
Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Podnanos ima že dolgo zgodovino, saj prvi podatki o 

ustanovitvi društva segajo že v leto 1892, zato ne čudi, da so nas v mesecu požarne varnosti  

gasilci iz PGD Podnanos lepo sprejeli medse. 

V petek, 21. 10. smo se otroci iz vseh treh skupin vrtca Podnanos odpravili do bližnjega 

gasilskega doma, kjer so nam prostovoljni gasilci  predstavili svoje delo, opremo in vozila. 

Najprej so nas povabili do njihovih 

garderob, kjer so nam pokazali in predstavili 

različne uniforme. Ni namreč vsaka primerna za 

vsako intervencijo. Seveda niso pozabili niti na 

čelade, ki so bile vsem zanimive. 

Pri predstaviti so sodelovali kar štirje 

prostovoljni gasilci, zato je bil na razpolago 

cel gasilski vozni park. Veliko navdušenja in 

radovednosti so otroci pokazali pri 

raziskovanju novega vozila, ki so ga v PDG 

Podnanos uradno sprejeli pred nekaj meseci, 

ob praznovanju 130. letnice obstoja društva. Gasilci so si res vzeli čas in vsakemu otroku 

pomagali do sedežev, se z njimi 

pogovarjali in odgovarjali na naša 

vprašanja. Med drugim je otroke tudi 

zanimalo, če bi lahko slišali sirene in 

videli lučke. Kaj mislite, so jim ugodili? 

Seveda so! Čeprav je bilo precej glasno, 

sirene niso prestrašile niti najmlajših 

otrok. Ob besedi ''gasilci'', otroci poleg 

ognja in vozil pomislijo tudi na vodo. 

Prostovoljni gasilci so otrokom 

omogočili, da so preizkusil tudi gasilski 

ročnik in z njim špricali vodo.   



Za konec pa so nam pripravili 

še presenečenje. Prikazali so nam 

namreč pravilen potek gašenja 

ognja z gasilnim aparatom. Še pred 

tem pa so predstavili pravilno 

uporabo gasilnega aparata. Starejši 

otroci so že poznali teorijo, saj so 

se o tem veliko pogovarjali v 

skupini, sedaj pa so videli še kako 

to deluje v praksi.  

 

 

V vrtec smo se vračali polni novih vtisov in kot, da sam obisk ne bi bil dovolj, so gasilci 

za vsakega otroka pripravili še vrečko presenečenja za domov. 

Res hvala vsem skupaj in vsakemu posebej za pripravljenost predajati znanje naprej. 

Kdo ve, morda se prav med našimi predšolskimi otroci skrivajo naslednji prostovoljni 

gasilci … 

 

                                                                              Strokovni delavci vrtca Podnanos 

 


