V měsíci listopadu proběhl v naší školce projekt
Integrovaný záchranný systém. Po tři dny jsme se
věnovali vždy jedné z jeho složek, a to policistům,
zdravotníkům a hasičům. A jak to celé probíhalo?
V úterý 18.11. hned po příchodu všech dětí nás
přiběhla paní školnice upozornit na to, že ve školce
hoří. Na nic jsme nečekali, nelenili jsme, rychle se
oblékli a přesunuli se před školku, kde jsme netrpělivě
očekávali příjezd místních dobrovolných hasičů, kteří
za zvuku sirén vyskákali z hasičského auta a dali se do hašení naší „hořící“ školky.
Po prohledání uhašeného objektu nás upozornili, že je všechno v pořádku a že školka ve
skutečnosti vůbec nehořela . Ukázali nám hasičské vybavení, zkusili jsme si helmu
a prohlédli i vnitřek hasičského auta a nakonec se všichni společně u hasičského auta vyfotili.
Hasiči z Olomouce, kteří do třídy tygříků přijeli ve čtvrtek si s dětmi povídali o tom, co
všechno musí správný hasič znát, umět, co musí mít na sobě a vysvětlili, co všechno práce
hasiče obnáší, prozradili, že se nejedná jen o hašení požárů, ale že pomáhají i v mnoha dalších
situacích.
Středa 19.11. byla věnována policistům, kteří si s dětmi zopakovali nejen dopravní
značky, ale také pravidla silničního provozu, podle kterých se musíme řídit. Policisté dětem
prozradili, co všechno musí nosit při sobě, ale také to, jak se s takovými věcmi zachází, takže
jsme si mohli zkusit např. fouknout do alkoholtesteru, poslechli jsme si policejní vysílačku,
zjistili jsme, jaké to je, když máte na rukou pouta, ukázali nám, jak zneškodnit nebezpečného
pachatele, a byly nám sejmuty otisky prstů, které jsme si mohli vzít sebou domů na památku.
Nakonec nám ani mírný deštík nezabránil v tom, abychom si poseděli v policejním autě, které
jsme dokonale prohledali. Úplným závěrem děti jako poděkování za příjemné dopoledne
předaly obrázky, které policistům namalovaly…
Posledním dnem, kdy jsme se záchrannému systému věnovali, byl čtvrtek 20.11., kdy nás
z Olomouce přijely navštívit studentky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Protože sebou děti do školky přinesly své nejoblíbenější plyšové kamarády, mohly s nimi
navštívit paní doktorky, které nemocným plyšáčkům hravě pomohly. Děti se tak dověděly jak
si správně čistit zoubky, podívaly se, co všechno odhalí rentgen, mohly si vyzkoušet, jak se
měří teplota i tlak, poslechly si, jak jim buší srdíčka, seznámili se s tím, jaké orgány ukrývá

lidské tělo a zjistily, co jíst, aby byly zdravé. Všichni také dostali pro své plyšové kamarády
recept na bolístky, které je trápily.
Závěrem se děti proměnily v chirurgy v lékařských pláštích, aby mohly paní doktorce
asistovat při operaci medvídka, kterého ukrutně bolelo bříško. Děti daly medvídkovi injekci,
kterou ho uspaly, potom mu pomocí balonku pomáhali dýchat a daly mu kapačku na doplnění
tekutin. Paní doktorka pak rozstřihla bříško, aby zjistila, co medvídka zlobí – slepé střevo!
Po zašití medvědova bříška děti probudily medvídka písničkou a odměnou nám byl jeho
spokojený výraz a bříško, které už nebolelo.
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