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Tajenka
Vyber jednu správnou možnost a písmeno zapiš do čtverečků. Vylušti tajenku, povykládej si s
kamarády o tom, co všechno může slovo znamenat.

Labyrint
Najdi, kdo kam patří. Každou cestičku vybarvi jinou barvou.

1. Vandalství je:
A. když se někdo posmívá
N. když pomaluješ lavičku v parku
K. když jsi drzý na rodiče
2. Kdo je to sprejer?
E. člověk, který, maluje po zdech cizích domů
I. prodavač sprejů
O. hubitel hmyzu
3. Je ničení lesa trestné?
N. ne
P. ano
4. Odpadky patří:
K. do školní lavice
L. na zem
O. do koše

Co je špatně a co je dobře
Spoj čarami správné a špatné obrázky, které patří k sobě. Vyprávěj, co je správné a co je špatné
a vysvětli proč.

5. Telefonní číslo na Policii ČR je:
E. 155
Š. 158
J. 150
6. Vyber činnost, která není v pořádku:
K. rozdělávání ohně v lese
L. četba knihy
M. plavání
7. Můžeš být potrestán za vandalství?
O. ano
A. ne
8. Když něco zničím, kdo musí zaplatit škodu?
V. já
S. nikdo
Z. rodiče
9. Kdo může lovit ryby?
I. všichni
U. rybáři
L. nikdo
10. Znáš telefonní číslo hasičů?
J. 150
P. 156
C. 155

Dva uličníci poničili písmenka na obrázku. Poznáš, co to bylo za písmena?
Dopiš je a z písmen slož slovo.

