
Bělotínské školáky navštívilÍ hasiči
Pomoci funcujiciho prcven

tivního plogramu je moŽné
snÍŽit po.et mirnořádných
události a zraněni pii nich
nebo .jim piedejtt. Prosran
Výchova děti v oblasti poŽár.
nl ochrany a ochrany obwa-
telstva je cileně směřována
předevŠlm na základních Ško.
láchna Žáky 2. a 6. třid a sklá.
dá se ze dvou výukových ho

PrvnÍ .ást je zaměřena ua
děti ve věku 7 az 10let' Dětem
jsou předneseny základnÍ in
fořmace a poznatky 2 oblasti
poŽárni ochrany a ochrany
obyvatelstva, ato ve dvou vy-
uČovaclch hodlnách' Děti se
naučÍ, jak piivolat pomoc v
piipadé' Že se dostanou do
blizkosri poŽáru' jak mohou
rozpoznat jiné hlozÍcÍ nebez.
peči a jak se majÍ zachovat v
situaci, kdy se samy ocitnou v
minořádné situaci. Nakonec
si prohlédnou a obléknou zá.
sahový oblek, čÍnŽ u nich do.
jde ke sniŽenÍ obavy z výzbro.
je a výstroje hasiče. Dá]e se
děti dozvědÍ' co znamená
zvt'k sirény (varovný signál),
jak se majl zachovat při za'
zněnÍ zvuku siréDy (várov

némsi8nálu) a co si majivzÍt s
sebou při opušténi bytu apod'

Druhá Část je určena détem
Ve věliu 11aŽ 14let' výuka je
dop]něna o 1émata zdravově
da' požámi plevence v přÍřo
dě, lesni poŽáry, základy prv
ní pomoci při popáleninách a
intoxikaci kouřem' Détl se
také dozvědÍ. co dělat v přjpa.
dé' kdy jenatÍzena€vakuace z
mista byďiŠtě, zásady opuŠ

téni bytu v připadě evakuace'
zásady ochrany osob při úni
ku nebe,pečných látek'
ochrany osob v zamořeném
prosttedi a co jsou to pro
středky improvizované
ochrany osob' Nakonec výu.
kyj€ zařazen krátký test nebo

co obnáŠi pIáce hasičů, se
tedy děti dozvěděly při ná
vštěvě hasičú ve Škol€. se.

známi]i je s h]avními úko]y
hasičskébo povolání, povídá.
nÍ zaměřili na konkrétnÍ situ.
ace' PouČili děti o chováni pŤi
jednotlivých událostech.
Prvnim lématemby]ypoŽáry'
jejich vzni} a šÍřenÍ' způsoby
chovánÍ v přÍpadě vzniku po
Žáru' záchrana Životů' úniko
vé východy' Dét€m se snaŽili
vštÍpit do h]a\Tpravidla' kte-
ráje při požáru nutné dodrŽo.
Vat. Jejich práce obnáší také
výjezdy k autonehodám, při
ktelých je rnnohdy nutné vy
prostii zranóné osoby' po
skytnout p m pomoc, za.
bránit úniku kapalin a jedo.
vatých látek' HasiČi pomáha.
jl kde mohou' při povodních'
pii záchfaně osob ve výta.
zÍch' ve výškách'.. v závěru
piednášky nám byto nabid
nuto pozvánÍ na poŽárni sta
nicido Hranic.
ve středu na oplátku na

vštivili žáci 2' a 6. 1ř'dy naši
Školy poŽárni stanici HasiÓ.
ského záchmnného sboru
o]omouckého kf aj€. PoŽámí
stanice v HranicÍch je velká'
prostorná a moderně vybave
ná. Rozverné děti zajimalo'
jak se rnohou dostat k hasi

Čům' v kolika letech, zdajsou
náročné fyzické testy a také
např' jal je těŽká prácovní
kombinéza' Na stanici si děti
prohlédly veŠkerou techniku,
poŽárn' auta i s výbavou. Po
těŽkaly si hydraulické kleŠtě.
vyzkoušely si nákrČnÍ korzet'
Hasiči jim dovolili sezenÍ v
poŽárnich autech' a tak si děti
sedly ,á volant' některé i s
piilbami na hlavách. Na poČi
tači Žáci zhtédli výukový rna'
t€riál o chovánÍ při nehodě a
požáru' plohléďi si posilovnu
či odpoČinkovou mÍstnost'
Hasičijim na ukázku spustiti
alarm a předvedli poplach i s
jÍzdou po tyči z hornihopatra
dolů' Děti ve]ni udivoval
fakt, Že celá přÍpfava na \,li'
jezd musÍ být zvládnuta do 2
mmut, ve dne v noci. E*urze
se všem moc 1Íbila a zÍskané
praktické inforrnace Žáci j istě

Děkujeme mistnim hasiČům
za pouČné a zábavné sezná.
menl s jejich povolánim' 2a
jejichochotu se s námipodělit
o pÍÍjemné i ty méně pěkné
záŽitky a za netradičně strá
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