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POKOS – 16. 3. 2017
Dne 16. 3. 2017 zavítali na naši školu vojáci z útvaru v Bechyni, aby nás seznámili se
svou prací. Šlo o projekt MO ČR.
První hodinu jsme se normálně učili, ale pak začal ten správný program. Druhou
hodinu jsme zhlédli připravenou prezentaci, která se
týkala vojenských hodností a bojových plánů. Vždycky,
když jsme správně odpověděli, dostali jsme odměnu –
čepici, puzzle, omalovánky… Zjistili jsme, že vojáci
jsou rozlišováni podle barvy baretu, který nosí.
Koulemi připravenými ze zmačkaného papíru jsme si
vyzkoušeli, jaké to je někoho zachraňovat.
Na druhém stanovišti, na školním dvoře, jsme se
mohli seznámit s armádním vozidlem, vojenským
robotem či hledačkou min. Také nám vojáci ukázali
oblek proti radiaci. To bylo moc fajn.
V učebně hudební výchovy jsme si připomněli éru našich rodičů, kteří se zúčastňovali
různých pochodových a branných cvičení, takže věděli, jak se správně obléká maska, jak ji
čistit a uchovávat. I my jsme se s nimi seznámili. Přišlo nám to trochu směšné. Vojandy nám
ukázaly také další vybavení a oblečení, které je chrání při různých vojenských akcích.
Na posledním stanovišti jsme si zopakovali pravidla první pomoci. Uvědomili jsme si,
že je fajn, že u nás není válka a my nemusíme zachraňovat lidi z bojové linie. Pravidla první
pomoci se ale mohou hodit všem.
Protože byl tento program určený pro druhý stupeň, bylo mladším spolužákům
nabídnuto, aby se zúčastnili tak, že namalují obrázky s vojenskou tematikou. Vojáci pak
vybrali deset nejhezčích a ty byly odměněny. Děti měly opravdu obrovskou radost.
Jsem přesvědčena o tom, že každý z nás si z tohoto dopoledne něco odnesl.
Míša Mrvíková (7. třída)

Co na to deváťáci:
…Nejvíce se mi líbila zdravověda. Učili jsme se resuscitovat a poskytovat základy první
pomoci. Vše jsme si mohli vyzkoušet. Bylo to super.
Lenka
…Vojáci nám řekli, co dělají a ukázali
spoustu věcí, např. robota, hledačky kovu,
protichemický oblek, který jsme si mohli
vyzkoušet. Ukázali nám také různé druhy
bomb. Poučili nás o tom, že nemáme sbírat
nalezené věci tohoto charakteru. Moc se mi to
líbilo. Zase vím o něco víc.
Tomáš S.
…Nejvíce se mi líbily první dvě hodiny.
První jsme měli zdravovědu. Spoustu věcí už jsme věděli, ale i tak nám to moc hezky
ukázali. Druhou nám ukazovali různé druhy jaderných zbraní. Celkově se mi program moc
líbil. Dalo mi to nějakou inspiraci. Kačka
…Vyzkoušeli jsme si spoustu věcí – plynovou masku, gumový protichemický oblek. Akce
se mi moc líbila, byla jednou z nejlepších.
Tomáš. D

