
DAN POŽARNE VARNOSTI – 5. razred 
 
Zelo, zelo mi je bilo všeč. Najprej smo se razdelili v dve skupini. Mi smo si najprej 
ogledali rešilni avto. Potem so nas s košaro po lestvi dvignili 16 metrov. Nato smo si 
ogledali jeklenke, v katerih je bil zrak. Povedali so nam veliko novega. Pogledali smo 
še avto, ki se imenuje petka, saj je zelo velik. Videli smo tudi najmanjši gasilski avto. 
Eden od gasilcev nam je pokazal, kako se spustijo po drogu. Vsak od nas je poskusil 
pogasiti tudi nekaj ognja. Cel dan požarne varnosti je bil zelo zanimiv. Morda bom 
nekoč gasilka. (Ana Vajs, 5.a ) 
 
  
V petek smo se odpeljali v gasilski dom. Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko smo se 
Ema, Liza, Maša in jaz, Klara, dvignile 16 m v zrak. Ti občutki so bili razburljivi. Všeč 
mi je bilo tudi, ko so nam razkazali gasilski avto. Šele danes sem videla, koliko stvari 
potrebujejo gasilci. (Klara Arnšek, 5.b) 
 
Dan požarne varnosti je bil zelo zanimiv. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se dvignili 11 
metrov v zrak. Pokazali so nam laboratorij, v katerem so bile jeklenke napolnjene s 
kisikom. Ogledali smo si tudi gasilne tovornjake. Gasili smo tudi ogenj. Če bi bilo 
malo bolj toplo, bi bil zame ta dan popoln. (Arman Alibašić, 5. a) 
 
 
V gasilskem domu je bilo zelo dobro. Všeč mi je bilo, ko smo se v košari spuščali po 
lestvi. Tam se je Karina zelo tresla, saj jo je bilo strah. Ni se mi zdelo pravično, ker so 
se učiteljice peljale kar 40 m visoko. (Maruša Jenkole, 5. b)  
 
 
Zjutraj smo se dobili v razredu. Pogovarjali smo se o naravnih katastrofah. Odšli smo 
na malico, nato pa na Jesenice. Tam je bil gasilec, ki nam je pokazal rešilni in gasilni 
avto. Nato je sledil najboljši del. Peljali so nas z gasilsko lestvijo v zrak. Ko smo 
zaključili, smo odšli v sobo, kjer imajo plinske jeklenke. Vse so nam razložili. Za 
konec smo pogasili majhen ogenj. Bilo je zelo zabavno. Ta dan bi z veseljem 
ponovila. (Ana Šebat, 5.a ) 
 
 
Danes smo imeli DAN POŽARNE VARNOSTI. Z avtobusom smo se odpeljali na 
Jesenice. Tam so nam pokazali gasilsko opremo, gasilske tovornjake, avtomobile…  
Vsak je lahko tudi pogasil požar.   
Ni pa mi bilo všeč, ker je deževalo. (Urban Sedlar, 5. b)   
 
Bili smo na Jesenicah. Tam smo se dvignili z lestvijo, šli v gasilski avto, gasili ogenj in 
videli jeklenke. Najbolj sem uživala, ko smo se z lestvijo dvignili v zrak. Tudi sama bi 
bila rada gasilka. (Julija Borštnik, 5. a)  
 
Najprej smo šli na avtobus, ki nas je odpeljal v gasilski dom na Jesenice. Tam so 
nam pokazali sekire, akumulatorje, električne klešče, motorke. Potem se je gasilec 
spustil po drogu. Šli smo gasit ogenj in razgledali smo se po štabu.  
Nazadnje smo se še z lestvijo dvignili visoko v zrak. (Jaka Marolt,5. b)  



Zjutraj je v razredu vsaka skupina predstavila svojo temo. Nato smo šli na Jesenice. 
Tam smo si ogledali reševalno vozilo in se dvignili z lestvijo približo 12 m. Pogledali 
smo jeklenke in maske. Ogledali smo si vozilo 5. Pokazali so nam tudi kombi,  
ki je vedno prvi na kraju nesreče. Videli smo tudi, kako hitro se obleče gasilec. Na 
koncu smo pogasili še ogenj. Nato pa je bilo konec. (Kristina Paščinski, 5. a) 
 
 
Danes smo šli v gasilski dom na Jesenice. Tam so mi bili zelo všeč tovornjaki, 
kombiji in gasilsko orodje. Skoraj najbolj všeč pa mi je bilo, ko smo lahko gasili ogenj. 
Potem so nas dvignili z gasilsko lestvijo. Bilo mi je zelo všeč, razen to, da so se le 
učiteljice lahko povzpele čisto do konca lestve. Potem sem bil tudi jaz skoraj največji 
srečnež, saj so me dali na nosila. Nazadnje smo pogledali še laboratorij z veliko 
stvarmi. (Vid Simonič, 5. b) 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 



 
 
 


