
 

 

Až já budu hasičem 

nebudu se honit jenom za míčem. 

Budu běhat, hodně cvičit 

svoje tělo budu ničit, 

abych čilý, zdravý byl 

s požárem si poradil. 

Jen jedna jiskra stačila 

a stodola se vznítila. 

Honem rychle vodu sem, 

budu hasit celý den. 

 

Co dělají hasiči? 

Spouštějí se po tyči, 

potom helmu na hlavu si dají 

k hasičským autům utíkají. 

V dálce asi někde hoří 

nebo vítr střechy boří, 

nebo velká voda byla  

a naše mosty prolomila? 
 

 

       

 Kdepak, na stromě je kočka 

možná pomoci se dočká. 

Hasiči už tady jsou 

kočce dolů pomůžou. 

Hasiči jsou chlapi 

neznají strach jenom dřinu.      

My je za to máme rádi,   

jsou to naši kamarádi. 

 

 



 

 

Náš požární hlásič slyší každý hasič.                                

Rozběhne se čiperně do zbrojnice k cisterně.                         

Zrádný požár tropí škody, cisterna je plná vody.                       

Voda plamen uhasí, popadnem ho za vlasy.                              

Oheň tiše zasyčí, to jsou páni hasiči.                                    

Hasí v domech, lesích sadech, na zámcích           

i hradech,nakonec se poplácají po bolavých zádech. 

 

 

 

            Nahořanské hasičky              

Nahořanské hasičky pružné jsou jak lasičky.   

V běhu na ně nikdo nemá,                 

klubko se jim lehko zvedá.                  

Vodu mají vždycky hned,                       

je to dřív než řekneš teď.                 

Voda pak už rychle fíká,                        

a na terče hned dostříká.  

 

     

A když se jim nedaří,                                            

náladu jim to nezmaří.       

Vždyť běhají pro radost,      

na smutek je času dost.      

Dneska se to povede,          

když každá svůj díl odvede.       

Proto držte jim vždy pěsti,       

stačí jim jen trochu štěstí. 

 

 



 

 

Hasiči jsou borci,                                                          

hasí ve dne v noci.                                                          

My k nim také patříme,                                                     

na závody jezdíme.                                                         

Snažíme se převelice,                                                       

medailí  mít co nejvíce.                                                   

Chceme prostě vítězit,                                                           

ať nás vedoucí můžou pochválit.                                          

Někdy nás to nebaví,                                                   

všichni se tam vztekají.                                                      

I přesto se máme rádi, a jsme dobří kamarádi. 

 

Nahořanští HASIČI               

Nahořanští hasiči,       

profíci jsou velicí.       

Do útoku všecko dají,         

i když ne vždy vyhrávají.      

To je však dolů nesrazí,       

a na trénink vyrazí.       

Vždyť teprve trénink dělá mistra,     

a jim nechybí ta správná jiskra.  

 

Přece vědí co je třeba,      

nejsou to přec žádná dřeva.       

Jsou to mladí chlapíci,      

co mají tvrdou palici.       

Jejich slogan síla, čest,      

na to můžou dát ti pěst.       

Vždy co Nahořany budou stát,      

o hasičský sbor nemusíte se bát. 

 



 

 

POŽÁR 

Rozhlas hlásí:“Dobré jitro.“             

Zprávy zase:“Něco chytlo.“            

Co to hoří? Domy, stromy,              

nebo to jen bijí hromy?        

    Je tu zmatek, chaos, křik,      

    těžko by si někdo zvyk       

    na oblaka plno dýmu všude,      

    kdy už tomu konec bude?                             

  

       Na silnici pod strání,     

       už je slyšet houkání.     

       To už jsou tu hasiči,     

       natahují hadici.                                           

 

Jsou to kluci jako buci,              

velcí, silní chlapáci,              

co umí vzít za práci.   

 Plameny tu šlehají,          

 nikdo tu strach netají.         

 Všichni běží na pomoc,          

 za chvíli už bude noc. 

 

        Vody teče jako v řece,    

        přestaňte už hořet přece!    

        To si přeje každý z nás,    

        už jsou tady dlouhý čas. 

 

 

 

 

 



 

 

Na rtech je však vidět úsměv,           

můžete už slavit úspěch.              

Domy už jen doutnají,               

nikdo radost netají. 

 

 

         Oheň už to zkrátka vzdal,   

         neměl šanci hořet dál.   

         A tak pozor lidičky,    

         hlídejte si dětičky,    

    

aby jejich ručičky,    

 nebraly už sirčičky,    

 to by potom jak se řeklo,  

 mohlo z ráje vzniknout  

 

 

 

 

          PEKLO. 

 

 

 

 

 


