SOUTĚŽ DRAKA HASÍKA (2016) - 5. ČÁST
Nazdárek čtenáři,
tak a je to tady. Tohle jsou moje poslední otázky.
Dnes pro vás mám připravené již páté pokračování
soutěže. Nezapomeňte, že nápovědu (ale i odpovědní
lístek k vytisknutí a ještě mnoho dalších užitečných
informací) najdete na mých „dračích“ internetových
stránkách www.hasik.cz po zveřejnění otázek v novinách.
Určitě se vám podaří správně odpovědět i na mé poslední
dvě soutěžní otázky a celou soutěž zdárně dokončit:

Soutěžní otázka č. 7: K čemu nám slouží takzvaný „požární hlásič“ (neboli „autonomní
detektor kouře“)?

a) je to zařízení, pomocí kterého můžeme vysílat indiánské „kouřové signály“
b) je to zařízení, které slouží k měření množství kouře z výfuku auta
c) je to zařízení, které nám může zachránit život, protože nás upozorní na možný požár v
bytě nebo v domě

Soutěžní otázka č. 8: Co uděláš, když uslyšíš kolísavý zvuk sirény vyjadřující varovný signál
"Všeobecná výstraha"?

a) tento zvuk sirény znamená vždy nějaké nebezpečí, proto se musím okamžitě ukrýt do
nejbližší budovy

b) nemusím dělat nic, varovný signál není pro lidi důležitý
c) půjdu s rodiči nebo kamarády ven na procházku, abychom zjistili, co se stalo

Soutěžní kupón č. 7

Soutěžní kupón č. 8

Naposledy tedy zaznačte v odpovědním lístku u otázek číslo 7 a 8 křížkem (X) jednu správnou odpověď A,
B nebo C a vystřihněte a nalepte poslední dva dílky mého obrázku, který byste již nyní měl mít kompletní.
Uděláte mi velkou radost, když si mé rady dobře zapamatujete a budete se jimi vy i vaši rodiče také řídit.
Ti z Vás, kteří by si chtěli zasoutěžit, a nestihli si koupit minulé díly týdeníku Region, v němž soutěžní
otázky od začátku května vycházely, si mohou na webu www.hasik.cz vše zpětně dohledat a vytisknout
(včetně soutěžních kupónů a odpovědního lístku).
Potom už jen zbývá dopsat na pečlivě vyplněný odpovědní lístek hezky čitelně své jméno, adresu, email (pokud máte) a telefon na rodiče, vložit jej do obálky a poslat do 10. 6. 2016 do mého doupěte na

adresu: Citadela Bruntál, z.s., Krnovská 9, 792 01 Bruntál (na obálku, prosím, nadepište heslo "Soutěž
draka Hasíka"). Pokud nechcete posílat obálku, potom s pomocí rodičů odpovědní lístek „naskenujte“ a
pošlete mi do 10. 6. 2016 na můj e-mail hasikcz@gmail.com (do předmětu e-mailu, prosím, uveďte i v
tomto případě heslo "Soutěž draka Hasíka").
Pokud jste odpovídali správně, budete zařazeni do slosování a pro vylosované výherce budou připraveny
zajímavé věcné ceny.
Vylosování výherců a předání cen proběhne v rámci oslav Dnů Města Bruntálu,
a to v sobotu 18. června 2016 ve 12,00 hodin na bruntálském náměstí.
Samozřejmě, že nemohou vyhrát všichni a tak určitě nebuďte smutní, když vám to tentokrát nevyjde.
Zkusíte to třeba příště. A víte co? O prázdninách mohou všichni, kdo nevyhráli, ale poctivě soutěžili, přijít
alespoň na návštěvu a prohlídku hasičské stanice.
Ahoj, váš drak Hasík

