NÁVŠTĚVA STÁTNÍ POLICIE A HASIČŮ VE ŠKOLCE
(MŠ Příbor, Pionýrů 1519, p. uč. Jitka Vašková)
„Klakson troubí, stěrače stírají, světla svítí!..“ Většina z nás má tuto hlášku tak nějak
v podvědomí ze známého českého filmu … Podobné „hlášení“ zaznělo v rámci Preventivního
programu k dopravě a bezpečnosti na zahradě mateřské školy, v pátek 20. dubna 2015.
Místo klaksonu pronikal sídlištěm zvuk „majáku“ zářivě blikající modré barvy
na policejním autě. Probudil naši sovičku Jůlinku, zabydlenou v prvním patře školky. Od té
chvíle bedlivě sledovala dění na školní zahradě: „Bylo to jako ve filmu. Policie, hasiči..,
psovod se svým vlčákem, který podával výkony, jako při skutečném dopadení pachatele. Byl
slyšet i výstřel z pistole! Mimoto huňatý čtyřnohý kamarád stopoval dobře ukryté předměty
a vždy úspěšně.! Všechno sledovaly děti ze školky, oděny do pláštěnek, neboť ten den mraky
seslaly na zem déšť. Byly seznámeny s tím, co obnáší práce psovoda i s úkoly pejska, který je
především věrný svému pánovi, poslouchá ho. Zároveň bylo znát, že jsou velcí kamarádi. Ať
si pršelo, jak chtělo, děti si nadšeně prohlédly hasičské a policejní auto, které si mohly
prolézt a prozkoumat. Také shlédli výstroj hasiče, když je nasazen do „akce“ v hořící budově.
Další část programu probíhala uvnitř školky. Ukázalo se, jak prospěšný byl pro děti
týden, který byl věnován „Bezpečnosti na silnici“. Dokázaly hbitě odpovídat na dotazy týkající
se různých dopravních situací. Pan Radek Sopuch je seznámil s tím, proč je policista důležitý a
jakou používá výstroj v terénu. Porovnávaly rozdíly mezi pořádkovým a dopravním
policistou. A za co byly velmi vděčné, vyzkoušely si mnohé nástroje, které policista využívá
při své práci, např. pouta, pendrek, neprůstřelnou vestu aj.
Velké díky patří panu Sopuchovi, který program pro děti zajistil a připravil. Taktéž
tiskovému mluvčímu Státní policie Nový Jičín, panu Mgr. Petru Gřesovi.
Školková sovička „Jůla“ byla plná dojmů: „Příště bych letěla ven, abych to
prozkoumala, tak jako děti. Zatím se spokojím s rozhovory s nimi a hlavně s jejich nadšením a
spokojeností!“

