VATROGASNA ZAJEDNICA
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Trenkova 44, Varaždin

Pitanja za pismeni dio ispita:
2. MLADI U VATROGASNOJ ORGANIZACIJI - namjena i zadaci
1. Što je Savjet vatrogasne mladeži?
2. Tko je predsjednik Savjeta mladeži tvoje županije?
3. Tko se sve ubraja u vatrogasnu mladež?
4. Ukoliko bi osnivali Savjet mladeži unutar DVD-a, tko bi ga sve činio?
5. Što bi sve svaki voditelj trebao napraviti prije nego počne raditi s mladeži?
6. Kako bi Vi ostvarili suradnju Vašeg odjeljenja sa školom?
3. OSPOSOBLJAVANJE MLADIH
1. Koja je razlika između unutarnje i vanjske motivacije?
2. Nabroji bar 3 didaktička načela i objasni jedno!
3. Što je sve potrebno za uspješnu izvedbu nastavnog sata? (7 kategorija umijeća)
4. Objasni jednu kategoriju!
5. Zašto sve učenici budu neposlušni?
6. Zamisli situaciju: Vi držite predavanje skupini mladeži. Dva člana Vam cijelo vrijeme potiho brbljaju i
ometaju cijeli sat. Što bi Vi učinili, a da ne prekinete tijek sata?
7. Koje stilove učenja poznajete? Objasni jedan!
8. Nabroji oblike poduke! Objasni jedan!
9. Nabroji neke metode rada!
10. Nabroji sredstva za poduku!
4. NASTAVNIK I SUDIONICI ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA
1. Koje vrste rukovođenja imamo?
2. Koji je po Vama najbolji način rukovođenja grupom? Zašto?
3. Nabroji neke karakteristike dobrog predavača!
4. Nabroji neke karakteristike lošeg voditelja!
5. AUDIO-VIZUALNA SREDSTVA
1. Koja sve pomagala možemo koristiti za projiciranje neke prezentacije na auditoriju?
2. Na što sve možemo spremiti određeni materijal koji radimo na računalu?
3. Nabroji glavne dijelove računala!
4. Kako se zove program preko kojeg možemo izrađivati različite prezentacije na računalu? (Najčešći)
6. PROGRAMI RADA S MLADIMA
1. Nabroji barem 3 stvari koje su ti potrebne za kampiranje na otvorenom!
2. Kako i gdje bi postavili šator za kampiranje?
3. Gdje se nalazi vatrogasni kamp mladeži?
4. Koliko dana traju smjene u kampu?
5. Tko je nadležan za sve nedostatke u Vašem bungalovu?
6. Tko vodi smjenu u Kampu?
7. Nabroji bar 5 stvari koje morate, kao voditelj mladeži u Kamp napraviti prije nego odete u Kamp!
8. Nabroji bar 5 stvari koje Vi, kao voditelj mladeži, morate ponijeti sa sobom u Kamp!
9. Što je strogo zabranjeno u Kampu?

10. Koje vrste izleta imamo?
11. Nabroji neke vještine!
12. Zašto se provode vatrogasna natjecanja djece i mladeži?
13. Nabroji neke vatrogasne igrice! Objasni pravila jedne!
7. PRVA POMOĆ
1. Što je prva pomoć?
2. Nabroji bar 3 sredstva za pružanje prve pomoći!
3. Što učiniti u slučaju kad je osoba bez svijesti?
4. Kako sve možete zaustaviti krvarenje?
5.Kako se sprečava infekcija rane?
6. Što je to imobilizacija?
7. Koja su 4 osnovna koraka kod droge?
8. Nabroji neke znakove po kojima možeš prepoznati da se osoba drogirala!
9. Zašto adolescenti piju?
8. NOVINARSTVO U RADU S VATROGASNOM MLADEŽI
1. Nabroji neke vrste medija!
2. Kako bi Vi započeli s motiviranje Vaših članova za pisanje članaka?
3. Kojih 5 pravila morate poštivati kod pisanja članaka?
4. Zašto je važno da članovi mladeži budu upućeni i bar djelomično uključeni u sve segmente vođenja
DVD-a?
9. SURADNJA S DRUGIM ORGANIZACIJAMA I RAD S MLADIMA U ŠKOLAMA
1. Kako se zove zakon koji regulira osnovno i srednje školstvo u RH?
2. Nabrojite najmanje 3 oblika iznannastavnih aktivnosti!
3. Nabrojite najmanje 3 oblika izvanškolskih aktivnosti!
4. Nabrojite najmanje 3 smjernice za organizaciju posjeta učenika vatrogasnoj postrojbi!
10. VOĐENJE SAVJETA VATROGASNE MLADEŽI U DVD-u I VATROGASNOJ ZAJEDNICI
1. Nabrojite najmanje 3 pravila za vođenje sastanaka!
2. Navedite o kome najviše ovisi uspjeh sastanka!
3. Navedite 3 kategorije sudionika sastanka!

Pitanja vezana uz vježbu s preprekama:
1. Izaberi jednu ulogu u natjecateljskoj vježbi sa preprekama za mladež od 12-16 godina!
2. Objasni što ona treba raditi od početka do kraja vježbe!
3. Koje greške može napraviti?

