TESTS 1.-4.KLASEI
Tests paredzēts 1.-4.klašu skolēniem. Atbildi uz
jautājumiem un uzzini vairāk par drošību uz ledus.
1. Vai ziemā drīkst kāpt uz ūdenstilpju (ezera, upes,
dīķa) ledus, kā arī slidināties un pastaigāties pa
to?
a) jā, ja ledus izskatās biezs;
b) jā, ja uz tā jau ir uzkāpuši citi cilvēki;
c) nē, tas ir bīstami, jo nekad nevar paredzēt, vai
ledus ielūzīs.
2. Ko darīšu, ja redzēšu, ka uz ledus rotaļājas citi
bērni?
a) kāpšu uz ledus un viņiem pievienošos;
b) informēšu kādu pieaugušo vai zvanīšu uz 112;
c) iešu prom, jo viņi tāpat mani neklausīs.

7. Kā rīkosies, ja redzēsi, ka cilvēks vai dzīvnieks ir
ielūzis ledū?
a) uzmeklēšu pieaugušo vai pats zvanīšu uz
tālruņa numuru 112, un izstāstīšu, KUR un
KAS ir noticis;
b) skriešu uz ledus palīdzēt;
c) iešu tālāk, jo pats nevaru palīdzēt.
8. Vai vecākus nepieciešams informēt par to, kur
un cik ilgi būšu prom no mājām?
a) jā, vecākiem vienmēr jāzina, kur es atrodos;
b) nē, esmu jau pietiekami liels.
9. Ja kāds būs ielūzis ledū un būsi piezvanījis uz
112, vai tev jāsagaida ugunsdzēsēji glābēji?
a) jā, ir jāsagaida;
b) nē, nav jāsagaida – pietiek, ka piezvanīju uz
112.
10. Ja Tavs suns būs ielūzis ledū, Tu:

3. Kādās vietās ledus ir patiešām drošs?
a) vietās, kur tas ir vismaz 5 cm biezs;
b) mākslīgi veidotās slidotavās;
c) vietās, kur ledus izskatās stingrs un nav
redzams ūdens.
4. Vai mājdzīvniekus var laist uz ūdenstilpju ledus
izskrieties?
a) jā, jo mājdzīvnieki ir vieglāki nekā cilvēki;
b) jā, jo mājdzīvnieki prot peldēt un spēs nokļūt
krastā;
c) nē, jo mājdzīvnieki var ielūzt ledū un viņu
dzīvība var tikt apdraudēta.

a) pats viņu glābšu;
b) uzmeklēšu pieaugušo vai pats zvanīšu uz
tālruņa numuru 112, un izstāstīšu, KUR un
KAS ir noticis;
c) pats viņu glābšu, bet, ja neizdosies, tad
zvanīšu uz 112.

Paldies par veltīto laiku!

5. Uz kādu tālruņa numuru zvanīsi, ja redzēsi, ka
cilvēks vai dzīvnieks ir ielūzis ledū?
a) 114;
b) 112;
c) 911.
Pareizās atbildes:

6. Ja uz ledus ir zemledus makšķernieki, vai var
uzskatīt, ka ledus ir pietiekami drošs, lai uz tā
kāptu?
a) jā;
b) nē.
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