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POROČILA O NARAVOSLOVNEM DNEVU 

Učenke 8. c razreda so pod mojim mentorstvom zapisale poročila o naravoslovnem 

dnevu, ki je potekal v petek, 3. 3. 2017. V nadaljevanju si lahko preberete njihova 

poročila.  

Katja Jug, multiplikator POŠ 

NARAVOSLOVNI DAN 

V petek, 3. marca 2017, smo imeli osmi razredi naravoslovni dan. V okviru tega 

naravoslovnega dne so potekale tri delavnice, pri katerih nam je osebje iz 

zdravstvenega doma predstavilo postopek oživljanja, delovanje ledvic in ščetkanje ter 

skrb za zdravje ustne votline.  

1. DELAVNICA: ŠČETKANJE IN SKRB ZA ZDRAVJE USTNE VOTLINE 

Pri prvi delavnici smo se pogovarjali o zobeh, in sicer o ustni votlini, zgradbi zoba in o 

bolezni zob. Medicinska sestra nam je dala tabletke, s katerimi se ugotovi, kako čisti so 

zobje. Na koncu smo si ščetkali zobe s posebno zobno pasto.  

Naučili smo se, da obstajajo različne bolezni zob, in sicer karies, gingivitis, paradontitis 

in afte.  Ustna votlina je sestavljena iz trdega neba, mehkega neba, malega jezička, 

žrela, zob in dlesni. Imamo več vrst zob, in sicer sekalce, podočnike, ličnike, kočnike in 

modrostne zobe.   

               

      Saša, Tea in Katja  
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2. DELAVNICA: LEDVICE 

Pri drugi delavnici smo se pogovarjali o ledvicah, saj je v tem mesecu svetovni dan 

ledvic. 

Ledvice so parni organi fižolaste oblike, ki izločajo nevarne snovi iz telesa in filtrirajo 

kri. Ležijo v trebušni votlini. Skrbijo za čistočo notranjih telesnih tekočin. Vsak dan 

ledvice prefiltrirajo povprečno od 150 do 180 litrov krvi. Povprečna dolžina ledvic 

odraslega je 11 cm. 

Ljudje smo lahko tudi darovalci ledvic, kar pomeni, da lahko živimo s samo eno ledvico. 

Pri ljudeh, ki jim ledvice ne delujejo pravilno, je potrebna dializa.  

                                                                                                                 

 

 

Nena in Nana, 8. c  
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3. DELAVNICA: OŽIVLJANJE  

Pri tretji delavnici sta nam reševalca prikazala oživljanje človeka. Vsak izmed učencev 

je moral to izvesti. 

Postopek oživljanja poteka takole: 

~ najprej preverimo, ali se oseba odziva, 

~ odpremo dihalno pot, 

~ preverimo življenjske znake (dihanje), 

~ če oseba diha, pokličemo pomoč, 

~ če oseba ne diha, izvedemo masažo srca in umetno dihanje ter pokličemo 112 in 

uporabimo AED (defibrilator).  

Defibrilatorji upravne enote Ljutomer se nahajajo v Križevcih pri Ljutomeru, v Vučji 

vasi, v Veržeju, v Šalincih, na Cvenu, na Razkrižju, v Stročji vasi, v Ljutomeru, v Železnih 

Dverih, na Stari Cesti, v Moravcih, v Radoslavcih in v Kokoričih. 

 

 

                        

 

  

 

 

 

 

Mia Nara Ščavničar in Nea Novak 
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