
SOUTĚŽ DRAKA HASÍKA (2016) - 2. ČÁST 

Ahoj kamarádi a kamarádky,  

nejdříve mi dovolte, abych se představil. Jmenuji se drak 

Hasík a jsem velký kamarád všech dětí. Mám hodně rád 

nejrůznější hry a soutěže. Nejraději bych si od rána do 

večera jenom hrál a hrál... 

Ale nedávno mi můj táta, veliký a přísný drak, kterého 

musím bez odmlouvání poslouchat, řekl: „Ty dráčku jeden 

nezbedný, vždyť ty si celé dny jenom hraješ! Co kdybys 

zkusil udělat taky něco užitečného?“ Ten večer jsem 

dlouho nemohl usnout. Pořád jsem se v našem doupěti 

jenom převaloval a převaloval, až mě něco napadlo. Rozhodl jsem se připravit soutěž pro malé děti! 

Budeme společně soutěžit a ještě se přitom něco naučíme. To bude táta koukat! 

A teď už vzhůru do soutěžení. Připravil jsem Vám první dvě soutěžní otázky. Nejsou vůbec složité, ale 

kdybyste přeci jen něčemu nerozuměly, zeptejte se klidně rodičů. Opravdu nejlepší nápovědu ale najdete 

na mých „dračích“ internetových stránkách www.hasik.cz, a to vždy po zveřejnění otázek v novinách. 

Najdete tam také pravidla naší soutěže, která byla na tomto místě zveřejněna už v předešlém vydání 

„BRUNTÁLSKHÉHO REGIONU“. Tak hodně štěstí! 

 

Soutěžní otázka č. 1: Honza si chce s kamarády opékat špekáčky v lese... 

a) ohniště v lese být může, ale musí být dobře maskované 

b) ohniště v lese být smí, ale pouze na vyhrazeném tábořišti 

c) ohniště v lese být může, ale musíme oheň občas hlídat 

 

Soutěžní otázka č. 2: Jdeš ze školy a vidíš hořící dům. Co řekneš do telefonu hasičům na 

tísňovém telefonním čísle 150? 

a) co se děje, kde se to děje, kdo a odkud volá 

b) tady hoří 

c) nemusíš volat vůbec, není to tvůj dům 

 

 

 

Soutěžní kupón č. 1 Soutěžní kupón č. 2 

 

Už znáš správné odpovědi? Výborně! U příslušné otázky v odpovědním lístku (vyšel v minulém čísle 
Regionu) přeškrtni křížkem (X) vždy jednu správnou odpovědi A, B nebo C. Pak vystřihni a na správné 
místo odpovědního lístku nalep oba soutěžní kupóny (výstřižky) s mým obrázkem. A nyní se už můžeš 
těšit na další část soutěže, kterou zde najdeš opět za týden. 

http://www.hasik.cz/

