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#peldiesdrosi #nelecudeniuzgalvas #sargaveselibu #stiprsraksturs
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#drosiunatbildigi #esmutalantigs #sargatseviuncitus

edgarfrsh Peldēties ir forši, es to daru visa gada 
garumā! Bet forši tas ir tikai tad, ja paliec dzīvs un 
vesels. Makšķerniekiem pārsteigumi nepatīk, tāpēc uz 
ūdens jābūt ļoti atbildīgam.

kasparsozolins Dzīvo, cienot sevi un valdot savu 
neprātu! Āksts citu acīs vari būt dažādos veidos - 
ne tikai riskējot ar savu dzīvību un prasti izrādoties. 
Lielākais izaicinājums, kādu Tu vari pieņemt, ir, nevis 
cenšoties izpelnīties atzinību citu priekšā, rīkojoties 
pārgalvīgi un muļķīgi, bet saglabājot savu nostāju un 
parādot stipru raksturu brīžos, kad tas ir visgrūtāk.

intarsbusulis Sargā savu draugu veselību! Neliec 
viņiem darīt lietas, kas var kaitēt viņu veselībai un 
atturi viņus no pārgalvīgām rīcībām! Īsti draugi to 
novērtēs pat tad, ja paši neieklausīsies. Neīstie draugi 
pazobosies, bet tu jau vēlies savā dzīvē īstos!
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#nelecuzgalvas #neparbaudiseviudeni #esigudrs

NRC_Vaivari_Anda_Nulle Vislabākā traumu ārstēšana ir to 
novēršana. Lai to īstenotu dzīvē, ir nepieciešams saprāts! 
Mans novēlējums visiem skolēniem ir mācīties fiziku, mācīties 
bioloģiju un, galvenokārt, mācīties DOMĀT, lai nepieļautu 
situācijas, kurās negaidīti pielietots spēks salauž dzīves. Pirms 
kaut ko darīt, mirkli padomā! Neviena pārgalvība nav to vērta, lai 
nejaušības dēļ pavadītu dzīvi ratiņkrēslā! Izmantojiet savu prātu, 
lai pasargātu sevi un atturētu arī citus no riskantas uzvedības!
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#drosapeldvieta #peldiesarcitiem #parbauduseviskolassola
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#drosaatputa #neizaicinusevi #neizaicinucitus
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Nepeldies viens Nekad nelec uz galvas

citiem

straume un atvari

(pagaidi vismaz 30min)
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#sargamugurkaulu #velosstaigat #1b2bc3a4b5ac6c
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kas ar mani var notikt,
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#divimetri #glabjprofesionalis #zvanu112
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nelaimes

zvani, nosaucot
nelaimes vietas
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#specigsmugurkauls #specigsraksturs #specigsgribasspeks
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Nelaimes gadījumi visbiežāk notiek ar tiem, kuri jūtas bezbailīgi un pārdroši. 
Darīt kaut ko riskantu, darīt to, ko citi nespēj izdarīt vai darīt kaut ko 
tāpēc, ka citi to dara, ir veidi, kā mēs cenšamies pašapliecināties. Tas ir 
svarīgi, jo palīdz mums justies labāk un rada sajūtu, ka tādēļ citi mūs cienīs 
un apbrīnos. Atteikšanās darīt kaut ko riskantu ir gribasspēka un stipra 
rakstura pazīme. 
Pašapliecinies veidos, kas ir droši veselībai un rada ilgstošu cieņu, apbrīnu 
un prieku citos! Uzraksti zemāk vismaz trīs veselībai drošus veidus, 
kādos Tu varētu pašapliecināties, lai justos labāk un vienlaikus saņemtu 
uzmanību un apbrīnu no citiem.
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Pašapliecinies veselībai drošos veidos

Peldies speciāli izveidotā peldvietā

Peldvietas krasts ir lēzens un ar cietu pamatu

Izvērtē savas spējas

Izmanto peldvesti, ja nemāki peldēt

Domā ar galvu, nevis lec uz tās

Sargā sevi un citus

Nepeldies lielā vējā, negaisā, nakts laikā

Nepeldies, kur ir liela straume un atvari

Nelec uz galvas ūdenī

Neļauj lēkt citiem uz galvas ūdenī

Neriskē ar veselību, lai pašapliecinātos

Nepeldies viens
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Pārbaudi savas zināšanas par drošu uzvedību aktīvās atpūtas laikā pie 
ūdens, atbildot uz zemāk esošajiem jautājumiem. Katram jautājumam 
pareiza var būt viena vai vairākas atbildes!
1. Vecumā no 10 līdz 14 gadiem noslīkšana ir:

a. Galvenais ārējās nāves cēlonis
b. Otrs galvenais ārējās nāves cēlonis
c. Trešais galvenais ārējās nāves cēlonis

2. Kad nav droši peldēties?
a. Dienas laikā
b. Nakts laikā
c. Negaisa laikā

3. Mugurkaula traumas rezultātā sliktākajā gadījumā:
a. Iestājas visa ķermeņa neatgriezeniska paralīze
b. Tiek neatgriezeniski zaudētas spējas staigāt
c. Tiek zaudētas runas un redzes spējas
d. Iestājas visa ķermeņa paralīze, bet var ar laiku atgūt kustības spējas

4. Vai ir iespējams noslīkt tā, ka neviens apkārt esošais nepamana?
a. Nē, nav iespējams, jo slīcējs noteikti sauktu pēc palīdzības vai 

šļakstītos
b. Jā, jo slīcējs var nebūt spējīgs saukt pēc palīdzības vai uzsist pa ūdeni

5. Sakarsušam nevajag peldēties, jo
a. Var apstāties sirds un noslīkt
b. Var saaukstēties
c. Var saraut krampjus un noslīkt

6. Redzot kādu slīkstam, vispirms
a. Pēc iespējas ātrāk peldēšu pie viņa, lai izglābtu
b. Meklēšu kaut ko peldošu un metīšu viņa virzienā
c. Zvanīšu 112 un izsaukšu palīdzību

#drosmebutgudram #zinasanassarga #eszinuunsaprotu
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Iedod šo testu aizpildīt arī kādam no saviem vecākiem un salīdziniet, kurš 
no jums ir zinošāks jautājumos par drošu uzvedību aktīvās atpūtas laikā 
pie ūdens!
1. Vecumā no 10 līdz 14 gadiem noslīkšana ir:

a. Galvenais ārējās nāves cēlonis
b. Otrs galvenais ārējās nāves cēlonis
c. Trešais galvenais ārējās nāves cēlonis

2. Kad nav droši peldēties?
a. Dienas laikā
b. Nakts laikā
c. Negaisa laikā

3. Mugurkaula traumas rezultātā sliktākajā gadījumā:
a. Iestājas visa ķermeņa neatgriezeniska paralīze
b. Tiek neatgriezeniski zaudētas spējas staigāt
c. Tiek zaudētas runas un redzes spējas
d. Iestājas visa ķermeņa paralīze, bet var ar laiku atgūt kustības spējas

4. Vai ir iespējams noslīkt tā, ka neviens apkārt esošais nepamana?
a. Nē, nav iespējams, jo slīcējs noteikti sauktu pēc palīdzības vai 

šļakstītos
b. Jā, jo slīcējs var nebūt spējīgs saukt pēc palīdzības vai uzsist pa ūdeni

5. Sakarsušam nevajag peldēties, jo
a. Var apstāties sirds un noslīkt
b. Var saaukstēties
c. Var saraut krampjus un noslīkt

6. Redzot kādu slīkstam, vispirms
a. Pēc iespējas ātrāk peldēšu pie viņa, lai izglābtu
b. Meklēšu kaut ko peldošu un metīšu viņa virzienā
c. Zvanīšu 112 un izsaukšu palīdzību

#sargatbernus #raditpiemeru #laimigikopailgi
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