KAJ SO O REŠEVALNI AKCIJI POVEDALI DRUGOŠOLCI?
Videla sem gasilce, policiste, reševalce in vojake. Izvedela sem nekaj novega, da imajo vojaki zložljiv bivak.
Ob dogodku sem bila malo prestrašena, a mi je bilo vseeno všeč. (Anja Hedl)
Videla sem vse reševalne ekipe. Izvedela sem precej novega. Najbolj mi je bilo všeč, ko so prišli psi. (Tia
Mahorič)
Opazovala sem reševanje ponesrečencev. Zdelo se mi je zelo nevarno. Prvič sem videla policijski motor.
(Neja Šilak)
Opazoval sem gasilske avtomobile, vojaški avto, reševalni in policijski avtomobil. Izvedel sem, da ima
policija za pomoč pse. Spoznal sem naravne nesreče. (Jaka Voda)
Pri evakuaciji je bilo zabavno. Videla sem reševalce, kako so reševali ljudi. (Manuela Kvar)
Izvedel sem, da policijski jopič policista zaščiti pred udarci. Najbolj sem užival pri vojakih. Policijska
pištola se mi je zdela nevarna. (Jan Murko)
Naučila sem se, kako ravnam v primeru požara v šoli. Počutila sem se grozno, zlasti ko so na nosilih prinesli
ponesrečence. Zdelo se mi je nevarno. (Sofija Hrbinič)
Izvedela sem, zakaj imajo gasilci velikanske klešče. Nekaj novega so bili psi, ki so reševali ljudi. Preizkusila
sem vojaški bivak. Super je. (Mia Gojčič Kralj)
Videl sem reševalna vozila. Izvedel sem, da imajo gasilci tudi male avtomobile. Počutil sem se super. Pri
vojakih je bilo zanimivo nagradno vprašanje. (Jan Čurkovič)
Vstop v vojaški avto je bil fantastičen. Videl sem reševalna vozila in izvedel, kako jih uporabljajo. (Luka
Kokol)
Najboljši so bili policisti, nevarne policijske klešče. Počutil sem se dobro. Videl sem vojaški šotor in
reševalne pse. (Luka Raj)
Videla sem psa, reševalce, vojake, vojaški šotor. Všeč mi je bilo, ko so prišli gasilci s sirenami. (Blažka
Brlek)
Ko so prišli gasilci, sem se počutil žalostno. Izvedel sem, kako so naravne nesreče grozne. Najraje sem
opazoval kužke pri reševanju. (Jakob Plohl)
Videla sva gasilce, policiste, vojake in reševalce. Filmi o naravnih nesrečah so bili grozljivi.
(Tai Nahberger in Dora Skerbiš)
Bilo nama je všeč. Videla sva vojaške bivake. V gasilskem avtomobilu smo lahko hupali. Videla sva reševalne
pse. Počutila sva se dobro. (Tjan Kružnik in Urban Herga)
Videla sem reševalna vozila. Izvedela sem, da imajo policisti pse. Počutila sem se odlično.
(Enja Kirbiš)
Videl sem vojake in policijo. Najnevarnejša se mi je zdela vojska. Zlezel sem v vojaški bivak. Počutil sem se
dobro. Videl sem vsa reševalna vozila. (Tjaš Gavez)
Izjave je zbrala učiteljica Vanja Majcen.

