PRACOVNÍ LIST
DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 6. třída
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
1. Na kolejisť i číslo 2 vidíš dopravní nehodu vlaku. V případě
nehody:
a) odjedu na nejbližší stanici policie a podám hlášení
b) raději odjedu pryč
c) zavolám číslo 155
2. Na kolejišti číslo 3 nastupuje dítě do auta. Zaškrtni, kdy musíš vždy pro jízdu v autě použít
sedačku nebo podsedák:
a) měřím méně než 150 cm a vážím méně než 36 kg
b) měřím méně než 160 cm a vážím méně než 56 kg
c) měřím méně než 130 cm a je mi méně než 12 let
3. Na kolejišti Ústeckého kraje vidíš přechod pro chodce, který vede přes tramvajové koleje.
Na takovém přechodu:
a) má tramvaj vždy přednost
b) mám vždy přednost
c) mám přednost jen když jedu na kole
4. Na kolečkových bruslích na chodníku:
a) smím jet vpravo a musím být ohleduplný k ostatním chodcům
b) si jedu jak chci
c) jezdím vždy vlevo
5. Cyklistická přilba je:
a) je povinná mimo stezky pro cyklisty
b) je nepovinnou výbavou cyklisty do 18 let
c) je povinnou výbavou cyklisty do 18 let

6. Na kolejištích se v pravidelně střídá den a noc. Za tmy a snížené viditelnosti mě řidiči dříve
uvidí, jestliže mám:
a) pestré barevné oblečení a na sobě reflexní doplňky
b) v ruce baterku
c) černé oblečení a na sobě reflexní doplňky
7. Při překonávání silnice s jízdním kolem, po přejezdu pro cyklisty:
a) kolo vždy vedu
b) na kole jedu, ale musím dát přednost vozidlům na silnici
c) na kole jedu a mám přednost před vozidly
8. Železniční přejezd má napůl stažené závory a svítí červená světla
a) zastavím a pořkám, až vlak projede
b) nevidím-li vlak, železniční přejezd přejedu
c) slezu z kola a převedu ho přes železniční přejezd
9. Používat mobilní telefon a sluchátka cyklista během jízdy na kole:
a) smí při jízdě na cyklostezce
b) nikdy nesmí
c) smí, jen když jede pomalu
10. Při jízdě na kole jsem pozorný a spoléhám se:
a) vždy na sebe a počítám s chybami druhých
b) na to, že se řidiči vždy chovají podle předpisů
c) na to, že na mne všichni berou ohled
11. Při přecházení silnice s více jízdními pruhy se rozhlédnu na začátku a:
a) na konci
b) v průběhu přecházení do každého jízdního pruhu; zpomalím nebo zastavím
c) v průběhu přecházení do každého jízdního pruhu; nikdy nezastavuji
12. Spáruj správně názvy značek s obrázky a značky vybarvi podle skutečnosti.
a) přikázaný směr jízdy
b) zákaz vstupu chodců
c) zákaz vjezdu cyklistům
d) stezka pro cyklisty
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