AHOJ HOLKY A KLUCI Z LUKAVICKÉHO HASIČÁKU, UŽ SE SNAD
BRZY POTKÁME, DO TÉ DOBY SI MŮŽETE V ČASE VOLNA
VYPLNIT UŽ ČTVRTÝ PRACOVNÍ SEŠTIT.
ZOPAKUJETE SI NEJRŮZNĚJŠÍ HASIČSKÉ I NEHASIČSKÉ
VĚDOMOSTI I DOVEDNOSTI, MOŽNÁ SE I NĚCO NOVÉHO
NAUČÍTE NEBO VYZKOUŠÍTE A HLAVNĚ SE DOBŘE POBAVÍTE.
AŽ SE ZNOVU UVIDÍME, TAK SI SEŠITY PROHLÉDNEME A
VYHODNOTÍME TY NEJZDAŘILEJŠÍ.

PŘEJEME HODNĚ ZDARU A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ!
VAŠI VEDOUCÍ

ATLETIKA
Atletika je sport, v němž se závodí v běžných pohybech člověka: běhání, chůze, skákání či házení
Co ti jde nejlépe? ………………………………………………...
Před každým cvičením je třeba se řádně
protáhnout. Zkus tuhle sestavu od Kábiče.
Zdenda je výborný fotbalista a běhání má v krvi.
Trénujte, a až se znovu uvidíme, uspořádáme
vám společný závod.
Připravte si dráhu 60 m. A změřte si,
jak nejrychleji ji zaběhnete.
Janča to stihne za 9 s.

Jaký je tvůj čas? ………………

a na závěr atletická abeceda:

Skok do dálky
Připravte si metr a startovní čáru pro skákání do
dálky. Dráha by měla mít prostor pro rozběh a
bezpečné a měkké místo pro dopad.
A nyní vyzkoušejte různé skoky a zapište si nejlepší
výsledky:

ZAJÍMAVOST:
Světový rekord ve skoku do dálky drží americký
atlet Mike Powell. Před 30 lety skočil úžasných
8,95 m. Dosud ho nikdo nepřekonal.

•

SKOK Z MÍSTA: ……………………………

•

SKOK Z MÍSTA SOUNOŽ: ……………………………

•

SKOK Z MÍSTA NA JEDNÉ NOZE: ………………………..

•

SKOK ZE TŘÍ KROKŮ: ………………………………

•

SKOK Z ROZBĚHEM: …………………………….

TOPOGRAFIE
Najdi cestu labyrintem pro jednotlivé značky
Doplň stupně k jednotlivým světovým stranám do
směrové růžice:

Dům, kde bydlí Káťa má vchod na východ.
Dokážeš zjistit na jakou světovou stranu je
orientován vchod do vašeho domu?
Vchod je na ………………………..

Prohlédni si mapu a napiš všechny topografické značky, které objevíš. Martina našla 12 druhů.

DOPRAVKA S NIKOU
Každý, kdo se pohybuje na silnici, ať už na kole, pěšky či autem, je účastníkem provozu a měl by znát
základní zásady bezpečnosti.
Auta s blikajícím modrým majákem jsou vozidla, kterým musí dát všechna vozidla i chodci vždy předost.
Vybarvi obrázek podle značek.

Dokážeš spojit název se správnou značkou?

PROJÍŽĎKA NA KOLE
Vezmi kolo a jeď se projet po okolí. Schválně se dívej
okolo sebe na dopravní značky. Jaké a kolik jich uvidíš?

Dbej při tom osobní bezpečnosti a
nezapomeň na ochranou přilbu!!!

Lenka pro tebe připravila nové bludiště a křížovku.

TAJENKA: ………………………………………….…..

Vybarvi obrázek hasičů při výjezdu k zásahu:

PREVENTISTA
Pečlivě si prohlédni obrázek garáže a napiš veškeré požárně bezpečnostní závady:

Pojmenuj jednoduché hasební prostředky:
1 ………………………………
2 ………………………………
3 ………………………………
4 ………………………………
5 ………………………………
6 ………………………………
7 ………………………………
8 ………………………………
V garáži na osobní auto může být uskladněno maximálně 40 litrů. Zaběhni
k vám do garáže a zkontroluj, jestli je tam vše v pořádku.
Kolik je u vás litrů?

…………..

Pamatuješ si optickou signalizaci?
Napiš k jednotlivým obrázkům, co který signál znamená.

Nápověda k úkolu v Soptíkově sešitu z února
Popsat obrázek mašiny z paměti není vůbec lehké. Zde ti Lukáš popsal, jak je to správně.
Můžeš se to doučit a klíďo v únorovém pracovním sešitě doplnit či opravit.

