
Temat: Pożar w domu i pobliżu domu. Co oznacza „ewakuacja”? (06.05.2020r) 
 

Witajcie, 

Dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo trudne tematy, jednocześnie bardzo niebezpieczne. 

Każdy z nas wie co oznacza pożar. Najczęściej wiąże się to z utrata części rzeczy- przedmiotów 

znajdujących się w domu lub WSZYSTKIEGO. To bardzo trudne przeżycie dla osób, które przeżyły 

pożar władnego domu. Z jednej strony utraciły wszystko, na co pracowali całe życie (często są to 

przedmioty dla nich bezcenne, pamiątki), z drugiej- są BEZDOMNI- bo nie mają dachu nad głową, a co 

jeszcze gorsze- może są poparzeni, albo stracili w pożarze bliską osobę. 

Dlatego można z całą pewnością powiedzieć, ze pożar- to TRAUMATYCZNE PRZEŻYCIE dla każdej 

osoby, która tego doświadczyła. 

   

    
   

 

Jak zatem można ustrzec się przed pożarem? 

Kilka zasad sobie przypomnimy: 

- nigdy nie zostawiamy gotujących się potraw na piecu, jeżeli planujemy wyjść na dłużej z domu 

(prace w ogrodzie, sklep) 

- nie zostawiamy włączonego czajnika na prąd, jeżeli chcemy wyjść z domu lub się zdrzemnąć; 

- zawsze pamiętamy o wyłączeniu żelazka, gdy skończymy prasować; 



- sprawdzamy czy dokładnie zamknęliśmy drzwiczki od pieca czy kominka- jeżeli w nim napaliliśmy 

(wystarczy podmuch wiatru i skra znajdzie się na dywanie- pożar gotowy); 

- pamiętamy o zgaszeniu świec przed pójściem spać, jeżeli zapaliliśmy je w domu z jakiegoś powodu;  

- nigdy nie ustawiamy świec w miejscu, gdzie nad nią jest zabudowa (szczególnie drewniana); 

płomień potrafi się wydłużać i zacznie palić nam to co jest nad świecą; 

- 

 

- 

 

Jeżeli masz jeszcze jakieś dobre rady, których ja nie wymieniam, proszę zapisz je powyżej od 

myślników. 

 

ZASADY W PIGUŁCE, WARTO SIĘ DO NICH STOSOWAĆ!!! 

 

 

 



Inną rzeczą jest, jeżeli zauważyliśmy pożar i chcemy temu zaradzić. Co wtedy robimy? 

-dzwonimy na straż pożarną: 998 lub 112; 

- jeżeli mamy taką możliwość, to próbujemy zalać ogień woda (musimy jednak być pewni, że to nie 

pali się substancja, która pod wpływem wody nam wybuchnie, powodując większe straty); 

- opuszczamy, jak najszybciej, miejsce, gdzie jest ogień i dym- jeżeli pożar rozprzestrzenia się szybko;  

- jeżeli jest taka możliwość, to w pośpiechu zabieramy tylko dokumenty czy telefon (jeżeli wiemy 

gdzie są, a pożar nas zaskoczył), aby móc wezwać pomoc; 

- jeżeli pożar dotyczy np. sąsiada- pomagamy ratować ludzi i może coś z ważnych przedmiotów; 

- czekamy cierpliwie na przyjazd Straży Pożarnej. 

 

JEŻELI JEDNAK SYTUACJA JEST DYNAMICZNA, A OGIEŃ ROZPRZESTRZENIA SIĘ SZYBKO I 

NIEBEZPIECZNIE JEST WCHODZIĆ DO DOMU- TO ABSOLUTNIE NIE RYZYKUJEMY WŁASNYM 

ZDROWIEM I ŻYCIEM!!! 

 

  

STRAŻACY NARAZAJĄ SWOJE ZDROWIE I ŻYCIE RATUJĄC NAS I NASZ DOBYTEK- NIE DAWAJMY IM 

PRETEKSTU, ŻEBY MUSIELI DO NAS PRZYJEŻDŻAC!!! 

Wymień kilka rzeczy, które są dla Ciebie najcenniejsze, i które ratowałbyś lub których było by Ci żal, 

jeżeli już nie mógłbyś ich odzyskać, bo uległyby zniszczeniu. 

Co to za przedmioty: 

- 

- 

- 

- 

- 



RATOWANIE SIEBIE Z PŁONĄCEGO DOMU- NAZYWAMY EWAKUACJĄ. Ewakuacja, to bardzo szybkie 

opuszczanie miejsca, w którym grozi nam niebezpieczeństwo. Często nie ma tu czasu na myślenie o 

tym, co cennego zostało, tylko czy my zdołamy się uratować- i nasi bliscy. 

ZAPOZNAJMY SIĘ Z  INFORMACJĄ, KTÓRA UMIESZCZONA JEST PONIŻEJ. WAŻNE!!! 

 

 

 



Poniżej umieszczone zostały krzyżówki. Rozwiąż je. Wyrazy, które należy umieścić w obu 

krzyżówkach są bezpośrednio związane z pracą STRAŻAKA. Na pewno je znasz 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


