте на све мањи простор.
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Централна активност - 1 дио:
Израда плана заштите од поплава (20 минута)
ÎÎ Увести ученике у тему дајући им примјере поплава из скоре прошлости. Подстицај за разговор на
ту тему може бити и кратка презентација видео-материјала, на примјер снимак Маглаја прије, током
и након поплаве 2014. године https://www.youtube.com/watch?v=zGuyHgcdfdM. Ученици добијају
задатак да замисле да су они школска комисија за израду плана заштите од поплава. Потребно је
да размисле шта би било корисно предузети да би се заштитили у случају поплаве. Предводити
активност као мозгалицу: записати све приједлоге ученика не коментаришући их, уз подстицање
ученика да се присјете и дају што више приједлога правилног поступања. Тек када сви приједлози
буду записани, коментарисати издвајајући корисне поступке од оних неће помоћи. Увијек наводити
аргументе због којих одређени приједлог није у функцији заштите. На крају, додати поступке које
ученици нису споменули и резимирати правилно понашање у случају поплава. Подстицати ученике
да размишљају о томе да ли су наведени поступци прилагођени и дјеци с потешкоћама у развоју.
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Централна активност - 2. дио:
Стицање знања о мјерама заштите од поплава (30 минута)
ÎÎ Након представљања појма поплаве и кратког разговора о њеним могућим посљедицама,
ученицима најавити да је наредна активност бојење.
ÎÎ Подијелити ученицима бојанку „Како се заштитити током елементарне непогоде“ (видјети
Прилог 9) и рећи им да ће имати прилику да науче како да се припреме за случај поплаве како
би, заједно са својом породицом, били безбједни током несреће и након ње.
ÎÎ Припрема за активност: Прилог 10 (видјети ниже) садржи фотографије које приказују
предмете које ученици треба да припреме са својом породицом и чувају у кући у случају
елементарне непогоде. У припреми, потребно је исјећи слике заједно са текстом испод тако
да свака слика буде одвојена. Слике свих предмета се касније љепљивом траком лијепе у десну
колону на великом папиру.
ÎÎ Ученицима дати упутство да отворе страну бр. 1, истичући да ће се најбоље припремити тако
што ће, заједно са породицом, на вријеме спаковати ранац или торбу са залихама који је лако
носити уколико је потребно напустити кућу.
ÎÎ Када дјеца отворе страну бр. 2 бојанке, поставити питање: „Дјецо, шта видите на овој
страници?“ Након одговора, закључити да слика приказује брата и сестру који, заједно са татом
и мамом, припремају потрепштине за случај евакуације. Најавити да ће у бојанци видјети које
предмете брат и сестра пакују.
ÎÎ На сто у предњем дијелу учионице поредати слике потрепштина (лицем према доле) и
замолити ученике да приђу један по један и подигну једну слику, кажу шта види на њој, те да је
покажу осталој дјеци (слика кружи од дјетета до дјетета). Након тога, поновити који се предмет
налази на фотографији и залијепити фотографију у десну колону на папиру.
ÎÎ Након што су све фотографије залијепљене на папир, упутити ученике на страну бр. 3 бојанке
и дати им додатни задатак да на цртежу обоје све предмете које треба спаковати у ранац у
случају да морају изненада напустити кућу. Након што ученици обоје цртеж, провјерити који
предмети су обојени и поновити које све предмете треба припремити; тако ћете се увјерити
да су ученици усвојили дате информације.
ÎÎ Након завршене активности, подијелити ученицима по један примјерак „Списка потрепштина
у случају евакуације“ (видјети Прилог 11). (родитељима подијелити други примјерак списка
и упутити их да га код куће, заједно са дјецом, прегледају и почну припрамати залихе у свом
дому, пре чему ће у дату активост максимално укључити дјецу.)
ÎÎ Објаснити да се на страници бр. 4 бојанке налази други начин припреме за непогоду - да
породица направи породични план за случај опасности - поплаве, земљотреса, снажне олује,
итд (видјети Прилог 12).
ÎÎ Питати ученике да ли знају због чега је важно да породица направи план у случају природне
несреће? Након добијених одговора, објаснити им да се може десити да породица не буде
на окупу када дође до непогоде. Важно је унапријед припремити план, који цијела породица
треба да зна и разумије. План ће помоћи дјеци и родитељима да једни с другима ступе у
контакт у случају непогоде (уколико су раздвојени), као и да одреде безбједно мјесто на ком ће
се састати (ако буду морали да напусте кућу).
ÎÎ Подијелити један примјерак плана ученицима, а након часа други примјерак плана подијелити
родитељима.
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Упутство за учитеље
Након часа, објаснити родитељима да је потребно да код куће, заједно са дјецом, попуне
два примјерка породичног плана за случај опасности – један ће родитељи чувати на
сигурном мјесту (у торби, ауту, канцеларији), а други ће ставити у дјечији ранац или
торбу и објаснити дјеци да је ово веома важан папир и да га увијек носе са собом.
Такође, објаснити родитељима да школа треба да има ажурне контакт-информације
родитеља или неког другог члана породице, укључујући бројеве телефона на послу, код
куће, као и број мобилног телефона, и адресу електронске поште, ако је имају. Осим тога,
школа мора имати информације о мјесту евакуације дјетета (адреса и контакт-телефон)
уколико се дијете нађе у школи у случају елементарне непогоде. На наредни час, ученици
доносе попуњен породични план за случај опасности, те учитељ, заједно са ученицима,
прегледава попуњене планове, честита на одлично урађеној домаћој задаћи и каже им да
план чувају на сигурном мјесту.
Завршна активност:
Пробадање змаја (30 минута)
ÎÎ Ученици се подијеле у мале групе. Добију инструкцију да представе поплаву као чудовиште
(када би поплава била чудовиште, какво би чудовиште била?). Цртају фломастерима на папиру.
Док групе цртају, из бојанке преписати правилне поступке на стикере, тако да сваки поступак
буде на посебном стикеру. Групе лијепе цртеже у просторији гдје желе, а потом се организује
галеријска шетња. Сви обилазе радове, а испред сваког рада представник групе представља
цртеж и објашњава због чега су баш на тај начин представили чудовиште – поплаву. Након
упознавања са цртежима, саопштити да су знања која ученици ученици имају о начинима
заштите од поплаве њихово оружје у борби с њом. Када имају знање, нису беспомоћни, не
морају да се плаше чудовишта - могу га побиједити. Свака група добија неколико стикера на
којима су записани правилни поступци. Тада прилазе свом чудовишту и „пробадају“ га, то јест
прелијепе преко њега стикере на којима је њихово знање.
ÎÎ На крају, питати ученике како им након тога изгледају њихова чудовишта и како се осјећају.
Нагласити да се људи обично плаше ствари за које мисле да им се не могу супротставити. Ако
знамо како поступати у случају поплаве, страх се смањује или нестаје. Стога треба да будемо
опрезни да бисмо у случају природне несреће на вријеме реаговали, а стечено знање нам даје
неопходну смиреност како бисмо употријебили своја знања и заштитили себе и друге.

Дидактичко – методичка средства за учитеље/ице
Бојанка за дјецу – Како се заштитити током елементарне непогоде –
Прилог 9.
Слике потрепштина у случају евакуације – Прилог 10.
Списак потрепштина у случају евакуације – Прилог 11.
„Породични план за случај опасности - поплаве,земљотреса, снажне олује“Прилог 12
.
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3.5. Клизишта и одрони
Циљ радионице:
Препознавање показатеља да су се клизишта и одрони активирали и стицање знања о правилном
поступању у тим ситуацијама.
Уводна активност:
Људске машине (15 минута):
ÎÎ Формирати групе од четири-пет ученика. Упознати ученике да су на папирићима написани
називи неких превозна средстава - нпр. авион, аутобус, аутомобил, трактор, ватрогасна кола,
кола хитне помоћи, итд. Свака група извлачи по један папирић и својим тијелима формира
задато возило. Сви ученици треба да учествују у приказу и свако мора представљати неки
дио возила, с тим да нико не глуми особу која управља превозним средством. Представљање
превозних средстава врши се без ријечи, дозвољене су само ономатопеје.
ÎÎ Групама дати пет минута за припрему, а у току припреме имају могућност да се удаље једни од
других, изађу из просторије и слично, како не би видјели једни друге.
ÎÎ Групе представљају своје приказе, а остали погађају о ком се возилу ради.
Централна активност:
Поступање у ситуацији одрона и клизишта (60 минута)
ÎÎ Припремити неколико слика на којима су приказане посљедице клизишта и одрони и питати
ученике могу ли да препознају о којој је елементарној непогоди ријеч.
ÎÎ Након што је тема радионице дефинисана, упознати дјецу са појмом клизишта и одрона.
(Детаљан опис појма, карактеристика и последица клизишта видјети у: „Смјернице за
реализацију програма из области заштите и спасавања у основним школама“, стр. 43-45).
ÎÎ Подијелити ученике у мале групе. Свака група добија материјал за изградњу куће (једну или
више картонских кутија, сламчице, папирне тањире, пластичне чаше, пластелин, љепљиву траку,
маказе). Задатак им је да од тог материјала направе кућу. Када куће буду изграђене или када
ученици заврше задатак, организовати обилазак тако да свака група има прилику да представи
своју макету. Групе имају могућност да направе различите грађевине (кућу, школу, вртић, итд.).
Дати ученицима упутство да замисле да су, након изградње куће, сазнали да се она налази на
земљишту склоном одронима и клизиштима. Поставити питање да ли имају идеју по чему би
могли препознати да се спрема активирање клизишта и одрона.
ÎÎ Записати на школској табли идеје ученика, дати осврт и издвојити сугестије које заиста могу да
указују на активирање клизишта и одрона. Додати индикаторе којих се ученици нису сјетили и
сумирати.
ÎÎ Након тога, наводити ученике да замисле да се клизиште активирало и у некој мјери оштетило
њихове куће. Питати их шта мисле шта би било добро урадити у таквој ситуацији.
ÎÎ Записивати њихове приједлоге на школској табли. Када су сви приједлози записани,
коментарисати их, истичући поступања која доприносе безбједности људи. Такође,
образложити због чега неки приједлози ученика нису прихватљиви и како такви поступци могу
угрозити безбједност. Додати поступке којих се ученици нису сјетили и сумирати. На крају,
истаћи да иста правила безбједног поступања важе и када је ријеч о школи као објекту који је
погођен активирањем клизишта и одрона.
ÎÎ Прије затварања теме, подстицати ученике да размишљају о томе да ли су наведени поступци
прилагођени и дјеци са потешкоћама у развоју.
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Приједлог 2 – Рудари и градитељи (60 минута)
ÎÎ Демонстрирати слике на којима су приказане посљедице неке елементарне непогоде, те
питати ученике могу ли препознати о којој је непогоди ријеч.
ÎÎ Након што је дефинисана тема радионице, укратко упознати ученике са појмом клизишта
и одрона. Затим, ученике подијелити у мале групе. Једна група ученика представља рударе,
док преостале представљају градитеље. Градитељи од материјала који добију (једна или више
картонских кутија, сламчице, папирни тањири, пластичне чаше, пластелин, лепљива трака,
маказе) праве куће, док рудари на састављеним клупама са малим размаком редају надуване
балоне, (школске) ранце, пластичне кесе и све то покривају папиром, платном, или неким
покривачем. Када градитељске екипе саграде куће, стављају их на припремљену подлогу.
ÎÎ Поставити питање шта може указати на активирање одрона и клизишта. Ученици дају
одговоре, које је потребно записати на школску таблу. Када све идеје буду записане,
прокоментарисати их и додати индикаторе активирања одрона и клизишта којих се ученици
нису сјетили.
ÎÎ Представити ученицима нову ситуацију: њихово насеље се налази поред ријеке. Ученици који
су били градитељи сада постају водени чаробњаци ријека, потока и подземних вода, који крећу
у обилазак. Брзо се крећу око и испод школских клупа на којима су куће. Ученици који су
били рудари глуме стијене и дрвеће поред ријеке, тако што тијелима праве замрзнуте фигуре
у облику дрвећа и стијена. Водени чаробњаци добијају иглице којима буше балоне у подлози
кућа, извлаче кесе и слично, чинећи да терен постане нестабилан.
ÎÎ Након демонстрације активације клизишта и одрона, увести ученике у дискусију на тему шта
се може у таквим ситуацијама урадити да се сачува безбједност. Ученици наводе идеје, које
записују на табли. Прокоментарисати њихове идеје, издвајајући интервенције које повећавају
заштиту од оних које јој не доприносе и објаснити због чега је то тако. На крају, додати
интервенције којих се ученици нису сјетили. Сумирати правилно поступање у ситуацијама
активирања клизишта и одрона.
ÎÎ Подстицати ученике да размишљају о томе да ли су наведена поступања прилагођена и дјеци
са потешкоћама у развоју.
Завршна активност:
Ход кроз клизишта и одроне (10 минута)
ÎÎ Ученике подијелити у парове и упутити их да заузму мјесто у просторији које желе. Између
њих, на под ставити више великих папира и казати им да папири представљају дио земљишта
на ком се активирало клизиште. Ученици треба да ходају по просторији избјегавајући та мјеста.
Крећу се тако што један ученик из пара хода затворених очију, а други га наводи звуком. Сваки
пар треба да се договори који ће звук бити њихов (нпр. лупање длановима, звиждање и сл.),
док друга врста комуникације није дозвољена. Особа која наводи креће се испред свог пара и
наводи га тако да хода сигурно између клизишта. Сви парови крећу у исто вријеме.
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3.6. Пожар
Циљ радионице:
Препознавање показатеља пожара и усвајање знања о правилном поступању у ситуацији избијања
пожара у школи.
Уводна активност:
Игра асоцијација (10 минута)
ÎÎ Написати на школској табли једну ријеч (асоцијацију на пожар) и ученике питати могу ли да
погоде о којој ће елементарној непогоди бити ријеч. Ако не погоде из првог покушаја, на
школској табли дописати следећу ријеч - асоцијацију. Примјери асоцијација: црвено, топлота,
дим, ватра.
Централна активност:
Приједлог 1 – Квиз (60 минута)
ÎÎ Упознати ученике са пожаром као појавом. Услови који морају постојати да би ватра горјела
(кисеоник, запаљива материја и извор паљења) могу се представити ученицима демонстрацијом
паљења упаљача, као и експериментом са свијећом и чашом (свијећа се упали, а затим поклопи
чашом).
ÎÎ Питати ученике по чему се може препознати да је у близини избио пожар, а ученици
одговарају произвољно. Сумирати одговоре, наглашавајући да пожар не мора увијек бити
видљив у пламену да би га препознали. Индикатори могу бити и дим, мирис паљевине и
слично.
ÎÎ Дати ученицима упутство о квизу, напомињући да су сви имали прилике да од родитеља чују
нешто о пожарима. Потом, забавним квизом објединити постојећа знања и додати нова.
Ученици не морају знати одговоре на поједина питања, будући да је час прилика да науче нове
ствари.
ÎÎ Подијелити ученике у двије групе и започети игру тако што ће ученици извући папириће
на којима су два низа бројева и још један симбол који их разликује и дијели у двије групе
(на примјер, 1а до 10а, и 1б до 10б). Ученици се такмиче ко боље препознаје правилно
поступање у ситуацији избијања пожара. У даљем току игре, учитељ чита реченице о томе
шта треба урадити у циљу заштите од пожара, с тим да су неке тачне, а неке не. Групе треба
да препознају да ли је одређена тврдња тачна или није и подигну одговарајући папир (испред
њих се налазе два папира – један на којем пише „ТАЧНО“ и други на ком пише „НЕТАЧНО“).
Сваки члан групе одговара на по једно питање, а затим га замјењује сљедећи. Учитељ уписује
поене на школској табли и осврће се на сваки одговор. Уколико је дато поступање исправно,
објашњава због чега је исправно, а уколико није - објашњава како може угрозити безбједност.
ÎÎ Након квиза, сумирати правилно поступање у ситуацији избијања пожара.
ÎÎ На крају, подстаћи ученике да размишљају о томе да ли су наведени поступци прилагођени
дјеци са потешкоћама у развоју.
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Приједлог 3 – Питалица (60 минута)
ÎÎ Најавити ученицима да ће у наставку часа, кроз игру питалице, заједно размишљати о правином
понашању у случају пожара.
ÎÎ На један крај просторије ставити папир на ком пише „ДА“, а на други крај просторије папир
на коме пише „НЕ“. Учитељ чита реченице којима се сугерише шта ученици треба да ураде да
би се заштитили од пожара. Неке реченице су тачне, а неке нису. Ученици треба да кажу да
ли су прочитане реченице тачне или нетачне. Они који мисле да је тврдња тачна, треба да оду
у дио просторије у којем стоји папир са натписом ДА, а они који мисле да није тачна у дио
просторије у којем стоји папир са натписом НЕ. Друга могућност је да ученици који мисле да
је тврдња тачна могу да чучну, а ученици који мисле да тврдња није тачна да устану. Поједине
тврдње могу бити праћене и драматизацијом. На примјер: када се помиње скривање испод
кревета, учитељ може подстицати ученике да се сакрију испод школских клупа; када се помиње
стављање марамице преко уста и носа као заштита од дима, учитељ може подстицати ученике
да то и ураде користећи припремљене марамице, итд.
ÎÎ Након сваког изјашњавања групе, питати ученике због чега мисле да је наведена тврдња тачна,
односно да није. Надовезујући се на њихове коментаре, прокоментарисати прочитану тврдњу,
образлажући због чега је дато понашање правилно у ситуацији избијања пожара (уколико је
исправан одговор „ДА“), односно зашто неће помоћи (уколико је исправан одговор „НЕ“).
Потом, сумирати правилне поступке у ситуацији избијања пожара.
ÎÎ На крају, усмјерити ученике да размишљају о томе да ли су наведени поступци прилагођени и
дјеци са потешкоћама у развоју.
Завршна активност:
Драматизација пјесме Ватрогасци (5 минута)
Рецитовати пјесму док ученици изводе покрете који дочаравају ток пјесме.
Материјал за рад
Тврдње за игру квиза:
1. Када избије пожар, корисно је да се сакријемо испод кревета.
2. Ако примијетите пожар, обавијестите све укућане и станаре.
3. Када избије пожар, искључите струју.
4. Када излазите из собе коју је захватио пожар, затворите врата за собом.
5. Ако зграда у којој је избио пожар има лифт, користите га да што што прије изађете напоље.
7. Када избије пожар, ставите мокре пешкире или марамице преко уста и носа.
8. Када избије пожар, не облачите капут, пошто је свакако веома вруће.
9. Уколико пожар није избио у просторији у којој се налазите, најбоље је да останете ту, иза
затворених врата.
10. Пожар се може гасити водом.
11. Уколико је пожар захватио електричне апарате, треба их гасити водом.
12. Главно средство за гашење пожара је велико наранџасто цријево које се налази у соби домара.
13. Уколико избије пожар, позовите полицију.
14. Број ватрогасне службе је 123.
15. Ватрогасце препознајемо по томе што носе бијеле мантиле.
16. Када позовете ватрогасце, никако им не смијете рећи адресу на којој се налазите.
17. Уколико дим почне да продире кроз врата, не треба ништа радити пошто дим није опасан.
18. У току пожара може доћи до нестанка струје, па је добро имати батерију.
19. Ако дође до пожара, било би добро да се изујете како бисте били што лакши и брже стигли до
излаза.
20. Ако напуштате зграду пролазећи поред ватре, било би добро да прекријете тијело и главу
ћебетом или јакном.
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Пјесма

ВАТРОГАСЦИ
Пожар! Пожар! Јечи звоно,
Звони на све стране.
Ватрогасци већ скочили
На ноге лагане.
Ватрогасна кола јуре,
Путем стално звоне,
Да им људи не сметају,
Да се с пута склоне.
Сад су стигли гдје је пожар,
Друга зграда лијево,
И у хидрант учвршћују
Ватрогасно цријево.
Већ се дигле љестве витке
Више него скеле,
Бије вода пуним млазом
Усред ватре вреле.
Кад су најзад на пут стали
Стихији опасној,
Ватрогасци натраг крећу
Кући ватрогасној.
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3.7. План евакуације
Циљ радионице:
Упознавање са школским планом евакуације.
Уводна активност:
Гужва у аутобусу (10 минута)
ÎÎ На поду љепљивом траком направити правоугаоник довољно велики да у означени простор
комотно могу стати сви ученици. Казати ученицима да правоугаоник представља градски аутобус.
Ученици замисле да је радни дан, јутро, сви крећу од куће и журе да стигну на вријеме у школу.
На почетној су станици аутобуса који иде до школе и сви треба да уђу унутра. Када сви уђу,
симулирати вожњу: „Идемо, аутобус вози, труцкамо се и ево нас на сљедећој станици“. Улазе
нови путници, па је гужва у аутобусу већа. Подићи љепљиву траку са уже стране и помјерати
је према другој страни правоугаоника, смањујући аутобус. Ученици треба да се помјере ближе
једни другима, остајући све вријеме у означеним границама правоугаоника, то јест аутобуса.
Наставити симулацију вожње: „Кренули смо, возимо се, аутобус скреће лијево“ (сугеришући и
тијелом да сви треба да се нагну на лијеву страну). Стижу на сљедећу станицу, на којој улазе
нови путници. Поново помјерити ужу страну љепљиве траке према другој сужавајући простор, и
тако 3-4 пута. Напомена: Током ове активности, сви ученици су у аутобусу, нико од путника не
излази. Сугерисати да на свакој аутобуској станици улазе нови путници, што резултира смањењем
простора у аутобусу у који се сви ученици морају смјестити.
Централна активност:
Симулација евакуације (60 минута)
ÎÎ Подсјетити ученике да су на претходним часовима у више наврата помињали евакуацију као
веома важан поступак. Како је сваки објекат специфичан, тако специфичан мора бити и план
његовог напуштања. Зато и школа има свој план евакуације, с којим ученици треба да се
упознају. Представити план евакуације школе.
ÎÎ Након што се ученици упознају са планом и разријеше евентуалне недоумице, организовати
симулацију. Одабрати елементарну непогоду која је најпогоднија за дату сврху и водити
симулацију евакуације (видјети Прилог 16 – Два сценарија за симулацију елементарне непогоде
у школи).
ÎÎ Како би се ученици подстакли да размишљају о свим вршњацима из свог окружења, један
ученик преузима улогу корисника колица. Сједа на столицу, а неко од другова му канапом веже
ноге за ноге столице. Други ученик је у улози дјетета оштећеног вида и њему се веже марама
преко очију.
ÎÎ Сугестија је да група одабере своју пјесму, коју пјева током евакуације. Искуства примјене ове
технике у реалним ситуацијама елементарних непогода показала су да пјевање снижава тензију
током евакуације, а одраслима пружа и већу контролу над групом, веома важну у ситуацијама
када више група у исто вријеме креће из својих просторија ка излазу за евакуацију.
ÎÎ Након симулације, започети завршни разговор. Разговарати о утисцима - како су се осјећали
ученици који су били у улози дјеце са потешкоћама у развоју; да ли мисле да су безбједни
током планираног поступања (питање је упућено свим ученицима); на који начин их
овакав план евакуације штити; да ли би се нешто могло предузети како би план био боље
прилагођен свим ученицима (на примјер: може ли се прилагодити простор тако да ученици
са потешкоћама у развоју могу да се самостално крећу путем евакуације); како су се осјећали
током евакуације; да ли им је нешто било непријатно или их је узнемирило током евакуације;
шта им је помогло или би им могло помоћи да савладају узнемиреност; шта би се урадити да
ученици буду што мање узнемирени током извођења евакуације у случају стварне опасности?
ÎÎ На крају, сумирајући исход разговора, ученици могу предложити како смањити стрес приликом
евакуације, а приједлог могу предати школском тиму за заштиту од опасности. Идеје о
начинима унапређења и прилагођавања плана евакуације свим ученицима треба да буду дио
документа који се предаје тиму
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Завршна активност:
Музичке столице (10 минута)
ÎÎ Столице су поредане у круг, окренуте сједиштем ка вани и има их нешто мање него ученика.
Учитељ најављује да ће пустити музику (или пјевати), а да ученици треба да ходају око столица
док траје музика. Оног тренутка када музика стане, сви треба да се смјесте на столице које су
им најближе. Циљ није да свако сједне на столицу, већ само они најбржи и најближи, тако да
дјеца која су остала без столице испадају из игре.
ÎÎ Након сваког круга, измичите по једну столицу.

3.8. Отпорност (резилијентност) 1
Циљ радионице:
Психосоцијално оснаживање ученика и наглашавање индивидуалних извора отпорности.
Уводна активност:
Ајкуле (10 минута)
ÎÎ Затражити два добровољца који глуме ајкуле. Сви остали представљају бродоломнике који
пливају по мору. Ајкуле круже око њих, а на учитељев знак могу „појести“ све оне који нису
у чамцу за спасавање. Чамац формирају ученици тако што се ухвате за руке. На примјер, ако
учитељ викне три, по троје ученика треба да се ухвати за руке. Ученици који не буду у тројкама
остају ван чамаца за спасавање и ајкуле их могу појести.
ÎÎ Када игра почне, пустити ученике да „пливају“ пола минуте или једну минуту док ајкуле круже
око њих, а затим узвикнути одређени број. Све који су ван чамаца ајкуле односе (уз ивице
просторије) и они испадају из игре.
ÎÎ На крају активности, прокоментарисати како често погрешно сматрамо да смо у кризним
ситуацијама најснажнији ако мислимо само на себе, а заправо смо много снажнији и сигурнији
уколико мислимо и на себе и на друге. Спремност да помогнемо другима у невољи, односно
осјећај да и ми имамо ослонац у другима даје нам извор снаге у кризним ситуацијама. Након
што ученици сазнају више о разним елементарним непогодама о којима је током школске
године било ријечи и након што овладају поступцима којима могу умањити или избјећи лоше
посљедице, потребно је истаћи значај фактора безбједности и смирености. Због тога, на крају
овог циклуса, ученици разговарају о снази коју посједују и свему оном што ће им помоћи да
преброде тешку ситуацију и врате се у нормалу.
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Централна активност:
Наша снага (60 минута)
ÎÎ Објаснити да су људи, на одређени начин, попут гумица за косу, јер имају могућност да се
растегну онда када то ситуација захтијева. Кад притисак попусти, враћају се у првобитно стање.
Ово демонстрирати на гумици за косу или користити аналогију са гуменом лоптом (ситуација
која нас погоди притисне нас као гумену лопту, али се ми вратимо на старо када притисак
нестане).
ÎÎ Затим, уводити ученике у тему примјерима из прича, бајки, филмова ... Радионица ће бити
још интересантнија ако се ученицима пусти и краћи инсерт из цртаног филма, макар у
функцији препознавања филма или лика о ком је ријеч. На примјер: „Гледали сте филм ‘Ледено
краљевство’? Елзу је јако погодило када је открила да њена способност да ствара снијег и
лед може да угрози људе које воли. Толико ју је то потресло да се потпуно повукла од људи.
Сјећате ли се шта је Елзи помогло да се врати људима и поново буде сретна? Била је то љубав
неког ко јој је близак и вјерује у њу. Управо је свијест да поред себе имамо људе који нас
воле и који су спремни да нам помогну једна од ствари која нам може помоћи да се у тешким
ситуацијама осјећамо боље“.
Или:
„Можете ли се сјетити ликова из других цртаних филмова или прича људи који су били у некој
тешкој ситуацији? Шта им је помогло да се поново добро осјећају, да поново буду срећни?“
ÎÎ Полако усмјеравати ученике ка личном искуству: „У ситуацијама када нам је тешко, када нас
нешто погоди, може нам помоћи ...“ (набрајати све што је до тада споменуто). „Помаже ли то
и вама? Шта вам још помаже?“
ÎÎ Све што ученици говоре, учитељ записује на школској табли. У разговору сво вријеме учествују
сви.
ÎÎ На крају, сумирати шта све чини нашу отпорност у тешким ситуацијама. Напомињати да
све што су ученици навели као снагу може да им помогне и олакша ситуацију током неке
елементарне непогоде. На примјер: свијест да смо окружени људима који нас воле и који су
спремни да нам помогну чини да се осјећамо сигурније и будемо смиренији. Истаћи да је
важно да буду свјесни да и у тешким ситуацијама имају снагу да преживе јер ће им то помоћи
да сачувају смиреност и присебност, који су веома важни за правилно поступање и ментално
здравље. Заједнички производ ове активности (лист папира на ком су исписани фактори
отпорности) може се сачувати и окачити у учионици, као подсјетник на способност ученика
да се изборе са тешком ситуацијом.
Завршна активност:
Путујући осмијех (5 минута)
ÎÎ Цијела група стане у круг. Један ученик почиње игру тако што се насмијеши ученику са своје
лијеве стране. Тако се осмијех преноси од ученика до ученика, док не стигне до оног ко је
започео игру.
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4. Старији основношколски узраст
Рад у оквиру едукативних радионица биће интересантнији и подстицајнији дјеци старијег
основношколског узраста ако и сами имају могућност да учествују у реализацији. Укључивање ученика
може се иницирати на више начина:
ÎÎ Ученике треба унапријед информисати о теми наредне радионице и дати им задатак да, на
примјер, донесу по један предмет који је на неки начин повезан с опасношћу којом ће се бавити
на радионици. Предложити им да пусте дио пјесме или донесу слику ликова из филма или стрипа
који су на неки начин повезани с опасношћу којој је радионица посвећена. Размјена материјала
које су ученици припремили представља уводну активност.
ÎÎ Пошто централна активност сваке радионице почиње одређењем опасности природног
поријекла којој је посвећена, једна група ученика може добити задатак да истражи све о датој
опасности, припреми материјал и објасни је умјесто наставника. Ево како је то могуће учинити:
ÎÎ Ученици креирају презентацију у форми графичких приказа, колажа или у електронској
форми, или пак креирају драмски приказ који, на примјер, имитира едукативне телевизијске
емисије. Један ученик је у улози наратора и објашњава дату опасност, док је остали одглуме.
ÎÎ Ученици по групама обављају истраживање на одређену тему и на радионици упознају остале
са оним што су сазнали. На примјер: једна група истражује у ком дијелу свијета се најчешће
јављају земљотреси, друга група истражује који су били најјачи забиљежени земљотреси на
свијету, трећа истражује који су земљотреси погодили нашу земљу у посљедњих 20 година,
итд.

4.1. Земљотрес
Циљ радионице:
Усвајање знања о адекватном поступању у случају земљотреса.
Уводна активност:
Детективи опасности (15 минута)
ÎÎ Ученике подијелити у више малих група, а ван група остаје само један пар. Ученици имају
задатак да положајем тијела прикажу опасност коју им наставник зада. Све групе приказују исту
опасност.
ÎÎ Двије особе имају улогу детектива. Излазе из учионице тако да не знају коју ће опасност
остали ученици приказати. Након што сви заузму положај с асоцијацијом на задату опасност,
позвати ученике-детективе да се врате у просторију. Групе истовремено приказују опасност, а
детективи имају задатак да открију о којој је опасности ријеч.
ÎÎ Када детективи изађу просторију, групе добијају инструкцију да прикажу земљотрес.
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Централна активност:
Приједлог 1 – Квиз (60 минута)
ÎÎ Најавити ученицима тему кратким објашњењем појма земљотреса, након чега почиње квиз.
Квизом дјеца обједињавају и богате своја знања о земљотресу. Ученици не морају знати
одговоре на сва питања будући да је час прилика да заједно науче нове ствари.
ÎÎ Подијелити ученике у двије групе тако што свако извлачи папириће на којима су два низа
бројева. Уз сваки број додат је један симбол који их разликује (нпр. од 1а до 10а и од 1б
до 10б). На тај начин, случајним избором одређује се и редослијед одговарања на питања.
Објаснити дјеци да су распоређени у двије екипе које се такмиче у бољем познавању
правилних поступака током земљотреса. Прочитати ученицима тврдње које говоре шта
треба предузети у циљу заштите од земљотреса. Неке тврдње су тачне, а неке нису. Задатак
ученицима јесте да препознају које су тачне, а које не. Када ученици сматрају да знају одговор,
треба да затрубе. Онај ко први затруби, има могућност да први каже је ли тврдња тачна или
није. Сваки члан екипе одговара на једно питање, а затим га замјењује сљедећи. Наставник
записује поене на табли и коментарише сваки одговор. Ако је тврдња тачна, објашњава због
чега је тачна, а уколико није, објашњава на који би начин одређено понашање угрозило
безбједност.
ÎÎ Након квиза, наставник сумира правилне поступке током земљотреса.
ÎÎ Како би правилни поступци до којих је група дошла на радионици били у функцији заштите
свих ученика, потребно их је подстаћи да размисле да ли су прилагођени и дјеци са
потешкоћама у развоју.
Приједлог 2 – Групни квиз (60 мин)
ÎÎ Подијелити ученике у четири мале групе. Свака група добија задатак да смисли пет питања, тј.
пет тврдњи на које се одговара са „тачно“ и „нетачно“ на тему понашања током земљотреса.
Уколико радионици присуствује више од 20 ученика, било би добро да има онолико тврдњи
колико има ученика тако да сви имају прилику да одговоре на по једно питање.
ÎÎ Након што саставе питања, групе се спајају и онда опет дијеле у двије такмичарске екипе, чиме
је загарантована објективност. Екипе одговарају на питања чланова друге екипе, тако да свака
екипа треба да одговори на 10 питања. Унутар екипе, одређује се редослијед чланова (на
примјер, извлачењем папирића са бројевима), тако да сваки члан има могућност да одговори на
бар једно питање. Током игре, наставник записује поене на табли.
ÎÎ Наставник даје коментар на сваки одговор, а на крају сумира правилне поступке током
земљотреса.
ÎÎ Како би правилни поступци до којих је група дошла на радионици били у функцији заштите
свих ученика, потребно их је подстаћи да размисле да ли су прилагођени и дјеци са
потешкоћама у развоју.
Приједлог 3 – Земља Ауританија (60 минута)
ÎÎ Објаснити појам земљотреса, те представити активности које слиједе. Активност се одвија у
малим групама. Негдје далеко простире се земља Ауританија. Њени становници су мирољубив,
добронамјеран народ, велики градитељи, који су створили пуно грађевина од свјетског значаја.
Свјетска сеизмолошка станица детектовала је да Ауританији пријети опасност од земљотреса. Иако
у много чему напредни, Ауританци не знају за земљотрес и не знају како се заштитити. Уједињене
нације су веома забринуте због ове ситуације. Зато су ангажовали ученике, као стручњаке за
заштиту од земљотреса, да становницима Ауританије покажу шта треба радити.
ÎÎ Ученицима дати сљедећу инструкцију: „Ви сте сада стручњаци за безбједност. Уједињене нације
запослиле су вас да направите упутство за народ Ауританије о томе како треба да се понашају кад
дође до земљотреса. Већина њих ће у вријеме избијања земљотреса бити у локалној школи. Имате
15 минута за овај задатак“. Групе пишу упутство на великом папиру (као за папирну таблу).
ÎÎ Када сви заврше, наставник их враћа на сваку ставку понаособ и подстиче да формулишу
конструктивне правилне поступке. На крају, додаје поступке која ученици нису споменули и сумира
све поступке.
ÎÎ Како би правилни поступци до којих је група дошла на радионици били у функцији заштите свих
ученика, потребно их је подстаћи да размисле да ли су прилагођени и дјеци са потешкоћама у
развоју.
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Приједлог 4 – Тачно/нетачно (60 мин)
ÎÎ Подијелити ученике у двије групе и објаснити да ће се такмичити познавању правилног
поступања током земљотреса.
ÎÎ Групе добијају исти број тврдњи о поступцима током земљотреса. Свака тврдња исписана
је на посебном комадићу папира. Неке од њих су тачне, а неке не. Групе добијају и бијелу
магнетну таблу на којој су исцртане двије колоне. Упутити ученике да на један дио табле
поставе тврдње за које сматрају да су тачне, а на други дио табле тврдње за које сматрају да
нису тачне. Алтернативно, групе могу разврставати тврдње на великом папиру, причвршћујући
их љепљивом траком.
ÎÎ Када тврдње буду разврстане, наставник и ученици их заједно коментаришу, дајући додатна
објашњења. На крају, сумирају правилне поступке у случају земљотреса.
ÎÎ Како би правилни поступци до којих је група дошла на радионици били у функцији заштите
свих ученика, потребно их је подстаћи да размисле да ли су прилагођени и дјеци са
потешкоћама у развоју.
Завршна активност:
Музичке столице (10 минута)
ÎÎ Столице су поредане у круг, окренуте сједиштем ка вани и има их нешто мање него ученика.
Наставник објасни да ће пустити музику (или пјевати), а да ученици треба да ходају око
столица док траје музика. Оног тренутка када музика стане, сви треба да сједну на столицу која
им је најближе. Циљ није да свако сједне на столицу, тако да дјеца која су остала без столице
испадају из игре.
ÎÎ Након сваког круга, наставник измиче једну столицу.
Материјал за рад
Тврдње за игру квиза:
1. У случају земљотреса, треба стати на средину собе испод лустера, пошто ће вас ту спасилачке
екипе најлакше уочити.
2. У случају земљотреса, треба избјегавати степениште.
3. У случају земљотреса, добро је склонити се испод стола и покрити главу рукама.
4. У случају земљотреса, треба отрчати до прозора и позвати помоћ.
5. У случају земљотреса, треба сви што брже да крену ка излазу.
6. Ако зграда има лифт, идите лифтом како бисте што прије стигли до излаза.
7. У случају земљотреса, треба избјегавати да сте близу полица.
8. У случају земљотреса треба паничити. Тако ћете показати да сте свјесни озбиљности ситуације.
9. У случају земљотреса, треба се спустити на под, склупчати се и заштитити главу.
10. У случају земљотреса, треба се склонити на безбједна мјеста, као што је дрвени сто.
11. Ако видите да маса људи креће ка излазу, брзо им се придружите да не останете заробљени
унутра.
12. Ако чујете да се укључио противпожарни апарат, то је знак да се дешава нешто необично.
13. У случају земљотреса, треба затворити све чесме.
14. Ако је прошао један талас потреса, слободно изађите напоље. То је сигуран знак да више неће
бити потреса.
15. У случају земљотреса, добро је имати батеријску лампу.
16. У случају земљотреса, треба укључити све електричне апарате да бисте били сигурни да су још
увек исправни.
17. Сигурних мјеста на које се можете склонити у случају земљотреса су и ћошкови просторије.
18. Ако осјетите мирис плина, никако не палите шибицу.
19. Ако изађете из зграде док траје земљотрес, наслоните се на вањски зид како бисте га придржали да се
не сруши.
20. Током земљотреса никада не нестаје струја.

Дидактичко – методичка средства за наставнике
Понашање прије, током и након земљотреса, Смјернице за реализацију
програма из области заштите и спасавања у основним школама (стр. 23-24)
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4.2. Екстремне температуре
Циљ радионице:
Усвајање знања о правилном поступању у ситуацијама угрожености екстремним температурама.
Уводна активност:
Научи свог Марсовца (15 минута)
ÎÎ Затражити три добровољаца, а остале ученике подијелити у три групе. Објаснити им да су
чланови група овдашњи људи – Земљани - који су срели Марсовца. Марсовцима је на нашој
планети јако хладно. Успјели су пронаћи дијелове одјеће и обуће који би их заштитили од
зиме, али пошто их они немају на Марсу, не знају како да их обуку. У томе им помаже група
љубазних Земљана. Свака група добија свог Марсовца. Задатак им је да га науче да се обуче, с
тим да Марсовци од нашег језика разумију само двије ријечи: горе и лијево. Свака група мора
да научи свог Марсовца да сам изведе ту активност, чланови групе не смију да је обаве умјесто
њега.
ÎÎ Свакој групи придружити по једног Марсовца. Прва група добија задатак да научи Марсовца
да обуче и закопча пуловер или јакну (Марсовац долази у групу држећи у руци пуловер или
јакну); друга група добија задатак да научи Марсовца да завеже пертлу (он долази у групу с
једном развезаном пертлом), а трећа треба да научи Марсовца да стави шал око врата и веже
га (Марсовац долази у групу носећи шал у рукама).
Централна активност – 1. дио:
Појмови топлотни удар и хипотермија (20 минута)
ÎÎ На крају овог дијела текста дате су двије листе. Једна садржи помијешане симптоме топлотног
удара и уобичајеног реаговања на високе температуре (листа 1), а друга помијешане симптоме
хипотермије и уобичајеног реаговања на ниске температуре (листа 2). У припреми треба
исјећи цедуљице тако да на свакој пише име једног симптома. Цедуљице се касније љепљивом
траком лијепе на велики папир.
ÎÎ Објаснити ученицима да сви људи осјећају и врућину и хладноћу. Но, некада температуре могу
бити изузетно високе или ниске и тада могу угрозити здравље. Да би знали како да се заштите,
треба да науче да препознају када се више не ради о обичној врућини или хладноћи, већ о
екстремној ситуацији која захтјева посебне мјере заштите: „Хајде, на примјер, да видимо како
се осјећамо када нам је топло. Ја ћу вам читати опис физичких стања, а ви ћете ми рећи је ли то
уобичајена реакција на врућину“.
ÎÎ Наставник чита, а ученици за уобичајену реакцију на врућину кажу „да“, док за неуобичајену
кажу „не“. У складу са процјеном ученика, разврстати ставке у двије колоне. Након тога,
сумирати, те увести појам топлотног удара, истичући по чему се он разликује од уобичајених
реакција на високе температуре.
ÎÎ На исти начин обрадити и ставке које се односе на реакције на ниске температуре. На
крају увести појам хипотермије (смрзавања). (Детаљан опис појма „топлотни удар“ и појма
„хипотермија“ видјети у: „Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања
у основним школама“, стр. 29-30).
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Централна активност – 2. дио:
Приједлог 1 - Поступање у ситуацијама топлотног удара и хипотермије (50 минута):
ÎÎ Подијелити ученике у четири мање групе. Двије групе бавиће се ситуацијом топлотног удара, а
двије ситуацијом хипотермије. Задатак је да ученици замисле да се налазе у школи и да њихов
друг или другарица почињу да испољавају симптоме топлотног удара, односно хипотермије.
Шта би урадили у тој ситуацији? Групе треба да размисле о поступцима којима би заштитили
угроженог и да их прикажу кроз скеч. Једна особа из групе глуми жртву непогоде, а остали
другове који покушавају да јој помогну.
ÎÎ У сврху адекватне припреме за активност, прије реализације активности потребно је
детаљно прочитати упутство за понашање у случају екстремно високих и екстремно ниских
температура („Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у основним
школама“, стр. 29-31).
ÎÎ Групе приказују игроказе. Након сваког скеча, записати приказане интервенције. Пожељно је да
скечеве који се баве једном појавом ученици изводе један за другим како би их наставник на
крају могао сумирати. На примјер: прво извести скечеве који приказују реаговање у ситуацији
топлотног удара. Након сваког скеча, наставник записује приказане интервенције. Након другог
скеча, наглашава разлике између ефикасних интервенција и интервенција које угроженом не
би помогле, уз образложење. Наставник додаје интервенције које ученици нису споменули и
сумира ефикасно поступање у ситуацији топлотног удара. Затим се пажња ученика усмјерава на
појаву хипотермије.
ÎÎ Сумирајући правилне поступке у ситуацији топлотног удара, односно хипотермије, повезати
их и са начинима превенције поменутих појава. На крају, навести ученике да размисле да ли су
наведена понашања прилагођена и дјеци са потешкоћама у развоју.
Приједлог 2 - Стрип: Поступци у случају топлотног удара/хипотермије (45 минута)
ÎÎ Ученике подијелити у четири мање групе и дати им задатак да направе стрип од четири слике.
Прва слика треба да приказује ситуацију у којој је једна особа жртва топлотног удара (двије
групе), односно хипотермије (друге двије групе), а преостале три треба да приказују шта се све
може урадити да се угроженом помогне. Ученици се подстичу да замисле ситуације које су им
блиске, на примјер, да се све дешава на школском излету, током школе у природи и сл.
ÎÎ Када групе заврше израду стрипова, излажу их, док наставник на табли записује предложене
интервенције. На крају, коментарише предложене интервенције, издвајајући ефикасне од
оних које угроженом не би помогле, уз образложење. Сумира правилне поступке у ситуацији
изложености топлотном удару, односно хипотермији, и повезује их са начинима превенције.
ÎÎ Прије затварања теме, наставник подстиче ученике да размисле о томе да ли су наведени
поступци прилагођени и дјеци са потешкоћама у развоју.
Завршна активност:
Ко је вођа (5 минута):
ÎÎ Дјеца стану у круг. Наставник једно дијете замоли да накратко изађе из учионице. Остале дјеца
се договоре ко је вођа. Потом, крећу се у круг и имитирају оно што вођа ради. Дијете које је
било ван учионице се враћа и има три покушаја да погоди ко је вођа.
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Материјал за рад
Листа 1
• Кад ми је вруће,, знојим се.
• Кад ми је вруће, тешко дишем.
• Кад ми је вруће, дланови су ми врели.
• Кад ми је вруће, срце ми убрзано куца.
• Кад ми је вруће, врти ми се у глави.
• Кад ми је вруће, боли ме глава.
• Кад ми је вруће, мука ми је.
• Кад ми је вруће, не знојим се.

Листа 2
• Кад ми је хладно, хладни су ми прсти на рукама и ногама.
• Кад ми је хладно, срце ми убрзано куца.
• Кад ми је хладно, модри су ми нокти.
• Кад ми је хладно, имам дрхтавицу.
• Кад ми је хладно, кожа ми се најежи.
• Кад ми је хладно, тешко говорим и тешко се крећем.
• Кад ми је хладно, боле ме зглобови.
• Кад ми је хладно, убрзано дишем.

Дидактичко – методичка средства за наставнике
Упутство за поступање у случају јаке зиме и ниских температура, Смјернице за реализацију
програма из области заштите и спасавања у основним школама, стр. 29-30
Упутство за поступање у случају екстремно високих температура, Смјернице за реализацију
програма из области заштите и спасавања у основним школама, стр. 31

4.3. Олујни вјетар и грàд (туча)
Циљ радионице:
Усвајање знања о правилном поступању у случају олујног вјетра и грàда.
Уводна активност:
Игра комуникације (10 минута)
ÎÎ Подијелити ученике у парове. Један ученик у пару је А, а други Б. Ученици А и Б сједе леђима
окренути један другом, тако да један другог не могу видјети. Дати ученику А цртеж који треба
објаснити ученику Б. Ученик Б покушава нацртати слику. Након цртања, А и Б упореде цртеже:
да ли су слични или не? Зашто? Наставник кратко води разговор о томе шта су ученици
научили из ове активности. Које савјете имају како би унаприједили међусобну комуникацију?
Активност закључити напоменом да је циљана и јасна комуникација између људи кључна у
ванредним ситуацијама у којима им је живот у опасности.
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Централна активност - 1. дио:
Усвајање знања о појмовима олујног вјетра и грàда (туче) и правилно поступање (20 минута)
ÎÎ Припремити слике на којима су приказане посљедице олујног вјетра и јаких киша, као и грàда
(туче) и питати ученике могу ли препознати о којој је елементарној непогоди ријеч.
ÎÎ Након што је дефинисана тема радионице, укратко упознати ученике са појмом олујног вјетра
и грàда (Детаљан опис појма, карактеристика и последица олујног вјетра и града / туче видјети
у: “Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања, стр. 32-36). „Сада, када
разумјемо појам грмљавине, олујног вјетра и грàда, разговараћемо о томе како се заштитити у
случају ове ванредне ситуације“.
ÎÎ Питати ученике да ли знају како да се понашају када чују удар грома (ако су у затвореном
простору и на отвореном). Записивати приједлоге на табли. Након тога, коментарисати
их, истичући поступке која доприносе безбједности. Такође, образложити због чега неки
приједлози нису добри и како могу угрозити безбједност људи. Додати поступке којих се
ученици нису сјетили и сумирати.
ÎÎ Кључне информације које треба пренијети:
ÎÎ Уколико чујете звук грома, изложени сте директној опасности од удара грома; зато морате
одмах ући у затворени простор (кућу, школу, итд.) или у ауто (прозори на ауту морају бити
затворени);
ÎÎ Ако нисте у близини затвореног објекта, удаљите се од дрвећа (удаљеност треба бити
најмање два пута висина дрвета), спустите се на кољена, склупчајте се и покријте главу.
ÎÎ Склоните се од воде јер вода одличан проводник електрицитета.
ÎÎ Немојте стајати у бари и склоните се од метала.
ÎÎ Удаљите се од ограде и баците ранац даље од себе јер на њему често има металних дијелова.
ÎÎ Ако сте ушли у кућу, чекајте најмање 30 минута након задњег удара грома прије него што
изађете на отворено (Мјере личне и узајамне заштите у случају олујног вјетра и грàда/ туче
видјети у “Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања, стр. 33-34,
37).
Централна активност – 2 дио
Израда вијести о ванредној ситуацији (30 минута)
ÎÎ Ученици су подијељени у неколико група. Задатак група је да припреме вијести о ванредној
ситуацији, тј. о олујном невремену праћеном јаком кишом, грмљавином и грàдом (тучом),
претварајући се да су репортери који извјештавају о олуји. Наставник на табли записује ставке
које сваки прилог треба да садржи, и то:
ÎÎ дефиницију елементарне непогоде,
ÎÎ како је до опасности дошло (нпр. дување слабијег вјетра, киша, грмљавина, итд.),
ÎÎ погођена подручја,
ÎÎ утицај опасности на људе и животну средину (да ли је било дојава становника о
посљедицама олујног невремена и о каквим се дојавама радило); (Напомена: у сврху
креативног размишљања, наставник може навести неколико примјера посљедица олујног
невремена, на примјер: потешкоће у саобраћају због изливања потока, прекинуто
снабдијевање електричном енергијом / прекид у телекомуникацијама због срушеног дрвећа
или удара грома у далековод, плављење подрумских просторија у стамбеним објектима због
обилне кише, испад далековода из система електро-снадбијевања, повишен водостај на
ријеци, итд.)
ÎÎ мјере личне и узајамне заштите које људи погођени овом опасношћу треба да предузму да
би били сигурни у току и након ванредне ситуације,
ÎÎ једна интересантна чињеница о овој природној опасности.
ÎÎ Дати свакој групи 5 минута да представи свој прилог. Након сваког прилога, замолити ученике
да кажу једну ствар коју су научили од чланова своје групе или наставника, а која се односи на
дату опасност.
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Завршна активност:
Игра бројања (правило 30/30) (5 минута):
ÎÎ Подсјетити ученике да је гром веома опасан - ако чују грмљавину, то значи да је гром довољно
близу и да их може повриједити. Нагласити да се из тог разлога, чим чују да грми, одмах треба
склонити на сигурно.
ÎÎ Један ученик ког наставник одабере броји до 30. Наставник: „Када видите муњу, бројте све док
не чујете грмљавину. Ако између муње и удара грома прође 30 секунди или мање, одмах уђите
у затворен простор (у кућу, школу, итд.) јер то значи да је гром довољно близу да вас животно
угрози. Након што чујете задњи удар грома, останите у затвореном простору 30 минута прије
него што опет изађете напоље.“
ÎÎ Подстицати ученике да са правилним поступцима које су усвојили током радионице упознају
своје другаре, породицу и комшије и тако допринесу безбједности читаве заједнице.

Дидактичко - методичка средства за наставнике
Мјере и поступци личне и узајамне заштите од олујног невремена и грàда /
туче, Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у
основним школама, стр. 33-34, 37.

4.4. Поплава
Циљ радионице:
Усвајање знања о правилним поступцима у случају поплаве.
Уводна активност:
Напиши пјесмицу
ÎÎ Подијелити ученике у четири мале групе. Свака група добија листу ријечи или синтагми и
задатак да од њих састави пјесмицу или причу на тему коју изабере. Дозвољено је додавање
других ријечи, једини услов је да се све ријечи с листе нађу у тој причи, односно пјесмици.
Након што групе представе своје пјесме или приче, питати могу ли да погоде о којој
елементарној непогоди ће бити ријеч. Примјер задатих ријечи или синтагми: обилна киша,
бујица, ријека, дрвеће пада, подземне воде и сл.
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Централна активност – 1 дио:
Израда плана заштите од поплава (25 минута)
ÎÎ Увести ученике у тему дајући примјере поплава. Подстицај за разговор на ту тему може бити и
кратка презентација, видео-материјала, на пример снимак Маглаја прије, током и након поплаве
2014. године https://www.youtube.com/watch?v=zGuyHgcdfdM.
ÎÎ Ученици настављају рад у истим групама у којима су били током уводне активности. Добијају
задатак да замисле да су школска комисија за израду плана заштите од поплава. У оквиру групе
треба да продискутују о томе шта би било корисно предузети у ситуацији поплаве.
ÎÎ Потом то записују. Важно је да сваки поступак запишу на посебном папиру, на примјер на
самољепљивим стикерима. Како би се приједлози група разликовали, свака група треба да има
стикере или папире различите боје.
ÎÎ Наставник треба да нагласи да групе морају предлагати правилне поступке који ће заштитити
све њихове вршњаке. На примјер: једна група треба да води рачуна да предложени поступци
буду примјерени дјеци која користе колица, друга група треба да води рачуна да поступци
буду примјерена дјеци оштећеног слуха, а трећа група води рачуна да поступци буду
примјерена дјеци оштећеног вида.
ÎÎ Потом, групе излажу своје приједлоге лијепећи стикере на папирну таблу. Наставник сачињава
исцрпну листу поступака, а приједлоге који се понављају одваја на страну. Затим се враћа на
сваки приједлог понаособ и пита да ли је предложени поступак безбједан у случају поплаве
или не и због чега. На крају, наставник додаје поступке које ученици нису поменули и сумира
препоруке за заштиту од поплава водећи рачуна да могу да заштите све ученике.
Централна активност - 2. дио:
Стицање знања о мјерама заштите од поплава (40 минута)
ÎÎ Прилог 10 (видјети ниже) садржи слике које приказују предмете које ученици треба да
припреме са својом породицом и чувају у кући у случају елементарне непогоде. У припреми,
потребно је исјећи слике заједно са текстом испод, тако да свака слике буде одвојена. Слике
свих предмета се касније љепљивом траком лијепе у десну колону на великом папиру.
ÎÎ Нагласити да је најбољи начин припреме да, заједно с породицом, спакују ранац или кутију са
потрепштинама који је лако носити уколико је потребно напустити кућу.
ÎÎ Поредати на сто слике потрепштина (лицем према доле) и замолити ученике да, један по један,
подигну по једну слику, кажу шта се налази на њој и покажу је осталим ученицима (слика кружи
од ученика до ученика). Након тога наставник понови који предмет се налази на фотографији и
залијепи фотографију у десну колону на папиру.
ÎÎ Подијелити дјеци по два примјерка „Списка потрепштина у случају евакуације“ (видјети
Прилог 11) и за домаћу задаћу задати да списак прегледају, те почну са припремањем залиха у
свом дому, уз максимално учешће у овој активности.
ÎÎ Дати упутство ученицима да је, поред ранаца са потрепштинама, други начин припреме за
елементарну непогоду да породица заједнички припреми породични план за случај опасности
(поплаве, пожара у кући, земљотреса, снажне олује, итд.) (видјети Прилог 12).
ÎÎ Питати ученике да ли знају због чега је важно да породица направи план у случају елементарне
непогоде. Након одговора, објаснити да се може десити да породица не буде на окупу када
дође до непогоде. Зато је важно унапријед припремити план који цијела породица треба да
зна и разумије. План ће помоћи дјеци и родитељима да у случају непогоде ступе међусобно
ступе у контакт (ако су раздвојени) и одреде сигурно мјесто на ком ће се састати (уколико
буду морали да напусте кућу).
ÎÎ Подијелити сваком ученику по два примјерка плана и објаснити да је потребно код куће, до
одређеног датума, попунити два примјерка породичног плана за случај опасности – један ће
родитељи чувати на сигурном мјесту (у торби, ауту, канцеларији) а други ће ставити у дјечији
ранац или торбу, уз напомену да је то јако важан папир и да га увијек носе са собом.
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Упутство за наставнике
На родитељском састанку, наставник родитељима укратко презентује закључке ове
радионице и објасни им да школа треба да има ажурне податке родитеља или неког
другог члана породице, укључујући бројеве телефона на послу, код куће, број мобилног
телефона, и адресу електронске поште, ако је имају. Осим тога, школа мора имати
информације о мјесту евакуације дјетета (адреса и контакт телефон) ако се дијете нађе у
школској установи у случају елементарне непогоде. Наставник замоли родитеље да ове
информације припреме и понесу на наредни родитељски састанак. На наредном часу,
ученици доносе попуњен породични план за случај опасности, те наставник, заједно са
ученицима, прегледава попуњене планове, честита на одлично урађеној домаћој задаћи и
нагласи ученицима да планове чувају на сигурном мјесту уза се да би знали да исправно
реагују у случају елементарне непогоде.
Завршна активност:
Приједлог 1 - Пробадање змаја (20 минута)
ÎÎ Ученици и даље остају у истим групама. Добијају задатак да представе поплаву као чудовиште.
Цртају чудовиште фломастерима на папиру и лијепе цртеже у просторији, на мјесту које
сами одаберу. Наставник организује галеријски обилазак. Групе обилазе све радове, а испред
сваког рада представник групе представља цртеж и објашњава због чега су баш на тај начин
представили чудовиште, то јест поплаву.
ÎÎ Свака група узима са табле своје стикере са предложеним поступцима, а стикере са поступцима
које је додао наставник међусобно подијеле. Наставник објашњава ученицима да су знања о
начинима заштите њихово оружје у борби са поплавом. Када имају знање, нису беспомоћни,
не морају да се плаше чудовишта - могу га побиједити. Тада позива сваку групу да приђе свом
чудовишту и „прободе га“, то јест прелијепи га стикерима на којима су исписани правилни
поступци за заштиту од поплава.
ÎÎ На крају, наставник пита ученике како им сада изгледају чудовишта и како се осећају.
Наглашава да се људи обично плаше ствари за које мисле да им се не могу супротставити. Када
откријемо своју снагу, страх се смањује или нестаје. Знање о правилном поступању у ванредној
ситуацији јесте наша снага. Важно је бити на опрезу да бисмо на вријеме реаговали. Међутим,
свијест о томе да нисмо беспомоћни даје нам смиреност, која је неопходна да бисмо могли да
употријебимо оно што знамо и заштитимо себе и друге од поплаве.
Приједлог 2 – Воденко Спасић (20 минута)
ÎÎ Ученици настављају рад у истим малим групама. Добијају задатак да осмисле суперхероја који
спасава људе и животиње од поплава. Могу га представити цртежом на великом папиру или у
форми колажа, могу га креирати електронски помоћу мобилног телефона или пронаћи почетну
слику на Google-у и обрадити је у фотошопу ... Најбоље је да наставник процијени шта би
групи био најинтересантнији медиј. Кад смисле свог суперхероја, дају му име.
ÎÎ Групе представљају своје суперхероје. Описују њихове моћи, објашњавају како спасавају људе
и животиње ... способности суперхероја повезати са способностима које имају ученици. На
примјер: ако ученици кажу да суперхерој има шесто чуло, да може да предвиди избијање
поплаве и упозори људе, објаснити да и људи имају могућност да прате знаке који указују на
могућност избијања поплаве, могу пратити извјештаје преко средстава информисања, итд.
На крају, када све групе заврше презентацију, казати да, иако нисмо суперхероји и немамо
натприродне моћи, имамо могућност да се заштитимо од поплава. Знања која су ученици
стекли о правилном поступању су њихово оружје. Важно је бити опрезан да бисмо на вријеме
реаговали, али свијест о томе да нисмо беспомоћни даје нам смиреност, која је важна како
бисмо могли да употријебимо своја знања, те заштитимо себе и друге.

Дидактичко – методичка средства за наставнике
Слике потрепштина у случају евакуације – Прилог 10.
Списак потрепштина у случају евакуације – Прилог 11.
Породични план за случај опасности - поплаве, земљотреса, снажне олује, итд. Прилог 12.
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4.5. Клизишта и одрони
Циљ радионице:
Препознавање знакова активираних клизишта и одрона и усвајање знања о правилном поступању у тим
ситуацијама.
Уводна активност:
Људске машине (15 минута):
ÎÎ Подијелити ученике у групе од четири-пет чланова и упознати их да су на папирићима
написани називи неких возила – нпр. авион, аутобус, аутомобил, трактор, ватрогасна кола, кола
хитне помоћи, итд. Свака група извлачи по један папирић и својим тијелима формира задато
возило. Сви ученици треба да учествују у приказу и свако мора представљати неки дио возила,
с тим да нико не глуми особу која управља превозним средством. Возила се престављају без
ријечи, дозвољене су само ономатопеје.
ÎÎ Групе имају по 5 минута да се припреме, а током припреме могу да се удаље једни од других,
изађу из просторије и слично, да не би видјели једни друге.
ÎÎ Групе представљају своје приказе, а остали погађају о којем је превозном средству ријеч.
Централна активност:
Приједлог 1 – Поступање у ситуацији одрона и клизишта (60 минута)
ÎÎ Припремити слике на којима су приказане посљедице одрона и клизишта и питати ученике
могу ли да препознају о којој је природној опасности ријеч. Након што је дефинисана тема
радионице, укратко упознати ученике са појмом клизишта и одрона. (Детаљан опис појма,
карактеристика и последица клизишта видјети у: „Смјернице за реализацију програма из
области заштите и спасавања“, стр. 43-45).
ÎÎ Подијелити ученике у мале групе. Свака група добија материјал за изградњу куће (једну или
више картонских кутија, сламчице, папирнате тањире, пластичне чаше, пластелин, лепљиву
траку, маказе). Задатак је да од тог материјала изграде кућу. Када заврше, организовати
обилазак тако да свака група има прилику да представи своју макету. Ученици могу правити
различите грађевине (кућу, школу, општину и сл.).
ÎÎ Дати упутство ученицима да замисле да су, након изградње куће, сазнали да се она налази на
земљишту склоном одронима и клизиштима. Питати их да ли имају идеју по чему би могли да
препознају да се спрема активирање клизишта и одрона.
ÎÎ Записивати на табли идеје ученика, коментарисати их и издвојити сугестије које заиста могу
указивати на активирање клизишта и одрона. Додати индикаторе којих се ученици нису
сјетили и сумирати.
ÎÎ Након тога, навести ученике да замисле да се клизиште активирало и у некој мјери оштетило
њихове куће. Питати их шта мисле да би било добро урадити у тој ситуацији.
ÎÎ Записивати приједлоге на табли. Након тога, прокоментарисати их истичући поступке који
доприносе безбједности људи. Такође, образложити због чега неки приједлози нису добри и
како могу да угрозе безбједност. Додати поступке којих се ученици нису сјетили и сумирати.
На крају, навести да исти поступци важе и када је ријеч о школи као објекту који је погођен
активирањем клизишта и одрона.
ÎÎ Прије затварања теме, подстаћи ученике да размисле да ли су наведени поступци прилагођени
дјеци са потешкоћама у развоју.
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Завршна активност:
Ход кроз клизишта и одроне (10 минута)
ÎÎ Подијелити ученике у парове и затражити да заузму мјесто у просторији, по избору. Између
њих, на под ставити више великих папира. Рећи им да папири представљају дио земљишта на
којем се активирало клизиште. Ученици треба да ходају по просторији избјегавајући та мјеста.
Крећу се тако што један ученик из пара хода затворених очију, а други га наводи звуком. Сваки
пар треба да се одабере свој звук (нпр. лупање длановима, звиждање и сл.), док други начини
комуникације нису дозвољени. Ученик који се креће испред свог пара наводи га тако да хода
сигурно између клизишта. Сви се парови крећу у исто вријеме.

Дидактичко – методичка средства за наставнике
Мјере и поступци личне и узајамне заштите од клизишта и одрона,
Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања у
основним школама (стр. 45)

4.6. Пожар
Циљ радионице:
Усвајање знања о правилном начину реаговања у ситуацији избијања пожара у школи.
Уводна активност:
Лов на скривено благо (15 минута)
ÎÎ Подијелити ученике у мале групе. Асоцијације су написане на папирима и сакривене у
просторији, а има их онолико колико има група. Свака група добија мапу која јој помаже да
дође до свог папира. Када су сви папири откривени, излажу се на табли и ученици заједно
погађају о којој је природној непогоди ријеч. Примјери асоцијација: дим, црвено, топло, шири
се и сл.
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Централна активност:
Шта није у реду? (60 минута)
ÎÎ Објаснити ученицима појаву пожара (Детаљан опис појма, карактеристика, врста пожара и
његових посљедица видјети у: „Смјернице за реализацију програма из области заштите и
спасавања у основним школама“, стр. 46-50). Замолити ученике да кажу своју прву асоцијацију
на ријеч пожар и све асоцијације записати на табли. Подстицати ученике да, на основу
записаних асоцијација, донесу закључак шта је пожар и шта све могу бити његови узроци.
Услови који морају постојати да би ватра горјела (кисеоник, запаљива материја и извор
паљења), могу се илустровати експериментом са свијећом и чашом (свијећа се упали, а затим
поклопи чашом).
ÎÎ Подијелити ученике у мале групе. Свака група добија једну причу (види Материјал за рад).
Треба напоменути да су приче преузете из збирке текстова Дарвинова награда2 , која садржи
необичне догађаје узроковане неопрезним поступцима који су завршили лоше по актере.
ÎÎ Представници група препознају лош поступак у ситуацији пожара и објашњавају због чега
је лош. Наставник све биљежи на табли. Пита групу шта је требало урадити и помаже јој да
негативан поступак замијени позитивним. Позитивне поступке биљежи у посебној колони.
ÎÎ Након што све групе поднесу свој извешта, питати ученике шта би још могли додати, шта би
било добро предузети у случају пожара и све записивати на школској табли. Додати поступке
којих се ученици нису сјетили и сумирати правилне поступке. Како би поступци до којих је
група дошла на радионици били у функцији заштите свих ученика, подстицати ученике да
размисле да ли су прилагођени дјеци са посебним потребама.
Завршна активност:
Путујући осмијех (5 минута)
Цијела група стане у круг. Један ученик започиње игру тако што се насмијеши ученику са
своје лијеве стране. Тај ученик имитира осмијех који му је упућен, а затим се на свој начин
насмијеши ученику са његове лијеве стране. Тако се осмијех преноси од ученика до ученика,
док не стигне до оног који је започео игру.

Приче из колекције текстова Дарвинова награда 3
Номинован за Дарвинову награду за 2006. (јули 2006, Охајо)

M

ајк и његов син Еса намјеравали су да преваре осигурање и наплате одштету за свој ресторан брзе
хране. Унајмили су човјека да им запали ресторан и понудили му 60.000 долара. Човјек је три пута
покушавао да запали ресторан и ниједном није успио. Сваки пут би направио само мању штету.
Заједница је била узнемирена због вандализма који се дешава у комшилуку. Мајк се, на крају, уморио од
бацања новца. Ријеши да сам запали ресторан. Поли бензином читав ресторан и баци упаљену шибицу.
Ресторан плану. Задовољни резултатом, док су стајали испред ресторана у пламену, Мајк и Еса одлучише
да запале по цигарету. Чим су креснули упаљач, дође до експлозије која их одбаци на оближњи зид.
Завршише у болници, на интензивној њези у болници.
_________
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Номинован за Дарвинову награду за 2008. (мај 2008, Сјеверна Каролина)

П

онекад се догоде ствари за које смо мислили да никада неће јер су немогуће. Донован је радио као
чувар на имању и био је на дужности 27. маја, када, усљед неисправних инсталација, изби пожар.
Донован утрча у кућу, позва ватрогасце и поново истрча напоље. Видио је да се пожар приближио
електричној тестери у шупи. Брзо захвати воду кантом и поли је. У том тренутку, дође до кратког споја
и Донована удари струја. У слободно вријеме, зарађивао је помажући мјештанима да спреме дрва за
огрев, али га је везаност за електричну тестеру овог пута скупо коштала.
____________

Номинована за Дарвинову награду за 2011. (октобар 2011, Вашингтон)

Б

ио је лијеп јесењи дан када зграду банке у пословном дијелу града захвати пожар. Дим поче да куља
са спрата. Огласи се противпожарни аларм и маса запослених нагрну у ходнике. Млада радница,
недавно запослена, истрча из канцеларије желећи да што прије изађе из зграде. Потрча ка лифту,
вјероватно пријатно изненађена што га нико други не чека. На њену несрећу, то што је лифт брзо
стигао и био празан није јој било довољно да посумња да нешто не ваља. Уђе у лифт. У сљедећем
тренутку, нестаде струје. Лифт стаде. Дим поче да улази у лифт. Када су је извукли из лифта, хитно је
пребачена у ургентни центар.
____________

Номинован за Дарвинову награду 2004. (новембар 2004, Ајдахо)

Г

отфри је дуго гледао упаљач свог пријатеља док се хвалио да је свог грандиозног чопера добио на
окупљању заљубљеника у моторе. Завист га је гризла неколико мјесеци. Једном, када је био код њега,
деси се да остаде сам са упаљачем. Није могао да одоли - узе га. Када се вратио кући, спусти га на
кухињски сто и стави јело у микроталасну пећ. Док је био у купатилу, неисправна микроталасна пећ
изазва пожар. Изашавши из купатила, видје да је ватра већ захватила кухињу. Брзо се обуче и потрча
ка излазу из стана, а онда се сјети упаљача. Не смије дозволити да га ико нађе у његовом стану! Потрча
назад ка кухињи. Како је било вруће, скину капут и улети у запаљену просторију. Када је успио да изађе
из стана, имао је опекотине по тијелу, а поготово на руци којом је зграбио врели упаљач.
____________

Дидактичко – методичка средства за наставнике
Мјере и поступци личне и узајамне заштите од пожара, Смјернице за
реализацију програма из области заштите и спасавања у основним школама
(стр. 51-52 )
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4.7. План евакуације
Циљ радионице:
Анализа школског плана евакуације.
Уводна активност:
Контрола лета (15 минута)
ÎÎ Ученици замисле да се у њиховом граду очекује избијање једне ванредне ситуације (изабрати
било коју непогоду). Спасилачка служба шаље хеликоптер да евакуише становништво. Један
ученик у игри глуми хеликоптер, а други контролора лета који треба да га наводи. Остали
ученици тијелом стварају препреке на путу хеликоптеру, које треба избјећи.
ÎÎ Замолити ученика који глуми хеликоптер да напусти просторију. За то се вријеме, остали
договоре које ће препреке бити. Препрека може бити представљена неком позом коју прави
један ученик, на примјер: стане и рашири руке, или више њих, на примјер: два ученика чучну
један наспрам другог и ухвате се за руке. Свака препрека бира начин на који треба бити
савладана, на примјер: да се прескочи или заобиђе. Контролор лета то треба да запамти.
ÎÎ Када се договоре, наставник везује очи ученику који глуми хеликоптер и уводи га у просторију.
Игра се одвија у тишини, само глас контролора наводи хеликоптер да успјешно пређе све
препреке.
Централна активност:
Симулација евакуације (60 минута)
ÎÎ Подсјетити ученике да су у више наврата спомињали евакуацију као веома важан поступак.
Како је сваки објекат специфичан, тако мора бити специфичан и план његовог напуштања.
Зато и школа има свој план евакуације, ког треба заједнички анализирати. Представити план
евакуације школе.
ÎÎ Организовати симулацију. Изабрати елементарну непогоду која је најпогоднија за ову сврху и
предводити симулацију евакуације (видјети Прилог 16 – Два сценарија елементарне непогоде
у школи).
ÎÎ Један ученик преузима улогу корисника колица. Сједа на столицу, док му другови канапом
везују ноге за ноге столице. Други ученик је у улози дјетета оштећеног вида и њему везују
мараму преко очију.
ÎÎ Добро је да група одабере пјесму коју ће пјевати током евакуације. Искуства током стварних
елементарних непогода показала су да пјевање снижава тензију током евакуације, а одраслима
пружа и већу контролу над групом, веома важну у ситуацијама када већи број група у исто
вријеме креће из својих просторија ка излазу за евакуацију.
ÎÎ Иницирати завршни разговор. Разговарати са ученицима о њиховим утисцима. Питати их
да ли су се осјећали сигурно током евакуације и како их овај план штити. Да ли је им нешто
било непријатно или их је узнемирило током евакуације? Шта им је помогло или би им могло
помоћи да превазиђу узнемиреност уколико су је доживјели? Ученике који су били у улогама
дјеце са посебним потребама питати како су се осјећали и сматрају ли да би неке мјере
помогле да се план прилагоди дјеци са потешкоћама у развоју, на примјер прилагођавање
простора који би им у већој мјери омогућио самостално кретање приликом евакуације. На
крају, сумирајући исход разговора, ученици могу да предложе како смањити стрес приликом
евакуације, а приједлог могу предати школском тиму за заштиту од опасности. Идеје о
начинима бољег прилагођавања плана евакуације свим ученицима обавезно треба да се нађу у
документу који се предаје тиму.
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4.8. Отпорност (резилијентност) 4
Циљ радионице:
Психосоцијално оснаживање ученика и наглашавање индивидуалних извора отпорности.
Уводна активност:
(У)чвор(авање) (10 минута)
ÎÎ Ученици стану у круг и пруже руке ипред себе. Имају задатак да затворених очију пронађу
нечије двије шаке и ухвате се за њих. То могу да буду шаке различитих ученика. Наставник
може да им помаже тако да на крају сви буду повезани.
ÎÎ Отварају очи и покушавају да се отпетљају, не пуштајући руке.
Централна активност:
Наша снага (60 минута)
ÎÎ Објаснити да су људи, на одређени начин, попут гумица за косу, јер имају могућност да се
растегну онда када то ситуација захтијева. Кад притисак попусти, враћају се у првобитно стање.
Ово демонстрирати на гумици за косу или користити аналогију са гуменом лоптом (ситуација
која нас погоди притисне нас као гумену лопту, али се ми вратимо на старо када притисак
нестане).
ÎÎ Ученици у паровима добијају задатак да се сјете ситуације када им се нешто лоше догодило и
избацило их из равнотеже, па су се касније опоравили. Шта им је помогло да се поново добро
осјећају? Размјењују искуства у паровима.
ÎÎ Када су парови размијенили искуства, наставник даје инструкцију да свако напише на стикеру
шта чини његову отпорност, то јест способност преживљавања у тешким околностима.
Ученици могу навести и више ставки на истом стикеру.
ÎÎ Наставник на табли нацрта нешто што симболизује отпорност, на примјер лопту. Сваки ученик
објашњава од чега се састоји његова отпорност и лијепи стикер на таблу, односно у нацртани
симбол. Након тога наставник сумира шта све чини отпорност ученика на тешке ситуације.
Подсјећа их да је њихово знање о томе како треба поступати у стресним ситуацијама, нпр.
током елементарне непогоде, такође њихова снага. Истиче да је важно да знају да и у тешким
ситуацијама имају снагу да преживе. Свијест о томе даје смиреност и присебност, које су веома
важан дио правилног поступања и менталног здравља.
ÎÎ Групни производ (симбол са исписаним факторима отпорности) може остати на зиду
учионице као подсјетник на њихову способност да се носе са тешким ситуацијама.

4 Преузето и прилагођени из: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; UNESCO
Associated Schools: A Teacher’s Guide to Disaster Risk Reduction, UNESCO 2014, France
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5. Средњошколски узраст

“ Кажи ми - заборавићу! Поучи ме - запамтићу! Укључи ме - научићу! ”
Бенџамин Френклин
ÎÎ Дјеца и млади најефикасније уче када активно учествују у процесу учења.
ÎÎ Активно учешће младих у учењу остварује се путем различитих облика практичног,
искуственог учења, што представља комбинацију теоријских знања (која се стичу класичним
наставним методама) и искустава везаних за стварни контекст у којем се одређене појаве
дешавају.
ÎÎ Активно учешће у учењу и истраживачке активности подижу мотивацију младих да се баве
одређеном проблематиком.
ÎÎ Активно учешће у учењу и истраживачке активности у процесу учења доводе до јачања везе
између родитеља, школе и локалне заједнице.
ÎÎ Искуствено учење подстиче младе да се активирају, искористе знања која имају и преузму
одговорност за себе и своју околину.
ÎÎ Оваква врста рада подиже ниво социјалне компетенције младих, њихову способност
рјешавања проблема и доноси нова искуства.
ÎÎ Активно учешће младих је основа на којој се заснива учење о кризним ситуацијама, а програм
едукације за средње школе разликује се од програма за млађе узрасте. Те разлике састоје се у
сљедећем:
ÎÎ наставници немају прецизна упутства у виду листе активности и корака у њиховом
извођењу, као што је то случај са програмом за млађу дјецу;
ÎÎ умјесто седам тема за основце, од којих се свака обрађује у посебној радионици (пожар,
земљотрес, поплаве итд.), у програму за средњошколце даје се пет метода рада којима
се може подстаћи њихово активно учешће, истраживачки потенцијал, идентификовање
проблема и размишљање о начинима њиховог рјешавања;
ÎÎ наставници имају пуну слободу да сваку од програмом предвиђених тема обраде на начин
који одговара специфичностима и потребама групе;
ÎÎ наставник подржава и подстиче процес учења умјесто да руководи процесом и у
потпуности га контролише.
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6. Мапирање
Техника мапирања користи се за истраживање искустава младих и начина на који опажају свијет око
себе и релације у њему. Мапе својим изгледом и интерактивном природом младима омогућавају да буду
активни у процесу изражавања и представљања личног искуства, подстичу их на размјену искустава
са групом, поређење личних искустава са искуствима других и да се помјере из перспективе личног
искуства на перспективу искуства групе. У процесу учења, мапе се могу користити на неколико начина.
Млади их могу сами смислити и нацртати, или ће добити оквир за мапу, а затим правити или додавати
елементе који изражавају њихов доживљај и искуство. У зависности од области која се мапира, могу се
правити здравствене мапе, мапе друштвених група, мапе мобилности, мапе физичког окружења, итд. У
оквиру овог програма, мапирање се може користити на више различитих начина.
1. Мапирање - увод у тему поступања у кризним ситуацијама
ÎÎ Ученици истражују локалну заједницу са становишта припремљености за неку елементарну
непогоду. Индивидуално или у малим групама, бирају подручја која ће обићи и цртају (или
фотографишу) мјеста која, по њиховом мишљењу, лако могу бити угрожена поплавом или
пожаром, као и мјеста која сматрају да су сигурна.
ÎÎ Доносе своје мапе са уцртаним или фотографисаним ризичним и заштићеним мјестима.
Представљају их цијелој групи. Објашњавају због чега сматрају да су одређена мјеста опасна или
сигурна.
2. Мапирање - начин упознавања са школским планом евакуације
ÎÎ Ученицима задати задатак да у малим групама обиђу школу и непосредно окружење (просторије,
ходнике, излазе, двориште ...), израде мапе сигурних и опасних мјеста, те сачине план евакуације у
случају одређене елементарне непогоде. Којим путем би се кретали и зашто? Који пут је, по њима,
најсигурнији? Које излазе имају на располагању? Да ли су ти излази слободни или блокирани? Да ли
су доступни свима? Шта ће бити са ученицима који имају тешкоће у кретању? Да ли су ходници,
зборна мјеста и излази прилагођени и њима?
ÎÎ Свака група понаособ представља своју мапу осталим групама. Остале групе имају могућност да
постављају питања и коментаришу мапе.
ÎÎ Подстицати ученике да пронађу сличности и разлике између различитих мапа.
ÎÎ Презентовати ученицима школски план евакуације. Групе упоређују своје мапе са школским планом.
ÎÎ Започети групну дискусију. У којој се мјери процјена сигурних и опасних мјеста / путева које
су мапирали разликује од процјене у плану школе? Због чега постоје одступања? Да ли сматрају
да је школски план евакуације прилагођен свима? Како прилагодити план евакуације, заштите и
спасавања? За шта су у ситуацији евакуације одговорни ученици, а за шта наставници и остали
одрасли у школи? На који начин ученици могу да допринесу безбједности у школи и бржој
евакуацији?
3. Мапирање - начин упознавања са појмом резилијентности (отпорности на ситуације
стреса / кризе)
ÎÎ Ученици израђују мапе непосредног окружења (локалне заједнице) и на њима означавају своја
сигурна мјеста - мјеста на којима се осјећају опуштено, задовољно, збринуто ...Такође, могу
нацртати и особе које представљају њихов ослонац и које им дају осјећај сигурности.
ÎÎ У малим групама, представљају мапе и израђују групну мапу подршке.
ÎÎ Разговарају на тему шта им све улива осећај сигурности, ко им је подршка и због чега.
За мапирање се не морају користити класичне мапе. Ученици могу представити своје искуство и на друге начине,
рецимо дијаграмима или графиконима. Када се истражују унутрашњи доживљаји, нпр. реакције на стресне или кризне
ситуације, мапирање се може радити тако што се у нацртану силуету уцртавају симболи за мисли, осјећања или
нешто што се жели урадити. Ти симболи могу представљати пут којим се одређена емоција, рецимо страх, развија.
У технике мапирања које не користе класичне мапе може се сврстати и тзв. дрво проблема - техника истраживања
начина на који ученици виде проблеме и евентуалне начине њиховог рјешавања. 5 У малим групама, ученици цртају
стабло и у њега уписују своје стратегије: шта желе и шта могу да ураде. На гране дрвета исписују потенцијалне
савезнике: ко све може да помогне. На гранама, окачени попут листова, налазе се очекивани исходи акције у једној боји
и препреке и изазови са којима се могу суочити, у другој боји.
5

Boyden, J. & Ennew, J. (1997). Children in focus: A manual for participatory research with children. Stockholm: Radda Barnen
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7. Драмске технике
Игре улога, пантомиме, имитације, форум-театар или интерактивно позориште само су неке од
драмских техника које се могу користити у различитим фазама едукативног рада, самостално или у
комбинацији са другим партиципативним методама. Предности драмских техника огледају се у контексту
„као да ...“, који ученицима пружа осјећај сигурности да могу рећи и показати много тога, а да не осјећају
нелагоду, нити се плаше погрешних одговора.
Основна разлика између игре улога и партиципативне драме је у томе што је код игре улога наставник тај
који поставља проблем и конципира основне карактеристике ситуације, док код партиципативне драме
сами ученици (глумци) конструишу проблем и драмску ситуацију. Она, на тај начин, постаје средство
којим се истражује њихово искуство и референтни оквир.6 Једна врста партиципативне драме, која се
најчешће користи у образовном контексту, јесте театар потлачених и посебно форум-теата7, као један
од његових облика. Кључна идеја форума јесте да идентификује неки друштвени проблем релевантан за
дату групу, да тај проблем прикаже и изнесе на видјело, као и да се ученици подстакну да у сигурном
контексту истражују могуће начине рјешавања тог проблема. На тај начин, отвара се простор за дијалог
и трагање за могућим начинима превазилажења проблема. Публика има могућност интервенисања и
промјене тока представе. Процес стварања представе – током ког се ученици упознају са проблемом,
праве сценарио, вјежбају улоге и припремају се за извођење – позитивно утиче на ученике: они разумију
и артикулишу проблем, развијају социјалне компетенције, вјештине комуникације и (про)активан приступ
проблемима.
У овом програму, партиципативна драма може се користити као начин да се ученици подстакну на
размишљање о правилном поступању у случају елементарне непогоде и увиде разлику између поступака
који доприносе и оних који не доприносе безбједности у тим ситуацијама.
Партиципативна драма подстиче ученике да, у сигурном окружењу, испробају различите начине помоћи
другима и увиде посљедице до којих правилно, односно неправилно пружање помоћи може довести
(нпр. у ситуацијама топлотног удара или хипотермије).
Приједлог активности – Партиципативна драма: Поступање у ситуацији екстремних временских
услова
ÎÎ Ученици се подијеле у четири групе: двије групе се баве високим, а две групе ниским
температурама (видјети Прилог 17). Једна од група које се баве ниским температурама добија
листу симптома хипотермије и поступака са особом у хипотермији, а друга група добије листу
општих начина поступања током изузетно ниских температура. Једна од група које се баве
високом температуром добије листу симптома топлотног удара и поступака са особом која има
топлотни удар, а друга група добије листу општих начина поступања у ситуацијама изузетно
високих температура.
ÎÎ Све групе имају задатак да добро проуче материјал и на основу њега сачине кратак драмски
приказ (нпр. ситуацију у којој једна особа има хипотермију, а други јој помажу на погрешан
начин, или ситуацију у школи у којој се на разне начине крше упутства понашања код високих
температура). Важно је да драмски приказ садржи углавном оно што не треба радити у
наведеним ситуацијама како би публика могла интервенисати и мијењати понашање актера
приказа.
ÎÎ Група изводи свој приказ. Наставник каже да ће група поново приказати ситуацију и да свако
из публике ко пљесне рукама може у сваком тренутку да заустави сцену и покаже другачију,
правилну интервенцију. Након сваке интервенције, води се разговор са групом - зашто је било
потребно мијењати поступке неког лика? Да ли је нови облик помоћи правилан? Зашто?
ÎÎ На крају, приступа се резимирању интервенција које помажу особама у хипотермији, те
се прави разлика између њих и поступака који се не смију примењивати, тј. поступака који
погоршавају стање угрожене особе.
ÎÎ Исто се чини и са остале три групе - свака група приказује своју драматизацију, а потом се
води разговор о конструктивним и неконструктивним начинима поступања.
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Приједлог активности: Драмски приказ поступања у ситуацијама елементарних непогода
Драматизација не мора увијек бити партиципативна. У неким ситуацијама, одјељење може
направити драмски приказ поступака (конструктивних и неконструктивних) у ситуацијама
одређене елементарне непогоде, у ком ће учествовати цијели разред и који ће бити приказан
у школи. Начин на који ће ситуација бити представљена зависи од одлуке групе. Рецимо,
прво могу представити ситуацију у којој се актери понашају неконструктивно, на начин који
доприноси ширењу панике и страха, а у другом приказу могу представити исто понашање, али
конструктивно. Неки ликови се могу понашати тако да доприносе безбједности свих, а други
не. Могу приказати једну или више кризних ситуација, имати наратора који уводи публику
у причу и слично. Овај драмски приказ може бити увод у разговор о правилном поступању
у кризним ситуацијама. (Напомена за наставника: правилно поступање током земљотреса,
поплаве, клизишта и одрона тла и пожара видјети „Смјернице за реализацију програма из
области заштите и спасавања у основним школама“).
Приједлог активности: ТВ емисија о елементарној непогоди
ÎÎ Ученици имају задатак да направе едукативну ТВ емисију у којој ће се бавити неком
елементарном непогодом и упознати гледаоце са правилним понашањем у тој ситуацији.
Потребно је смислити концепт емисије тако да сви добију неку улогу (водитељ, новинари у
студију, сниматељи, репортери на терену, експерти, представници локалне самоуправе, грађани,
итд.).
ÎÎ Уколико је разред бројан, ученици се могу подијелити у двије или три групе, а свака треба да
смисли своју емисију.

8. Визуелне методе: цртање, вајање,
фотографисање, снимање видео-камером
Визуелне партиципативне методе и технике често се користе у различитим фазама образовног
процеса будући да имају неколико предности у односу на вербалне методе. Поред тога што могу
пружити детаљнији и суптилнији увид у перспективу дјеце / младих, оне су партиципативне у правом
смислу ријечи: оснажују дјецу и младе да преузму контролу над процесом. Тиме што бирају шта ће и
на који начин записивати (цртежом, видео-записом или фотографијом), млади имају могућност да своју
причу испричају онако како желе и активније учествују у образовном процесу. 8
Поред тога, визуелне методе су блиске младима пошто су визуелни медији нешто у чему уживају и што
им је забавно. Визуелне методе могу послужити и као полазна тачка за разговор о значају који производ
(цртеж, слика, модел) има за младе, што омогућава боље разумијевање њихових ставова, осјећања и идеја
у вези са разним областима живота.
Визуелне методе су флексибилне, могу се користити у било којој фази процеса учења, као и за његову
евалуацију. Такође, могу бити партиципативне у различитој мјери, а у зависности од тога како се
користе. Ове методе најпартиципативније су када се младима пружи могућност да слободно цртају,
моделују или снимају оно што ће на најбољи начин одразити њихово стајалиште. 9

8 Врањешевић, Ј. (2015), Од учесника до истраживача: дјеца у партиципативним истраживањима, Београд: Институт за
педагогију и андрагогију Филозофског факултета
9 Boyden, J. & Ennew, J. (1997), Children in focus: A manual for participatory research with children, Stockholm: Radda Barnen
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Приједлог активности: цртање – едукативни стрип
Будући да је цртање начин изражавања искуства и мишљења на који су дјеца и млади навикли,
који им је природан и забаван, те који доприноси одржању њихове заинтересованости, пажње
и мотивације у процесу учења, ученицима треба понудити што више могућности да се изразе
цртежом. Младима су посебно интересантни стрипови и карикатуре, којима на духовит и
креативан начин могу изразити свој однос према одређеној теми.
ÎÎ Мале групе ученика добијају материјал који се односи на поступање у ситуацијама елементарне
непогоде. Свака група може добити различиту елементарну непогоду или различите аспекте
поступања током исте елементарне непогоде. Рецимо, једна група добија опште упутство,
друга група добија конкретно упутство о понашању у школи, трећа група добија упутство
приликом евакуације и слично.
ÎÎ Ученици имају задатак да стрипом представе шта треба радити у тим ситуацијама. Могу
паралелно представити конструктивно и неконструктивно понашање, тј. приказати шта се
смије радити, а шта не. Могу направити кратку стрип-причу, у којој ће сумирати конструктивне
поступке.
ÎÎ Када су стрипови готови, ученици их излажу на зид учионице. Затим, сви иду од стрипа до
стрипа и посматрају их. Поред сваког стрипа стоји један од његових аутора, који осталим
ученицима одговара на питања, појашњава неке делове стрипа и слично.
ÎÎ Било би добро истаћи стрипове и на огласној табли школе или на неком другом видном
мјесту.
Приједлог активности: цртање – едукативни постери
ÎÎ Ученици се дијеле у мале групе. Свака група добија материјал који се односи на поступање у
ситуацијама различитих елементарних непогода или на различите аспекте поступања током
једне исте елементарне непогоде.
ÎÎ Свака група смишља и израђује постер са правилима понашања у тој ситуацији. Једна група
може добити задатак да прави постер за школу, друга постер за улаз у стамбену зграду, трећа
за улаз у општину, дом здравља, полицијску станицу или неку другу институцију у локалној
заједници. Четврта група може добити задатак да направи скицу за билборд у центру града и
слично.
ÎÎ Након представљања садржаја израђених постера, могу разговарати о томе какве су
могућности да се постери нађу на јавним мјестима, а не само у школи.

Предлог активности: вајање – наша унутрашња снага
ÎÎ Сваки ученик треба да размисли о томе шта је његова унутрашња снага, шта му помаже да
издржи разне кризне ситуације.
ÎÎ Задатак ученика је да ту своју снагу представе моделујући глину или пластелин. Ученици треба
да извајају своју снагу.
ÎÎ Свако представља своју фигуру. Води се дискусија о различитим начинима доживљаја моћи и
шта све чини нашу снагу.
ÎÎ Затим, ученици у групама модификују своју снагу и праве заједничку скулптуру која симболизује
снагу групе. Води се разговор на тему како је свака од индивидуалних снага уграђена у снагу
групе. У чему се огледа снага ове групе?
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Приједлог активности – фото-оглашавање 10
Фото-оглашавање је метод који је крајем деведесетих година прошлог вијека развила Каролина
Ванг.11 Он представља начин да ученици фотографијом или видео-записом идентификују и
представе проблеме или изазове са којима се сусрећу у свом окружењу и отпочну процес промјене
и унапређења локалног окружења. Ученици треба камером или фото-апаратом да забиљеже своја
животна искуства у разним областима у којима учествују. Фото-оглашавање је метод који се састоји
из три фазе. Прва омогућава ученицима да сниме и забиљеже све оно што сматрају слабостима и
потенцијалима окружења у ком се налазе. Друга промовише дијалог о важним проблемима који
су идентификовани на фотографијама или на снимцима: Зашто желим подијелити са групом ову
фотографију? Шта нам она говори? На који начин се ово тиче мог живота и живота људи који ме
окружују? У трећој фази, ученици праве могуће планове дјеловања на основу идентификованих
проблема. У том смислу, фото-оглашавање је начин да ученици укажу на постојеће проблеме,
процијене импликације које ти проблеми имају у различитим аспектима живота њихове локалне
заједнице и артикулишу препоруке за доносиоце одлука (као увод у дјеловање).
Као и код мапирања, фото-оглашавање је могуће у разним областима, од сигурних и ризичних мјеста
у локалној заједници, преко различитих аспеката спремности локалне заједнице за одређену природну
опасност и различитих понашања, која могу бити ризична, посебно у ванредним ситуацијама, па до
мјеста, људи или предмета који су ослонац младој особи.

9. Истраживање у заједници
Иако све претходне методе представљају неки облик истраживачке активности, у овом поглављу
посебно су представљени различити аспекти истраживачких активности због значаја који истраживачки
рад у заједници има за процес учења.
Важност истраживања у заједници:
ÎÎ повезивање школе и различитих институција локалне заједнице пружа могућност укључивања
родитеља у процес учења;
ÎÎ у истраживање је могуће укључити маргинализоване и мање видљиве групе, те створити услове
да се њихова перспектива види и чује;
ÎÎ перспектива младих постаје видљива, њиховом мишљењу се поклања пажња и оно се уважава;
ÎÎ млади уче кроз истраживачки процес и стичу низ социјалних компетенција какве су: јасно
изражавање сопственог мишљења, слушање и уважавање мишљења других, (про)активан однос
према проблемима, самосталност и преузимање одговорности за своје поступке и слично.
Истраживачке активности које млади могу да спроводе у оквиру заштите од елементарних непогода су
бројне. Представљени су само неки приједлози тема и истраживачких питања, што никако не искључује
могућност да наставници и чланови група предлажу теме које су им занимљиве и које би вољели
истражити.
10 Photovoice, engl.
11 Wang, C. & Burris, M. (1997), Photovoice: concept, methodology, and use for participatory needs assessment, Health Education
and Behaviour, Vol. 24, No. 3, 369–387
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На примјер:
ÎÎ Истраживање знања одраслих (родитеља, наставника, представника разних институција у локалној
заједници), дјеце и младих о различитим мјерама и поступцима током елементарне непогоде. Да ли
знају шта је правилно поступање, шта смије и треба да се ради, а шта се не смије радити? Знају ли
да постоји план евакуације за њихову установу, односно школу? Јесу ли упознати са тим планом? Да
ли знају гдје се могу информисати о правилним поступцима? Да ли знају које су службе одговорне за
помоћ у кризним ситуацијама и како се с њима ступа у контакт?
ÎÎ Истраживање ставова одраслих, дјеце и младих о безбједности њиховог окружења. Да ли виде
своје окружење као сигурно? Да ли мисле да је њихова заједница адекватно припремљена за случај
елементарне непогоде? Шта је потребно да би се заједница припремила? На који начин они могу дати
свој допринос?
ÎÎ Истраживање личног искуства о елементарним непогодама. Шта су радили? Како су се осјећали? Шта
им је помогло и ко им је помогао? Да ли би сада нешто другачије урадили? Како мисле да се заједница
треба припремити да не би дошло до наредне елементарне непогоде?
ÎÎ Истраживање степена приправности заједнице за различите елементарне непогоде. Ученици
могу поћи у обиласке локалне заједнице и мапирати службе задужене за безбједност, провјеравати
опремљеност уређајима, инструментима, средствима за борбу против елементарних непогода ...
Могу анализирати документе институција у којима су наведене процедуре у ванредним ситуацијама,
испитивати планове евакуације и доступност склоништа и сигурних зона свим категоријама грађана,
правити интервјуе са особама задуженим за заштиту од опасности и сазнавати њихове ставове о
превенцији и приправности за ванредне ситуације.
ÎÎ Истраживање приједлога за унапређење степена безбједности локалне заједнице. Како то виде дјеца,
како родитељи, како наставници, а како особе задужене за заштиту од опасности?

10. Вршњачка едукација
Вршњачка едукација је облик рада у ком дјеца и млади преносе стечена знања својим вршњацима или
млађој дјеци. Будући да је познавање одређене области један од предуслова за успјешно преношење
знања, вршњачки едукатори морају имати одређена знања о елементарним непогодама, њиховим
посљедицама по живот људи и животну средину, као и о правилном поступању у ванредним ситуацијама.
Ово захтијева детаљнију припрему, прикупљање информација са интернета и из енциклопедија,
разговоре са особама задуженим за заштиту од опасности, анализу аката школе о поступању у случају
опасности, итд.
ÎÎ Ученике подијелити у мање групе. Свака група бира којом ће се елементарном непогодом бавити.
ÎÎ Чланови групе дијеле задужења за истраживачки рад како би детаљно обрадили и припремили тему.
ÎÎ У зависности од узраста ученика са којима ће радити, чланови групе израђују план едукације и бирају
активности које ће реализовати како би тему обрадили на најадекватнији начин. Наставник пружа помоћ у
процесу израде планова обуке, служи као критички пријатељ који тестира реалност. Помаже им да схвате
да ли су њихове идеје оствариве, имају ли довољно времена за све планиране активности, да ли одабране
активности одговарају узрасту, итд. Затим, уколико група то затражи, даје идеје за додатне активности,
подстиче групу да искористи разне активности из процеса властите едукације и примјени их у вршњачкој
едукацији.
ÎÎ Ученици израђују различите материјале, презентације, прикупљају видео-материјале и кратке клипове, који
могу бити добар увод у тему или се односити на неке њене аспекте, што је такође форма истраживачке
активности.
ÎÎ Унутар група, ученици дијеле улоге у тиму.
ÎÎ Могу демонстрирати сценарио обуке осталим групама прије него што започну процес вршњачке едукације.
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Пожељно је да се вршњачка едукација организује на крају циклуса обуке, будући да ће до тада ученици
већ прићи процес истраживања и учења. Нека стечена искуства могу примијенити у раду с вршњацима.
Такође, вршњачка едукација може бити добар начин праћења ефеката едукативног циклуса и један од
начина његове одрживости. То значи да обучена група не престаје са радом, већ се окупља у одређеним
временским интервалима и извјештава о процесу вршњачке едукације. Описује како су се вршњаци осјећали,
је ли им било лако или тешко, који су сегменти едукације протекли без проблема, а са којима их је било, како
је група реаговала, итд. У групном разговору, ученици размјењују своја искуства и помажу једни другима у
превазилажењу потешкоћа на које су наишли. На овим састанцима, могуће је планирати и наредне кораке у
циљу промовисања процедура које доприносе смањењу ризика у ванредним ситуацијама.
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ПРИЛОГ 1
КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ТОКОМ
ЗЕМЉОТРЕСА
БОЈАНКА ЗА ДЈЕЦУ
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Шта да радим када земља почне да се тресе?
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То зависи од тога гдје се налазиш када све почне да се тресе.
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Ако сједиш за столом, сакриј се испод чврстог стола, снажно се
ухвати рукама за ногу стола и остани у том положају.

76

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ако се налазиш на отвореном, удаљи се од зграда, уличних
свјетиљки и електричних инсталација, чучни, једном руком покриј
главу, а другом руком врат! Ако имаш ранац, баци га далеко од
себе!
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Ако си у затвореном простору, склони се уза зид, склупчај се попут
лопте и рукама заштити очи.
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Ако си у кревету, остани гдје јеси, а на главу стави јастук, осим ако
је на плафону изнад тебе велики лустер који би могао пасти. У том
случају, премјести се на сигурније мјесто у кући.
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Ако се налазиш у аутобусу или ауту, возач ће брзо и сигурно стати,
а ти остани гдје јеси.
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Гдје год да се налазиш када земљотрес почне, знај да те најприје
могу повриједити предмети који падају и који се ломе. Стога, држи
се даље од стакала, прозора, вањских врата, вањских зидова и свега
што би могло пасти на тебе (нпр. лампа или ормар).
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У договору са мамом и татом, у кући одреди једно безбједно
мјесто које ће укућанима служити као заклон за вријеме земљотреса.
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ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Вјежбај да, чим земља почне да се тресе, брзо попут миша стигнеш
до тог мјеста. Не излази напоље све док подрхтавање не престане.
Када тло почне да подрхтава , не смијеш губити вријеме.

Отрчи до безбједног мјеста у кући прије него што предмети почну
да падају и ломе се.
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Маме и тате, браћа и сестре, комшије и другари морају знати како
да поступе у случају земљотреса!
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Одмах почни да вјежбаш и покажи другима све што си данас
научио, па ћеш знати како да се заштитиш и будеш на сигурном
мјесту.
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ПРИЛОГ 2
КОНКРЕТНА УПУТСТВА ЗА СЛУЧАЈ
ЗЕМЉОТРЕСА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ / ШКОЛИ 12
ÎÎОстаните мирни и присебни и не дозволите да вас обузме паника. Не
напуштајте учионицу и школу стихијски!
ÎÎАко се нађете у учионици, не трчите напоље, већ нађите што безбједније мјесто.
Станите под довратак, завуците се испод клупе или другог чврстог школског
намештаја и останите у том положају.
ÎÎУколико се нађете у просторији без намјештаја, склоните се уз носећи зид, под
довратак или у ћошак, склупчајте се и рукама заштитите главу и лице.
ÎÎОдмакните се од прозора, полица, лустера и свега што би могло пасти и
повриједити вас.
ÎÎЗа вријеме подрхтавања, не користите степениште и лифт.
ÎÎУколико осјетите мирис плина или видите покидане каблове, не палите свијећу
шибицом или упаљачем да не би дошло до пожара и експлозије.
ÎÎПослије првог удара, могу услиједити нова, чак и снажнија подрхтавања. Будите
спремни!
ÎÎНакон првог удара, приступите евакуацији према плану евакуације.
ÎÎПриликом кретања пазите на оштећења унутар и изван школске зграде. Кад
стигнете на зборно мјесто, обратите пажњу на уличну расвјету, бандере и
електричне водове, који такође могу представљати потенцијалну опасност
послије земљотреса.
ÎÎНа зборном мјесту, које треба да буде на сигурном растојању од школе,
провјерите да ли су сви изашли из зграде.
ÎÎСарађујте са спасиоцима и пружите им све потребне информације.
ÎÎАко сте заробљени под рушевинама школе, останите прибрани и прекријте уста
марамицом или крпом.
ÎÎПокушајте да некако привучете пажњу спасилаца (ударајте руком о неки
предмет, цијев, и слично). Спасиоци ће вас извући. Немојте гласно викати јер
ћете тиме подићи прашину. Повремено се оглашавајте звучним сигналима.
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12 Преузето и адаптирано из Save the Children (2016): Смјернице за реализацију програма из области заштите и спасавања
у основним школама; Save the Children, Сарајево.

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРИЛОГ 3
ЕКСТРЕМНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ –
Централна активност – 1. дио –
Материјал за рад

Кад ми је вруће, знојим се.
Кад ми је вруће, тешко
дишем.

Кад ми је вруће, срце ми
убрзано куца.

Кад ми је вруће, дланови су ми врели.
Кад ми је вруће, врти ми
се у глави.

Кад ми је вруће, боли ме
глава.

Кад ми је вруће,
мука ми је.

Кад ми је вруће, не знојим се.
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ПРИЛОГ 4
ЕКСТРЕМНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ –
Централна активност – 2. дио –
Материјал за рад
КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ НА
ВЕЛИКОЈ ВРУЋИНИ
Бојанка за дјецу
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Како се понашати када је напољу страшно вруће?
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Избјегавај да излазиш напоље у најтоплијем дијелу дана. Остани код куће,
играј се или читај сликовницу са родитељима.
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ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Спусти завјесе на прозорима на сунчаној страни. Не отварај прозоре током
дана јер је ваздух у кући хладнији од оног напољу.

91

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ако изађеш напоље, крећи се у хладу, носи шешир или капу и лагану, широку
памучну одјећу. Обавезно понеси воду. Редовно узимај течност, чак и ако не
осјећаш жеђ, најбоље воду или воћне сокове.

92

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ако осјетиш да ти срце убрзано куца, да отежано дишеш или да ти се врти
у глави, брзо се склони у хлад најближег стабла, попиј мало воде и одмах
потражи помоћ родитеља, пријатеља или комшије.
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Маме и тате, браћа и сестре и другари морају знати како да поступају у случају
изузетно високих температура. Зато пренеси и другима шта си научио!
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ПРИЛОГ 5
ЕКСТРЕМНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ –
Централна активност – 3. дио –
Материјал за рад
КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ НА
ВЕЛИКОЈ ХЛАДНОЋИ
Бојанка за дјецу

95

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Био је хладан зимски дан. Дамир и Маја су се играли напољу. Поче да пада
снијег. Ставише капу и навукоше топле рукавице. Посматрали су пахуље и
покушавали да их ухвате.
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Дамирове рукавице су биле тако хладне да се пахуље нису топиле. Пажљиво
их је посматрао и примијетио да ниједна није иста – дивио се том чуду!
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„Боље да кренем кући, Дамире“, рече Маја, „смрзли су ми се прсти на рукама и
ногама“. Њихов комшија, чика Недим, рече им да је боље да иду кући да не би
добили промрзлине на рукама и ногама, носу и ушима.

98

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

„Шта су промрзлине?“, упита Дамир. Чика Недим објасни да промрзлине
настају када се тијело превише охлади. Тада прсти на рукама и ногама, те нос
и уши почну да трну и постају јако блиједи. Промрзлине су веома опасне!
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Дамир схвати да ће најлакше спријечити промрзлине ако се утопли и
не задржава дуго напољу када је хладно. „Али, ако мислиш да си добио
промрзлине, одмах уђи у кућу и затражи помоћ одраслих“, рече чика Недим.
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Маја и Дамир пођоше кући да се склоне од хладноће. Дамиру је било драго
што није добио промрзлине, те одлучи да неко вријеме остане код куће да би
се угријао. Кроз прозор је гледао како пада снијег. Посматрао је пахуље како
лете и радовао се новим играма на снијегу.
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Запамти! Кад пада снијег, обуци довољно топлу одјећу и обућу! Не заборави
да ставиш капу и навучеш рукавице! Прије изласка из куће, питај тату или маму
можеш ли се играти напољу. Док се играш на снијегу, не скидај рукавице.
Повремено прекини игру, уђи у кућу да попијеш топао чај или топлу чоколаду
и угријеш се.
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ПРИЛОГ 6
Олујни вјетар и град –
Централна активност – 2. дио –
Материјал за рад
КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ТОКОМ
ОЛУЈЕ
Бојанка за дјецу
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Био је топао љетни дан. Дамир и Маја су се играли у парку. Док се Маја
спуштала низ тобоган, Дамир примијети да се на небу стварају густи, бијели
облаци. Сјети се да му је тата причао да се такви облаци зову „кумулуси“, да
изгледају као велике планине и да најављују долазак олује и грмљавине.
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На путу према кући, Дамир и Маја примијетише да су се облаци стопили у
један велики, тешки облак звани „кумулонимбус”. Дамиров тата је рекао да
доноси јаку кишу са грмљавином, муњама и градом.
Одједном поче да дува јак вјетар. Дамир уђе у кућу, срећан што је на
сигурном. И Маја срећно стиже својој кући.
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Дамир кроз прозор угледа бљесак муње, одброја: 1, 2, 3, те зачу снажан удар
грома. Бум! То значи да је олуја веома близу његове куће. Након удара грома,
киша поче да пљушти све јаче и јаче, а напољу се чула све гласнија грмљавина.
Дамир се склони од прозора.
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Мама рече Дамиру да не прилази телефону, телевизору и рачунару. Искључи
све кућанске апарате из утичница. Рече му да док грми нема купања, играња у
кади, нити играња са водом.
Све ово су начини да се заштитимо од удара грома!
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Након неколико минута, киша престаде, а Дамир више није чуо грмљавину.
Мама му рече да може изаћи напоље тек након пола сата. Дамир је послуша.
Зато Дамир и Маја изађоше напоље да се играју тек пола сата касније, срећни
што су на вријеме ушли у кућу и што су били на сигурном.
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ПРИЛОГ 7
КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ТОКОМ ГРАДА
Бојанка за дјецу
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Једног дана, Дамир и његова породица кренуше на излет. Позвали су и
Дамирову другарицу Мају да им се придружи. Уђоше у ауто и кренуше у госте
код Дамировог рођака Јана.
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Дамиров тата укључи радио. На радију најавише да се спрема јака олуја са
олујним вјетром. Можда ће падати град величине ораха или чак већи. Дамир
и Маја су посматрали како се на небу формира велики олујни облак звани
„кумулонимбус” и како се креће према њима.
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Одједном поче да пада јака киша. Дамиров тата једва да је видио пут пред
собом. Заустави ауто поред пута и укључи свјетла како би други возачи могли
да их виде.
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Након неколико минута, киша стаде, па Дамиров тата настави вожњу.
Одједном се зачуше бука и лупање. Туп, туп, туп. Ледена зрна величине
љешника падала су по ауту. Дамиров тата успори. Знао је да ће брза
вожња уништити ауто, па је одлучио да се заустави поред пута. Ауто покри
платненом простирком да се не оштети.
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TUČA

Град престаде. Дамиров тата скину простирку са аута и настави да вози.
Коначно стигоше до града у ком је живјела Јанова породица. Кроз прозор
видјеше стабла која је оборио олујни вјетар и зрна леда на асфалту.
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Када су стигли до Јанове куће, обрадоваше се што су Јан и његови добро.
Маја га упита: „Шта си радио када је град почео?“ „Одмах сам утрчао у кућу и
одмакао се од прозора“, рече Јан.
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Дамир, Маја и Јан били су срећни што ледена зрна која су падала с неба нису
никог повриједила. Уђоше у Јанову кућу и заједнички направише листу ствари
које треба чинити у случају града. Сада знају како да се заштите од олује и
града!
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ПРИЛОГ 8
ПОПЛАВА –
Централна активност – 1. дио Материјал за рад
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ПРИЛОГ 9
КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ТОКОМ
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
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Дјецо, јесте ли спремни за олују, поплаву или земљотрес?
Заједно са мамом и татом припремите залихе и опрему за случај да морате
изненада напустити кућу.
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На овој слици налазе се предмети које је потребно имати у залихама за случај
елементарне непогоде.
Обоји све предмете које треба ставити у ранац или торбу у случају изненадног
земљотреса, поплаве и олује.
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Након што припремиш залихе, заједно са укућанима направи план
комуникације у случају поплаве или неке друге елементарне непогоде.
Хвала што си се играо с нама!
Јеси ли спреман?
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ПРИЛОГ 10
ПОПЛАВА –
Централна активност – 2. дио Материјал за рад

Спремити: 4 литре воде по особи....
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Конзервирану храну за 3 дана

Воћне плочице / плочице од
житарица

Отварач за конзерве

Батеријску лампу и......

Већу количину резервних
батерија

Шибице у непромочивој
кутији

Радио на батерије
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Прибор за прву помоћ

Антибактеријске / влажне
марамице

Антибактеријски сапун

Тоалет папир

Четкицу и пасту за зубе

Пластични прибор за јело

Топло ћебе

Комплет обуће и одјеће

Сликовницу

Омиљену плишану играчку

Маску за заштиту од прашине

Пиштаљку

Храну за псе или
маце (ако имате
кућног љубимца)

123

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРИЛОГ 11
ПОПЛАВА –
Централна активност – 2. дио Материјал за рад

ЈЕСТЕ ЛИ СПРЕМНИ?
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Списак потрепштина у случају евакуације
ÎÎ Залихе хране за три дана (конзервирана
храна, суво воће, плочице од воћа /
житарица, кикирики путер, урме, итд.)
ÎÎ Залихе воде за 3 дана (4 л воде по
особи, по дану)
ÎÎ Отварач за конзерве
ÎÎ Прибор за прву помоћ
ÎÎ Врећа за спавање или ћебе за сваког
члана породице
ÎÎ Комплет одјеће и обуће за пресвући (за
три дана)
ÎÎ Батеријска лампа и већа количина
резервних батерија
ÎÎ Шибице у непромочивој кутији
ÎÎ Мобилни телефон са пуњачем,
резервном батеријом и пуњачем на
соларно пуњење (за родитеље)

!

ÎÎ Радио на батерије
ÎÎ Антибактеријске / влажне марамице
ÎÎ Антибактеријски сапун, тоалет папир
ÎÎ Четкица и паста за зубе
ÎÎ Пластични прибор за јело (тањир, чаша
и есцајг)
ÎÎ Кухињски папир или салвете
ÎÎ Пиштаљка (за позив у помоћ)
ÎÎ Сликовница, слагалице или друштвене
игре...
ÎÎ Омиљена плишана играчка
ÎÎ Маска за заштиту од прашине
ÎÎ Храна за кућног љубимца

Залихе је потребно чувати у спремнику који је лако носити у случају да морате да
напустите кућу. Могу послужити и велики ранац, пластична кутија или канта за смеће.
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ПРИЛОГ 12
ПОПЛАВА –
Централна активност – 2. дио Материјал за рад
Породични план за случај опасности (поплаве, земљотреса,
снажне олује, итд.)
Катастрофе се могу десити у било ком тренутку. Да ли знаш како ћеш ступити у
контакт са својима уколико се раздвојите?
Име и презиме члана породице и кућна адреса:

Датум:

__________________________________________

________________

__________________________________________

Контакт подаци укућана:
Кућни број_________________________
Родитељ___________________________
Број мобилног_______________________
Број на послу_______________________
Родитељ_____________________________
Број мобилног_______________________
Број на послу_______________________
Брат / сестра________________________
Број мобилног_______________________

Брат / сестра________________________
Број мобилног_______________________
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Запамти свој кућни број и број мобилног телефона родитеља!
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План поступања (у случају опасности)
1. Које су најчешће елементарне непогоде које могу задесити наше домаћинство?
2. Која je просторија у кући најбезбједнија ако у случају елементарне непогоде морамо да останемо у
кући?
(Напомена: Просторија мора бити у централном дијелу куће, без много прозора и врата; ту се чувају
залихе за случај опасности.
3. У ситуацији када није безбједно остати код куће, који је план евакуације? (Напомена: Одредите
два сигурна начина изласка из куће. Сигурни излази из куће могу бити врата или прозори кроз које
се може изаћи директно на земљу. Ако живите на вишим спратовима, могуће је да ћете имати само
један излаз. Упознајте се с планом евакуације у згради и противпожарним излазом за случај нужде)
Родитељи, у наставку је неколико сугестија које које дјетету могу помоћи да усвоји и запамти
основе понашања у случају пожара, земљотреса или поплаве!
ÎÎ Излаз који води напоље. Помозите дјетету да научи сигуран излаз из сваке просторије у кући.
Тако ће у случају пожара знати да одмах нађе излаз.
ÎÎ Хајде да направимо мапу. Направите план евакуације у случају пожара и вјежбајте како изаћи
из сваке просторије у кући. Евакуацију увјежбавајте са укућанима најмање два пута годишње.
ÎÎ Видим мјесто окупљања моје породице! Одредите мјесто изван куће гдје ће се окупити сви
укућани у случају ванредне ситуације (нпр. код уличне свјетиљке, у башти код комшије, итд.).
ÎÎ Када изађеш напоље, остани гдје јеси! Подсјетите дјецу да када изађу морају остати напољу,
тј. да се не смију враћати у кућу у којој је пожар или која је погођена земљотресом. Морају
остати напољу све док не буде безбједно да се врате у кућу.

Вријеме је за вјежбу!
ÎÎ Играјте се игре „Пронађи излаз!“ Заједно са дјецом, на папиру нацртајте и обојте знак “ИЗЛАЗ”.
Затим, тражите сигуран излаз из сваке собе у кући. Колико излаза сте избројали?
ÎÎ Запамтите пут до мјеста окупљања. Помозите дјеци да запамте пут евакуације у случају
пожара: одредите три или четири тачке поред којих ћете проћи на путу ка мјесту окупљања.
Кад стигнете, поновите ове тачке наглас: „Прво смо прошли поред_________. Онда смо
ходали поред_______________. Прије него што смо дошли до мјеста окупљања, видјели
смо_______________ !“
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ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ
Заједно са дјететом нацртајте мапу евакуације у случају пожара, земљотреса или поплаве!
ÎÎ У квадрате плана упишите назив сваке просторије у кући (дневни боравак, спаваћа соба,
кухиња, итд. ...)
ÎÎ Нацртајте једноставан тлоцрт сваке просторије. Не заборавите да уцртате прозоре и врата.
ÎÎ Заокружите „излаз” из сваке просторије маркером јарке боје.
ÎÎ Прођите са дјететом кроз све просторије, покажите излазе и разговарајте о томе како доћи до
безбједног мјеста окупљања ван куће. Уцртајте мјесто окупљања у мапу евакуације.
ÎÎ Уколико живите у стану, вјежбајте силазак низ степенице. У случају пожара или земљотреса,
никада не користите лифт!
ÎÎ Мапу закачите на мјесто које сви укућани могу да виде.

ПРОСТОРИЈА: Спаваћа соба

ПРОСТОРИЈА:

ПРОСТОРИЈА: Дневни боравак

ПРОСТОРИЈА:

!

Вјежбајте, вјежбајте! Да бисте дјетету помогли да запамти мапу
евакуације, вјежбајте евакуацију са укућанима најмање два пута
годишње!
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ВЈЕЖБА БР. 1 – ДАТУМ: _________

ВЈЕЖБА БР. 2 – ДАТУМ: ____________

План евакуације дајте свима који се брину о вашем дјетету, на примјер: васпитачима у вртићу, члану шире
породице ког треба звати у случају ванредне ситуације, родбини и комшијама у које имате повјерење.

1. Гдје се налази мјесто окупљања и како се тамо стиже?

2. Куда се иде до мјеста окупљања? Ако је први пут непроходан, који је други пут?

3. У случају да се укућани раздвоје и не могу међусобно ступити у контакт, треба звати сљедећу
особу која живи изван нашег насеља / града:

Име и презиме
_________________

Кућни број

Број мобилног

_________

____________

E-mail адреса
______________

4. Уколико се наша дјеца налазе у вртићу / школи, потребно их је довести на сљедећу локацију:
Име дјетета:

Мјесто евакуације (адреса и контакт телефон):

_____________________

__________________________________________

_____________________

__________________________________________

5. План за укућане са одређеним посебним потребама:
Име особе:
________________________

План:
________________________________

129

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

6. Задаци укућана у случају елементарне непогоде

Задатак

Опис

Залихе у случају евакуације

Припреми залихе и понеси их
у случају евакуације.

Буди информисан

Гледај ТВ или слушај радио да
би сазнао актуелне и важне
информације о елементарној
непогоди и безбједном
поступању

Подаци о лијековима за
породицу

Води рачуна да у случају
евакуације понесеш
информације о лијековима
и медицинском прибору за
породицу

Финансијски подаци

Подаци о кућним љубимцима

Дијељење и ажурирање плана

!

За овај задатак задужен је

Понеси копије банковних
извода и готовину у случају
да банкомати не буду радили
усљед нестанка електричне
енергије. Понеси копије
рачуна (за плин, воду) као
доказ о пребивалишту у случају
подношења захтјева за помоћ.
Припреми потребне ствари
и залихе за кућног љубимца.
Испланирај шта ћеш учинити
са кућним љубимцем у случају
да га не можеш понијети са
собом.
Попуњен план дај свима који
треба буду упознати с њим.
Сваких 6 мјесеци, окупи
укућане и ажурирајте план.

Породични план за случај опасности чувај на сигурном (у ранцу, свесци
за предшколско / школу или у новчанику). Ако имаш мобилни телефон,
све контакт-телефоне из плана унеси у мобилни.
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ПРИЛОГ 13
Поплава –
Централна активност 2. дио –
Материјал за рад
КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ТОКОМ ПОПЛАВЕ
Бојанка за дјецу

131

ИНТЕГРИСАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ћао! Ја се зовем Кити. Ово је мој пас, Бинго.
Како се ти зовеш?
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Ја живим са мамом, татом, дједом и Бингом. Да ли би обојио моју породичну
фотографију?
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Овдје нацртај себе и своју породицу
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Да ли знаш да су свакој особи потребне око 4 литре воде дневно? Нека ти
одрасли помогну да израчунаш колико је воде за пиће потребно да имате код
куће (у залихама) за случај непогоде?

Колико вас има у кући? _______________
Колико имаш кућних љубимаца?______
____ особа x 3 дана = ______ литара воде
____ кућних љубимаца x 3 дана = ____ литара воде

Кити живи у кући поред ријеке.
Овдје нацртај своју кућу.
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Да ли живиш близу ријеке, потока или језера? Ако живиш, нацртај и њих.
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Погледај сљедећи цртеж и заокружи предмете које треба да спакујеш у ранац
као најосновније ствари за случај поплаве и евакуације.

137

( Рјешење: 1. Новац 2. Вода. 3. Конзерва хране 4. Ћебе 5. Јастук
6. Прибор за прву помоћ 7. Лампа 8. Батерије 9. Храна за псе
10. Четкица и паста за зубе 11. Тоалет папир)
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Напољу пљушти. На радију су јавили да граду у ком Кити живи пријети
поплава. Пошто Кити живи близу ријеке, њена породица се упутила ка
безбједном мјесту до ког вода не може допријети. Њен тата је у гепек ставио
ранац са потребним залихама за случај опасности који му је Кити помогла да
припреми.
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Помози Кити и њеној породици да стигну до узвишења – безбједног мјеста
до ког вода не може доћи. Пази: не смију ићи преко потока јер их бујица
може однијети!
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Ураааа! Кити и њена породица су стигли на сигурно!
Хвала што си се играо с нама! Запамти: у случају поплаве, не ходај кроз воду
која тече! Ако баш мораш ићи кроз воду, ходај куда је вода мирна! Слушај
родитеље и учитеља да би у сваком тренутку био безбједан. Са укућанима
припреми план евакуације и ранац са најосновнијим стварима. Јеси ли спреман?
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ПРИЛОГ 14
Пожар –
Завршна активност –
Материјал за рад

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ТОКОМ ПОЖАРА!
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Драга дјецо, веома је важно да знате како да се заштитите од пожара.
Никада се не смијете играти ватром!
На сљедећој слици заокружи предмете који су забрањени за игру:
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Ватрогасци нам помажу и штите нас од пожара! Никада се не треба скривати
од ватрогасца!
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Ако се нађеш у близини пожара, запамти сљедеће четири ствари:
1. Додирни врата да видиш јесу ли врућа!

2. Ако је око тебе све пуно дима, спусти се на под, пузи и плитко диши на
нос!
Овдје нацртај себе како пузиш испод дима.
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3. Уколико примијетиш пожар у кући, брзо изађи из куће на излаз који
си са укућанима означио у плану евакуације! Не задржавај се да покупиш
играчке!

Са укућанима се унапријед договори на ком безбједном мјесту ћете се наћи у
случају непогоде!
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4. Уколико ти је пламен захватио одјећу, стани, лези на под и цијелим
тијелом се котрљај по поду док је не угасиш. Не заборави да рукама
покријеш лице! Котрљај се све док не угасиш пламен!

Увјежбавај ово код куће.
Сада нацртај себе како вјежбаш!
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Покажи Кромпирку пут до излаза, а онда га обоји.

ДА ПОНОВИМО:
Шта треба радити ако у кући избије пожар, а заборавиш омиљену
играчку?
ЗАПАМТИ! Никада се не враћај у кућу. Изађи напоље и
тамо и остани!
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ПРИЛОГ 15
План евакуације –
Централна активност Материјал за рад
Сценарио пожара у предшколској установи
ÎÎ Запалила се библиотека! Дим се полако шири ходницима. Активирао се противпожарни аларм
/ школско звоно звони на узбуну. Васпитач организује дјецу за евакуацију и поступање у случају
пожара. Затварају се прозори, стављају се марамице на уста и у погнутом положају се, без панике,
напушта учионица. Провјерава се да ли су сва дјеца изашла и затварају се врата учионице.
Излази се мирно, у колони, ходником. Према плану евакуације, излази се из зграде. Група долази
до зборног мјеста и васпитач провјерава да ли су сва дјеца на броју. На мјесто пожара стижу
ватрогасци - спасиоци. Брзом акцијом локализују пожар и претражују простор како би утврдили
неко није остао на опасном мјесту.
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ПРИЛОГ 16
План евакуације –
Централна активност Материјал за рад
ДВА СЦЕНАРИЈА ЗА СИМУЛАЦИЈУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ У
ШКОЛИ
Сценарио I: земљотрес у школи
Земља одједном почиње да се тресе. Активира се аларм / школско звоно звони на узбуну. Сва дјеца у
учионици заузимају што безбједнији положај да се заштите од рушења конструкције. Након смиривања
потреса, учитељ организује ученике за евакуацију и поступање у случају земљотреса. Сви напуштају
учионицу без панике. Провјерава се да ли су сви изашли и да ли су путеви за евакуацију проходни.
Провјерава се да ли је степениште сигурно и излази из зграде. Група се креће на безбједном растојању
од школе и долази на зборно мјесто према плану евакуације. Провјерава се да ли су сви ученици на
броју. На лице мјеста долазе спасиоци, којима се дају информације о стању објекта, као и да ли су сви
изашли. Спасиоци претражују школу и евентуално спасавају угрожене и заробљене у рушевинама.

Сценарио II: поплава у школи
Бујична поплава! Вода надолази у приземљу. Активира се аларм или школско звоно звони на узбуну.
Наставник организује ученике за евакуацију и поступање у случају поплаве. Ученици узимају личне ствари
и без панике напуштају учионицу. Наставник провјерава да ли су сви изашли. Искључује се струја у
читавом објекту. Ниво воде испред школе не дозвољава даљу евакуацију. Група се пење на горњи спрат
мирно, у колони, према плану евакуације. Сви долазе до зборног мјеста означеног у плану евакуације.
Провјерава се да ли су сви на броју. На лице мјеста долазе спасиоци и претражују приземље школе. По
могућности, организује се спасавање ученика са горњег спрата школе.
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ПРИЛОГ 17
ОПШТА УПУТСТВА ЗА ПОНАШАЊЕ У
ЕКСТРЕМНИМ ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА13
Симптоми топлотног удара:
ÎÎ Висока тјелесна температура (изнад 40°C)
ÎÎ Сува и врућа кожа
ÎÎ Отежано дисање и дрхтање
ÎÎ Убрзан рад срца (160-180 откуцаја у минути)
ÎÎ Низак крвни притисак
ÎÎ Вртоглавица, главобоља, замор
ÎÎ Мучнина и повраћање
ÎÎ Грчеви, несигуран ход
ÎÎ Губитак свијести
ÎÎ Одсуство знојења
Симптоми потхлађености:
ÎÎ Ниска тјелесна температура (испод 35°C)
ÎÎ Убрзан рад срца
ÎÎ Убрзано дисање
ÎÎ Хладна кожа
ÎÎ Дрхтавица
ÎÎ Исцрпљеност, поспаност
ÎÎ Отежан говор и кретање
ÎÎ Поремећај памћења (амнезија), промјена расположења, ратоборност
ÎÎ Болови у зглобовима, укоченост мишића
ÎÎ Промрзлине
ÎÎ Конфузија, дезоријентисаност
Шта радити у случају топлотног удара
ÎÎ Угрожену особу смјестити у расхлађену просторију или хлад.
ÎÎ Скинути јој сувишну одјећу.
ÎÎ Умивати је хладном водом и изложити струјању ваздуха.
ÎÎ Уколико је у свјесном стању, дати јој течности - напитке без кофеина и алкохола.
Шта радити у случају потхлађености (смрзавања)?
ÎÎ Угрожену особу смјестити на топло.
ÎÎ Обући јој суву одјећу и умотати јој цијело тијело у ћебе.
ÎÎ Угријати прво средишњи дио тијела.
ÎÎ Поставити је у лежећи положај са подигнутим стопалима.
ÎÎ Дати јој топао напитак.
ÎÎ Пружити јој прву помоћ и у што краћем року организовати превоз до најближе здравствене
установе
13 Преузето и адаптирано из Породичног приручника за понашање у случају природних или других несрећа, Уницеф у
БИХ, USAID, Министарство безбједности БиХ, Сектор за заштиту и спасавање.
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КОНКРЕТНА УПУТСТВА ЗА
ПОНАШАЊЕ У ЕКСТРЕМНИМ
ВРЕМЕНСКИМ УСЛОВИМА ЗА ШКОЛЕ
Високе температуре
ÎÎ Обуците се лагано и обавезно ставите шешир или качкет кад идете у школу.
ÎÎ У ранцу или школској торби обавезно носите флашицу са водом.
ÎÎ Ако у школи нема клима-уређаја, поставите вентилаторе и редовно провјетравајте учионице.
ÎÎ Спустите ролетне, посебно ако су прозори гледају ка сунчаној страни.
ÎÎ Припремите и организујте воду за пиће у школи.
ÎÎ Организујте ванредно дежурство у школи и непрекидно пратите ситуацију.
Ниске температуре
ÎÎ Обуците се слојевито и заштитите све дијелове тијела од хладноће када идете у школу или у
повратку.
ÎÎ Одредите просторије које ће имати додатно гријање за сушење јакни, капута, капа, шалова и
рукавица ученика.
ÎÎ Водите рачуна о залеђеним површинама. Неопходно је од снијега и леда очистити простор око
школе, а посебно улазе и излазе.
ÎÎ Све клизаве површине у школи (нарочито оне у холу код улаза) неопходно је видно означити,
поставити упозорење, те их редовно брисати.
ÎÎ Организујте припремање топлих напитака у школи.
ÎÎ Пазите на леденице на путу до и око школе. Посебно је ризично када након изузетно ниских
температура отопли и леденице почну да се топе. Леденице које падају са кровова могу изазвати
озбиљне повреде. Такве просторе означите и поставите упозорења. По могућности, организујте
скидање опасних леденица.
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ОБОЈИ ЦРТЕЖЕ, НАУЧИ ПЈЕСМИЦЕ И ЗАПАМТИ
ОВЕ ВАЖНЕ БРОЈЕВЕ

У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВЕ
ТИ НЕ ГУБИ ВРИЈЕМЕ
ЦЦЗ * ПОЗОВИ ДА
РИЈЕШЕ ПРОБЛЕМЕ.

КАДА ВИДИШ ПОЖАР
ШТА ДА ЧИНИШ, ЗНА СЕ
ВАТРОГАСЦЕ** ХРАБРЕ
ЗОВЕШ ДА ГА ГАСЕ.

КАД ВРЕМЕНСКА НЕПОГОДА
ТВОМЕ ЗДРАВЉУ ПРИЈЕТИ,
ТИ ПОЗОВИ ХИТНУ ПОМОЋ***
И ЗИМИ И ЉЕТИ.

* 121 - Број Центра цивилне заштите
** 123 - Број Ватрогасне службе
*** 124 - Број Хитне помоћи
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