
1. Na kolejišti číslo 1 vidíš děti jak jedou po chodníku na koloběžce a na bruslích. Je správné 

jet na koloběžce a na bruslích po chodníku?

 a) Ano b) Ne

2. Na kolejišti číslo 3 nastupuje dítě do auta. Zaškrtni, co vždy platí pro jízdu dítěte v autě:

a) při jízdě nekouká z okna b) při jízdě v autě vždy používá sedačku nebo podsedák

 a je připoutané bezpečnostním pásem                                                

3. Na kolejišti číslo 1 vidíš pána, který chce přejít vozovku od pizzerie na autobusovou 

zastávku. Jak se má správně rozhlédnout před přecházením silnice?

a) rozhlédne se vpravo

b) rozhlédne se vlevo, vpravo a zase vlevo

4. Kdy mohu silnici přejít?

a) až auta začnou zastavovat nebo žádné nejede

b) až když auta zastavila nebo nic nejede

5. Můžu jít po silnici, pokud nemohu použít chodník?

a) ano, jdu vždy vpravo b) ano, jdu vždy vlevo, proti jedoucím vozidlům

6. Na kolejištích se v pravidelných intervalech střídá den a noc. Víš proč nosíš reflexní doplňky 

na bundě, tašce a botech?

a) abych byl lépe vidět b) abych lépe viděl
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HOLČIČKY A KLUCI,

vítáme vás v Království železnic, v největší české modelové železnici. Nabízíme vám 
zajímavou hru. Na našich modelech si můžete vyzkoušet, jak jste pozorní! Děkujeme 
za návštěvu a slibujeme, že až k nám přijdete příště, bude naše kolejiště zase o kousek větší.

Odpověz na všechny otázky



7. Na kolejišti číslo 2 vidíš školu.  Co platí pro cestu do školy a ze školy?

a) cestu do školy a zeškoly b) nepotřebuji ji znát, chodím pokaždé jinudy

se naučím bezpečně projít

8. Na kolejišti Ústeckého kraje vidíš autobusovou zastávku, na které zastavuje autobus. Jak 

přecházíš silnici po vystoupení z autobusu?

a) před autobusem

b) za autobusem 

c) až když autobus odjede

9. Zakroužkuj, který semafor můžeš vidět

u přechodu pro chodce?


