
ИЗБЕГАВАЊЕ
ОПАСНОСТИ ПО ЖИВОТ И

ЗДРАВЉЕ



ОПАСНОСТИ У КУЋИ

У дому се осећамо пријатно и сигурно, али и у њему постоје опасности на које

морамо да обратимо пажњу.

Сви укућани морају да буду врло пажљиви када користе електричне апарате, 

алате или средства за чишћење.

Такође, треба правилно да користе и воду, ватру и лекове.



На шта посебно треба да обратиш пажњу

Алатом можеш да се
повредиш. Не дирај ове
алатке! Њих користе

одрасли!

Затварај славине после

употребе, јер може доћи до

поплаве!

Не играј се ватром, јер

можеш изазвати пожар!



На шта посебно треба да обратиш пажњу

Не нагињи се кроз прозор! Не дирај средства за

чишћење!

Не дирај лекове! 



УТИКАЧЕ, ПРЕКИДАЧЕ, АПАРАТЕ И
ДРУГЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ УРЕЂАЈЕ НЕ

ДОДИРУЈ МОКРИМ РУКАМА



ОШТЕЋЕНЕ КАБЛОВЕ НЕ СМЕШ
ДИРАТИ



ЗАПАМТИ

СТРУЈА МОЖЕ ДА БУДЕ
ОПАСНА ПО ЖИВОТ



Коме се обратити у случају опасности

 Када си у опасности, потражи помоћ одраслих или позови помоћ телефоном!

ЗАПАМТИ ОВЕ БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА
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ПОЛИЦИЈА ВАТРОГАСЦИ ХИТНА ПОМОЋ



ОПАСНОСТИ ВАН КУЋЕ

Опасност прети и ван дома.

Правила која нам помажу да будемо безбедни у саобраћају: 

Пре него што пређемо улицу, морамо увек да погледамо да ли има возила са

леве или десне стране!

Никада не смемо да претрчавамо улицу!

И у игри будите обазриви, јер ако сте непажљиви, можете се изложити опасности и

повредити!



Правилно прелази улицу!

Не играј се лоптом у близини улице!

Користи заштитну опрему док возиш

бицикл или ролере!



ЗАПАМТИ

Ако си у дому сам/а, не

отварај врата непознатим

људима!

Не улази у аутомобил ако

не познајеш возача!

Не причај са непознатим

људима и не узимај

ништа од њих!



ОПАСНОСТИ У ПРИРОДИ

Непогоде, попут поплаве, земљотреса, града и суше, понекад се дешавају у

природи.

Оне изазивају штету и могу да буду опасне по живот људи.

ПОЖАР ЗЕМЉОТРЕС СУША

ПОПЛАВА ГРМЉАВИНА ГРАД



ВИРУС КОРОНА

У Србији и широм света појавила се једна несвакидашња и неочекивана опасност

које се сви требамо чувати, а то је тзв. корона вирус.

Превенција ширења корона вируса је најважнија како бисмо заштитили своје

здравље, али и здравље и животе других људи у време епидемије.

Неопходно је да будемо савесни и одговорни и да се придржавамо препорука, 

упутстава и правила о којима нас свакодневно обавештавају стручњаци.


