Pozdravljeni moji petošolci!

Danes imamo naravoslovni
dan - NEVARNE SNOVI.

Zdaj že veš kar nekaj o snoveh.
Poznaš lastnosti snovi, veš, da zavzemajo prostor, da nekatere
snovi, med katerimi je zrak, lahko stisnemo, veš, da se masa
snovi ohranja.
1. DANES BOŠ SPOZNAL/A OD NEVARNIH SNOVI:
- KAJ SO NEVARNE SNOVI,
- KAKO JIH PREPOZNAMO,
- KJE JIH SHRANJUJEMO.
Najprej si na spodnji povezavi poglej posnetek vsaj dvakrat.
https://www.youtube.com/watch?v=5fcTkaKvP4&feature=youtu.be&ab_c
hannel=BrinSoko
Cel filemček Napo: https://www.youtube.com/watch?v=5PrAy...

 KAJ SO NEVARNE SNOVI?

Nevarne snovi so snovi, ki škodujejo našemu zdravju ali okolju. Veliko
teh stvari uporabljamo v vsakdanjem življenju. To so npr: čistila,
osvežilci zraka, dezodoranti, zdravila, baterijski vložki, barve, laki,
razredčila, bencin, aceton, kisline,…
 KAKO PREPOZNAMO NEVARNE SNOVI?
Nevarne snovi so na embalaži označene z znaki – simboli za nevarne
snovi.

 KJE SHRANJUJEMO NEVARNE SNOVI?
→ Vedno jih shranjujemo v originalni embalaži.
→ Nevarne snovi vedno pospravimo na varno mesto, kjer
jih otroci ne morejo doseči.
→ Nikoli nevarnih snovi ne kupujemo na zalogo ali v večjih
količinah.
→ Embalaža nevarnih snovi je zaprta s posebnim
pokrovčkom, ki se ne da zlahka odpreti. Običajno je
pokrovček potrebno stisniti skupaj in istočasno odviti.

 NEVARNE SNOVI KOT ODPADEK
→ Nevarnih snovi ne smemo odlagati skupaj z drugimi
odpadki – zbiramo jih ločeno.
→ Oddamo jih v organiziranem zbiranju nevarnih
odpadkov v za to namenjen zabojnike.

•

Odpadna olja in naftni derivati, saj so to biološko težko

•

razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne
razgradijo.
Gradbeni odpadki, kot so različni gradbeni ostanki, malta,

•

cement, deske, opažni elementi, ker zmanjšujejo prevodnost
kanalov.
Barve, topila, kisline in zdravila, ker uničujejo mikroorganizme v

•

čistilni napravi.
Trdni odpadki, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, drobni

•

plastični predmeti, papir in embalaža, ker mašijo odtoke.
Organski odpadki, kot so ostanki hrane iz gospodinjstev, listje,
trava, ker povzročajo gnitje in razmnoževanje glodavcev.

 SIMBOLI - ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI
Z nevarnimi snovmi Zemlji lahko zelo škodujemo, zato je
prav, da boš spoznal/a, kako pravilno ravnaš z nevarnimi
snovmi.
V našem vsakdanjem življenju uporabljamo veliko nevarnih
snovi. Na to nas opozarjajo posebni znak za nevarne snovi, ki
jih vidimo na embalaži (čistila, barve, laki, pralni praški,…)

Pri delu z nevarnimi snovmi je torej zelo pomembno, da
poznamo pomen znakov, da upoštevamo navodila za delo in
da poznamo ukrepe prve pomoči v primeru nesreče.

 NA SPODNJI POVEZAVI SI OGLEJ FILMČEK O
NEVARNIH SNOVEH.
https://www.youtube.com/watch?v=waKXc36QJJk

Zapis v zvezek:
NEVARNE SNOVI
Nevarne snovi so snovi, ki škodujejo zdravju in okolju. To
so čistila, dezodoranti, barve, laki, razredčila, kisline, pralna
sredstva,… k nevarnim snovem štejemo tudi zdravila in
baterijske vložke.
Nevarne snovi imajo na embalaži posebne znake za
nevarne snovi.
Nevarne snovi shranjujemo v originalni embalaži in na
varnem, otrokom nedosegljivem mestu.
Pri delu z nevarnimi snovmi je zelo pomembno, da poznamo
pomen teh znakov, da upoštevamo navodila za delo in da
poznamo ukrepe prve pomoči v primeru nesreče.
Uporabljamo rokavice, zaščitna očala, masko in zaščitna
oblačila.
Otroci ne smejo uporabljati nevarnih snovi.

Na naslednji strani imaš preglednico!
Navodila ne prepisuj!

V zvezek preriši preglednico z znaki. Pusti dovolj prostora, da jo
boš lahko dopolnil/a. Pri delu si pomagaj z zgornjim zapisom, s
filmčki in s spletom.
Veselo na delo!

ZNAK ZA NEVARNO

POMEN

RAZLAGA

SNOV
SMRTNO NEVARNO/
ZELO STRUPENO

Nevarno za zdravje, če jih
zaužijemo ali vdihavamo lahko
povzročijo celo smrt. Močno
poškodujejo kožo.

Tako, za danes je končano. Jutri pa naprej.

