Základní škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
Jívová 20,783 16, p. Dolany u Olomouce
_________________________________________________________________________________________________________________

Hasiči
Odpolední projekt od 13.00 hod do 15.30 hod
Dne 23. 10. 2007 v ZŠ Jívová
Cíl projektu: Seznámení žáků s činností hasičského záchranného sboru v obci, vojenských
hasičů na Libavé i ve státě.
Pomůcky: VHS Hasiči a integrovaný záchranný systém , CD – pro potřeby škol

Průběh projektu:
1. zahájení projektu
2. první skupina / 1.+2.+3. roč. = 20 žáků/– Návštěva požární zbrojnice v Jívové
/ beseda s panem Janíkem, prvním velitelem hasičů na Jívové/
druhá skupina / 4. + 5. roč. = 20 žáků/
aktivity:
1. video – Hasiči a integrovaný záchranný systém
2. prohlídka školy – kde jsou jaké hasící přístroje
- kde je hydrant, k čemu slouží
- hlavní uzávěr vody ve škole
- požární poplachové směrnice
- požární evakuační plán / i grafická část/
3. čtyři skupiny: napište co nejvíce případů, kdy může dojít k požáru
4. vyberte si jednu situaci a zahrajte , ostatní budou hádat co se stalo
3. výměna skupin
4. beseda s velitelem zásahu vojenských hasičů na Libavé / pan Libor Temlík/
- kdo řídí práci hasičů
- jak velitel rozděluje úkoly
- co všechno musí dělat hasiči
- jak se ohlásí požár – výjezd hasičů
- jak se stát hasičem
5. další:
a/ důležitá telefonní čísla 150 – hasičský záchranný sbor
155 – zdravotnická záchranná služba
158 – policie ČR
156 – městská policie
112 / všechny složky záchranného systému/
b/varovné signály: / seznámení v hodinách/
všeobecná výstraha – trvalý tón sirény 2 min. / CD – pro potřeby škol/
vyhlašuje se tehdy, kdy může dojít k ohrožení
katastrofa – kolísavý tón sirény 2 minuty / vyhlašuje se v případě, kdy došlo k ohrožení

nebezpečí zátopové vlny – přerušovaný tón 2 min. / povodně, protržení vodní nádrže
požární poplach – přerušovaný tón 1 min. nebo přerušovaný signál / jen pro jednotky požární
ochrany/
c/ složky integrovaného záchranného systému
hasičský záchranný sbor
jednotky požární ochrany obcí / dobrovolní hasiči/
zdravotnická záchranná služba
policie ČR
6. Závěr: co hasí hasiči? – vytvoříme veliký oheň ze svých těl
- co jsme dnes viděli
- koho jsme dnes slyšeli
- kde jsme dnes byli
- co jsme se dozvěděli zajímavého / nového/
Hodnocení projektu:
Pro seznámení dětí s prací hasičů jsme využili videonahrávku, kde postavička Hasík pozval
děti k hasičům, ukázal jim - jak to u nich vypadá
- jak se nahlásí požár
- co je to záchranný integrovaný systém
- co hasiči potřebují ke své práci
- kde se s nimi můžeme setkat
- jak mohou pomoci děti
- jaká jsou telefonní čísla
- jaká je statistika požárů způsobených dětmi
žáky video zaujalo, protože viděli konkrétní ukázky a nahlédli k hasičům.
Procházka po škole byla také velmi zajímavá. Děti hledaly hasící přístroje a všímaly si jak a
kde jsou umístěné a k čemu se používají. Našly také jeden hydrant u kterého jsme si vysvětlili
jeho funkci při požáru.
Beseda v jívovské hasičské zbrojnici byla také pěkná. Děti se podívaly do míst, kde ještě
nebyly a pan Janík jim povídal o vzniku hasičského sboru na Jívové a o dětech, které
soutěžily v hasičských kláních. Mohli si prohlédnout hasičské hadice i hasičské auto.
Druhou částí byla beseda s panem Liborem Temlíkem, tatínkem naší žákyně. Přijel spolu
s řidičem hasičského auta u nich na Libavé. Jeho povídání bylo zajímavé, ale nejvíce děti
zaujalo oblečení hasičů, které si mohli také vyzkoušet.
Na závěr jsme ze svých těl udělali obrovský plápolající oheň a v kruhu jsme si pověděli: co
jsme viděli, co jsme se dozvěděli, kde jsme byli a na co budeme vzpomínat.
další činnosti ve třídách:
1. třída:
- povídání o práci hasičů
- pracovní list psaní – hořící dům, děti dokreslovaly kličky – dým ohně
- co máme dělat, když hoří
- Vv malování : Hasiči
2. třída / 2.a3. ročník/
- procházka po světě čísel / 150,155,158,112/
- četba z knihy: Příběhy z blízka i okolí, příběh: Hrátky s ohněm
- křížovka k tématu požární ochrana
- samostatná práce do sešitu – práce s materiály od hasičů
3. třída / 4. a 5. ročník/

- sloh: Jak jsme byli u hasičů – vyprávění o projektovém dnu
- básně k tématu Hasiči
- pracovní list: „ procházka po světě čísel“
- diskuse na dané téma – přírodověda/ voda, oheň, vliv na životní prostředí/
- tělovýchovné aktivity:
Stezka odvahy – zdolávání překážek, rychlost, rozvoj obratnosti
Cvičení na žebřinách s lavičkami – procvičování odvahy, jistoty při pohybu ve výšce,
obratnost

výstupy – práce dětí

Odpoledne s hasiči
V úterý po vyučování nám začal projekt „ Hasiči“. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin.
My, první skupina jsme se šli dívat na film o hasičích. Viděli jsme jak se máme zachovat nebo
jak máme reagovat při požáru. Potom jsme se šli podívat po škole, kde máme umístěné hasící
přístroje. Když přišla druhá skupina, šli jsme se my podívat do hasičské zbrojnice. Tam na nás
čekal pan Janík. Byl to první velitel hasičů na Jívové. Vyprávěl nám o hasičích i o dětech, co
se staly hasiči a dělaly různé hasičské soutěže. Pan Janík nám ukázal některé fotky těch dětí,
jak soutěžily. Kdo chtěl, mohl jít do hasičského auta a vyzkoušet si, jak řidič hasičského auta
to má těžké, když ho řídí. Po besedě v hasičské zbrojnici jsme se vrátili do školy, kde už byl
pan Temlík, tatínek Monči Temlíkové. Pan Temlík je velitel zásahu u vojáků na Libavé a se
svým kamarádem, řidičem hasičského auta, nám ukázali, co musí mít každý hasič na sobě.
Oblečení si kluci zkusili a pak už skončil náš projekt. Mě se to líbilo, hlavně vyprávění pana
Janíka a pana Temlíka.
Marcela Šestáková, žákyně 5.ročníku

Už známe hasiče
Hana Španbrgerová
V jedno hezké úterý
hasičský program jsme měli.
Nejdřív jsme si prošli celou školu
a objevili jsme šest hasičských přístrojů.
Pak jsme se dívali na dívídíčko
a poučili jsme se ještě maličko.
Šli jsme také do hasičské zbrojnice
a dozvěděli jsme se o chlup více.
Kolem třetí přišel také pan Temlík,
a ten se fakt dobře oblík.
Oblekl si svou uniformu
a dovezl nám hasičské obleky,
ty jsme si někteří ještě oblekli.
A to je vše z našeho hasičského úterý,
které jsme si všichni dobře užili.

Stateční hoši

Nikola Adámková
Ve středu prvního, siréna zahouká,
Víme asi všichni co, to znamená.
Zkouška sirén požárních,
Když slyším ji, přejde mne smích.
V sobotu, když jdu spát
A uložím se, tak akorát
Zazní ten zvuk a je tu hluk.
Hasičům to signál dává
utíkají levá, prává.
Když jsou všichni pohromadě,
Mají po dobré náladě,
Ale v duchu jsou v pohodě.
Nasedají do auta a jedou do boje!
Nad ohněm vyhrají, strach z něho nemají.
Voda je pomocník,
Nad ohněm zvítězí a oheň uhasí.

