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Ochrana pred požiarmi 

 
je u nás v škole  najviac zahrnutá v téme Ochrana života 

a zdravia  

 
 

Ochrana človeka a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje 

prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných 

organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Ochrana života človeka 

a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané 

na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte 

a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  
 

Na prvom stupni sú to Didaktické hry - 1-krát do roka.  

Súčasťou hier sú aj témy - požiarne a poplachové smernice, riešenie mimoriadnych 

situácií, evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom, horľaviny a ich následky, 

nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením, zápalky, 

zapaľovače, horľaviny, prírodné katastrofy, živelné pohromy, varovné signály CO, 

zásady uhasenia ohniska. 
 

Na druhom stupni ZŠ sú to Účelové cvičenia - 2-krát do roka.  

Súčasťou cvičení sú aj témy - varovné signály, nebezpečné látky, vyrozumenie a 

privolanie požiarnikov. 

Ochrana proti požiarom - Poznať preventívne opatrenia proti požiarom a zásady 

hasenia vzniknutého začínajúceho požiaru. Vymenovať jednoduché hasiace 

prostriedky a aké horľaviny nimi hasíme. Vymenovať, aké ručné hasiace prístroje 

a aké horľaviny, ktorými hasíme poznáme. Povedať, akým ručným hasiacim 

prístrojom nesmieme hasiť horiace elektrické zariadenie pod prúdom. Povedať, 

aké horľaviny sa nesmú nachádzať v blízkosti vykurovacích telies. Vymenovať, aké 

tekuté horľaviny poznáme a akými prostriedkami ich hasíme. Povedať, aké sú 

zásady manipulácie s otvoreným ohňom. Uviesť, aké základné protipožiarne 

opatrenia poznáme, ktoré dodržujeme v domácnosti. Povedať, aké protipožiarne 

opatrenia musíme dodržiavať pri táborení. Povedať, čo prikazujú požiarne 

poplachové smernice v našej škole. Uviesť, ako privoláme hasičov k vzniknutému 

požiaru a ako sa vyhlasuje varovný signál „Požiarny poplach“.  
 

 



 

 

Keby sme mali konkrétne vyberať do akých predmetov sa infiltruje ochrana pred 

požiarmi, určite to je : 

Prvouka - témy - aký význam má voda, čo škodí zdraviu, prírodné javy, opísať úlohu 

hasičov, policajtov, záchrannej zdravotnej služby a zvládnuť postup, ako privolať 

pomoc.  

Prírodoveda - témy  - Čo je to horenie? .....horenie, horľavé látky, požiarna 

bezpečnosť. Úzko s tým súvisí aj téma bezpečného správania sa, akým spôsobom 

je možné látky zapáliť, že látky na horenie potrebujú vzduch, uvedomenie si 

nebezpečenstva ohňa a vedieť sa bezpečne správať, aby sme predišli vzniku 

požiaru a vedeli v prípade požiaru, čo robiť. 

Biológia - témy - príčiny negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie, 

znečisťovanie ovzdušia. 

Fyzika - témy - vlastnosti látok a telies, elektrické vlastnosti látok. 

Chémia - dodržiavať zásady bezpečnej práce s horľavinami, navrhnúť modelový 

pokus na hasenie. 

Technika - domáce práce a hygienické bezpečnostné pravidlá a predpisy, 

poskytovanie prvej pomoci, hasiace prístroje. 
 

 

Oheň ničí to, čo ho živí. 

 


