
BSTTW Čeleď Horečka JistotaČasopisecký evidenční lístek  

Pod tebe vůle nález člen určitý BSTTW 
Čeleď Horečka Jistota Časopisecký 
evidenční lístek BFSC ). Člen určitý BFSC 
vůle ptát se tebe mnoho otázky a pomoci až k 
učit tebe a tvůj čeleď jaký tebe požadovat a 
požadovat ne činit. Firefighter Britský voják 
ptáse tebe až k Být příjemný forma člen 
určitý BSTTW Horečka Jistota Časopisecký 
evidenční lístek. Někdy tebe a tvůj rodiče , 
bratři a sestry požadovat brát dohromady , 
číst a odpovědět každý a každý otázka. Příští tebe a tvůj matka 
požadovat vidět -li tebe mít jakýkoliv NE odpovída. -li tebe nález 
jakýkoliv ne odpovída někdy tebe musit mluvit s, k tvůj matka a dostat 
instrukce jaký pocínovat být namydlený aby brynda člen určitý otázka 
a délat člen určitý odpovědět ano. Do činnost kromě toho tvůj rodiče , 
bratři a sestry , tebe pocínovat udržovat jeden horečka jistota domov. 

BSTTW Horečka Jistota Časopisecký evidenční lístek 

Vyhovět časopisecký evidenční lístek s tvůj rodiče a objevit -li tvůj domov is horečka 
bezpečný. 

  BSTTW Horečka Jistota Časopisecký evidenční lístek ANO Ne

1. Does tvůj domov mít kouř a horečka alarmovat dále každý dno ?   
2. Činit ebe mít při nejmenším 1 hasicí přístroj dále každý dno of tvůj 

domov ? 
  

3. -li tebe mít jeden garáž , činit tebe mít jeden hasicí přístroj do tvůj garáž ?   
4. Does člen určitý hlava dno of tvůj domov mít jeden oxid uhelnatý 

alarmovat ? 
  

5. Činit tvůj rodiče šek člen určitý bít do člen určitý kouř a horečka 
alarmovat druhdy jeden měsic ? 

  

6. Does každý jeden z tvůj elektrický možnost vybití energie mít nikdy již 
než dva bod čep do je ? 
        --- Dívat se na celek of tvůj elektrický možnost vybití energie dříve tebe 
odpovědět tato otázka . 

  

  ANO Ne

7. Does člen určitý krb mít jeden zástěna a člen určitý svícen mít držitel ?   
8. Ar jakýkoliv elektrický kord deska do rugs či cvoček až k dno či stěny?   

         --- Tato pocínovat poškodit člen určitý elektrický kord .  

 

 

  

 



9. Činit člen určitý kord dále jakýkoli z tvůj zařízení ukazovat znamení of 
opotřebení? 
       --- Tato is dokonalý důležitý poněvadž obnošený elektrický kord 
pocínovat být příčinou jeden horečka. 

  

10. Činit tebe mít jeden krb do tvůj domov ?     
11. -li ano až k otázka does člen určitý krb mít jeden zástěna ?     
12. Ar sirka a nákladní lodice mnŘl trvale mimo dosah of malý dítě?    
13. Ar celek flammable kapalný do člen určitý domov mnŘl trvale do 

vzduchotěsný kazeta ? 
  

14. Ar benzin kazeta opatřený mimo of burza?   
15. Ar noviny a hladký rags jak se sluší a patří být nakloněn of?    
16. Do člen určitý kuchynŘ , ar tvůj dát do hrnce držitel , ručník , a druhý 

flammable bod pryč dle člen určitý kamna ? 
  

17. Činit tebe rodiče zůstat do člen určitý kuchynŘ chvíle ona kuchař jídlo?     
18. Činit tebe mít jeden hasicí přístroj do člen určitý kuchynŘ ?   
19. Činit tebe rodiče zastavit tebe -li tebe namáhat až k činnost do člen určitý 

kuchynŘ kdy jídlo is bytost kamna ? 
  

20. Činit tebe mít jeden kouř objevit mimo člen určitý spící plochy of tvůj 
domov ? 

  

 BSTTW Horečka Jistota Časopisecký evidenční lístek  
Pokračování následuje  

ANO Ne

21. Is člen určitý úsek asi člen určitý ohřívač vody pravidelný a 
aktualizovaný ? 

  

22. Is tvůj sklepní byt , garáž , a podkroví dobře organizovat a být švorc 
často?  

  

23. -li jeden čeleď člen kouře does on / ona kouř cvičení člen určitý 
popelníček? 

  

24. -li jeden čeleď člen kouře does on / ona ne kouř do člen určitý dno?    
25. -li tebe mít kouře do člen určitý domov činit ona vždycky dát člen určitý 

cigarety , doutník a dělat ozdoby z polevy mimo ? 
            --- Tebe pocínovat startovat auto horečka -li tebe činit ne dát člen 
určitý cigareta , doutník či dělat ozdoby z polevy mimo do jeden 
bezpečný cesta. Člen určitý nejbezpečnější cesta is až k vždycky cvičení 
člen určitý popelníček. . 

  

26. Činit tebe vŘdŘt a cvičit člen určitý Zastavit , Hodit do poštovní 
schránky , a Archiv?  

  

27. . Does tvůj čeleď mít neurč. člen Divoce rostoucí rostlina Dělat plány až 
k dovolená člen určitý domov v případě jeden horečka ? 

  

28. Činit tebe a člen určitý čeleď cvičit člen určitý Divoce rostoucí rostlina 
Dělat plány dohromady při nejmenším jeden čas jeden měsic?  

  

29. Činit tebe mít krize telefon čísla osten dále tvůj telefon ? 

 

 

 

 
 


