KRONIKÁŘ
Kronikář je člověk velmi ušlechtilý. Píše jedno z největších děl. Píše historii.
1. Co má obsahovat zápis v kronice:
a) doba, místo, účast, název akce a jiné zajímavosti
b) jmenný seznam, fotografie, název akce
c) jména zodpovědných osob
2. Který měsíc je věnován požární ochraně:
a) březen
b) květen
c) prosinec
3. Co musí kronika obsahovat:
a) vše podstatné co se v kolektivu událo během roku
b) obrázky a fotografie
c) výstřižky z novin
4. K čemu slouží kronika
a) k získání odznaku kronikář
b) k ničemu, je zbytečná
c) potvrzuje splnění úkolů v celoroční činnosti kolektivu
5. Co vždy obsahuje první strana v kronice každého nového ročníku hry Plamen:
a) jmenný seznam všech členů družstva a jejich vedoucích
b) fotografii družstva
c) jména vedoucích
6. Co obsahuje titulní strana celé kroniky:
a) jmenný seznam kolektivu
b) název družstva mladých hasičů, sídlo a rok založení
c) podpis starosty SDH
7. Co je to Plamen:
a) název časopisu
b) soutěž pro dorost
c) celostátní hra pro mladé hasiče
8. Vyjmenuj odznaky odbornosti:
a) kronikář, preventista, strojník, cvičitel, velitel
b) záchranář, kutil, kuchař, střelec, průzkumník
c) rybář, chovatel, botanik
9. Ve kterém století vznikaly Sboru dobrovolných hasičů:
a) 19
b) 20
c) 18
10. Ve kterém roce a kde vznikl první český hasičský Sbor:
a) 1864 ve Velvarech
b) 1872 v Praze
c) 1864v Praze

11. Co znázorňuje tato topografická značka:

a) jeskyně
b) tunel
c) pramen
12. Jedním z námětů celoroční činnosti je uskutečnit výlet. Kolik jich má družstvo absolvovat:
a) jeden
b) čtyři
c) tři
13. Jedním z námětů celoroční činnosti je odpracovat několik brigádnických hodin:
Kolik jich má odpracovat každý člen:
a) dvě
b) pět
c) deset
14. Kolik trestných bodů obdrží družstvo za každou nesplněnou podmínku v rámci celoroční
činnosti:
a) dvacet
b) jeden
c) pět
15. Kdy je povinností družstva předložit kroniku:
a) nikdy
b) pouze v prvním kole hry Plamen
c) v druhém okresním kole hry Plamen a při vyšších kolech
16. Kulturní program je disciplínou:
a) povinnou
b) tato disciplína není vůbec ve směrnicích
c) doporučuje se připravit kulturní program a předvést ho na valné hromadě nebo při jiných
příležitostech
17. Pokud okresní rada mládeže vyhodnocuje kroniky:
a) výsledné pořadí se započítá do celkového hodnocení ve hře Plamen
b) výsledek se nezapočítá do celkového pořadí ve hře Plamen
c) o celkovém započítání výsledků hodnocení kronik rozhodne porada vedoucích
18. Kolik odborností nebo specializací musí získat každé družstvo:
a) osm
b) šedesát
c) pět
19. Držitel odbornosti nebo specializace získá:
a) odznak nebo nášivku, a ta patří na pravý rukáv stejnokroje
b) diplom, a ten patří do klubovny
c) certifikát, a ten si každý ponechá

20. Sběr druhotných surovin a brigádnické hodiny:
a) patří do stejného okruhu celoroční činnosti
b) nepatří do stejného okruhu celoroční činnosti
c) sběr druhotných surovin není v celoroční činnosti vůbec a brigádnické hodiny jsou povinné

