Moje dětství – malí hasiči

Poplach! Co se děje?
Zavoláme na Matěje.

Otevřete rychle vrata,
Ať vyjede naše Tatra.

Vyjíždíme s rozsvíceným majákem,
Na hlavě s umělým blembákem.

Už hasíme požár,
Rozhořelý stožár.

Hasíme domy, ohně,
Malujem si hodně.

Smotáváme hadice
A jsme šťastní velice,
Že si můžem takhle hrát..

Autor:Tomáš Šťastný

Hanička

Moje kamarádka Hanička
Je dobrovolná hasička.
Běhá, cvičí s hadicí,
Má motorek vrčící.
Stříká rovnou na cíle,
Je to snaha i píle.

Autor:Tomáš Šťastný

Požár? Žádný problém!

Hoří všechny stožáry!
Hasiči hasí požáry.
Je to hodně rozsáhlé,
Všude hadice natáhlé

Nepomáhá ani pěna,
Musí nastat velká změna!
Snad tohle už pomůže,
Nikdo už pomoci nemůže.

Co budeme tedy dělat?
Více pomocníků musíme hledat!
Od koho? Nikdo tu není!
Hele, támhle někdo sedí!

Přece jenom to pomohlo,
Nic jiného se stát nemohlo.!
Byl to starý dobrý hasič,
Který nám poradil nejvíc!

„Obkličte všechny strany požáru,“
řekl a dal na mou radu,
„začněte rychle hasit,
požár přece nemůžete kosit!“

Jak řekl, tak se taky stalo,
do práce se dalo.
Požár potom obklíčili
a pak ho celý uhasili.

A tohle je tak dobrá práce,
kterou hasiči zvládají hladce.
A tak vám děkujem,
Požárům štěstí nepřejem!
Autorka:Kamila Zbořilová

Jak vidím práci hasičů? Hasi požáry, pomáhají lidem, zkrátka a dobře, dělají dobré skutky. Ale
aby to bylo jasnější, napíšu o tom příběh.
Jednoho krásného dne se 13-ti letá Hanka rozhodla vařit. Samozřejmě to uměla, ale chyběla
jí pozornost. Sice uvařila, ale přeci jenom se chyba našla. Kolem sporáku, když prošla, se jí
zapl plyn. Jelikož měla rodiče nic netušící kuřáky, k neštěstí chybělo málo – zápalky!.
Hana svoje uvařené jídlo snědla a spokojeně odcházela z domu. Její rodiče po krátké době
škrtli zápalkami a stalo se neštěstí. Začaly hořet ubrusy, záclony., deky, všecko hořelo.
Jelikož výbuch bylo slyšet, lidé z okolí okamžitě zavolala 150– hasiče. Všude byl zápach, kouř.
Hana došla s úsměvem k domu, ale najednou jí došlo, že je to její vina, všechno je kvůli ní! A
rodiče?
Najednou se jí podlomila kolena s brekem.
¨Hasiči už byli zde a hasili. Hana se zhroutila! Později dojela i záchranná služba s policií. Hana
jenom čekala, až jí řeknou, že na přežití jejích rodičů je už pozdě. Nakonec bylo všechno
jinak. Hasiči s nehořlavých oblecích šli do domu hledat její rodiče. Po dlouhém hledání požár
uhasili. Požár byl uzavřen a Hančini rodiče jeli do nemocnice s velkým rozsahem popálenin a
Hana s psychickým šokem. Problém byl někde jinde. Požár znovu vzplanul! Všechno se
odehrálo znovu, akorát bez obětí. Hasiči požár uhasili a bylo vše, jak má být.
A tohle je přesný příklad, jak hasiči vykonávají užitečnou, ale hlavně záslužnou práci.
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