Vprašanja za ponavljanje snovi NESREČE, VIRI, DRUŽINA, DENAR
1. S čim se lahko zastrupimo doma?
Lahko se zastrupimo z neužitno, pokvarjeno hrano, strupenimi gobami, čistili, umetnimi gnojili, insektcidi, plinom,
ogljikovim monoksidom.
2. Kaj lahko vsebuje surova perutnina?
Surova perutnina lahko vsebuje bakterijo salmonelo.
3. Kaj povzroča salmonela?
Povzroča bruhanje in vročino.
4.

Na kaj moramo paziti, da se ne okužimo z salmonelo?
Paziti moramo na higieno v kuhinji.

5. Kako preprečimo zastrupitve z strupenimi snovmi?
Da jih pospravimo na varno mesto, ki ni dostopno mlajšim otrokom.
6. Kako preprečimo, da bi se zastrupili z ogljikovim monoksidom?
Preprečimo tako, da namastimo detektorje za zaznavanje povečan količine ogljikovega monoksida.
7. Zakaj so nekateri piki lahko nevarni za ljudi?
Nevarni so za to, ker so lahko alergični na snov, ki jo žuželka iztisne ob piku.
8. Kako ravnamo, če je nekdo alergičen na pik?
Nujno obišče zdravnika ali zaužije zdravilo, ki preprečuje alergijo.
9. Kako ravnamo, če nas piči čebela?
Želo odstranimo in mesto pika speremo s tekočo vodo in ga hladimo.
10. Kako se zaščitimo pred klopi?
Pred odhodom v naravo uporabimo repelente, po prihodu domov se dobro pregledamo telo in klopa čim prej
odstranimo.
11. Kaj je BORELIJA?
Bakterija, ki jo prenaša klop in povzroča liymsko boreliozo.
12. Kaj pomeni imobilizirati?
Poskrbeti, da se poškodovani del telesa ne premika.
13. Naštej pripomočke za prvo pomoč!
To so: obliži, raztopine za čiščenje ran, sterilne tkanine, škarje…
14. Katere podatke povemo kadar pokličemo na 112?
kdo smo, kje smo, kaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencevkakšno pomoč potrebujemo
15. Kaj storiš, če se poškoduješ in dobiš ODRGNINO?
Očistimo s tekočo mlačno vodo.
16. Kateri so znaki, ki kažejo na PRETRES MOŽGANOV?
Bruhanje.

17. Kdaj poškodovanca ne premikamo?
Kadar sumimo na poškodbo hrbtenice, poškodovanca ne premikamo.
18. Kaj storimo ob IZVINU, IZPAHU ALI ZLOMU?
Poškodovani ud imobiliziramo.
19. Kaj se lahko zgodi ob hujšem padcu?
Dobimo lahko pretres možganov.
20. Kakao ravnamo ob urezninah in na kaj moramo paziti?
Sterilno obvežemo z gazo in povojem, pazimo da so roke čiste.
21. Kje vse se lahko opečemo v kuhinji?
Opečemo se lahko z vrelo vodo, z oljem, med cvrtjem, s paro, likalnikom.
22. Kako ravnamo ob opeklinah?
Ravnamo tako da nekaj minut hladimo z mrzlo vodo.
23. Kje pride najpogosteje do nesreče z električnim tokom?
Najpogosteje lahko pride v kopalnici.
24. Kdaj lahko pride do požara zaradi kratkega stika eklektičnega toka?
Če je pokvarjena naprava ali električni kabel.
25. Kdaj je nevarno, da pride do smrti zaradi poškodbe z električnim tokom?
Kadar pride električni tok stik z vodo.
26. Navedi načine s katerimi lahko povzročimo požar!
Prižgani likalnik, steklokeramično ploščo ali druge električne naprave, vnetljive snovi, kratek stik električnega toka.
27. Kako ravnamo ob požaru?
Gasimo z gasilnim aparatom in pokličemo gasilce na 112.
28. Česa ne gasimo z vodo in zakaj?
Z vodo ne gasimo gorečega olja, ker se požar še bolj razširi. Gasimo ga z odejo ali pokrovko.
29. Kaj potrebujemo za zadovoljevanje potreb?
Vire
30. Naštej vire zadovoljevanj osnovnih potreb!
Hrana, energija, čas, denar in okolje
31. Kaj so surovine?
So snovi iz katerih izdelamo izdelke za zadovoljevanje potreb.
32. Kako ravnamo z viri, ki so v naravi omejeni?
Ravnamo trajnostno.
33. Kaj pomeni trajnostno ravnanje?
Da vire ohranimo za naslednje generacije zemljanov.

34. Zakaj rečemo, da je pitna voda bogastvu?
Ker je ključna za zagotavljanje zdravega okolja in zdravje ljudi.
35. Kaj je bivališče? Naštej nekaj bivališč!
Stanovanje ali hiša, ki nas ščiti pred vremenskimi vplivi.Iglu, šotor, prikolica, hiša, stanovanje…
36. Kaj je dom?
Je bivališče kjer preživimo večino časa kot član družine. V njem stalno živimo skupaj z ostalimi družinskimi člani.
37. Kaj ima vsak dom?
Vsak dom ima naslov, ki ga sestavljajo ime ulice, hišna številka, ime kraja in poštna številka.
38. Jaka je skoraj vse poletne počitnice preživel v prikolici na morju? Pojasni, ali je prikolica njegov dom?
Prikolica ni dom, ker ni to njegovo stalno bivališče.
39. Kaj je družina?
Družina je osnovna enota človeške družbe. Je skupnost otroka z obema ali enim od staršev ali drugo odraslo oseboskrbnikom.
40. Katere vrste družin ločimo?
JEDRNA ENOSTARŠEVSKA RAZŠIRJENA NOVA DRUŽINA
41. Kaj veš o zgodovini denarja?
42. Kaj je gotovina?
To je denar v obliki bankovcev in kovancev.
43. Kaj je knjižni denar?
To je oblika denarja, ki ga podjetja ali posamezniki nakazujejo na osebne bančne račune.
44. Kaj je elektronski denar?
To je denar, ki je naložen na bančnem računu in se plačuje s plačilnimi karticami.
45. Kako plačujemo s plačilno kartico?
Tako da jo prislonimo ali vstavimo k elektronski napravi, ki je povezan z banko. Vpisati moramo osebno številko.
46. Kaj je značilno za kreditno kartico?
To je plačilna kartica, pri kateri je plačilo odloženo. Zneske plačujemo z njo enkrat mesečno.
47. Kaj je gotovinsko plačevanje?
je plačevanje S KOVANCI in BANKOVCI.
48. Kaj je negotovinsko plačevanje?
je plačevanje S PLAČILNIMI KARTICAMI.
49. Kaj je obročno odplačevanje?
Je odplačevanje _V VEČ MAJHNIH DELIH ALI OBROKIH.
50. Kaj nam omogoča plačilo z odlokom
To omogočajo KREDITNE KARTICE.

51. Zakaj je denar plačilno sredstvo?
Ker z denarjem plačujemo in kupujemo izdelke.
52. Zakaj ima denar menjalno vlogo?
Ker izdelke ali storitev zamenjamo za denar.
53. Zakaj je denar merilec vrednosti izdelka?
Ker cena izdelka pokaže VREDNOST IZDELKA.
54. Zakaj je denar hranilec vrednosti?
Ker vrednost denarja najvarneje hranimo v banki.
55. Kaj je družinski proračun?
Družinski proračun je popis v katerem so zbrani vsi prihodki ali prejemki in vsi odhodki ali izdatki.
56. Kaj je prihodek ali prejemek?
PRIHODEK ali PREJEMEK je vsota denarja, ki jo gospodinjstvo PREJME. Npr. : plača, pokojnina, štipendija…
57. Kaj je odhodek ali izdatek?
ODHODEK ali IZDATEK je vsota denarja, ki jo mora gospodinjstvo PLAČATI Npr.: plačilo položnic, za nakupi hrane,
oblačil…
58. Kako dobimo prihranek?
PRIHRANEK dobimo, če je vrednost prihodkov večja kot vrednost odhodkov.
59. Kaj imenujemo trgovina?
To je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s kupovanjem in prodajanjem.
60. Naštej vrste trgovin.
To so samopostrežne prodajalne, diskontne trgovine, tovarniške trgovine
61. Naštej kje vse še lahko nakupujemo poleg trgovin!
Nakupujemo še: na tržnici, na sejmih, kataloška prodaja, tv prodaja, prodajni avtomati, prodaja na domu, spletna
prodaja…
62. Naštej slabosti spletne prodaje.
• možnost zlorabe osebnih podatkov in podatkov kreditnih kartic.
• izdelka ne moremo otipati, pomeriti
• podatki in fotografije so lahko zavajajoči
63. Naštej prednosti spletne prodaje.
• nakupujemo v času ko so prodajalne zaprte
• plačujemo negotovinsko s plačanimi karticami
• ponudba blaga je široka
64. Zakaj je priporočljivo nakupe načrtovati?
Da se izognemo nakupu nepotrebnih izdelkov in pretirani porabi denarja.
65. Kakšen je lahko nakup?
Lahko je načrtovan in nenačrtovan.
66. Kakšen je NAČRTOVAN nakup?
Načrtovan nakupu je preudaren in premišljen.
67. Kakšen je nenačrtovan?
Kupujemo nepotrebne izdelke, ki jih sploh ne potrebujemo in pretirano porabimo denar.

68. Kaj je pomembno pri nakupovanju?
• da se seznaniš z izdelkom ali storitvijo,
• primerjaš cene več ponudnikov,
• dobro premisliš vsak nakup in ob nakupu shraniš račune ter druge listine
69. Kdo je potrošnik?
POTROŠNIK- je nekdo, ki porablja dobrine.
70. Kaj je potrošništvo?
POTROŠNIŠTVO je pretirano uživanje ali porabljanje materialnih dobrin.

