PRACOVNÍ LIST
DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 4. 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 Ústeckého kraje na silnici podél Labe vidíte skupinku cyklistů. Napište co dělají
sp
̌ atně:
....................................................................................................................................
2. Na kolejišti číslo 3 nastupuje dítě do auta. Zaškrtni, co vždy platí pro jízdu dítěte v autě:
a) nemusí být připoutané
b) při jízdě v autě dítě vždy používá sedačku nebo podsedák a je připoutané bezpečnostním
pásem
c) ve městě sedačku a podsedák nepoužívá
3. Jak dítě bezpečně do auta nastupuje a vystupuje z něj:
a) dveřmi u chodníku nebo krajnice
b) z jakékoli strany
4. 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
c) nerozhlédne se
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 raději na kole
nevyjíždím, jestliže ano, musím mít k povinné výbavě ještě:
a) vpředu a vzadu bílé světlo a na sobě reflexní doplňky
b) vpředu a vzadu červené světlo
c) vpředu bílé a v zadu červené světlo a na sobě reflexní doplňky

7. Samostatně v silničním provozu se smím pohybovat, jestliže
a) umím jezdit dobře na kole a mám helmu
b) je mi vice jak 10 let, znám dopravní značky a dopravní předpisy, umím ovládat kolo a jsem
duševně a tělěsně způsobilý
c) umím ovládat jozdní kolo, znám dopravní značky a rodiče mi to dovolí
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 autobus odjede
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. Na křižovatce bez označení dopravními značkami:
a) dávám přednost vozidlům přijíždějícím zprava
b) mám vždy přednost
c) nemá nikdo přednost a záleží na dohodě
12. Spáruj správně názvy značek s obrázky a značky vybarvi podle skutečnosti.
a) dej přednost v jízdě
b) hlavní silnice
c) stezka pro cyklisty
d) stůj, dej přednost v jízdě
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