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Varnost/nevarnost 

SSKJ 

• várnost -i ž (á) stanje varnega: zagotoviti komu 
varnost; 

• nevárnost -i ž (á) možnost nesreče, škode ali česa 
slabega, neprijetnega sploh 



 
 

Zakaj in kako? 
 



Animirani junaki 

Napo je: 

  glavni junak serije animiranih filmov, 

 običajen človek – niti dober niti slab, niti mlad 
niti star, v tem smislu je njegovo kulturno ozadje 
nevtralno,  

 ustrežljiv delavec, ki je lahko žrtev položajev, nad 
katerimi nima nadzora, vendar pa tudi lahko 
prepozna nevarnosti ali tveganja in da dobre 
predloge za izboljšanje varnosti in organizacije 
dela. 



Šef je: 

 stranski lik, 

 delovodja, vodja gradbišča ali direktor tovarne, 
on je avtoriteta,  

 vedno daje navodila neposredno Napu, 

 ne zanima ga samo varnost njegovega osebja, 
ampak tudi njegova storilnost.  



Gospodična Strudel je: 

močna ženska, ki ima višjo ali enako raven 
avtoritete kot šef, 

 pojavi se kot stranka, inšpektorica za delo ali 
medicinska sestra v podjetju ter pritiska na 
šefa in njegovo osebje,  

 zaradi svojih pretiravanj je smešna. Napa 
včasih zapelje njen nekoliko posebni šarm. 



Napette dela: 

 v istem delovnem okolju kot Napo, 

 občasno pri svojem delu napravi napako,  

Nappette privlači Napov šarm, vendar pa Napa 
včasih razjezijo njeni poskusi, da bi mu 
pomagala. 



Sodelavci: 

 odvisno od zgodb ima Napo lahko enega ali 
dva sodelavca, ki delata v istem podjetju in 
opravljata enaka ali podobna dela,  

 ti liki so ozadje za Napova junaška dejanja. 



Živali 

 žaba, jež, pes in druge živali so tudi del Napovega 
sveta, 

 te živali so všečni liki, ki pomagajo razvijati zgodbe in 
prigodam našega junaka dajejo pridih risanega filma. 

 



 

Animirani predmeti 

 kot v pravih animiranih filmih predmeti oživijo, se 
odzivajo na Napovo vedenje ali ga grajajo, 

 tak primer so varnostni znaki, ki govorijo in mahajo z 
rokami v filmu „Zgodba o najboljših znakih“. 



Zakaj uporabiti Napo spletno orodje pri pouku 
naravoslovja na razredni stopnji? 

Zaradi:  

zanimivih animiranih junakov,  

psiholoških in drugih značilnosti učencev 
razredne stopnje,  

ciljev v učnih načrtih naravoslovnih 
predmetov, 

močnega identifikacijskega momenta. 

 

 

 



Kaj lahko povemo o učencih razredne stopnje? 

Da so med 
njimi velike 

razlike v:  

načinu 
govora, 

spretnostih 
(motoričnih, 
govornih,…)  

načinu 
odzivanja, 

načinu in 
stopnji 

mišljenja,… 



 … razvoj poteka pri učencih : 

TELESNI RAZVOJ SPOZNAVNI RAZVOJ ČUSTVENO-
OSEBNOSTNI RAZVOJ 

SOCIALNI RAZVOJ 

telesne 
spremembe 

razvoj 
zaznavnih in 
gibalnih 
sposobnosti in 
spretnosti 

spremembe v 
intelektualnih 
procesih: razvoj 
spomina, 
sklepanje, 
govora, učenja, 
presojanja 

spremembe v 
doživljanju, 
izražanju, 
uravnavanju 
čustev 

razvoj 
komunikacije, 
medosebnih 
odnosov, 
socialnega 
razumevanja 



Skupno vsem učencev od 6. in 11. letom oziroma razredne 
stopnje: 

- bolje razumejo in razložijo lastna čustva in čustva drugih, 

- visoka stopnja motiviranosti, radovednosti. 



Kaj jih zanima? 

• dogodivščine (nenavaden, zanimiv, vznemirljiv doživljaj) 

• zanimive zgodbe (nekaj, kar vzbudi zanimanje),  

• nepričakovani razpleti (nepričakovane ovire, 

nepričakovan stranski junak) 

• ... 

 

 lik Napa vse to omogoča in še več … 



 

Kaj omogoča uporaba Napo spletnega orodja pri 
pouku naravoslovja na razredni stopnji? 
 

 

• uresničevanje ciljev iz učnih načrtov za predmeta 
spoznavanje okolja (1.-3. razred) in naravoslovja in 
tehnike (4. in 5. razred) 



Kaj je Napo? 

• je učinkovito spletno orodje,  

• predstavlja v obliki animiranih filmov zanimiv 
in slikovit način spoznavanja problematike 
povezane s področjem varnosti  in zdravja 

 



Lastnik filmov Napo sta produkcijska hiša Via Storia, ki 
ima sedež v Strasbourgu v Franciji, ter konzorcij Napo, 
ki financira in producira filme za majhno skupino 
evropskih organizacij za varnost in zdravje:  
 AUVA (Avstrija); DGUV (Nemčija); HSE (Združeno kraljestvo); INAIL (Italija); 

INRS (Francija) in SUVA (Švica). Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 
(EUOSHA) je poleg tega sklenila pogodbo z DGUV (v imenu konzorcija) za 
reprodukcijo filmov Napo in dobavo teh kopij nacionalnim kontaktnim točkam 
v državah članicah EU, državah kandidatkah in državah EFTA. 



Kako poiskati Napa?  

 

 

http://www.napofilm.net/who-si-napo. 
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Vsebinski sklopi 

 

 

 

 

 

 

Od 7.-9. let Od 9.-11. let 

1. Znaki za 
nevarnost/prepoved  

2. Znaki za 
obveznosti/reševanje v 
sili 

3. Tveganja za kožo 
4. Tveganja za hrbet 
 

1. Prepoznavanje tveganj in 
nevarnosti 

2. Ukrepanje in 
preprečevanje 



Struktura gradiv 

Gradivo zajema: 

podrobna navodila,  

predlagane dejavnosti, 

s spleta prenosljive spremljevalne 
pripomočke, ki bodo vzgojiteljem in učiteljem 
omogočili, da bodo vsebine o varnosti in 
zdravju pri delu lažje vključili v obstoječe 
dejavnosti 

  

 



 

Od 7. do 9. leta 
 

Napovi varnostni znaki 
Dva tematska sklopa: 
1. Znaki za nevarnost/prepoved (seznanjenje z osnovnimi 

varnostnimi znaki, prepoznavanje različnih oblik znakov 
in poznavanje njihovega pomena, uzaveščanje, kako 
nam upoštevanje znakov pomaga, da ostanemo varni) 

2. Znaki za obveznosti/reševanje v sili (seznanjanje z znaki 
reševanja in obveznosti, uzaveščanje učencev o pomenu 
upoštevanja opozorilnih znakov za lastno zaščito)  

 
! Glavni namen je, da učenci spoznajo znake za nevarnost, jih 
upoštevajo in ob tem odgovorno ravnajo. 

 
 
 

http://www.napofilm.net/sl/napo-for-teachers/safety-signs-danger-prohibition/
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Od 7.- do 9. leta 

Pazi na svoje telo 
 Tveganja za kožo (dvigovati zavest o izpostavljanju 

nevarnosti za kožo, spoznati zaščito pred običajnimi, 
vsakdanjimi tveganji, napovedati možnost tveganja, 
pojasniti, kako lahko pazimo na lastno telo, s posebnim 
poudarkom na koži) 

 Tveganja za hrbet (prepoznati tveganje za lastno varnost, 
napovedati tveganje, spoznati, kako zaščititi svoj hrbet 
pred enostavnimi tveganji) 
 

 

! Glavni namen je prepoznati tveganje za telesno zdravje in 
varnost zaradi ravnanja, ki se mu lahko izognemo, predvideti 
podobna tveganja v novih okoliščinah ter jim pojasniti, kako 
taka tveganja preprečiti. 

 



Od 9. do 11. leta 

Napov lov na nevarnosti 
 Prepoznavanje tveganj in nevarnosti (pojasnijo 

nevarnosti in tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se 
srečami doma in v šoli, zavejo se lastne odgovornosti v zvezi z 
nevarnostmi in tveganji), ocenijo različne stopnje tveganja*, 
kar je ključno za zmanjševanje števila nesreč in obolenj. 

Ukrepanje in preprečevanje (prepoznajo ukrepe, ki so 
potrebni za varnost in za preprečevanje nevarnosti, ocenijo 
stopnjo tveganja).  

 ! Glavni namen je ugotoviti in pojasniti nevarnosti in tveganja 
za varnost in zdravje, s katerimi se lahko srečamo doma in v 
šoli. 



 

Ocena tveganja? 
  

Ocena tveganja je premišljeno ocenjevanje vsega, kar bi lahko 
ogrozilo varnost ali zdravje zaposlenih.  

Je sistematičen pregled vseh vidikov dela in vključuje: 

1. identifikacijo vsega, kar lahko povzroči poškodbe ali ogrozi 
zdravje zaposlenih, 

2. oceno, ali je nevarnost oziroma tveganje možno preprečiti in 
če to ni možno,  

3. opredelitev zaščitnih ukrepov, ki jih je treba uvesti, da se 
tveganje ustrezno nadzoruje 

 

 



Značilna tveganja 

Na delovnem mestu in doma so: 

 elektrika,  

 orodja , še posebej rezala, 

 požar, 

 stroji, 

 zdrs, padec z lestve ali stopnic, padec z višine, 

 transport, 

 kostno-mišična obolenja kot posledica premoščanja težkih 
bremen, obračanja in vrtenja, drže (zaradi dela pred 
zaslonom), ponavljajočih se gibov … 

 



Značilna tveganja 

 kemikalije-neposredna poškodba zaradi vdiha, opekline ali 
razdražena koža in dolgoročne posledice, kot so rak, bolezni 
dihal in alergije, 

 biološka tveganja-bakterije, glivice, 

 hrup, vibracije … 

 

Napovi animirani filmi vsebujejo številne prizore, ki se lahko 
uporabijo za predstavitev večine teh tveganj. 



Pet korakov  

Pristopi petih korakov za pravilno oceno tveganja: 

 

1. korak:  identifikacija tveganja in oseb, ki so izpostavljene 
nevarnosti, 

2.   korak: ocenjevanje in prednostno razvrščanje tveganj, 

3.   korak:določanje preventivnih ukrepov, 

4.   korak: ukrepanje, 

5.   korak: opazovanje in pregledovanje. 

 



 



 

 identifikacija tveganja in oseb, ki so 
izpostavljene nevarnosti, 

ocenjevanje in prednostno 
razvrščanje tveganj, 

določanje preventivnih ukrepov, 

ukrepanje, 

opazovanje in pregledovanje. 





Od 9. do 11. leta 

Napov lov na nevarnosti 
 Prepoznavanje tveganj in nevarnosti (pojasnijo 

nevarnosti in tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se 
srečami doma in v šoli, zavejo se lastne odgovornosti v zvezi z 
nevarnostmi in tveganji), ocenijo različne stopnje tveganja*, 
kar je ključno za zmanjševanje števila nesreč in obolenj. 

Ukrepanje in preprečevanje (prepoznajo ukrepe, ki so 
potrebni za varnost in za preprečevanje nevarnosti, ocenijo 
stopnjo tveganja).  

 ! Glavni namen je ugotoviti in pojasniti nevarnosti in tveganja 
za varnost in zdravje, s katerimi se lahko srečamo doma in v 
šoli. 



Vrednotenje doseženega znanja in  
spretnosti nekoliko drugače 



 



Učna načrta za SPO in NIT: 

SPO 
Učenci:  
 ugotavljajo, da nekatere stvari, ki jih dobijo v telo iz okolja, lahko škodijo, 
 vedo, kako deluje človeško telo, 
 spoznavajo sebe in vedo, kako ljudje živijo, rastejo, se hranijo, premikajo in 

uporabljajo svoja čutila, 
 vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi (nevarne snovi: strupene, 

vnetljive, eksplozivne, jedke, okolju nevarne), 
 spoznajo osnovne oznake za nevarne lastnosti snovi, 
 razumejo pomen osnovnih oznak za nevarne lastnosti snovi. 
 
NIT: 
 utemeljiti, da so tudi sami odgovorni za svoje zdravje,  
 pojasniti, da lahko nekatere bolezni in poškodbe sami preprečijo z odgovornim ravnanjem 
 razložiti pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi ter jih prepoznati na izdelkih za vsakdanjo rabo (jedko, vnetljivo, 

strupeno, nevarno za vodno okolje idr.), 

 
 



Učni načrt: 

NIT 

Učenci znajo: 

 utemeljiti, da so tudi sami odgovorni za svoje zdravje,  

 pojasniti, da lahko nekatere bolezni in poškodbe sami 
preprečijo z odgovornim ravnanjem, 

 razložiti pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi 
ter jih prepoznati na izdelkih za vsakdanjo rabo (jedko, 
vnetljivo, strupeno, nevarno za vodno okolje idr.), 

 prepoznati nevarne snovi na podlagi simbolov in ustrezno 
ravnati. 

 

 



V osnovni šoli od 1. do 5. razreda 

• pri predmetih spoznavanje okolja in naravoslovje in tehnika so 
v posodobljenih učnih načrtih zapisani cilji, ki so vsebinsko 
vezani na ta področja,  

• Napo ponuja pestro paleto idej, ki omogočajo, da so koncepti 
varnosti vključijo v poučevanje, 

• lahko se jih v izvedbi uporabi kot samostojno učno enoto ali 
kot del širšega dejavnosti, 

• glavni namen uporabe filmov z Napom pri poučevanju otrok, 
je v tem, da senzibiliziramo učence, kako naj pazijo nase in na 
druge in kako naj prepoznajo nevarnosti. 
 

• !nikoli ni prezgodaj. 
  



Dopušča ustvarjalnost pri oblikovanju: 

novih, izvirnih idej npr.: znaki za varno šolo, 

gledališko uprizoritev, 

možnosti natečaja za 
„supervarnostnegaheroja“ šole, razreda … 



Cilj: 

iskanje učinkovitih pristopov, ki 
bodo seznanjali učence z 

osnovnim konceptom varnosti, 
krepili zavedanje lastne 
odgovornosti v zvezi z 

nevarnostmi in tveganji ter 
opolnomočili učence za 

ocenjevanje različnih stopenj 
tveganja 

 

http://www.napofilm.net/sl/napos-films 



Napo ni samo animirani junak … 

http://www.napofilm.net/sl/napos-films 



Hvala,  
ker ste 

vztrajali in 
prisluhnili. 


