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Požiarna ochrana pre deti materských škôl.
Mesto Zlaté Moravce sa snaží robiť prevenciu v rôznych oblastiach života a zapája do nej nielen
starších, dospelých ľudí, žiakov základných škôl, ale aj deti materských škôl.
Vo februári 2016 sa uskutočnil cyklus výchovno – vzdelávacích aktivít pre deti materských škôl
v Zlatých Moravciach zameraný na prevenciu a ochranu pred požiarom s názvom „Požiarna ochrana
očami detí“.
Preventivár mesta oboznámil deti prostredníctvom prezentácie hravou formou s vlastnosťami ohňa,
s horľavými a nehorľavými materiálmi, hasiacimi látkami, s nebezpečenstvom, ktoré môže ohroziť
deti. Malí budúci požiarnici sa naučili, čo robiť a čo nerobiť pri požiari, ako ohlásiť požiar, ako privolať
hasičov.
Zapamätali si krátku básničku o ohníku, za čo dostali sladkú odmenu, ktorú im odovzdala pani
zastupujúca primátorka Mesta Zlaté Moravce, MVDr. Marta Balážová.
V piatok, 12.2.2016, spestrili tento cyklus aj požiarnici s OR HaZZ v Zlatých Moravciach, ktorí
predviedli predškolákom a deťom z ostatných materských škôl svoje zásahové vozidlá. Deti na
materskej škole Žitavské nábrežie videli a počuli maják, ktorí používajú pri výjazde hasiči, mohli si
pozrieť dýchacie prístroje a požiarnu techniku, ktorá je umiestnená vo vozidlách. Mali možnosť
dotknúť sa „veľkého hasičského auta, aj uja hasiča“, čo prejavili šťastnými úsmevmi na tvárach.
Najväčšiu radosť mali pri skúšaní požiarnickej prilby, aj keď im bola ešte „trochu veľká“.
Týmto ďakujeme za ochotu všetkým zúčastneným príslušníkom OR HaZZ v Zl. Moravciach a pani
učiteľkám, ktoré vykonávali pedagogický dohľad a dúfame, že deti si zapamätali veľa informácií
o požiarnej ochrane.
Ing. Ivana Vaškovičová – technik PO MsÚ Mesta Zlaté Moravce

Fotodokumentácia: prevencia v prezentácii, zadanie – naučenie básničky, prehliadka hasičskej
techniky na MŠ Žitavské nábrežie
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