17.04.2020 r.
Klasa VIII c
Temat : Źródła zagrożeń.
Proszę o otworzenie podręcznika na str. 20 i przeczytanie treści zawartych w tym temacie do str. 24.
Zapiszcie teraz notatkę w zeszycie.
Zagrożenie to „sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony” .
To zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie
bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.
1. Przyczyny i rodzaje zagrożeń.
Po przeczytaniu tekstu ze str. 21, proszę o wybranie i wpisanie tych zagrożeń, które według was
dotyczą naszego kraju. Sa najgroźniejsze lub najczęściej występują.
NATURALNE

SPOWODOWANE
DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA

SPOŁECZNE

Tabelkę można modyfikować: wydłużyć lub skrócić w zależności od ilości przykładów.
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom.
a) instytucje państwowe i lokalne podejmują działania zapobiegawcze i ochronne w celu
zminimalizowania strat wśród ludzi oraz w mieniu,
b) zajmują się gromadzeniem zasobów (np. tak jak w tej chwili-maseczki, rękawice ochronne,
gogle, stroje ochronne, środki dezynfekcyjne) itp.,
c) szkoleniem specjalistów i ratowników,
d) zajmują się działaniem wyspecjalizowanych służb, podmiotów (Policja, Straż Pożarna,
Pogotowie Ratunkowe), systemów np.:
KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

e) w wyjątkowych sytuacjach włączane są pozostałe służby: (wpisz w miejsce kropek pełną
nazwę służb)
OSP - …………………………………………………
GOPR - ………………………………………………
TOPR - ……………………………………………….

WOPR - ……………………………………………….
Ratownictwo chemiczne
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetycznego
Wojsko
Grupy Ratownictwa ZHP, PCK
3. System powiadamiania ratunkowego.
• Europejski numer Alarmowy 112 (pod tym numerem przyjmowane są wszystkie
zgłoszenia wymagające interwencji różnych służb.
Podsumowując nasze dzisiejsze zajęcia proszę, o obejrzenie wybranych przezentacji.
Linki do stron:
https://images.app.goo.gl/68FGesUwoZVrP2QH8
https://youtu.be/GUSYhAya8_o
https://youtu.be/8lnXpXhakQc
Praca domowa:
Zastanów się, w jaki sposób człowiek przyczynił się do zagrożeń spowodowanych przez
siły przyrody? Wniosek zapisz poniżej.
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Dziękuję za zajęcia. Proszę o przesłanie zdjęcia zapisanego wniosku do 23.04.2020 r.
Nie zapomnijcie się podpisać.
Adres e mail iralawniczek@interia.pl
Pozdrawiam.
Nauczyciel EDB Ławniczek Irena

