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a z e š ko ly

®

Ani se to nezdá, ale cestou do/ze školy tě může potkat spousta nepříjemných
situací. V následujících otázkách zjistíme, jestli si v nich dokážeš správně
poradit. Neboj, není to na známky. Jde o to, aby ses nebál/a a abys věděl/a,
co dělat. Zakroužkuj odpovědi, které jsou podle tebe správné. Tam, kde nevíš,
nekroužkuj raději nic.
(01) Silnici, kde je semafor, přecházím:
a) pouze, když svítí zelená
b) když nic nejede, tak i na červenou
c) ve skupince i na červenou
(02) Silnici, kde není semafor, přecházím:
a) jen na přechodu
b) tam, kde je to nejkratší
c) všude, mám přece přednost
(03) Když se na ulici ztratím:
a) nasednu do prvního autobusu, který jede
b) budu čekat, až potkám někoho známého
c) zeptám se dospělého člověka na cestu
(04) Když potkám na ulici pobíhajícího psa:
a) jdu si ho hned pohladit
b) snažím se ho chytit
c) nevšímám si ho a držím se od něj co nejdál
(05) Když mě na ulici osloví cizí člověk a požádá mě,
ať jdu s ním:
a) jdu s ním
b) řeknu, že nejdu
c) nevšímám si ho a odejdu směrem, kde jsou dospěláci
(06) Když potkám v autobuse nebo na ulici divné lidi,
kteří jsou hluční:
a) pořádně si je budu prohlížet
b) nevšímám si jich a odejdu
c) začnu se s nimi bavit, třeba to bude legrace
(07) schválně, znáš adresu, kde bydlíš? Napiš ji:
...................................................................................................................................................
(08) A znáš telefon na mámu a na tátu? Napiš je:
...................................................................................................................................................
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