
Prva pomoć u Novom Vinodolskom 

U petak, 11. studenoga 2016. godine u 9 ujutro ispred Gradske skupštine krenuli smo na put 

prema Novom Vinodolskom. Nakon nekoliko sati vožnje s busom oko 12 h smo stigli pred 

dom Crvenog križa u NovomVinodolskom te smo, nakon nekoliko minuta raspremanja i 

vremena za smještaj, imali zajednički ručak. 

 

 

Slika 1. Spremni za ručak. 

Nakon ručka smo imali slobodno vrijeme koje smo iskoristili za bolje upoznavanje grada i, 

naravno, fotkanje. 

 

 

Slika 2. Pogled ispred doma. 



 

Slika 3. Jedan selfie. 

Nakon pauze smo imali radionicu u kojoj smo s novim prijateljima iz VII. gimnazije napravili 

križaljku o Crvenom križu. 

 

 

Slika 4. Sprema se križaljka. 

Nakon radionice smo imali predavanje u kojem smo naučili sastavne dijelove kutije za prvu 

pomoć te kako koristiti inventar kutije u neprilici. 



 

Slika 5. Slušamo predavanje. 

Nakon dugog i napornog predavanja imali smo ručak te slobodno vrijeme za druženje, odmor 

i upoznavanje sa novim prijateljima iz drugih škola. 

Drugi dan smo imali sličan raspored, samo sto smo imali više praktičnog djela. Imobilizacije, 

reanimacija, skidanje kacige s motociklista u nesvijesti itd. Predavanje u drugom danu su više 

bila fokusirana za spremanje za natjecanje iz Prve pomoći. 

 

 

Slika 6. Praktični dio. 



 

Slika 7. Mi za vrijeme praktične vježbe. 

 

 

Slika 8. Mi za vrijeme praktičnog dijela vježbe 2. 

Nakon završetka predavanja ekipa volontera je na kraju napravila mini natjecanje između 

sebe te su nam dočarali kako to stvarno izgleda na natjecanju. Taj dio su odlično napravili a 

»unesrećene osobe« su također odlično odglumile svoje uloge i to nam zorno prikazali. 



 

Slika 9. Volonteri pokazaju svoje vještine. 

 

Slika 10. Volonteri pokazaju svoje vještine 2. 



Nakon predavanja smo imali slobodno vrijeme gdje nas je naša profesorica Martina Brkljačić 

izvela u grad gdje smo popili piće. 

 

Slika 11. Napokon zajednička slika. 

Nakon jednog zabavnog i umornog vikenda, u nedjelju smo se konačno vratili u Zagreb. 

 

 

Izradili: Amr Kadriju 2.a 

Dino Čavkić 2.a 

 

 

 


