
na wynos

PRZESTĘPCZOŚĆ© www.polskinawynos.com

NAPAD NA BANK - PRACA W PARACH
Co wydarzyło się najpierw, a co potem? Puzzle.

Pracując z partnerem/partnerką, proszę spróbować ustalić kolejność zdarzeń 1-19.

“Co się  tak grzebiesz!” - krzyczy napastnik.

 “No i co pan robi? Jakby to naprawdę  był  napad, już  by pan nie żył” - mówi i 

“Dawaj pieniądze!” - wrzeszczy.

Do banku wpada trzech zamaskowanych mężczyzn z bronią.

innemu pracownikowi udaje się włączyć alarm i zablokować mikrosejfy.

Jeden z napastników podbiega do kasjera i mierzy do niego z pistoletu.

Kasjer roztrzęsionymi rękami otwiera kasę.

Kiedy pieniądze spadły już na ziemię, jeden z bandytów zdejmuje kominiarkę  i patrzy na kasjera:

Ludzie i pracownicy banku zaczynają panikować. Niektórzy krzyczą.

Mężczyźni mają na głowach kominiarki. Krzyczą: “Ręce do góry! To jest napad!”

Napastnicy również zaczynają krzyczeć: “Wszyscy na podłogę” i grozić bronią. 

nikomu nie spadł włos z głowy. Nie trzeba zabezpieczać śladów.

Pieniądze opadają na ziemię. W tym samym czasie

1 Pracownicy banku wykonują swoją pracę niczego nie przeczuwając.

Spanikowany kasjer nie potrafi zachować spokoju. Wyrzuca pieniądze w górę.

19 To był tylko symulowany napad w ramach szkolenia antynapadowego.

wymachuje atrapą broni.

Zestresowani pracownicy oddychają z ulgą.

Złodzieje nie ukradli pieniędzy,
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