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GAISRAS.  EVAKUACIJA GAISRO METU



Pamokos uždavinys: naudodamiesi 
mokomąja medžiaga mokiniai gebės suprasti 
(gimtąja kalba)  ir angliškai papasakoti kas 
yra gaisras ir kaip jo išvengti.



 Gaisras – tai nekontroliuojamas degimas. 
Jis labai greitas. Per 30 sekundžių gaisro 
židinys gali pradėti plėstis, uždegti šalia 
esančius degius daiktus ir tapti 
nekontroliuojamas, o dar po poros minučių 
jau kelti pavojų gyvybei. Per 10-15 
minučių gaisras jau gali apimti visą 
namą.





 Fire- (n) a process of burning that 
produces light and heat and often smoke 
and flames.



Degios medžiagos namuose:

 Knygos
 Kilimai
 Užuolaidos
 Žvakės
 Popierius
 Mediniai baldai
 Kita 



Užsidegimo šaltiniai namuose:

 Krosnys
 Degtukai
 Žiebtuvėliai
 Įjungta viryklė
 Įkaitęs lygintuvas
 Smilkstanti nuorūka



 Įprastomis sąlygomis ore yra apie 21 
proc. deguonies. 

 Kai deguonies koncentracija ore sumažėja 
iki 14-15 proc., ugnis užgęsta.



Kaip apsaugoti namus nuo 
gaisro?



 Paklausę mokytojo pasakojimo ir pažiūrėję 
filmuką (anglų kalba) atsakykite į testo 
klausimus.



 Jei namuose dega žvakės jos:
a) turi stovėti ant nedegančio paviršiaus
b) būtinai turi stovėti stabiliose žvakidėse
c) turi būti statomos ant palangių
 Jei gyvenate nuosavame name, privalote valyti savo šildymo sistemą:
a) kas metai
b) du kartus per metus
c) tris kartus per metus.
 Jei turite židinį jūs:
a) galite naudotis juo kelis kartus metuose
b) negalite jo naudoti prieš išvykstant
c) privalote turėti židinį su durelėmis, arba užgesinti rusenančias malkas ar anglis prieš 

išvykstant iš namų. 
 Jei namuose pridegė maistas jūs:
a) gesinate jį vandeniu
b) nedelsiant išjungiate viryklę.
c) išjungiate viryklę, o ugnį gesinate uždengdami ją dangčiu ar nedegiu audeklu.
 Cigarečių tabakas yra pavojingas nes:
a) nuo jo galima mirti 
b) nes gali kurį laiką nepastebimai rusenti
c) nes rūkant namuose gali atvykti ugniagesiai. 



EVAKUACIJA GAISRO ATVEJU



 Evakuacija- tai greitas išėjimas iš pavojaus 
zonos

 Evacuation(n.) – removal of people from 
the place of danger to a safer place.





Išklausę mokytojų ir pažiūrėję 
filmuką, atsakykite į klausimus:

 Kodėl blogas žmogučio evakuacijos 
planas?

 Kas yra geras evakuacijos planas?
 Kas nutiko Deno gaisro sistemai?
 Kas nutiko Denui? Kaip turėtumėme 

reaguoti?
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