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KRONIKÁŘ 

 

Při zkouškách bude hodnoceno: 

 test: 15 otázek z testu kronikář 

 praktické zkoušky: 
o 1 otázka z okruhů č. 3 (Celoroční činnost ve hře Plamen) a 4 (Soutěž „PO 

očima dětí“) 
o 1 otázka z okruhů č. 5 (Historie hasičstva) a 6 (Místní historie hasičů a obce) 
o 1 otázka z okruhu č. 7 (Základní struktura SH ČMS) 
o předložení kroniky kolektivu 
o praktická zkouška z okruhů č. 1 (Kronika, její historie) a 2 (Druhy kronik        

a způsoby zápisu do kronik) 
 

TEST 

1. K čemu slouží kronika: 

a) k získání odznaku kronikář 

b) potvrzuje splnění úkolů celoroční činnosti kolektivu  

c) k ničemu, je zbytečná 

 

2. Co vždy obsahuje první strana v kronice každého nového ročníku hry Plamen: 

a) jmenný seznam všech členů družstva a jejich vedoucích  

b) jména vedoucích  

c) fotografii družstva 

 

3. Zápis v kronice musí obsahovat: 

a) jména zodpovědných osob 

b) jmenný seznam, fotografie 

c) datum, místo, název akce, účast a další zajímavosti 

 

4. Vyjmenuj odznaky odbornosti: 

a) kronikář, preventista, strojník, velitel, cvičitel 

b) záchranář, kutil, kuchař, střelec průzkumník 

c) rybář, chovatel, botanik 

 

5. Ve kterém století vznikaly Sbory dobrovolných hasičů: 

a) 19     b) 20    c) 18 

 

6. Ve kterém roce a kde vznikl první český hasičský sbor: 

a) 1864 v Plzni 

b) 1864 ve Velvarech  

c) 1872 v Praze   
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7. Kdy je povinností družstva předložit kroniku: 

a) nikdy 

b) pouze ve druhém kole hry Plamen 

c) ve druhé části okresního kola hry Plamen a při vyšších kolech 

 

8. Co je to „Požární ochrana očima dětí“ ? 

a) diskusní klub pro mladé hasiče 

b) literární a výtvarná soutěž 

c) taneční a recitační soutěž  

 

9. V čele SH ČMS stojí: 

a) předseda    b) starosta   c) prezident 

 

10. Mladý hasič je členem SH ČMS: 

a) řádným    b) kolektivním  c) čestným 

 

11. Co děláme se starými zašlými kronikami: 
a) dáme do sběru 
b) necháme MH na hraní 
c) archivujeme 

 

12. Jakým způsobem zdobíme kroniky: 

a) žádným, může v nich být jen psaný text 

b) jakoukoliv vhodnou formou výzdoby 

c) pouze vlepením fotografií 

 

13. Kdo vede kroniku v kolektivu MH: 

a) vedoucí kolektivu, děti kontrolují správnost zápisu 

b) vybraní členové kolektivu, vedoucí kontroluje zápisy 

c) dospělý kronikář, který dochází na schůzky a akce 

 

14. Co musí kronika obsahovat: 

a) vše podstatné, co se v kolektivu událo během roku 

b) obrázky, fotografie a podpis starosty 

c) výstřižky z novin 

 

15. Jedním z námětů celoroční činnosti je odpracovat několik brigádnických hodin 
při údržbě výstroje, výzbroje nebo zbrojnice. Kolik hodin má odpracovat každý člen ? 

a) deset 

b) pět 

c) dvě 
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řešení: 

1. B 6. B 11. C 

2. A 7. C 12. B 

3. C 8. B 13. B 

4. A 9. B 14. A 

5. A 10. A 15. C 

 


