STÁT SE TO MŮŽE,
ALE NEMUSÍ

®

každému z nás se někdy stal úraz. V následujících otázkách zjistíme, jestli víš,
jak se v nebezpečných situacích zachovat. Neboj, není to na známky. Jde o to,
aby se ti takové bolestivé maléry už nikdy nestaly. Zakroužkuj odpovědi, které
jsou podle tebe správné. Tam, kde nevíš, raději nekroužkuj nic.

(01) Co uděláš, když ti někdo vyhodí
VĚC NAHORU NA STŘECHU VLAKU?
a) vylezu tam pro to
b) nepolezu tam, vím, že by mě zasáhl
elektrický proud
c) nevím, co budu dělat
(02) Co uděláš, když tě venku zastihne
bouřka?
a) schovám se pod strom
b) dřepnu si v nějakém dolíku
c) schovám se do jeskyně
(03) Co uděláš, když se začne topit
kamarád?
a) skočím pro něho a zachráním ho
b) nevím
c) zavolám nejbližšího dospěláka a hodím do vody
něco, čeho se kamarád může chytit
(04) Co uděláš, když objevíš tajnou díru,
vedoucí pod zem?
a) nepolezu tam
b) ihned ji prozkoumám
c) ukážu ji kamarádovi, když budeme dva,
nic se nestane

(07) Na které straně cyklostezky, silnice
nebo chodníku se jezdí?
a) vlevo
b) vpravo
c) když se vyhýbám, je to jedno
(08) Nosíš helmu, když jezdíš?
a) Ano. A proč?.........................................................
..................................................................................
b) Ne. A proč? .........................................................
..................................................................................
(09) Co uděláš, když se ti zamotá
do drátů VYSOKÉHO NAPĚTÍ drak?
a) budu házet klacky a kameny, abych ho shodil
b) nic, budu ho tam muset nechat
c) vylezu na nejbližší stožár a něčím ho sundám
(10) Jakou záchrannou pomůcku
si oblékneš na loď?
a) vestu
b) helmu a vestu
c) nic, umím dobře plavat

(05) Ochutnáš plody ze stromu nebo keře,
které neznáš?
a) ano, když nebudou dobré, vyplivnu je
b) zeptám se kamaráda a podle toho se rozhodnu
c) raději ne, můžou být jedovaté
(06) Můžeš si v lese rozdělat oheň?
a) ano, když je mi zima
b) ne, je to zakázáno
c) ano, ale musím mít něco na uhašení
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