TEHNIŠKI DAN PRVOŠOLCEV:
GASILSKA POSTAJA – RAVNANJE OB POŽARU
Mesec oktober je mesec požarne varnosti. V tem času prvošolci vsako leto obiščemo
gasilsko postajo in prisluhnemo gasilcem, ki so prav posebni ljudje. Hvaležni smo jim,
da si zmeraj vzamejo čas tudi za nas in nas naučijo veliko novega.
Tehniški dan smo začeli v učilnici z zgodbico JEŽEK SNEŽEK IN POŽAR. Spoznali
smo, kako je potrebno ravnati, ko zagori v hiši. Dim je prav tako nevaren kot ogenj,
zato je treba stavbo zapustiti čim prej in poklicati gasilce. Klicna številka je 112. Z
ognjem se ne smemo igrati! Pazljivi moramo biti tudi pri kuhanju in pečenju tako v
stanovanju kot v naravi.
Naštevali smo vzroke, zaradi kateri lahko zagori in pripovedovali o svojih izkušnjah.
Naučili smo se, da gasilci pomagajo pri požarih, prometnih nesrečah, naravnih
nesrečah, kot so poplave, suša, potresi in da rešujejo ljudi ter živali.
Na internetu smo si ogledali kratko gasilsko reševalno akcijo, poučno je bilo tudi
slikovno gradivo in razne brošurice. V pobarvanki NAŠI VZORNIKI smo lepo in
pravilno pobarvali sliko gasilca in gasilskega avtomobila. V zvezek smo napisali
naslov in še sami kaj narisali.
Po malici smo se učenci obeh razredov odpravili na gasilsko postajo. Tam smo se
razdelili v dve skupini.

Učence 1. A je vodil gasilec Aljaž Pori, učence 1. B pa gasilec Matjaž Gorenšek.

Najbolj zanimiv je bil novi avtomobil, ki so ga dobili v letošnjem letu. Učenci so se
lahko povzpeli v njegovo kabino ter poslušali gasilsko sireno.

Pa koliko opreme ima na obeh straneh, na strehi pa še lestev. Zanimivo je bilo
gledati in poslušati, predvsem pa poskušati.

Tudi ostali avtomobili na dvorišču so bili zanimivi. Velike škarje za rezanje
avtomobilske pločevine ob nesrečah so učenci dvigovali s pomočjo gasilcev. V garaži
smo lestev na avtomobilu, kabino, ki se lahko dvigne do 30 m visoko, in avtomobil s
cisterno, ki pripelje vodo na kraj požara oziroma do kmetij v primeru suše.
Gasilca Aljaž in Matjaž sta nam razkazala tudi notranjost gasilske postaje, predstavila
delo poklicnih gasilcev in gasilcev prostovoljcev. Povedala sta nam, kako ravnajo, ko
prejmejo klic na pomoč.

Opazovali smo različna gasilska oblačila in čelade. V modri barvi so vsakodnevna,
v rjavi barvi pa oblačila za intervencijo. Zanimiva je bila tudi uniformo s kapo za
svečane priložnosti.

Ker so prvošolci za oblačila premajhni, so želeli, da jih pomeri učiteljica Marija. Tudi
njej so bila prevelika in pretežka. Gasilci morajo biti spretni in močni, zato imajo tudi
sobo za fitnes, kjer nabirajo kondicijo. Na gasilskih vajah se urijo, pridobivajo nova
znanja in razvijajo moč ter spretnost. Tudi nekateri prvošolci smo že mladi člani.

Po končanem ogledu smo se zahvalili z darilcem in pesmico. Gasilci so res naši
vzorniki, saj zmeraj nesebično priskočijo na pomoč, tudi če tvegajo svoja življenja.
Zapisala vodja tehniškega dne: Marija Mirnik
Fotografije so na ogled v galeriji.

