AHOJ HOLKY A KLUCI Z LUKAVICKÉHO HASIČÁKU, ZDE MÁTE
NA DLOUHÉ CHVÍLE UŽ TŘETÍ PRACOVNÍ SEŠTIT.
ZOPAKUJETE SI NEJRŮZNĚJŠÍ HASIČSKÉ I NEHASIČSKÉ
VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI, NĚCO NOVÉHO SE NAUČÍTE A
HLAVNĚ SE DOBŘE POBAVÍTE.
AŽ SE ZNOVU UVIDÍME, TAK SI SEŠITY PROHLÉDNEME A
VYHODNOTÍME TEN NEJZDAŘILEJŠÍ.

PŘEJEME HODNĚ ZDARU A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!
VAŠI VEDOUCÍ

TÁBORNÍK
Táborník umí perfektně postavit stan a rozdělat oheň. Zkus přiřadit názvy ohnišť k obrázkům:
1. rožeň
2. strážní oheň
3. pyramida
4. pagoda
5. kotlík na kamenech
6. hranice
7. kanadský krb
8. závěs na kotlík

Lenka pro vás připravila tajenku. Zvládneš ji vyluštit?

TAJENKA: …………………………………..
Táborník se také báječně vyzná v české přírodě. Vyzkoušej to taky. Napiš názvy zvířat a rostlin na obrázcích?

TAJEMSTVÍ :

VELIKONOCE
VYBARVI OBRZÁZEK – každé políčko barvou podle uvedeného čísla
Znáš nějakou velikonoční koledu? Napiš ji:

Jakou cestu si má koledník vybrat? Která je správná a
nejkratší?

Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek. Víš, co to znamená?
……………………………………………………………………….
Jaké datum letos vychází na Velikonoční pondělí? ……………..
Umíš doplnit názvy dnů a zvyky ve velikonočním týdnu?

Vyběhli ven, namaluj a zahraj si
našeho velikonočního panáka :)

RADISTA
MORSEOVKA
Každý správný radista zná morseovu abecedu.
Každé písmenko lze vysílat pomocí krátkých a
dlouhých signálů. K zapamatování slouží tak
zvaná pomocná slova.
Mezi písmenka se dává /
mezi slova //
Zkus vyluštit tuto zprávu:
. - /. . . . / - - - / . - - - // - . - / . - / - - / . - /. - . / . - / - . . / .

Sem napiš nějakou vlastní. Třeba tvé jméno:

VOLÁNÍ NA TÍSŇOVOU LINKU
Pamatuješ si, jaká jsou čísla na linky tísňového volání?
Je důležité zachovat klid a mluvit
pomalu a srozumitelně.
Pokud si na vše nevzpomeneš,
neboj se, operátor se tě zeptá.
KDO VOLÁ – řekni své jméno
CO SE STALO – popiš událost, která
se stala
KDE SE TO STALO – uveď místo
události (adresu)
INFORMACE O ZRANĚNÝCH:
známe-li jména, pohlaví, věk, jejich
počet, zdravotní stav atd.
A nyní si to zkus natrénovat. Sežeň si parťáka, s nímž si budete volat a vyrobte si vlastní vysílačky.
Výroba telefonu podle Niky:
Budeš potřebovat 2 plastové kelímky (2 plechovky) a silnější provázek.
Do dna uděláme dírku. Dírkou provlékneme provázek. Na konci uděláme uzlík, aby se z dírky nevyvlékl. Délka
povázku je na vás. Nejvíce srandy si užijete, když bude provázek tak dlouhý, aby mohl být každý v jiné místnosti a
neviděli jste na sebe. Teď stačí, aby na jednom konci jeden mluvil a druhý zaznamenal zprávu. Hurá do toho!
Na následujících obrázcích jsou příklady různých situací. Nejdříve se na obrázek pořádně podívej, rozmysli si, na jaké
číslo bys v tu chvíli volal, zvedni kelímek a zkus to. Parťák na druhé straně bude hrát operátor. Ten ti na oplátku zkusí
správně poradit, jak se v té situaci zachovat.
Obrázky můžeš vybarvit a na displej telefonu napsat číslo tísňové linky, které k obrázku patří. Až vyzkoušíš všechny
nápady z obrázků, vymysli si situace vlastní.
Různě v sešitě najdeš další zašifrované zprávy. Janča si pamatuje už skoro všechna písmenka morseovky.
Kolik si jich pamatuješ ty? …………

Zde najdeš zadání na úkol z poslední stránky, který pro vás připravila Káťa. Musíš si ho, ale nejdříve vyluštit 😊

TRÉNINK POZORNOSTI
Víš, co potřebuje hasič Zdenda k zásahu?

Ostatní věci škrtni.

Vybarvi obrázek pastelkou, ale vždy jen ta políčka s tečkou. Co je na obrázku? ……………………………….

OPTICKÉ KLAMY
Kolik má slon na obrázku nohou?

Jaké zvíře je na obrázku?

Co se stane, když se díváš na tečku a odtáhneš se?

