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ÚKOL:
Vyber, zda jsou násle-
dující tvrzení správná,
nebo ne. Tajenku (konec
vtipu) získáš tak, že pře-
čteš písmena či slabiky
ze sloupce správných
odpovědí:

Řidič jezdí sem a tam
po celé silnici. Zastaví
ho policista: „Pane řidi-
či, evidentně jste před
jízdou požil alkohol.“
„To není pravda, pane
policisto, vy evidentně
přehlížíte (viz tajenka).“

ŘEŠENÍ

Mladšíděti:Nabruslíchse
pochodníkujezditmůže,
nesmívšakpřitomdojít
kohroženíostatníchchodců.

Venčitpsavsilničnímprovozu
nenízakázané,alejebezpeč-
nějšímítzvířenavodítku,aby
neohrožovalojinéúčastníky
dopravy.

Pokudmáchodeckdispozici
chodníknebostezkupro
chodce,musíjevyužít.

Cyklistastarší10letnesmí
jezditpochodníku.

Silniceanichodníknejsouhři-
ště,ohrožujetedalšíúčastníky
silničníhoprovozu.

Přechodprochodceřízený
semaforemdáváchodcipokyn
VOLNOzelenýmpanáčkem.
Pozor,itehdyjenutnése
rozhlédnout.

Zábradlíaniobrubníknejsou
určenyprohraní.

Vsilničnímprovozujebez-
pečnějšíchoditvesvětlýchbar-
váchazasníženéviditelnosti
mítreflexnídoplňky(páska,
přívěšek...).

Přecházetvozovkuuzastávky
jebezpečnéažpoté,coodje-
dedopravníprostředek.

Staršíděti:ano,nene,ano,
ano,ne,ano,ne,ne

Tomáš se chystá přejít silnici. Vybarvi obrázek a na semaforu rozsviť
takového panáčka, který Tomášovi umožní přecházet.

Obrázek ofoť a pošli na e-mail: autodnes@mfdnes.cz,
nebo vystřihni a odešli na adresu: Karla Engliše 11, Praha 5, 150 00.
Obojí do 26. května 2020. Připiš své jméno a adresu; pěti z vás, kteří
vybarví obrázek vtipně a semafor správně, pošleme malou odměnu.
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