
Téma týdne: Proč máme hasiče, policisty, záchranáře 

Pondělí 11. 5. 

1. Činnost – „Povídání o povolání hasiči, policisté a záchranáři“ – Kdo jsou?; Proč je 

potřebujeme?; Jak nám pomáhají? 

 

2. Činnost – „Znáš telefonní čísla na hasiče, policisty a záchranáře?“ 

Hasiči: 150 – Pro zapamatování si nulu představ, jako rybníček. 

Policisté: 158 – Pro zapamatování si osmičku přestav, jako policejní pouta. 

Záchranná služba: 155 – Pro zapamatování si pětku představ, jako postel s peřinou 

 

3. Činnost – „Podívej se na číselnou řadu. Dopiš chybějící číslice. Vyber ta číslíčka, 

aby si vytvořil telefonní číslo na: 

Hasiče: 

Policisty: 

Záchrannou službu: 

Poznáš, která číslice chybí, abychom mohli vytvořit telefonní číslo na H….E?  

Obrázek si na závěr vybarvi.    



 



Úterý 12. 5. 

1. Činnost – „Nauč se báseň“ 

POLICISTÉ 

Policisté zajišťují 

bezpečí a pořádek. 

Někdy také zasahují 

do rvaček a do hádek. 

Musí býti vycvičení, 

pohotoví, vzdělaní. 

Nebezpečí každodenní 

svojí službou odhání. 

2. Činnost – „Rozeznáš policejní, hasičské a záchranářské vozidlo?“ – Popiš, čím se 

liší a jak vypadají. 

Řekni, chtěl by si být hasičem, záchranářem nebo policistou? Pokud ano, proč?



 

 

 



3. Činnost – „Zopakuj si telefonní čísla na integrovaný záchranný systém IZS 

(hasiči,…). Telefonní číslo a vozidlo vybarvi tou barvou, jaká přísluší k danému 

orgánu (povolání).  

Hasiči – červená 

Policie – modrá 

Záchranná služba - žlutá 





Středa 13. 5. 

1. Činnost – „Řekni, popiš, co vidíš na obrázcích. Jdou obrázky správně po sobě 

nebo jsou rozházené?“ – Zkus vybarvit podle vzoru 

 





2. Činnost – „Říkadlo s pohybem“ 

STŘECHA 

Pomalu a beze spěchu, (skoky na místě) 

Postavili velkou střechu. (udělat z rukou stříšku nad hlavou) 

Když však fouklo za stodolu, (foukat a mírně se kymácet do stran) 

Střecha hnedle spadla dolů. (spadnout lehce na zem) 

Nebojte se, my to víme,  

Střechu rychle opravíme. (rychle zvednout do stoje a z rukou vytvořit střechu) 

 

Opakovat třeba 3x 

 

3. Činnost – „Seznamování s měsíci v roce“ 

Rozstříhej si kartičky a seřaď správně měsíce v roce, jak jdou po sobě. Požádej 

o pomoc rodiče.





Čtvrtek 14. 5. 

1. Činnost – „Měsíce v roce“ – PŘÍLOHA Č. 1 

Web: 

https://www.epublishing.cz/sites/default/files/dracek_domino_mesice.pdf 

2. Činnost: „Zahraj si na záchranáře nebo lékaře“ – PŘÍLOHA Č. 2 

https://www.unoduo.cz/user/documents/upload/Karta_pacienta.pdf 

 

 

3. Činnost – „Vyrob si hasičské auto“ 

 

https://www.epublishing.cz/sites/default/files/dracek_domino_mesice.pdf
https://www.unoduo.cz/user/documents/upload/Karta_pacienta.pdf


Potřeby:  

 krabičku od vajec (alespoň na 10 ks), 

 2 brčka, 

 tvrdý barvený karton nebo čtvrtku – bílou, modrou a černou, 

 patenty nebo knoflíky, 

 lepidlo (tavná pistole je nejlepší volba), 

 nůžky, 

 lepící pásku, 

 kousek alobalu, 

 chlupatý drátek, 

 barvy – vodovky, tempery nebo jiné barvy, které běžně s dětmi používáte. 

 

Postup:  

1) Nejprve odstraňte z krabičky všechny etikety a odstřihněte něco málo přes polovinu 

víčka z krabičky od vajec. 

 

 

 

 

 

 

2) Nabarvěte kompletně celou krabičku na červeno. Můžete použít libovolné barvy, které 

máte po ruce a jsou bezpečné vzhledem k věku dítěte, se kterým tvoříte. Barvení je z celého 

tvoření skutečně nejdelší část, takže to vyžaduje trochu trpělivosti. Ondra nevydržel na celé 

barvení, takže jsme barvili na etapy. Nechte důkladně zaschnout. 

3) Stříhání a lepení všeho možného … 

 vystřihněte okna z modrého kartonu: dva úzké obdélníky, dva širší obdélníky a jeden extra dlouhý na čelní 

sklo a přilepte, 

 vystřihněte kola z černého kartonu (naše hasičské auto jich má šest, kolik bude mít to vaše?) a nalepte 

symetricky na spodní část auta, 

 z bílého kartonu vystřihněte dva proužky a namalujte na ně červené a žluté pruhy, nalepte je na 

pravou a levou stranu střechy kabiny, 

 dva čtverce alobalu zmuchlejte do kuličky a přilepte do míst, kde bude mít hasičské auto světlo 

 a na závěr ještě nalepte na střechu modré majáky, my jsme použili staré modré plastové patenty, ale 

můžete použít obyčejné knoflíky či cokoli, co vám přijde pod ruku a splní účel … děti mají obrovskou 

představivost  

 

4) Žebřík vyrobíte tak, že lepící páskou přilepíte mezi dvě brčka proužek bílého kartonu. 

 



5) Poslední a nejdůležitější prvek hasičského auta je rozhodně hadice, můžete použít chlupatý 

drátek stočený do ruličky nebo jen třeba tkaničku od bot. Hadici naložte do auta a můžete 

vyjet k požáru!



Pátek 15. 5. 

1. Činnost – „Pracovní list“ 

 



2. Činnost – „Pracovní list“



 


