
1. NA CHODNÍKU chodec

FAKTA
Kdo je chodec
jedeme na bruslích, koloběžce, skateboardu, ly-
žích, cyklista do deseti let, vedeme kolo nebo psa

Pravidla chování na chodníku
1/chodíme vpravo 
nepřekážíme si, snadno se vyhneme protijdou-
cím; zbytečně se nezdržujeme, nesmíme ohrozit
ostatní chodce
2/hra na chodník nepatří 
můžeš ohrozit chodce, překážet jim a omylem
vstoupit do silnice, řidič projíždějícího auta 
to nečeká a nedokáže rychle zastavit (auto 
při rychlosti 50 km/h zastaví až za 28 metrů!) 
3/nikdy nevstupujeme náhle z chodníku 
do silnice, vždy se zastavíme a rozhlédneme

Nebezpečí
1/sluchátka na uších brání slyšet, co se děje  –

nemůžeš zareagovat včas

2/zábradlí – proč a kde bývá umístěno – brání
vstupu chodců do silnice, nepřelézej ho, nehraj
si a necvič na něm – hrozí pád do silnice

3/obrubník – co to je a kde ho najdeme – okraj
chodníku, z něho je jen krůček do silnice, nehraj
si na něm, nechoď po něm – hrozí pád do sil-
nice; z obrubníku se nerozhlížej, při rozhlížení
stůj o krok dál. 

Dopravní značky
Stezka pro chodce a Zákaz vstupu chodců
význam dopravních značek, způsob chování, 
nedovolené chování; pravidla pro chodce 
a ostatní účastníky silničního provozu; umístění
a význam Stezky pro chodce

OBSAH LEKCE
kdo je chodec, pravidla chování na chodníku, nebezpečí na chodníku, dopravní značky

MOTIVACE
dialog nebo řízená diskuse na téma existence chodníků a jejich historie; popis chodníku; umístění
chodníků a jejich funkce; kdy smí vozidlo na chodník; zajímavost současnosti – např. sgrafiti
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NA CHODNÍKU
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
vyprávění, dramatizace, hra, skupinové vyučování
1/vyprávět příběh podle obrázku – kdo to je, odkud jdou, co dělají, co vidí, co se může stát, apod.
2/dramatizace – ve třídě, tělocvičně nebo venku předvádějí žáci scénky znázorňující bezpečné 
a nebezpečné chování na chodníku
3/otázky a odpovědi – žáci, lépe dvojice a skupiny si navzájem kladou otázky na téma „chodník“ 
a odpovídají (záměrně i špatně); pedagog nebo vybraný žák hodnotí odpovědi

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – motivačním rozhovorem zahájit téma, využít ročního období a znalostí žáků, 
vycházka do okolí školy, prohlídka chodníků – vzhled, umístění, kam vedou, ve třídě rozdělit 
úkoly podle skupin – vyprávění, tvorba mapy; informace z internetu, apod
2/vícedenní – podobné činnosti podrobněji, propojit s následující lekcí č. 2; anketa mezi žáky školy,
výsledky zpracovat textově i ilustračně, umístit viditelně pro ostatní žáky

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, tělesná výchova, nauka o společnosti, svět kolem nás
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů

POJMY
chodec
chodník
obrubník
zábradlí

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Tv, Ov – bezpečnost; Fyzika – výpočet rychlosti, šíření zvuku;
Přírodopis – člověk, smysly; Chemie – hliník a slitiny (dopravní značky), Vv – symboly; Dějepis –
historie dopravy

p o z n á m k y

chodec

AXIOMY
Po chodníku choď vpravo.
Na chodníku si nehraj.
Na obrubníku se nezdržuj.
Zábradlí není na hraní ani se nepřelézá.
Nikdy nevstupuj náhle do silnice.
Nespoléhej se na to, že ostatní účastníci 
silničního provozu se chovají správně. 
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2. NA SILNICI chodec

FAKTA
Silnice
1/vzhled silnice 
krajnice, dělicí čára – plná, přerušovaná, zatáčky,
křižovatky
2/silnice ve městě – silnější provoz, světelné 
křižovatky, pouliční osvětlení, hromadná 
doprava, přechody pro chodce, více jízdních
pruhů, omezená rychlost
3/silnice mimo město – dopravní značení, 
železniční přejezdy, chybí chodníky a přechody,
vyšší rychlost, specifika dálnice

Účastníci silničního provozu na silnici 
1/kdo se pohybuje po silnici
druhy vozidel – osobní, nákladní, osobní 
doprava, hromadná doprava, železnice

Pravidla chůze po silnici
1/není-li chodník, chodíme po levé krajnici – 

vidíme protijedoucí vozidla a můžeme reagovat 
2/kde není krajnice, chodíme co nejblíže 
při levém okraji silnice 
3/po celou dobu chůze po silnici pozorně 
sledujeme provoz před sebou i za sebou
4/při chůzi po silnici chodíme za sebou, vedle
sebe smí jít nejvýše dva chodci
5/po jednom za sebou jdeme vždy za snížené 
viditelnosti nebo u nepřehledné zatáčky
6/musíme být vidět – nosíme pestré oblečení,
reflexní doplňky
7/někdy se chodcům řidič nemůže vyhnout –
musíme ustoupit ze silnice sami

Dopravní značky
Zákaz vstupu chodců, Silnice pro motorová 
vozidla, Dálnice

OBSAH LEKCE
vzhled silnice, zatáčka, křižovatka, silnice ve městě a mimo něj, provoz na silnici, pravidla chůze 
po silnici, reflexní doplňky

MOTIVACE
rozhovor o cestě do školy – po chodníku, po silnici, přes silnici, okolo silnice
mapa (i na počítači) – vyznačení cest a silnic, druhy silnic podle grafického vyjádření
osobní mapa – nakresli svoji cestu do školy (do obchodu, do kina, na hřiště, apod.)
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NA SILNICI
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
demonstrace, hra, dramatizace, zážitkové vyučování
1/žáci si přinesou do vyučování autíčka a figurky; na arch papíru ve dvojici či skupině nakreslí 
jednoduše silnici s dělicí čárou a stavějí figurky-chodce, jak správně či nesprávně jdou po silnici
2/zážitková lekce – žáci-auta a žáci-chodci předvádějí správné i nesprávné chování při chůzi 
po silnici (lze nakreslit auta a chodce a připevnit na trička)
3/skupinová práce (i na počítači) – nákres silnice, s chodci, auty, apod.; prezentovat ostatním

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – vycházka do okolí školy; historie silnic; vyrobit obrázky na trička – auto, chodec;
nakreslit, vyznačit silnici a hrát jednotlivé situace; viditelné vyhodnocení – nástěnka, časopis
2/vícedenní – propojit s lekcí č.1; situace vyzkoušet venku, mimo silniční provoz; kolektivní práce –
koláž (i na počítači) – nákres silnice, nalepit chodce a dvojici chodců, auta, apod.; umístit ve třídě,
na chodbě, na webových stránkách, apod; zážitková lekce pro spolužáky školy; prezentace

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti, nauka o společnosti, informatika
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů

AXIOMY
Po silnici jdi vlevo, proti přijíždějícím vozidlům.
Silnice není hřiště, ani když na ní nic nejede.
Řidič tě musí vidět i za snížené viditelnosti.
Nos barevné oblečení a reflexní doplňky.
Pokud nemusíš, po silnici nechoď.
Po silnici choďte po jednom za sebou.
Respektuj ostatní účastníky silničního provozu.

POJMY
silnice
dálnice
dělicí čára
krajnice
reflexní doplňky

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Nauka o společnosti; Ov; Tv – bezpečné chování; Vv – kreslení dopravních situací; Zeměpis – sídla,
obydlí člověka a jeho historie; Fyzika – zákony pohybu, motory; Přírodopis – vliv člověka na krajinu
kolek sebe; Zeměpis – doprava; Dějepis – historie migrace národů

p o z n á m k y

chodec
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3. STEZKY PRO CHODCE, OBYTNÁ ZÓNA chodec

FAKTA
Stezky pro bezpečnost
stezky jsou určené pro chodce a pro cyklisty, 
některé současně pro oboje najednou
byly vybudovány pro zvýšení bezpečnosti 

Stezky pro chodce
1/jsou v centrech měst i v oblasti zelených ploch
ve městech a obcích
2/nesmějí sem vozidla
3/smějí sem pouze chodci, tedy i ti, kdo jedou
na bruslích, koloběžce a skateboardu nebo 
vedou jízdní kolo, dále pak děti do 10 let jedoucí
na kole
4/platí zde pravidla stejná jako na chodníku
5/chodci se musí chovat bezpečně a ohledu-
plně
6/než se na stezku dostaneme, dbáme pravidel
bezpečnosti – např. chůze po silnici, přecházení
po přechodu nebo bez něj, apod.

Stezky pro chodce a cyklisty
1/chodci i cyklisté dodržují pravidla a vzájemně
se musí respektovat
2/jestliže je stezka rozdělená do pruhů 
pro chodce a cyklisty, mohou do jiného než
svého pruhu vstoupit nebo vjet jen při obcházení
(objíždění), předcházení (předjíždění), vcházení
(vjíždění), odbočování 

Obytná zóna
1/je to část silnice v zástavbě mezi rodinnými
nebo panelovými domy, označená dopravní
značkou Obytná zóna
2/můžeme si zde hrát, sportovat, jezdit na kole
3/auta tudy projíždějí pomalu a obezřetně, řidič
s námi počítá, čeká nás tu
4/musíme umožnit vozidlu projet, i tady jsme 
opatrní

OBSAH LEKCE
druhy, určení a umístění stezek, využití stezek a jejich význam, pravidla chování na stezkách, 
stezky v zahraničí, dopravní značení

MOTIVACE
vycházka do okolí školy – silnice a chodníky kolem školy, provoz na nich, nalezení stezky 
pro chodce nebo jiné, v případě absence stezky nalezení místa, které by bylo pro stezku vhodné
práce ve třídě – kresba stezky pro chodce, dopravní značky, osoby na stezce jdoucí
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STEZKY PRO CHODCE, OBYTNÁ ZÓNA
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
popis, vyprávění, demonstrace, skupinové vyučování
1/žáci popisují dopravní značku Stezka pro chodce a hledají rozdíly mezi stezkou pro chodce 
a stezkou pro chodce a cyklisty; vytvářejí věty nebo vyprávění z nalezených rozdílů
2/žáci vymýšlejí ve skupinách vlastní „návod“ pro používání stezky – vymýšlejí způsob prezentace
a informace pro děti a dospělé o umístění, využití stezek a pohybu a chování na nich
3/najít stezky pro chodce a pro cyklisty v okolí; informace sdělit ostatním v prostorách školy

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – vyhledání informací o stezkách, návštěva místního úřadu a informace o stezkách,
vycházka – pozorování a předvádění chování na stezce; ve třídě vyhodnotit a informovat ostatní
2/vícedenní – anketa ve škole a okolí – umístění a funkce stezek, vyhodnocení a zpracování 
např. na počítači, vytvoření informačního letáku, mapy stezek v okolí, pravidel bezpečného chování,
apod.; zážitková lekce pro mladší spolužáky; prezentace v rámci školy, místního úřadu, apod.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, nauka o společnosti, svět kolem nás, výtvarné a pracovní činnosti
kompetence k řešení problémů
kompetence sociální a personální

AXIOMY
Používej stezky pro chodce.
Na stezkách platí stejná pravidla jako na chod-
níku, dodržuj je.
Na stezkách se chovej bezpečně a ohleduplně.
V obytné zóně respektuj projíždějící vozidla.

POJMY
stezka pro chodce
stezka pro chodce a cyklisty
obytná zóna

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Svět kolem nás; Ov – bezpečnost, okolí; Tv, Etická výchova – chování jedince i společnosti, vztahy
mezi lidmi, krizové situace

p o z n á m k y

chodec

PRIRUCKA_CHODEC_A4:Sestava 1  24.3.2013  22:13  Stránka 6



4. BÝT VIDĚT chodec

FAKTA
Snížená viditelnost
1/snížená viditelnost je soumrak, šero, mlha,
déšť, sněžení, svítání, tma
2/vzdálenost, na kterou řidič vidí se zkracuje, 
řidič chodce na silnici vidí později a nemusí mít
čas zareagovat, vyhnout se, objet, bezpečně 
zastavit 
3/řidič potřebuje při rychlosti 75km/h nejméně
31 m na to, aby si uvědomil situaci a zareagoval

Zvýšení viditelnosti
1/oblečení a doplňky – pestré oblečení, nejlépe 
je vidět barva bílá, žlutá; nejhůře je vidět barva
červená, modrá
2/reflexní doplňky – materiál, který odráží světlo,
viditelný až na 200 metrů, nášivky, doplňky 
na oblečení, přívěsky, samolepky, pásky, 
„nažehlovačky“

3/reflexní doplňky jsou v noci vidět na 3krát větší
vzdálenost než bílé oblečení a 10krát větší vzdá-
lenost než modré
4/umístění reflexních doplňků – na okraje rukávů,
blízko ke kolenům a do úrovně pasu, na boty,
tašky, batohy, čepice, cyklistickou přilbu, 
rukavice
Cyklista za snížené viditelnosti
1/cyklista by měl zvážit nutnost jízdy za snížené
viditelnosti a nejlépe jízdu odložit
2/jízdní kolo musí mít výbavu pro jízdu za sní-
žené viditelnosti – přední světlomet svítící bíle
nebo bílou blikačku, zadní svítilnu červené barvy
nebo červenou blikačku, zdroj elektrického
proudu, odrazky v paprscích kol a na šlapkách 
3/cyklista by měl mít barevné oblečení s reflex-
ními doplňky, případně reflexní vestu

OBSAH LEKCE
co je snížená viditelnost, pravidla chování účastníků silničního provozu za snížené viditelnosti, 
zvýšení viditelnosti, reflexní doplňky, nebezpečné situace, cyklista

MOTIVACE
proužky barevného papíru a list černého – přikládej barevné proužky na černý papír a zjisti, která
barva je nejvýraznější, je nejlépe vidět
reflexní doplňky – přines z domova oblečení nebo přívěsky a posviť baterkou (zatemněná okna)
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BÝT VIDĚT
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
demonstrace, dramatizace, pokus, výtvarná a pracovní činnost
1/demonstrace – žáci v různě barevném oblečení, porovnávají jeho viditelnost
2/pokus – žáci si přinesou reflexní doplňky a oblečení s reflexními prvky a baterku; při zatemnění
oken svítí z dálky baterkou a sledují, jak se odráží světlo
3/výroba – žáci mohou doplňky, respektive jejich předlohu, vyrobit (nakreslit, vymodelovat, apod.)
4/31 metrů – změřit vzdálenost 31m pro představu potřebné vzdálenosti k zastavení vozidla

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – ve třídě či venku zopakovat pravidla chůze po silnici; pokus – ve vzdálenosti 
31m (vzdálenosti potřebné  k reakci řidiče) proti sobě stojí žák-auto a žák-chodec – žák chodec měří
stopkami čas potřebný k uběhnutí žáka-auto vzdálenost 31 m; řidič potřebuje 3 s; žáci pokus 
zopakují a porovnávají naměřené hodnoty se skutečností; předvedení v ostatních třídách
2/vícedenní – činnosti podrobněji, zážitková lekce s pokusem s reflexními doplňky a baterkou

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
výtvarná výchova, pracovní činnosti, matematika
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní

AXIOMY
Nepočítej s tím, že řidič stihne zastavit.
Sleduj provoz okolo sebe.
Řidič tě musí vidět i za snížené viditelnosti.
Dívej se, poslouchej a přemýšlej.

POJMY
snížená viditelnost
bezpečně zastavit
pestré oblečení
reflexní doplňky
reflexní vesta

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost; Zeměpis, Fyzika – otáčení Země, atmosféra; Přírodopis –
smysly a vnímání, ovlivnění smyslů; Fyzika – výpočet rychlosti a vzdálenosti, šíření a rychlost světla;
Chemie – odraz světla, nové materiály a technologie

p o z n á m k y

chodec

PRIRUCKA_CHODEC_A4:Sestava 1  24.3.2013  22:13  Stránka 8



5. PŘECHÁZENÍ SILNICE PO PŘECHODU chodec

FAKTA
Přechod pro chodce
1/označen značkou Přechod pro chodce a zna-
čením na silnici, kterému říkáme „zebra“
2/přechod přes více jízdních pruhů – silnice má
v každém směru dva a více jízdních pruhů, 
uprostřed bývá dělicí pás (někdy zatravněný)

Pravidla přecházení
1/před přecházením se zastavíme a rozhléd-
neme vlevo, vpravo a vlevo; nerozhlížíme se 
z obrubníku, ale o krok zpátky, aby nás neza-
chytilo projíždějící vozidlo
2/před přecházením je důležitý oční kontakt –
náš pohled se setká s pohledem řidiče; řidič nás
vidí a pozná, že chceme přecházet
3/přecházíme, až když vozidla u přechodu 
zastavila; dokud vozidlo nezastaví, nepřecházíme
4/rozhlížíme se vlevo a vpravo po celou dobu
přecházení, situace se může náhle změnit
5/po přechodu jdeme vpravo, chodci si nepře-

kážejí, dobře se vyhnou
6/skupina chodců přechází po přechodu najed-
nou, bez mezer

Přednost chodců
1/chodci mají na přechodu přednost
2/nikdy na přednost chodců na přechodu 
nespoléháme, vždy se pečlivě rozhlížíme 
a přesvědčíme se, že nás žádné vozidlo neohrozí
3/vozidla s právem přednosti (tramvaj, policie,
hasiči, sanitky) v jízdě mají na přechodu přednost

Pravidla přecházení více jízdních pruhů
1/rozhlédneme se a na přechod vstoupíme, 
když nic nejede nebo vozidla stojí
2/na konci prvního jízdního pruhu se zastavíme
a do následujícího se rozhlédneme
3/na dělicím pásu (nebo mezi jízdními směry) 
se zastavíme a rozhlédneme se
4/na konci prvního jízdního pruhu se zastavíme
a do následujícího se rozhlédneme
5/dodržujeme pravidla přecházení – viz výše

OBSAH LEKCE
přechod pro chodce, přechod přes více jízdních pruhů, pravidla přecházení jednotlivců a skupin 
po přechodu, přednost chodců na přechodu, vozidla s právem přednosti, dopravní značení

MOTIVACE
diskuse – popiš cestu do školy, na hřiště, do knihovny, kde je přechod pro chodce
rozhovor – odhadni historii přechodu a jeho význam, kdy vznikl a proč
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PŘECHÁZENÍ SILNICE PO PŘECHODU
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
vyprávění, hra, demonstrace, dramatizace, zážitkové vyučování
1/podle obrázku (jiné předlohy) vytvořit vyprávění na téma přecházení po přechodu; též podle 
napsané osnovy nebo několika klíčových slov; dále i popis přecházení; vše předvést
2/hra – názorné vysvětlení očního kontaktu; žáci sedí v hloučku, jeden žák-řidič se v tichosti dívá
do očí žákům-chodcům, na koho se podívá, skloní hlavu
3/auta a chodci – žáci hrají role aut a chodců na přechodu, hrají správné i nesprávné situace

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – vycházkou do okolí objevit přechody pro chodce; žáci plní ve skupinkách různé
úkoly, které ve třídě prezentují a vyhodnotí je; s výsledky seznámit ostatní např. na nástěnce, 
webových stránkách školy nebo sociálních sítích
2/vícedenní – propojit s lekcí č. 6; vícedenní hra na reportéry; žáci provádějí ankety, vyhodnocují
výsledky; zážitkové lekce pro mladší spolužáky a předvedení pro rodiče; záznam prezentovat

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, výtvarné a pracovní činnosti, informatika
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence občanské

AXIOMY 
Rozhlížej se před přechodem i na něm.
Přecházej rychle, ale ne zbrkle a neutíkej.
Přecházej, až když vozidla zastavila.
Počítej s tím, že vozidla se blíží k tobě rychle.
Řidič nemůže vždy zastavit hned.
Nepočítej s předností na přechodu.
Při přecházení nepoužívej mobil ani sluchátka.

Tramvaj, sanitka, policie a hasiči mají 
na přechodu vždy přednost.
Při přecházení silnice s více jízdními pruhy 
se před každým pruhem zastav a rozhlédni se.

POJMY
přechod pro chodce
oční kontakt
dělicí pás

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Matematika; Fyzika – rychlost a vzdálenost, výpočty; Český jazyk – popis, vyprávění, referát,
rozhovor, diskuse; Tv – chůze v útvaru; Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost 
jedince a společnosti

p o z n á m k y

chodec
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6. PŘECHÁZENÍ SILNICE BEZ PŘECHODU chodec

FAKTA
Silnice bez přechodu
1/silnici bez přechodu pro chodce přecházíme
jen tehdy, není-li to jinak možné
2/lépe je vyhledat blízký přechod, nadchod 
nebo podchod

Pravidla přecházení
1/před přecházením se zastavíme a rozhléd-
neme vlevo, vpravo a vlevo; nestojíme  na ob-
rubníku, ale o krok zpátky, nevyčníváme 
do silnice
2/před přecházením navážeme oční kontakt –
náš pohled se setká s pohledem řidiče; řidič nás
vidí a pozná, že chceme přecházet
3/přecházíme, až když vozidla zcela zastavila
nebo jestliže žádné vozidlo nejede; když řidič 
nezastaví, necháme ho projet
4/po celou dobu přecházení se rozhlížíme 
na obě strany – situace se může náhle změnit
5/přecházíme přímo, tedy co nejkratší cestou

Opatrnost při přecházení
1/nikdy nepřecházíme silnici před zatáčkou, 
nevidíme ani řidič nás nevidí
2/vozidlo nemůže zastavit hned; při rychlosti 
50 km/h zastaví až za 28 m; to jsou 2 s – např.
délka slova „máma“ (zkus si to)
3/počítáme s tím, že řidič nemůže vždy zpoma-
lit, zabrzdit, zastavit tak, jak by bylo potřeba – 
např. mokrá silnice, sníh, námraza, listí, bláto

Přecházení mezi zaparkovanými vozy
1/nerozhlížíme se z okraje silnice – zaparkovaná
auta nám brání v rozhledu, nevidíme odtamtud
projíždějící vozidla
2/rozhlédneme se mezi auty na obě strany
3/nesmíme vyčnívat do silnice, mohla by nás 
zachytit projíždějící vozidla

OBSAH LEKCE
bezpečné přecházení silnice, pravidla přecházení bez přechodu pro chodce, nutná vzdálenost 
pro zastavení vozidla, přecházení mezi zaparkovanými vozy, podchody a nadchody

MOTIVACE
hra na smysly – „Poslouchej“ – hádej zvuky se zavázanýma očima; „Dívej se“ – z okna, na chodbě
– co vidíš za maličkosti; „Příkazy“ – co nejrychleji splň jednoduchý příkaz (otoč se vlevo, apod.)
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PŘECHÁZENÍ SILNICE BEZ PŘECHODU
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
popis, hra, demonstrace, dramatizace, zážitkové vyučování, skupinové vyučování
1/popsat správný postup přecházení – práce ve skupinách, popis jednotlivých fází přecházení
2/žáci ve skupinách píšou správný postup přecházení, napsané si mezi sebou skupiny vymění 
a hledají chyby; dále předvádějí chybné i opravené situace
3/ve třídě nebo venku vyznačit silnici (a přechod – opakování), žáci hrají auta a chodce; důraz 
na předvedení očního kontaktu a bezpečného přecházení jednotlivců i skupin po přechodu i bez něj)

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – na vycházce objevit bezpečná a nebezpečná místa pro přecházení silnice; žáci
plní ve skupinkách různé úkoly, ve třídě je prezentují a vyhodnotí (pravidla přecházení, bezpečných
28m, apod.); s výsledky seznámí ostatní na nástěnce, webových stránkách školy, apod.
2/vícedenní – skupinová práce s podmínkami a situacemi při přecházení; spojení s lekcí č. 5; 
předvádění bezpečného chování, hledání nebezpečných situací; zážitkové lekce

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, informatika
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence občanské

AXIOMY
Přecházej, když je vozidlo od tebe opravdu 
daleko, ale raději si počkej, až žádné nepojede.
Vždy se rozhlédni vlevo, vpravo a zase vlevo.
Rozhlížej se po celou dobu přecházení silnice.
Přecházej přímo, nejkratší cestou.
Nepřecházej na nepřehledných místech.
Mezi zaparkovanými auty nevyčnívej do silnice.

POJMY
nadchod
podchod
zcela zastavit
nevyčnívat

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Matematika; Fyzika – rychlost a vzdálenost, výpočty; Český jazyk – popis, vyprávění, referát,
rozhovor, diskuse; Tv – chůze v útvaru; Svět kolem nás; Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost 
jedince a společnosti

p o z n á m k y

chodec
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7. SVĚTELNÉ SIGNÁLY chodec

FAKTA
Druhy světelných signálů
1/na přechodu pro chodce – zelený, červený
2/na křižovatce – pro řidiče – červený, žlutý, 
zelený
3/u železničního přejezdu, pro výjezd hasičů

Pravidla přecházení se světelnými signály
chování na přechodu je stejné jako při přechá-
zení bez světelných signálů (předchozí lekce)

Svítí-li červená
1/stojíme na chodníku, ne na obrubníku – mohlo
by nás zachytit projíždějící vozidlo
2/v klidu čekáme na zelený signál

Svítí-li zelená
1/přestože svítí zelená, rozhlédneme se
2/přesvědčíme se, že žádné vozidlo zleva 
ani zprava neodbočuje nebo že se všechna 
odbočující vozidla zastavila
3/pak se teprve rozejdeme a při přecházení 
se stále rozhlížíme – situace se může náhle 

změnit
4/přecházení dokončíme, i když se rozsvítí 
červená, nikdy se nevracíme – máme čas 
na dokončení přecházení, než se pro vozidla 
rozsvítí zelená
5/nikdy nevbíháme na přechod na poslední
chvíli, nestihli bychom bezpečně přejít
6/přestože svítí zelený signál pro chodce, mají
přednost: tramvaj, policie, hasiči a sanitky

Tlačítko pro chodce
1/u některých přechodů je umístěno tlačítko 
pro přivolání zeleného signálu; můžeme 
ho stisknout a vyčkat na zelenou na semaforu
2/dokud nesvítí zelená, nikdy nepřecházíme

U železničního přejezdu
1/bliká-li červené signální světlo, nevstupujeme 
do kolejiště, i kdyby závory byly nahoře
2/přejezd přecházíme, jestliže bliká bílé světlo

OBSAH LEKCE
druhy světelných signálů a jejich umístění, signály pro chodce a řidiče, pravidla přecházení 
po přechodu se světelnými signály, železniční přejezd, dopravní značení 

MOTIVACE
najdi na internetu nebo jinde informaci o historii a současnosti semaforu – kdy vznikl, kde, proč, kde
je největší, zajímavý, apod.; vymysli něco z budoucnosti
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SVĚTELNÉ SIGNÁLY
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
didaktická hra, výtvarné a pracovní činnosti, skupinová práce, dramatizace
1/hra – žák řekne slovo související s tématem a vyzve jiného, který přidá další slovo; další žák 
musí z obou slov vytvořit větu a dodržet téma; žáci se střídají, hraje se s obměnami
2/vyprávět situaci podle obrázku či popisu a zahrát ji; práce ve skupinách
3/žáci vyrobí semafory pro řidiče, chodce a železniční přejezd z kartonu; použijí je jako pomůcku
pro předvedení při hře – chodci a řidiči hrají scénky na křižovatce a u železničního přejezdu

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – zážitková lekce s předvedením přecházení silnice i s více jízdními pruhy, vyrobit 
z kartonu semafory (skupinová práce); předvedení přecházení; prezentace v rámci školy a MŠ
2/vícedenní – propojit s lekcemi 5 a 6, najít světelné signály v okolí školy či domova, nacvičit 
přecházení v rámci budovy školy a okolí; zážitková lekce pro mladší spolužáky a rodiče – bezpečné
a nebezpečné chování při přecházení silnice s přechodem, bez něj a se světelnými signály

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, nauka o společnosti, svět kolem nás, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná
výchova
kompetence k učení
kompetence k řešení problémů

AXIOMY
Rozhlížej se před přecházením i při něm.
Po přechodu jdi vpravo.
Vozidla s právem přednosti v jízdě mají přednost.
Přecházej vždy na zelenou.
Rozsvítí-li se při přecházení červená, dokonči
přecházení, nevracej se.
Nepřecházej na poslední chvíli.

POJMY
světelné signály
železniční přejezd
červený/zelený signál
tlačítko pro přivolání zelené

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Matematika – výpočty vzdálenosti; Fyzika – rychlost a její veličiny, světlo a jeho šíření; Přírodopis –
stavba oka, smyslové vnímání; Vv – barvy a jejich význam; Dějepis – historie silniční dopravy, první
semafor; Český jazyk – popis, vyprávění, referát, rozhovor, diskuse; Tv – chůze v útvaru; Svět kolem
nás; Nauka o společnosti; Ov – bezpečnost jedince a společnosti

p o z n á m k y

chodec
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8. BEZPEČNÁ MÍSTA PRO HRU A VOLNÝ ČAS chodec

FAKTA
Místa pro hraní a volný čas
všechna místa nejsou bezpečná pro hraní

Bezpečná místa
1/hřiště
nejbezpečnější místo k hraní a trávení volného
času, sportování
nutná opatrnost a dodržovat pravidla bezpeč-
nosti při cestě na hřiště a z něj
2/obytná zóna
prostor se silnicí, kde vozidla jezdí pomalu 
a s chodci počítají 
můžeme si zde hrát, jezdit na kole i na silnici,
přesto dáváme pozor na projíždějící vozidla
3/stezky pro chodce a pro cyklisty
bezpečná místa pro sport; kolo, skateboard,
brusle i koloběžka sem patří
musíme dodržovat pravidla bezpečnosti 
pro pohyb na stezkách (viz lekce č. 3)

Nevhodná a nebezpečná místa
1/silnice, po které nic nejede nebo slepá ulice –
obě jsou nebezpečné, i tady může projet 
vozidlo, a jsme-li zabraní do hry, nemusíme 
ho zpozorovat
silnice je určená především vozidlům, nesmíme
si na ní hrát, ani když právě žádná vozidla 
nejedou
2/chodník
chodník slouží k chůzi, není to místo ke hře, hra
sem nepatří, můžeme ohrozit nebo zranit
chodce, můžeme se zranit pádem do silnice 
cyklisté do 10 let, chodci na bruslích i skatebo-
ardu sem smějí, ale musí být ohleduplní 
k ostatním chodcům

Dopravní značky
Obytná zóna, Stezky pro chodce a cyklisty

OBSAH LEKCE
bezpečná a riziková místa pro hru a volný čas, rizika spojená s volnočasovými aktivitami, pravidla
bezpečného chování ve volném čase, sportovní aktivity, dopravní značení

MOTIVACE
hra s kartami s vyobrazenými předměty ke hře a volnočasovým aktivitám – žák si vylosuje kartičku
s obrázkem a jako pantomimu předvede, s čím si hraje, sportuje nebo tráví volný čas; ostatní žáci
po uhodnutí doplní místo, kde asi je (nejlépe najít místo v okolí školy či bydliště)
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BEZPEČNÁ MÍSTA PRO HRU A VOLNÝ ČAS
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
vyprávění, výtvarné činnosti
1/vyprávět příběh podle obrázku či hesel na tabuli; vytvořit příběh dopravní značky Obytná zóna
2/vytvořit nástěnku do třídy nebo na chodbu – bude obsahovat způsob trávení volného času 
s popisem vhodných míst v okolí školy; nejlépe zakreslit i mapku; využít práci s počítačem
3/bezpečné místo – skupinová práce, každá skupina má za úkol najít bezpečné místo k trávení 
volného času pro určenou činnost (zohlednit místní specifika)

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – vycházka, objevit místa v okolí školy vhodná a nebezpečná pro hru; anketa 
ve škole – s čím a kde si hraji, sportuji; vyhodnocení ankety, doporučení míst pro trávení volného
času, seznámit spolužáky formou krátkého vstupu do vyučování ve třídách, rozhlasem, apod.
2/vícedenní – propojit s lekcemi 4, 5 a 6; cesta na hřiště, stezky, sportoviště; úkoly prohloubit 
a rozvést; s výsledky seznámit širokou veřejnost např. ve spolupráci s městským úřadem

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, výtvarná výchova, informatika
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence občanské

AXIOMY
Hraj si na bezpečných místech.
Buď předvídavý.
Na chodníku si nehraj.
Silnice není hřiště, ani když na ní nic nejede.
Nepřeceňuj své síly.
Dívej se, poslouchej a přemýšlej.

POJMY
hřiště
obytná zóna
stezky pro chodce
slepá ulice

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Svět kolem nás; Ov; Zeměpis – místopis okolí, prázdninové cesty; Etická výchova – chování jedince 
a společnosti, sociální vztahy; Tv, Přírodopis – orientace v prostoru, pohybové hry; Český jazyk –
popis, vyprávění, referát, rozhovor, diskuse

p o z n á m k y

chodec
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9. CESTA AUTOMOBILEM chodec

FAKTA
Automobil – nástup a výstup
nastupujeme vždy z chodníku nebo krajnice –
nemůže nás srazit projíždějící vozidlo
vystupujeme z auta vždy dveřmi, které jsou 
u chodníku nebo krajnice – nemůže nás srazit
projíždějící vozidlo
nikdy nenastupujeme ani nevystupujeme 
dveřmi směrujícími do silnice

Autosedačka
1/používají ji děti menší než 150 cm a do 36 kg
2/při prudkém brzdění nebo nárazu je každý 
pasažér vržen obrovskou silou vpřed; tuto sílu
nepřekonáme a situace může být smrtelná
autosedačky a bezpečnostní pásy tuto sílu 
udrží a letu vpřed zabrání, zachrání nám život
3/použijeme-li autosedačku a bezpečnostní pás,
máme větší šanci přežít nehodu 

Používání bezpečnostních pásů
1/na předních i zadních sedadlech se musíme

poutat; poutáme se dřív, než se auto rozjede
2/poutáme se vždy, i na krátkou cestu
3/správné zapnutí pásu trvá pouhé 2 sekundy,
mohou nám zachránit život
4/nikdy nestojíme za jízdy mezi předními 
sedadly, ani neklečíme na zadním sedadle 

Správné poutání – postup
1. upravíme si pás pevně přes boky
2. vedeme pás přes rameno a hruď mimo krk
3. pás nevedeme za zády ani pod ruku
4. mezi sebe a pás nevkládáme žádné předměty
5. přesvědčíme se, že pás je zapnutý

Chování v autě 
chováme se ohleduplně, nerušíme zejména 
řidiče a nepoužíváme předměty, které by nás 
a ostatní pasažéry mohly zranit (nůžky, nůž, 
objemné hračky atp.)

Parkoviště
zde jsme opatrní, nevybíháme zpoza auta
vystupujeme-li z řady aut, rozhlížíme se

OBSAH LEKCE
automobil – nástup a výstup, autosedačky, používání bezpečnostních pásů, bezpečné a ohleduplné
chování cestujících, bezpečné chování po vystoupení z auta

MOTIVACE
hra „Pasažér“ – žáci přeloží list papíru na šířku a výšku, rozloží, do vzniklých okének nakreslí
i napíšou, kdo sedí v autě na jakém místě (nakreslí i další podrobnosti – volant, autosedačky atp.)
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CESTA AUTOMOBILEM
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
sloh, demonstrace, dramatizace, zážitkové vyučování
1/zpráva z tisku – napsat zprávu do novin s tématem cesta autem
2/z lavic a židlí vytvořit představu auta (vyrobit volant, jako autosedačku použít polštář, apod.); 
rozdělit role žákům – řidič, spolujezdec dospělý, dítě, apod.; žáci předvádějí nástup do auta 
a výstup, místa k sezení, nebezpečný způsob sezení, s autosedačkou, bez ní, použití bezpečnost-
ních pásů (použít pruhy látky nebo roli toaletního papíru), připoutejte se, jedeme, brzdíme, apod.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – historie automobilismu, zejména v Čechách /internet, knihy; podle obrázků popis
auta; bezpečný nástup, výstup a jízda autem nacvičit ve skupinách a předvést; simulovat poutání
bezpečnostními pásy pomocí pruhů látek či papíru; prezentovat ostatním žákům a rodičům
2/vícedenní – nástup, výstup, jízda autem, poutání; ukázka bezpečného i nebezpečného chování;
simulovat jízdu autem s pásy a bez nich; výroba pomůcek; zážitková lekce pro mladší žáky

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, nauka o společnosti, svět kolem nás, tělesná výchova, pracovní činnosti, výtvarná
výchova, informatika
kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální
kompetence občanské

AXIOMY
Do auta nastupuj od krajnice nebo chodníku.
Z auta vystupuj dveřmi ke krajnici nebo 
chodníku.
Při jízdě autem nikdy nestůj mezi sedačkami 
ani nekleč na zadním sedadle.
Při jízdě se vždy připoutej bezpečnostním
pásem.

Při jízdě autem používej autosedačku.
Nevyrušuj za jízdy řidiče.

POJMY
krajnice
autosedačka
bezpečnostní pásy
parkoviště

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Český jazyk – popis, vyprávění, referát, rozhovor, diskuse; Dějepis – historie automobilismu u nás
i ve světě; Matematika – veličiny a jednotky; Fyzika – rychlost, brzdná dráha; Svět kolem nás; Nauka
o společnosti; Ov; Etická výchova – vztahy mezi lidmi, zásady slušného chování 

p o z n á m k y

chodec
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10. CESTA DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY chodec

FAKTA
Na zastávce
1/nevstupujeme do silnice, ani do ní nevyční-
váme, mohlo by nás zachytit projíždějící vozidlo
2/zvláště dáváme pozor na zastávkách, které
jsou přímo v jízdním pruhu silnice 
3/nestrkáme se, nehrajeme si nesedíme 
na obrubníku, hrozí pád do silnice
4/v klidu vyčkáme na příjezd autobusu, tramvaje,
trolejbusu
5/nevrháme se k přijíždějícímu vozu, uvolníme
místo vystupujícím, pak nastupujeme
6/nastupujeme i vystupujeme v klidu, nikdy 
dopravní prostředek nedobíháme, nenastupu-
jeme ani nevystupujeme, svítí-li výstražné světlo

Jízda dopravním prostředkem
1/za jízdy se držíme, abychom v zatáčce nebo
při brzdění nezranili sebe i druhé
2/nestojíme v blízkosti dveří ani u řidiče; nebrá-
níme v nástupu a výstupu ostatním

3/uvolníme vždy místo starším, chováme se
slušně a zdvořile
4/ve skupině se držíme u sebe a sledujeme 
vedoucího
5/používáme jízdenky, necestujeme „načerno“
6/objemnější zavazadla odkládáme na zem

Po vystoupení
1/přecházíme-li na druhou stranu silnice, nikdy
nejdeme před autobusem, přijíždějící vozidla 
nás nevidí a my je také ne
2/na druhou stranu přecházíme nejlépe 
po přechodu, ale vždy za autobusem a pečlivě 
se rozhlížíme před i při přecházení
nejlépe je přejít, až autobus ze zastávky odjede
3/nikdy se bezhlavě nevrháme přes silnici, 
ani když velmi pospícháme

Dálkové autobusy
cestujeme jimi na výlety a prázdniny, na delší
cesty; při jízdě se vždy připoutáme bezpečnost-
ním pásem

OBSAH LEKCE
chování na zastávkách, nástup a výstup, bezpečné a ohleduplné chování v prostředcích hromadné
dopravy, cestování ve skupině, zavazadla, po vystoupení, cestování o prázdninách, poutání

MOTIVACE
rozhovor – dopravní prostředky
hra – myslím si dopravní prostředek, ptej se, odpovídám ano/ne, uhodni, o který se jedná
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CESTA DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
vyprávění, dialog, demonstrace, dramatizace, zážitkové vyučování
1/vyprávět příběh podle obrázku nebo vlastní zkušenosti; kdo dojíždí do školy a čím
2/anketa – připravit si anketu mezi spolužáky ze školy, pedagogy, rodiči; jaké prostředky používají,
jaké mají poznatky o cestujících a jejich chování; vyhodnocení ankety při vyučování
3/předvádění situací v tělocvičně, na hřišti; nejlépe s použitím náčiní; nástup a výstup – autobus,
tramvaj, vlak – chování na zastávce a za jízdy, přecházení silnice po vystoupení, apod.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – na vycházce, internetu objevit fakta a historii dopravních prostředků; postavit židle
za sebou jako v autobuse; žáci si rozdělí role – maminka s kočárkem, dítě, babička atp.; předvá-
dějí bezpečné a nebezpečné chování v situacích v dopravních prostředcích a na zastávkách
2/vícedenní – propojit s vycházkou na zastávku, nádraží; anketa v okolí školy; zážitková lekce 
pro mladší spolužáky a žáky blízké MŠ; prezentace práce ve škole, na webových stránkách, apod.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, nauka o společnosti, svět kolem nás, pracovní činnosti
kompetence k řešení problémů
kompetence sociální a personální
kompetence občanské

AXIOMY
Při nástupu dej přednost vystupujícím.
Nevystupuj ani nenastupuj na poslední chvíli.
Na eskalátorech stůj vpravo a přidržuj se.
Po vystoupení z autobusu přecházej 
po přechodu nebo za autobusem.
V hromadných prostředcích uvolni místo starším.
Za jízdy v hromadných prostředcích se drž.

Nevstupuj na železniční přejezd, jestliže bliká
červené světlo.
Nepodlézej nikdy stažené závory.

POJMY
zastávka hromadné dopravy
dálkový autobus
bezpečnostní pás v autobuse

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Český jazyk – dramatizace, vyprávění, referát, rozhovor, anketa, diskuse; Dějepis – historie 
dopravy a cestování u nás i ve světě, migrace obyvatel; Zeměpis – demografie; Matematika –
veličiny a jednotky; Fyzika – akce a reakce, pohyb; Nauka o společnosti; Svět kolem nás; Ov; 
Etická výchova – vztahy mezi lidmi, zásady slušného chování

p o z n á m k y

chodec
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11. NA BRUSLÍCH, KOLOBĚŽCE, SKATEBOARDU chodec

FAKTA
Brusle, koloběžka, skateboard
každý, kdo je používá, je chodec a musí dodržo-
vat všechna pravidla silničního provozu 
pro chodce – na chodníku i silnici (lekce 1 až 8)

Prvky bezpečnosti
při sportu může dojít ke zranění, ochranné 
prvky zvyšují naši bezpečnost a mohou zranění
vyloučit nebo ho zmírnit; mohou nám zachránit
i život
1/přilba
může zabránit zranění hlavy při pádu; hlava 
je při pádu zraněna nejčastěji, může dojít 
k poškození lebky i mozku
při jízdě na kole musí nosit přilbu povinně každý
cyklista do 18 let; nejlépe je používat ji bez
ohledu na věk; bezpečné je používat přilbu 
i při jízdě na koloběžce, bruslích a lyžích
2/chrániče
při nehodě přilba ochrání hlavu, chrániče ostatní

části těla, které jsou zraněním nejvíce vystaveny
– kolena, lokty, zápěstí

Bezpečná místa
1/na silnici můžeme stejně jako chodci, ale silnici
se raději vyhneme
2/po chodníku můžeme jet, avšak opatrně 
a ohleduplně k ostatním chodcům
3/nejbezpečnější místa jsou hřiště, obytná 
zóna, stezky pro chodce a stezky pro cyklisty
4/při cestě na místo pro trávení volného času 
a sportování dodržujeme všechna pravidla 
bezpečnosti v silničním provozu

Jízda na kole
1/cyklista do 10 let smí jet po chodníku
2/používáme jen kolo s úplnou výbavou
3/používáme přilbu a další výbavu pro zvýšení
bezpečnosti, nezapomínáme na reflexní doplňky
pro zvýšení viditelnosti
4/než vyjedeme na silnici, naučíme se ovládat
jízdní kolo

OBSAH LEKCE
bezpečnost pro volnočasové aktivity, výbava a prvky bezpečnosti, v silničním provozu a mimo něj,
bezpečná místa 

MOTIVACE
hra – pantomima, předveď co nejvěrněji jízdu na bruslích, koloběžce, skateboardu
diskuse – co děláš ve volném čase
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11. NA BRUSLÍCH, KOLOBĚŽCE, SKATEBOARDU
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
demonstrace, vyprávění, matematika, výtvarné a pracovní činnosti
1/přilba a chrániče – žáci je donesou do školy; zkouší je, správně a nesprávně je nasazují, apod.
2/obvod hlavy – žáci si krejčovským metrem měří obvod hlavy; hodnoty v délkových jednotkách 
zapisují a porovnávají mezi sebou; obvodu hlavy odpovídá velikost jejich přilby
3/nový design – žáci navrhnou novou přilbu, nakreslí ji nebo jinak výtvarně ztvární
4/vyprávění podle obrázku nebo osnovy – příběh např. Jak jsem strávil odpoledne na bruslích

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – žáci si přinesou dané sportovní náčiní, představí je ostatním (skupinové vyučo-
vání); popíšou způsob použití, bezpečné a nebezpečné chování; předvedení přilby a chráničů
2/vícedenní – propojit s lekcí č. 3 a 4; žáci hrají sportovce na daném náčiní a předvádějí bezpečné
chování a prvky zvyšující bezpečnost a viditelnost; chování na stezkách mohou předvést 
na stezce v okolí školy; pořizování fotografií a jejich prezentace; zážitková lekce pro spolužáky

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
matematika, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti 
kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální

AXIOMY
Nepoužívej poškozenou přilbu.
Přilbu měj dobře upevněnou a zapnutou.
Nauč se bezpečně zvládnout techniku jízdy.
Jezdi jen na správně vybaveném jízdním kole.
Ber ohled na ostatní účastníky silničního
provozu.
Počítej s chybami druhých.

Používej stezky pro chodce a cyklisty.
Nepřeceňuj své síly.
Nikdy za jízdy na bruslích, koloběžce, skate-
boardu a kole nepoužívej sluchátka a mobil.

POJMY
přilba
chrániče
reflexní doplňky

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Český jazyk – dramatizace pro mladší spolužáky, popis, referát, rozhovor, diskuse; Dějepis – his-
torie her pro děti i dospělé; Zeměpis – místopis okolí, hledání v mapách; Svět kolem nás; Nauka 
o společnosti; Ov; Etická výchova – vztahy mezi lidmi, zásady slušného chování, zásady
bezpečnosti; Tv – ukázky sportovních činností a volnočasových aktivit 

p o z n á m k y

chodec
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12. DOPRAVNÍ ZNAČKY, POLICISTA chodec

OBSAH LEKCE – dopravní značky a jejich význam, signály policisty (viz. poslední list příručky)
MOTIVACE – vycházka do okolí – hledáme dopravní značky a sledování chování podle nich

Stezka pro chodce
Na stezce jdu pěšky,

jedu na bruslích, 
malé koloběžce, 

lyžích 
a skateboardu. 
Nesmím zde jet 
na jízdním kole.

Stezka pro chodce 
a cyklisty

Může se tu jít pěšky, 
jet na kole, bruslích 
i koloběžce. Dávám

pozor a jsem 
ohleduplný
k ostatním.

Stezka pro chodce 
a cyklisty

Chodci i cyklisté 
musejí používat pruh

pro ně určený.
Jestliže kolo vedu, 
jdu jako chodec.

Stezka pro cyklisty
Tady můžu jet 

na kole, koloběžce 
a bruslích. 

Chodci sem 
nesmějí. 

Jsem ohleduplný 
k ostatním.

Obytná zóna
Kolo, hry, brusle, 

to se tu může. Auta
sem smí, ale jedou 
tu pomalu. Přesto 

dávám pozor 
a sleduji vše, 

co se kolem děje. 

1 2 3 4 5

Přechod pro chodce
Cyklista přijíždějící 
po silnici musí dát

přednost chodcům
na přechodu. 

Přechází-li cyklista 
po přechodu, 

kolo vede. 

Podchod 
nebo nadchod
V tomto místě 

překonám silnici 
bezpečněji

podchodem nebo
nadchodem. 

Dej přednost 
v jízdě

Musím dát přednost
všem ostatním vozid-

lům. Jestliže mám 
dobrý výhled a nic 
nejede, nemusím 

zastavit.

Stůj, dej přednost 
v jízdě

Musím vždy zastavit 
a dát přednost vozid-
lům. I když nic nejede.

Když nemám dobrý
rozhled, zastavím 

až za značkou.  

Hlavní pozemní
komunikace
Vozidla jedoucí 

po takto 
označené komunikaci 

mají přednost
před ostatními 

vozidly. 

6 7 8 9 10

Železniční přejezd 
bez závor

Někdy nemá přejezd
ani světelné signály.

Než přejdu, několikrát
se rozhlédnu
na obě strany. 

Přecházím rychle 
a rozhlížím se.

Zákaz vjezdu 
všech vozidel

Sem nesmí vjet žádné
vozidlo, ani kolo.

Z opačné strany vjet
smí. Vjezd mi může

dovolit tabulka s kolem
pod značkou.

Zákaz vjezdu všech
vozidel

(v obou směrech)
Žádná vozidla za tuto

značku nesmějí vjet
tam ani zpátky. 
Ani cyklista.

dodatková tabulka
Bývá umístěna pod dopravní značkou a upřesňuje a doplňuje její význam.  

Zákaz vjezdu
jízdních kol

Sem  cyklista 
na jízdním kole 

nesmí vjet.
Musí jet jinudy 
nebo kolo vést.

Zákaz vstupu
chodců

Za tuto značku 
nesmím
vstoupit.

11 12 13 14 15
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DOPRAVNÍ ZNAČKY, POLICISTA
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
didaktická hra, zážitkové vyučování, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace a demonstrace
1/dopravní značky mohou být samostatnou lekcí, ale je vhodné odpovídající značky zařadit 
do probírané lekce; odpovídající značky jsou uvedeny u lekcí v rámečku s odkazy
2/výroba dopravních značek a předvedení jejich významu, personifikace
3/předvedení značek v zážitkové lekci mladším spolužákům třeba i v mateřské škole
4/zážitkové vyučování – signály policisty na křižovatce; zahrát s žáky-chodci a žáky-vozidly

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/jednodenní – žáci vyrobí jednoduché makety dopravních značek a zahrají jejich funkci; žáci bez
značek hrají vozidla, cyklisty a chodce a značky jim radí, jak se chovat; historie značek (internet)
2/vícedenní – propojit s vybranou lekcí a předvádět značky lekci odpovídající; návštěva dopravního
hřiště; zážitkovou lekci předvést mladším spolužákům a pomocí „mluvících značek“ je jejich 
významu naučit; záznam z lekce, texty, fotografie prezentovat a umístit na webové stránky školy

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, nauka o společnosti, svět kolem nás, matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova,
pracovní činnosti, informatika
kompetence k učení
kompetence sociální a personální, kompetence občanské

AXIOMY
Nauč se základní dopravní značky, nauč se
podle nich chovat.
Řiď se dopravními značkami.
Počítej s chybami druhých.
Nespoléhej se na to, že ostatní účastníci 
silničního provozu se chovají správně, bezpečně.
Buď vždy opatrný a ohleduplný.

Neměň svoje rozhodnutí na poslední chvíli.
Dívej se, poslouchej a přemýšlej.

POJMY
pokyny policisty (viz poslední list příručky)
řízená křižovatka
neřízená křižovatka

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Vytváření projektů ve spolupráci s ostatními ročníky. Tvorba zážitkových lekcí pro mladší spolužáky
a žáky blízké mateřské školy. Výroba dopravních značek pro zážitkové lekce a samostatné předve-
dení v rámci školy ostatním spolužákům. Samostatné představení pro žáky a rodiče na vybrané
téma s výběrem dopravních značek.

p o z n á m k y

chodec
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13. NEBEZPEČÍ V SILNIČNÍM PROVOZU chodec

FAKTA
Nebezpečné situace
1/hra na chodníku a chůze po obrubníku
2/vstup na přechod bez rozhlédnutí
3/přecházení mezi zaparkovanými vozy
4/na přechodu pro chodce má tramvaj 
přednost
5/výstup z auta do silnice
6/v autě bez připoutání bezpečnostními pásy
7/chůze za snížené viditelnosti bez reflexních 
doplňků
8/chování na zastávce hromadné dopravy
9/zákaz vstupu chodců
10/náhlý vstup z chodníku do silnice
11/přecházení přes silnici s více jízdními pruhy
12/jízda na bruslích na silnici
13/za jízdy v autě bez autosedačky
14/hra na silnici
15/přecházení po přechodu zbrkle, v běhu

16/přecházení po přechodu bez rozhlížení
17/přecházení po přechodu se sluchátky 
a s používáním telefonu
18/nástup do auta ze silnice

Pomoc v nouzi
1/nejsme lhostejní k ostatním
2/naučíme se základním pravidlům první pomoci
4/známe důležitá telefonní čísla pro případ nouze

Důležitá telefonní čísla

POLICIE 158

SANITKA 155

HASIČI 150

TÍSŇOVÁ LINKA 112

OBSAH LEKCE
nebezpečné situace pro účastníky silničního provozu, vysvětlení situací, míry nebezpečí, zdůvod-
nění chování, bezpečné chování, srovnání účastníků podle míry ohrožení, přivolání pomoci

MOTIVACE
uvedené nebo vlastní obrázky z učebnice, časopisů, články a fotografie z tisku

1 2 3 4

5 6 7 8
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NEBEZPEČÍ V SILNIČNÍM PROVOZU
METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
didaktická hra, zážitkové vyučování, výtvarné a pracovní činnosti, dramatizace a demonstrace
1/neprobírat tuto lekci najednou, ale vracet se k ní z jiných lekcí a při opakování a upevňování
2/podle obrázků popsat a vyprávět, vytvořit příběh s důrazem na bezpečné chování
3/situace podle obrázků nebo dalšího zadání zahrát; v zážitkové lekci předvést ostatním spolužá-
kům třídy a školy; prezentovat např. dohodnutým vstupem do vyučování ostatních ročníků
4/vytvořit básničku či jiný literární útvar na dané téma a kontaktní čísla v nouzi (158, 155, 150, 112)

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
1/pro vytváření projektů spojit nebezpečné situace s lekcemi, do kterých situace patří
2/nezahltit žáky informacemi na téma nebezpečí, vždy uvádět v souvislostech s tématy
3/ukazovat situace nebezpečné a uvádět vzápětí jim odpovídající situace správné, bezpečné, 
aby si žáci uvědomili správnost chování; zážitková lekce pro spolužáky a rodiče
4/návštěva policisty nebo záchranáře, seznámit se základy první pomoci; prezentovat ve škole

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY A KLÍČOVÉ KOMPETENCE
český jazyk, nauka o společnosti, svět kolem nás, matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova,
pracovní činnosti, informatika
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 
sociální a personální, kompetence občanské

AXIOMY
Počítej s chybami druhých.
Neměň svoje rozhodnutí na poslední chvíli.
Buď předvídavý.
Ne každý účastník silničního provozu
je ukázněný.
Za všech okolností zachovej klid, jednej 
s rozvahou a chovej se bezpečně.

Nebuď lhostejný k ostatním.
Nauč se poskytnout první pomoc.

TIPY PRO II. STUPEŇ ZŠ
Vytváření projektů ve spolupráci s ostatními ročníky. Tvorba zážitkových lekcí pro mladší spolužáky
a žáky blízké mateřské školy s důrazem na místní podmínky a jejich zohlednění do možných
nebezpečných situací. Samostatná představení pro žáky a rodiče na vybrané téma s výběrem témat
možných nebezpečí.

p o z n á m k y

chodec
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14. KŘIŽOVATKA ŘÍZENÁ POLICISTOU

vozidla stojí

chodci
přecházejí

vozidla stojí

chodci
přecházejí

vozidla jedou

chodci stojí

vozidla jedou

chodci stojí

POKYNY POLICISTY
Podle postoje policisty poznají řidiči vozidel i chodci, jak se mají zachovat. 
Z obrázku je vidět, co při tomto pokynu mají dělat chodci a co řidiči vozidel. 
Kdo přechází? Kdo jede? Kdo stojí? 
Naučte se podle tohoto obrázku a obrázku na předcházející straně
bezpečnému chování na křižovatce řízené policistou.
Situaci si zahrajte ve třídě, venku nebo v tělocvičně.

Tento pokyn policisty znamená:

Všechna vozidla i všichni chodci musí zastavit a sledovat dál pokyny 
policisty. Po tomto pokynu následuje ukázání směrů.
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14. KŘIŽOVATKA ŘÍZENÁ POLICISTOU

vozidla stojí

chodci
přecházejí

vozidla stojí

chodci
přecházejí

vozidla jedou

chodci stojí

vozidla jedou

chodci stojí

FAKTA
celkem tři základní pokyny policisty; pokyny platí pro chodce a zároveň pro řidiče vozidel; 
pokyny policisty jsou nadřazené dopravnímu značení i světelným signálům; policista řídí křižovatku
např. při poruše semaforu, nebezpečné situaci, nehodě, zvýšeném provozu, apod. 

METODY, FORMY A KONKRETIZACE PRÁCE
didaktická hra, zážitkové vyučování, demonstrace, vycházka do okolí, návštěva policisty

AXIOMY
Řídí-li křižovatku policista, mají jeho pokyny přednost před značkami i světelnými signály.
Neboj se křižovatky řízené policistou.
Nauč se signály policisty. Nauč se chování podle těchto signálů jako chodec i jako cyklista.   
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