PRACOVNÍ LIST - DOPRAVNÍ VÝCHOVA
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. ROČNÍK ZŠ
(s asistencí pedagoga – při čtení otázek a vyhledání odpovídajícího místa v kolejištích)
HOLČIČKY A KLUCI,
VÍTEJTE V KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC. U NÁS NAJDETE STEJNÝ SVĚT JAKO VENKU, JEN O HODNĚ MENŠÍ. JE TU TEDY
I DOPRAVA A RŮZNÉ DOPRAVNÍ SITUACE, KTERÉ MŮŽETE NAJÍT I VE SKUTEČNÉM SVĚTĚ. DOKÁŽETE JE SPRÁVNĚ
VYŘEŠIT? KOLEJIŠTĚ V HORNÍM PATŘE KRÁLOVSTVÍ, JSOU OZNAČENA ČÍSLY, V NIŽŠÍM PATŘE MODROBÍLÝMI
CEDULEMI S NÁZVY KRAJŮ
Kolejiště č. 1

1) U železničního přejezdu se závorami vidíte skupinku chodců. Pokud jsou závory dole,
chodci:
a) nesmí vstoupit do kolejiště
b) mohou vstoupit do kolejiště, ale v případě, že je vlak dostatečně daleko
c) mohou kolejiště přeběhnout

Kolejiště č. 3

2) Můžete zde vidět železniční přejezd bez závor. Pokud se na přejezdu rozezní zvukové
výstražné znamení a bliká červené světlo, musí řidič automobilu:
a) co nejrychleji přejet koleje
b) zastavit před železničním přejezdem
c) přejet přejezd maximální rychlostí 70 km/hod

3) Co znamená tato dopravní značka?
a) nádraží
b) železniční přejezd bez závor
c) častý provoz parních lokomotiv
Značku správně vybarvi.

4) Na panelu vidíte dopravní nehodu. Jaké telefonní číslo zavoláte při jejím nahlášení?
a) 911
b) 112
c) 5730

5) Na kolejišti v Království železnic se nám v pravidelných intervalech střídá den a noc.
Jaké doplňky oblečení máte používat, když je tma nebo hůř vidět?
a) módní
b) sportovní
c) reflexní

Ústecký kraj

6) Vedle panelového domu je takováto značka. Napište, co značka znamená?

…………………………………………………………………………………………………….

Značku správně vybarvi.

7) Můžete zde využít několik prostředků hromadné dopravy. Celkem jsou 4.
Dokážeš vyjmenovat všechny?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8) Na kolejišti vidíte tramvaj u přechodu. Na tomto přechodu má vždy přednost:
a) chodec
b) tramvaj

Správné odpovědi:
nesmí vstoupit do kolejiště a). 2. zastavit před železničním přejezdem b), 3. železniční přejezd bez závor b), 4. 112 b), 5. reflexní c), 6. vstup zakázán, 7. vlak, loď, autobus, tramvaj, 8. tramvaj b)

