Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Správné odpovědi - mladší žáci
1. Jak se nazývá toto místo na silnici a k čemu slouží?

Přechod pro chodce, k přecházení
2. Jaké zvířátko Ti toto místo připomíná a proč?

c) zebru. Zebra má podobné pruhy jako přechod – bílá a černá barva
3. Než začneš přecházet, musíš se správně rozhlédnout. Napiš, jak se správně rozhlížíš (na
kterou stranu prvně)?
Vlevo – vpravo – vlevo (levá strana je rizikovější, protože auto přijíždějící zleva je v tom pro
mě bližším pruhu silnice. Auto přijíždějící zprava je ve vzdálenějším pruhu, za středovou
čárou vozovky)
4. Po které straně přechodu přecházíš a proč?
a) vlevo
b) vpravo – aby ti, co přechází z druhé strany, měli svoji půlku volnou a nemuseli jsme se
složitě vyhýbat
c) uprostřed
d) je to jedno
5. Jak rychle přecházíš přes silnici?
a) pomalu
b) rychle
c) středně rychle (přes silnici neběhám, abych nespadl a ani se neloudám, abych se
zbytečně dlouho na silnici nezdržoval)

6. Která část obrázku je správně a proč?

Nevybarvená část je správně, protože chlapec jde po přechodu a míč drží v ruce. Je to bezpečné.
Vybarvená část je špatně, protože chlapec běží mimo přechod za míčem. Toto je nebezpečné.

7. Nakresli, jak vypadá dopravní značka Pozor přechod pro chodce.

8. Nakresli dopravní značku Přechod pro chodce.

9. Jaký je rozdíl mezi nakreslenými značkami (ne barva a tvar, ale význam – umístění).
Dopravní značka Pozor, přechod pro chodce je umístěná dále od přechodu. Upozorňuje
řidiče, že se blíží přechod, že mají přizpůsobit rychlost.
Dopravní značka Přechod pro chodce je přímo u přechodu pro chodce a informuje řidiče, že
zde je přechod.
10. Je bezpečné přecházet před nebo za autem nebo autobusem a proč?
Není, nemám dobrý rozhled a auto objíždějící překážku (stojící auto, autobus) mě nemusí
vidět a mohlo by dojít ke kolizi.
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