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ŠKOLNÍ ŘÁD a BEZPEČNOST v BRADAVICÍCH ☺








Milá čarodějko, milý kouzelníku! Aby se Ti v Bradavicích líbilo a v pořádku ses vrátil/a domů
dbej pokynů učitelů - zodpovídají za Tvoji bezpečnost, dodržuj denní režim, školní řád a program Školy Čar a kouzel
chovej se kamarádsky a ohleduplně, vyjadřuj se slušně, ráno se s každým s úsměvem přivítej, každému ochotně pomáhej
vyhýbej se konfliktům, problém řeš s učitelem, ne s dětmi, nevoz mobil, elektroniku, cennosti, nože, alkohol, cigarety a drogy
předejdi ztrátám a krádežím, všechny věci si doma předem podepiš a na pobytové akci si ulož peněženku s penězi u svého ředitele
když se zraníš Ty, nebo někdo jiný, hned zavolej dospělého a pokud můžeš, poskytni zraněnému pomoc (zavolej 155)
seznam se s okolím tábora – pamatuj si adresu a všechny bradavické učitele (vedoucí)
aby ses neztratil/a, drž se vždy učitele a trasy a vždy mu nahlas, kam jdeš (i na WC), neodcházej nikdy sám, nebo s cizími lidmi
když se přesto ztratíš – jsi-li sám, např. v přírodě, zůstaň na místě a volej (budeme Tě hledat), jsou-li okolo lidé, požádej někoho,
aby zavolal do tábora 602 845 113 (hl.ved.M.Koudelková), Sportcentrum-DDM, nebo policii (158, 156)
po chodníku a silnici choď ve dvojici v útvaru, nepobíhej, nestrkej se s dětmi, mohlo by vás srazit projíždějící auto
po silnici – sám/sama choď vlevo, vždy reflexně označen/a, skupina jde vpravo při krajnici označená
při přecházení silnice se rozhlédni vlevo, vpravo, znovu vlevo, a pokud nic nejede, teprve přejdi
na vlak, autobus, tramvaj čekej v bezpečné vzdálenosti, nastup a vystup, až vůz úplně zastaví a jen na pokyn učitele
pozor na injekční stříkačky a jehly s nakažlivými nemocemi - Trollové je rozhazují po okolí
neplýtvej potravinami – řekni kuchaři, kolik chceš jídla na talíř a vše dojez (budeš-li chtít, můžeš si přidat)
nos si svoji podepsanou zdravou láhev na pití, večer pití vždy vylij a láhev vypláchni
nebezpečí otravy - staré jídlo z domova vyhoď, nepij neznámé tekutiny, mohou to být chemikálie a jedy
nejez sám/sama žádné léky ani houby, pozor na záměnu jedovatého vraního oka je to modrá bobule jako borůvka
šetři majetek tábora, poškození musíš uhradit, pokud objevíš něco již rozbitého, informuj učitele
při návštěvě památek, zábavných a sportovních zařízení a památek bud opatrný/á, aby sis neublížil/a a nic nepoškodil/a
udržuj pořádek, odpadky odhazuj do koše, ne na zem nebo z okna, můžeš někoho zranit a budeš uklízet tábor
nebezpečí úrazu elektrickým proudem – nedotýkej se elektrických zásuvek, šňůr od spotřebičů a elektrických rozvaděčů
při požáru uteč z budovy, pomoz ven ostatním, volej: hoří (zavolej hasiče 150)
před odchodem ven z budovy zavři dveře a okna – průvan může rozbít skla a ty se pořežeš, kdyby pršelo, zateče do místnosti
okna a dveře zavírej pomalu a za kliku – přibouchnutím je můžeš rozbít, nebo si přivřít prsty, nohu, hlavu …
na schodech choď vpravo a drž se zábradlí, dávej pozor na ostré rohy a hrany stolů a skleněné výplně oken a dveří
nevykláněj se z okna, balkonu, terasy, ze zábradlí, z lodi, nad řekou, vodopády, propasti, jeskyni,… hrozí pád
na mokrém povrhu se pohybuj pomalu a opatrně (podlahy, kameny, můstky), abys neuklouzl/a
při pádu dej rychle ruce před nebo pod sebe, abys dopadl/a na dlaně, chraň si hlavně hlavu a oči, kolena…
chraň přírodu – neubližuj zvířatům, nelámej větve, v rezervaci netrhej rostliny
oblékej se přiměřeně počasí – bude-li Ti horko, dostaneš úžeh, bude-li Ti zima, nachladíš se, měj v batůžku vždy pláštěnku
chraň se před sluníčkem – nos kšiltovku na hlavě, ráno se natři krémem s UV faktorem
do přírody se nastříkej sprejem proti klíšťatům – vždy se stříkej jen venku, na nohavice, nikdy ne v místnosti a ne do obličeje
přisáté klíště nahlas zdravotnici, vytáhne jej, bodnutí hmyzu si nech namazat fenistilem, chlaď místo studenou vodou, aby neoteklo
zvířata Tě mohou pokousat, nehlaď je, divoká krotká zvířata mohou mít vzteklinu
nešermuj hůlkou, klackem, nožem, hrozí, že vypíchneš oko sobě nebo kamarádovi
odhrnuješ-li větve stromů, můžeš je pustit teprve, až se ujistíš, že za Tebou nikdo nejde, jinak by mu puštěné napružené větve
mohly vyšvihnout oko, neházej na nikoho kameny ani šišky, mohl/a bys ho zranit
při pohybu se soustřeď na cestu, zpevni tělo, opatrně došlapuj, zvedej nohy, abys nezakopl/a o kameny, klacky, kořeny, travnaté
drny, dolíky, schody, při běhání se rozhlížej, aby ses nesrazil/a s kamarády, nebo do něčeho nenarazil/a
neloz na klády, roury, cihly a nevěs se na FOTBALOVÉ branky a jiné konstrukce – mohou Tě zavalit a moc zranit
k vodě, jezírku a rybníčkům můžeš chodit pouze pod dohledem učitele – hrozí uklouznutí a utonutí, zákaz koupání bez dozoru!!!
při výstupu do prudkého kopce nebo na kameny našlapuj s rozvahou a pomáhej si i rukama (batoh vždy dej na záda)
při bouřce venku zůstaň ležet na volné ploše, ne pod stromem, do nejvyššího bodu a stromů může udeřit blesk
ohniště zabezpeč kameny proti rozšíření, dodržuj dostatečnou vzdálenost, oheň vždy uhas
dodržuj hygienu – umývej si ruce mýdlem před každým jídlem a po použití WC, každý večer se osprchuj-ale neplýtvej teplou vodou







namoč se, zastav vodu, namydli se, pusť vodu a osprchuj mýdlo, zastav vodu ☺
špinavé prádlo dej do látkového pytlíku, každý den si vezmi čisté spodní prádlo, tričko a ponožky!
pokud se potíš, použij po vysprchování antiperspirant, pot by od Tebe šířil zápach do místnosti plné kamarádů
chraň soukromí ostatních - na cizí pokoj můžeš jít na návštěvu, jen přes den a jen pokud s tím souhlasí všichni jeho obyvatelé
po večerce až do budíčku zůstaň ve své posteli, pokoj nezamykej, učitelé kontrolují noční klid



☺ přejeme Ti příjemný pobyt ☺































