Jak 3.B ZŠ Nepomuk navštívila ZŠ v Žinkovech
Když nám paní učitelka jednou řekla, že pojedeme na výlet do Žinkov, tak jsem byl moc rád.
Nevěděl jsem, co mě čeká. Myslel jsem, že budeme hledat nějaký poklad v lese. Všechno bylo
nakonec jinak.
V den výletu jsme se sešli na náměstí v Žinkovech. Když jsme byli všichni, šli jsme do muzea. Tam
jsme se např. dozvěděli, že název obce Prádlo pochází od rýžování zlat. Po krátké přestávce na hřišti,
kde jsme se nasvačili, jsme si mohli koupit něco dobrého v obchodě.Pak jsme se vydali k základní
škole, kde nás přivítali žáci a paní učitelky. Rozdělili jsme se do skupin a vyrazili na naučnou stezku
s názvem „Poklady lesa.“ Na stezce jsme odpovídali na různé otázky. Naše skupina skončila při
závěrečném hodnocení na prvním místě, což mě velmi potěšilo.
Výlet se mi moc líbil a rád bych jel do Žinkov znovu.
Ondřej Pupík, žák 3.B

Já jsem brzy ráno vstala a šla se obléci, pak jsem si dala snídani, vyčistila si zuby a jeli jsme do Žinkov.
Na námětí jsme se společně setkali s celou třídou a paní učitelkou třídní J.Berkovcovou a paní
učitelkou M.Turečkovou. Pak jsme se všichni šli podívat do místního muzea,kde dřív byla škola. Paní
průvodkyně nám řekla zajímavosti o založení muzea a o o tom, že místní zámek byl původně hrad.
Bylo to zajímavé, nejvíce se mi líbily staré hračky a historické nádobí.
Po prohlídce muzea jsme šli na, dali si svačinu a chvíli si pohráli. V obchodě jsme si nakoupili a
vydali se na cestu do žinkovské školy. Ve škole jsme se rozdělili do skupin a šli do lesa na lesní stezku.
Tam jsme plnili různé úkoly, kterých bylo celkem pět. Dále jsme měli odpovědět na třicet otázek,
které byly různě rozmístěné, ale naše skupina čtyři z nich nenašla. Po projití stezky jsme se všichni
vrátili do školy a paní učitelky nám zkontrolovaly správnost odpovědí na otázky a řekly nám
vyhodnocení. Stezka se mi moc líbila, protože mě bavilo plnit úkoly, byl to pěkný výlet.
Tereza Musilová

Třeťáci se byli podívat u hasičů v Nepomuku

Víte všichni co je to IZS ? Já ano, dozvěděl jsem se to 1. června u hasičů v Nepomuku. Také nám
ukázali pravé hasičské auto a auto s výsuvným žebříkem. Obě auta byla velká, červenobílá
s houkačkou. Dále jsme viděli fukar, kterým se odfukuje kouř při požáru. Být hasičem je velmi těžké a
nebezpečné. Musí být silný, nebojácný, prostě ten nejlepší z nejlepších.
Budu‐ li svědkem nějakého nebezpečí , vím, že mám volat číslo 150. Do integrovaného
záchranného systému ještě patří policie číslo 158 a záchranáři číslo 155.
Michal Žák, 3.B

Ve čtvrtek odpoledne jsme šli do hasičárny, protože tam byl den otevřených dveří. Přivítali nás čtyři
hasiči z povolání. Venku stála dvě hasičská auta, první auto mělo výsuvný žebřík, kterým se hasiči
dostávají do vysokých míst. Žebřík měří 30 metrů. Ve druhém autě měli výbavu do terénu, například
motorovou pilu, nehořlavé oblečení, hadice v kotouči, přilby a plynové masky. Auta vážila dvanáct a
osmnáct tun. Jeden z hasičů nám vyprávěl, jak to chodí při zásahu. Do dvou minut musí vyjet
z hasičárny. Líbila se mi tyč, po které hasiči sjíždí do garáže k autům, měřila devět metrů.
Na hasičské zbrojnici to dobře znám, protože chodím na kroužek mladých dobrovolných hasičů a
jezdím na soutěže. Právě v sobotu jsem byl hasičem na soutěži Plamen v Nepomuku na hřišti u školy.
Václav Kotěšovec, 3.B

Dne 1.června jsme šli všichni ze třetích třídy se podívat na nepomucké hasiče. Sama jsem také malá
hasička. Nejdříve jsme viděli dva hasičské automobily, pak jsme šli do garáže. Pan hasič nám ukázal
hasičskou bundu, kalhoty a boty. Pak jsme šli nahoru do hasičárny do pokoje s počítačem a postelí.
Viděli jsme také společenskou místnost, kde hasiči také vaří a pořádají školení. Pan hasič nám ukázal
pokoje, kde jsou postele, šatnu a tyč, po které sjíždí do garáže. Poté nám další dva hasiči ukázali
automobil se žebříkem, který jsme si mohli prolézt. U posledního automobilu jsme si mohli vyzkoušet
hydrant, proudnice, ochrannou helmu, vysavač a další zajímavé věci jako jsou nůžky, které hasiči
používají, když někoho vyprošťují z auta.
Jana Klášterková, 3.A

Dne 1.června jsme šli se třídou na hasičárnu. Konal se tam den otevřených dveří. Poté, co se s námi
hasiči přivítali, jsme se rozdělili do třech skupin. Naše skupina šla do garáže, kde nám ukázali dvě
hasičská auta. Schodištěm jsme vyšli na služebnu, kam lidé volají v případě požáru. Pán nám ukázal
také tlustou hasičskou tyč, po které hasiči při výjezdu sjíždějí dolů. Prohlédli jsme si také hasičskou
uniformu, helmu a různé nástroje. Venku před garáží stálo hasičské auto, na to jsme si mohli vylézt a
prohlédnout si ho. Jiný hasič nám ukázal proudnice, různé hadice a někdo měl štěstí a mohl si
vyzkoušet hydraulické nůžky. Návštěva byla moc zajímavá a dozvěděli jsme se zase něco nového.
Adéla Nezbedová, 3.A

