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HASICÍ PROST EDKY

Být hasi em je sen nejednoho kluka. Ale kdyby doopravdy za alo ho et, t eba na tábo e, dokázali 
byste si s ohn m poradit? A víte, co d lat, abychom požáru zabránili?

Motivace:

Obrázky hasicích prost edk , skute né hasicí prost edky k likvidaci požáru, pom cky na simulaci 
požáru v místnosti (kou ,  guríny, prost radla, v dra atd.).

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

V první ásti si vedoucí p ipraví povídání o protipožární ochran  (formou diskuse s d tmi nebo 
formou kvízu, témata by m la být pro d ti opakováním):
• zásady správného rozd lávání ohn ; 
• bezpe né chování u ohn ;
• typy a zp sob použití hasicích prost edk ;
• jak voláme hasi e;
• jak se chovat p i evakuaci;
• zásady první pomoci p i popáleninách, nadýchání kou em.

Mnohem zajímav jší pro d ti bude návšt va u místních hasi . Rádi vám umožní prohlídku techniky, vysv tlí d tem, 
jaké hasicí prost edky se k emu používají, co obnáší práce hasi e – krom  hašení požár  a jejich prevence také 
výjezdy k dopravním nehodám, akce na ochranu vodních tok  atd., zajímavým zp sobem vysv tlí d tem i protipožární 
opat ení, prevenci.

Hry pro dopln ní tématu:

Ho ící chata 

Hra vhodná na tábor nebo víkendovku – do terénu. V blízkosti tábora vedoucí „založí požár“ – rozd lá ohe . D ti 
dostanou informaci, že v bezprost ední blízkosti tábora ho í chata. Vedoucí pak nechá  hrá e jednat a pozoruje, jak si 
po ínají. Zapisuje si zajímavé momenty, zásahy, iniciativu. Po skon ení hry je nutné provést re  exi, tzn. vyhodnotit, 
co bylo správn , co špatn . Jak se hrá i cítili? M li strach? Už n kdo podobnou situaci zažil? Co by nyní ud lali jinak, 
lépe?

Požár v klubovn

Vedoucí v klubovn  simuluje „požár s hustým kou em“ ve chvíli, kdy jsou d ti venku. Pak je zavolá (domluvený 
hrá  nebo instruktor p ib hne k ostatním, vyvolá paniku). Úkolem je požár zvládnout, zjistit, jestli v klubovn  nikdo 
nez stal, zavolat pomoc. Pátra i si p i vstupu do zakou ené místnosti zakrývají nos mokrým kapesníkem. Pohybují 
se nízko p i podlaze. Namo í si vlasy. Mají-li projít ohn m a jiskrami, použijí mokré prost radlo nebo ásti od vu 
jako ohnivzdorný pláš . Osoby, které omdlely, (vycpaní panáci nebo instrukto i) jsou na r zných místech v klubovn . 
Hrá i je odtáhnou do bezpe í, poskytnou jim první pomoc. Jiní hrá i se snaží ohe  uhasit (nosí nap . kbelíky s vodou), 
vypnou p ívod elekt iny nebo plynu, jiní p ivolají hasi e. Hra je asov  omezená – ukon í ji p íjezd hasi . Na záv r 
op t provedeme re  exi, co bylo správn , co špatn . M žeme požádat o sou innost n koho z hasi , aby byl h e 
p ítomen a d tem pak sám ekl, co ud laly dob e a co špatn , na co si dát pozor, v jakém p ípad  rad ji neriskovat 
vlastní zdraví nebo život.

Poznámka: pro výrobu bezpe ného kou e je nejlepší použít generátor mlhy (používá se na diskotékách), který produkuje 
zdravotn  nezávadnou mlhu, ve které mohou „živé  guríny“ bez problém  ležet, dokud je hrá i nenajdou.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství, P ekonání, Pomoc.

Provedení:

as p ípravy

60 minut

as realizace

2x30 minut

Prostor

klubovna, 
táborová základna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

8. t ída/14 let

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, k ešení problém , k u ení, pracovní.

Rozeznávat základní hasicí prost edky, v d t, jak a kdy je použít. Zopakovat si pravidla 
bezpe ného rozd lávání ohn , nacvi it chování v krizové situaci (požár).

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Pozor na bezpe nost p i rozd lávání ohn , p i manipulaci s hasicím p ístrojem.Pozor na:

Moje poznámky:

Tato aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry 
pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky. Pozor u d tí úzkostných, 
realistická simulace požáru u nich m že vyvolat nep im enou reakci, do aktivity je nenu te. Stejn  tak pozor u d tí, 
které zažily požár i jinou podrobnou událost, hra v nich m že tento traumatický zážitek znovu oživit.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


