
 

KVIZ O TEM, KAKO PRAVILNO SKRBIMO ZA VARNOST 

 

1. Kako se pripravimo na požar (ali drugo naravno nesrečo)? 

• na požar se ni treba pripraviti 

• vnaprej se seznanimo s tem, kaj moramo narediti pred, med in po 

požaru 

• zanetimo požar in vidimo, kaj se dogaja 

 

2. Kaj naredimo v primeru požara v šoli? 

• slečemo se, da nam ni prevroče 

• zapustimo šolo po varni poti skozi zasilni izhod 

• skrijemo se po učilnicah 

 

3. Katero ravnanje je pravilno: našla sem vžigalice… 

• z njimi se je zabavno igrati 

• hitro jih prižgem in se pogrejem 

• spravim jih na varno mesto, tako da jih otroci ne dosežejo 

 

4. Med nevarne snovi sodijo: 

• bonboni 

• eksplozivne snovi, plini, vnetljive tekočine, strupene snovi… 

• igrače 

 

5. Kaj je značilno za nevarne snovi? 

• da so rumene barve 

• da lepo dišijo 

• da eksplodirajo, so vnetljive, strupene, dražilne 

 

6. Katera trditev je pravilna: Omarica s prvo pomočjo je… 

• bele barve z rdečim križem 

• dobro skrita v pisarni 

• skoraj vedno prazna 

 



7. Kako se pravilno obnašamo na šolskem kombiju, avtobusu? 

•  mirno sedimo privezani z varnostnim pasom in se pogovarjamo s 

sosedom 

• kričimo drug čez drugega 

• na skrivaj ščipamo in brcamo sosede 

 

8. Kdaj lahko prečkamo cesto? 

• kadar je na semaforju rdeča luč 

• kadarkoli, ker se nam resnično mudi 

• ko se na semaforju prižge zelena luč 

 

9. Kaj je res: čelada… 

• varuje kolesarjevo koleno 

• je lep modni dodatek 

• ščiti glave kolesarjev, smučarjev, motoristov, rolerjev, 

kotalkarjev… 

 

10. Kdaj pokličeš na 112? 

• kadar mi je dolgčas 

• kadar se zgodi nesreča in potrebujem pomoč reševalcev 

• kadar sem lačen in žejen 

 

11. Kaj poveš, ko pokličeš na 112? 

• katera je tvoja najljubša pravljica 

• kdaj bo na sporedu tvoja najljubša risanka 

• poveš kdo si, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, 

koliko je ponesrečencev in kakšno pomoč potrebuješ 

 

12. Katero ravnanje je pravilno: kadar pride do nesreče… 

• pokličem prijatelja in se mu pobaham 

• pokličem babico in dedka 

• pokličem 112 


