Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos
2a klasės mokiniai,
mokytoja V. Patlapienė

LAIŠKAI UGNIAGESIAMS

Kiekviena Jūsų diena - iššūkis, reikalaujantis daug
drąsos ir pasitikėjimo.
Tegul nepritrūksta sveikatos , stiprybės, drąsos ir
profesinės sėkmės. Tegu žmonių pasitikėjimas ir
pagarba lydi Jus visą gyvenimą.

2020 m.

Gegužės 4 d. Kaišiadorys
Brangūs Ugniagesiai,
Pirmomis savo laiško eilutėmis noriu Jus visus pasveikinti
su Šv. Florijono diena, padėkoti Jums už sunkų, bet labai
reikalingą ir kilnų Jūsų darbą. Ačiū Jums!
Rašau laišką turėdama daug klausimų. Iš kur Jūs semiatės
tiek daug drąsos? Kaip nebijote ugnies? Ar geras jausmas daryti
gerą, gelbėti? Kokia įsimintiniausia Kaišiadorių ugniagesių
darbo diena?
Prieš kelis metus, dar būnant darželyje, buvome atėję į Jūsų
darbo vietą. Labai patiko. Gal būtų galimybė pakartoti
ekskursiją, dar kartą išgirsti Jūsų pamokymus, pamatyti
automobilius ir įrangą? Būtų šaunu!
Linkiu kuo didžiausios sėkmės Jums Jūsų sunkiame, bet
įdomiame, reikalingame darbe. Siunčiu geriausius linkėjimus.
Paula Marcinkevičiūtė

Mieli ugniagesiai,
Jūsų darbas yra labai atsakingas ir sunkus. Ne
kiekvienas galėtų dirbti jūsų darbą. Jūs esate labai
drąsūs, nes gelbėjate žmonių gyvybes. Kai atsitinka
nelaimės, visų žvilgsniai ir viltys – į Jus ugniagesius.
Noriu padėkoti Jums ir pasakyti ačiū, kad
tarnaujate žmonėms.
Linas Rabačiauskas

Mieli ugniagesiai,
Noriu Jums padėkoti už Jūsų sunkų darbą. Ačiū,
kad Jūs gelbėjate gyvybes. Kai aš užaugsiu būsiu
ugniagesys. Gelbėsiu žmones ir gyvūnus. Sėkmės
darbuose.
Tajus

Mielas ugniagesy,
Aš esu antros klasės mokinė Liepa. Noriu tau
pasakoti kaip aš saugausi nuo gaisro. Mano namuose
yra dūmų garso signalas. Jeigu namuose kiltų
gaisras, aš išgirsčiau signalą ir išsigelbėčiau iš namų.
Aš niekada nežaidžiu su degtukais, nes labai bijau
gaisro.
Noriu Tave pasveikinti su Tavo švente, Šv.
Florijono diena. Noriu tau palinkėti daug sveikatos ir
drąsos.
Liepa

Mieli ugniagesiai,
Mano vardas Liudvikas. Esu 2A klasės mokinys.
Noriu Jums padėkoti, kad saugote mus ir gamtą.
Taip pat noriu palinkėti jums sėkmės ir kad
nesusižeistumėt dirbdami tokį atsakingą darbą.
Liudvikas

Brangūs ugniagesiai,
Jūsų darbas labai sunkus ir atsakyngas . Darbe
daug streso ir pavojų. Jūsų profesija labai reikalinga.
Esame dėkingi už Jūsų kilnų ir pasiaukojantį darbą.
Ačiū.
Vesta Tebėraitė 2a klasė

2020-05-04
Mieli Ugniagesiai !
Aš esu antrokas ir žinau koks sunkus darbas
ugniagesių. Suprantu, kaip reikia elgtis, jad neivyktų
gaisras. Reikia atsargiai elgtis su degtukais, dujomis.
Degtukai ne žaislai, geriau jų visai neimti į rankas.
Elektros prietaisų negalima jungti be suaugusiųjų
priežiūros, nes gali kilti gaisras, o tai yra labai baisu.
Aš linkiu ugniagesiams, kad kuo mažiau būtų
gaisrų, kurių jie lekia gesinti.
Nandas

Mielieji Ugniagesiai,
Rašydama šį laišką aš noriu padėkoti už Jūsų
didvyrišką darbą. Ir noriu pasveikinti su Ugniagesių
diena.
Jūsų drąsa ir stiprumas išgelbėja daug žmonių
gyvybių. Aš visada pagalvoju kaip Jūs nebijote tos
karštos ir mirtinos ugnies liepsnų? Iš kur pas Jūs tiek
drąsos? Mano svajonė yra bent vieną kartą
pravažiuoti Jūsų didele, raudona mašina.
Linkiu ir toliau likti drąsiems, gelbėti ir padėti
nelaimės ištiktiems žmonėms. Jūsų pagalba labai
vertinama. Sėkmės darbuose, būkite atsargūs!
Orinta Juzėnaitė
Kaišiadorys

Gerbiami ugniagesiai,
Kaip jums sekasi darbe? Ar būna, kad kyla
nesklandumų?
Man dar nebuvo prireikę ugniagesių pagalbos.
Aš mokausi antroje klasėje, tad žinau kaip reikia
elgtis su ugnimi ir būnu atsargus.
Linkiu Jums sėkmės darbe, sveikatos ir būti
atsargiems! Iki pasimatymo.
Augustinas

Ugniagesy,
Kai užaugsiu noriu būti ugniagesiu. Nes tai pati
geriausia profesija. Ir man pati geriausia,nes
galėsiu gelbėti gyvybės, padėti žmonėms. Juos
saugoti ir apginti.
Kajus Navardauskas

Sveiki ugniagesiai,
Ačiū, kad dirbate tokį sunkų darbą. Padedate
žmonėms ištikus nelaimei. Gesinate gaisrus,
gelbėjate skęstančius.
Aš žinau, kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai.
Negalima žaisti su degtukais, laužą galima kūrenti
tik laužavietėje, miške nepalikti sudužusių stiklų. O
maudytis ežere tik prižiūrint suaugusiems.
Sėkmės Jums darbe ir būkite sveiki.
2A klasės mokinė
Beatričė Rauluševičiūtė

Ugniagesy,
Džiaugiuosi, kad yra tokių gelbėtojų. Jūs
gesinate miškus, namus,... Viską. Jūs patys geriausi,
be jūsų mes niekas. Kol esate jūs, mes esame stiprūs.
Ačiū už viską.
Armandas Drauciunas

Labas ugniagesy,
Sveikinu Tave su ugniagesių diena ir linkiu daug
stiprybės Tavo darbe!
Jūsų darbas labai pavojingas ir sunkus. Jūs
gelbėjate žmones iš gaisrų, gesinate pastatus,
degančius laukus, gelbėjate gyvūnus.
Dėkoju už Jūsų drąsą ir pasiaukojimą.
Eimantas Misevičius

Padėka ugniagesiams.
Sveiki mielieji ugniagesiai. Noriu Jums
padėkoti, kad padedate įvykus nelaimei ar gaisrui.
Kad saugote mane ir mano artimuosius. Kad
gelbėjate visus patekusius į nelaimę .
Ačiū, kad esate su mumis.
2 a klasė Tautvydas Pečiūra

