
 

 

RAVNANJE OB POŽARU IN OBISK GASILSKE POSTAJE 

(prvi tehniški dan prvošolcev) 

 

V četrtek, 21. oktobra 2022, smo s prvošolci izvedli prvi tehniški dan. Oktober je 

mesec požarne varnosti in veseli smo, da nas gasilci vsako leto lepo sprejmejo 

in si vzamejo čas za nas. Tudi letos je bilo tako.  

V učilnici smo se najprej zbrali v jutranjem krogu ter se pogovorili o dnevu, ki bo 

malo drugačen kot običajen šolski dan.  

Učenci so z zanimanjem prisluhnili zgodbici JEŽEK SNEŽEK IN POŽAR ter 

spremljali ilustracije na projekciji. Nato smo zgodbico obnovili in ponovili, kako 

ravnamo, če pride do požara in na kaj moramo biti pozorni, da do njega ne pride. 

Klicna številka gasilcev je 112, kar naši prvošolci vedo že iz vrtca.  

Otroci so pripovedovali tudi o svojih izkušnjah. Na internetu smo si ogledali kratko 

gasilsko reševalno akcijo Požar v bloku. 

Po malici ob 10.00 smo se z učenci obeh razredov odpravili na gasilsko postajo. 

Pričakali so nas gasilci: gospod Jože Gruber, Matjaž in Matej. Pozdravili smo jih 

s pesmico in z darilcem, ki so ga učenci naredili pri RAP ROČNE SPRETNOSTI.  

 

 



Dodali smo še dva srčka za 1. A in 1. B-razred z jesenskima listoma in napisom 

GASILCI STE NAŠI VZORNIKI, SAJ IMATE VELIKO SRCE. 

 

 

 



Najprej smo si ogledali dvorišče z različnimi gasilskimi avtomobili, stavbo z 

velikimi garažnimi vrati in s stolpom. Nato smo se razdelili v dve skupini. Učence 

1. A je vodil gasilec Matjaž, učence 1. B pa gasilec Matej. 

 

 

 

 



 

 

Na dvorišču in v garaži smo si gledali različne gasilske avtomobile in njihovo 

opremo. Učenci so izvedeli, čemu je namenjena in kaj vse počnejo gasilci. 

Posebej zanimiv je bil avtomobil z lestvijo in s kabino, v katero so lahko učenci 

tudi vstopili.  

 

 



 

 

Ogledali smo si notranjost gasilske postaje. Spoznali smo delo poklicnih gasilcev 

in gasilcev prostovoljcev. Povedali so nam, kako ravnajo gasilci, ko prejmejo klic 

na pomoč, slišali smo sireno. Opazovali smo različna gasilska oblačila, učenci so 

si lahko pomerjali gasilsko čelado.  

 

 

 



 

 

Vsebine so bile podane na zanimiv način, učenci so pridobili nova znanja in 

izkušnje. HVALA gasilcem – g. Matjažu, g. Mateju in g. Jožetu!  

 

 

 

Ob koncu obiska smo naredili skupinski fotografiji in se poslovili s pesmico. 



 

 

 

 

Dejavnosti smo nadaljevali v učilnici. Ob ogledu PP Gasilska postaja Ravne smo 

ponovili, kar smo videli in se novega naučili. Učenci so v zvezke napisali naslov 

današnjega dne. Po opazovanju so pobarvali gasilski avtomobil in gasilca na 

učnem listu, doma pa narisali risbico na temo Požar.  

 

Besedilo in fotografije: Marija Mirnik, vodja tehniškega dne 


