
DJEČJI VRTIĆ MRVICA 

  PREDAVANJE- VJEŽBA EVAKUACIJE U SLUČAJU POŽARA I POTRESA 

Dana 28. siječnja 2021. godine u prostorima dječjeg vrtića Mrvica, uz zadovoljavanje 

epidemioloških mjera, zapovjednik DVD Supetar održao je predavanje uz vježbu evakuacije 

u slučaju potresa ili požara. 

Zapovjednik DVD Supetar, Nikola Martinić Dragan objasnio je i demonstrirao postupanja 

u navedenim situacijama. Predavanju su prisustvovali svi djelatnici dječjeg vrtića. 

Potresi i požari se ne mogu predvidjeti, ali smo zato su djelatnici  naučili kako se treba 

ponašati u tim situacijama. Zajedno sa zapovjednikom prošli su sve evakuacijske putove 

kojima se najbrže i najsigurnije može izaći iz objekta nakon što potres stane, dane su upute i 

na koji način najbolje možemo zaštiti djecu, na koja mjesta se skloniti i pronaći zaštitu. 

Osim o potresa djelatnici su dobili upute što i kako postupiti u slučaju požara, kako ugasiti 

požar u začetku, ovisi o tome što se zapalilo, kako koristiti protupožarni aparat, kako pružiti 

pomoć unesrećenom do dolaska prve pomoći te kako sigurno napustiti objekt. 

Nakon predavanja u razgovoru sa zapovjednikom dogovorena je suradnja dječjeg vrtića 

Mrvica i DVD-a Supetar, koja je u kratkom roku iza predavanja i realizirana. Zajedno smo 

osmislili i tiskali plakat i letke na temu zaštite od požara i potresa prilagođene za djecu manjeg 

uzrasta. Edukacija sa djecom se nastavila te su sva djeca sa svojim odgojiteljicama dodatno 

razgovarali o ovoj temi, letke su dobili i ponijeli kući. 

Kako bi obilježili Dan vatrogasaca- 4.5.2021.  odgojiteljice zajedno s djecom  pogledali su 

kratki edukativni film o postupanjima prilikom požara koji na humorističan ali poučan način 

uči djecu što i kako napraviti u tim situacijama. Film je napravio UNICEF, nama su ga 

ustupili naši vatrogasci, a može se pogledati i na linku 

 https://www.youtube.com/watch?v=vC4GzFDX_U4  

Kada nam epidemiološke mjere to dopuste dogovorili smo s našim vatrogascima daljnju 

suradnju, posjet vatrogasnom domu i vježbu evakuacije u vrtiću sa vatrogascima, 

odgojiteljicama i djecom. Djeca ali i svi djelatnici raduju se nastavku suradnje i mogućnosti 

da se što bolje osposobe u slučajevima koji predstavljaju opasnost. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vC4GzFDX_U4


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


