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  Hasiči v mateřské škole. 

 

V úterý 16.února přišli 

za dětmi marklovické 

mateřské školy 

marklovičtí dobrovolní 

hasiči popovídat si o 

práci hasičů. 

Besedovali dvakrát – 

napřed v malém a 

středním oddělení a 

potom s většími. Ti 

nejmenší se Tomáše 

Betáka v pracovní 

uniformě napřed 

trochu báli, no za 

chvíli se čile zapojili do  

besedy. Hodně tomu 

napomohly paní učitelky, které své děti znají a vědí jak s nimi mluvit. Děti samy povídaly, že 

hasiči hasí oheň, řežou spadlé stromy, vytahují auta z příkopu. Vzpomněly si na všechno, co 
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se loni 

v Marklovicích 

stalo. Povodeň 

loni nebyla, 

takže na tu 

zapomněly. 

Potom jsme si 

povídali, jaký 

hasič musí být 

– odvážný, 

kamarádský a 

také silný. Aby 

byl silný, musí 

cvičit a také 

dobře jíst – 

maso, mléko, 

zeleninu, sýry, 

ovoce a podobně. O tom, jak hasiči cvičí, povídal malý Ondrášek, který chodí k hasičům do 

přípravky. Při takovém povídání čas strašně rychle ubíhá a tak jsme se s dětmi dohodli, že  

pro ně, až bude hezky svítit sluníčko, ještě něco připravíme. 
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Potom jsme šli 

k nejstarším 

dětem 

předškolákům.  

Někteří se ze 

začátku ještě 

trochu 

ostýchali, no 

za chvilku se 

rozproudila 

taková debata, 

že jsme žasli, 

co všechno 

děti ví a čeho 

si všimnou. 

Obzvlášť se 

některým  

nelíbilo, že jejich tatínek nebo maminka kouří.Nakonec si vyzkoušeli jaké to je mít na hlavě 

hasičskou přílbu. Shodli se, že mají ještě malé hlavičky a pro ně je přilba ještě těžká.  
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Pokud byste páni rodičové chtěli své děti přihlásit k nám do družstva mladých hasičů, kde se 

vaše děti vyběhají, vyskáčou a také naučí mnohé věci do života, kontaktujte p. Klenka 

Tomáše mob 737 346 831. Děti se scházejí každý čtvrtek od 15.00 v zimním období 

v tělocvičně marklovické školy. Více informací o nás na www.sdhdolnimarklovice.cz . 

Za SDH Dolní Marklovice St Rduch 

http://www.sdhdolnimarklovice.cz/

