
Lidé nejdou po chodníku příliš bezpečně. Vysvětli proč. 
Tvým úkolem je vystřihnout postavy v rámečcích a nalepit je na prázdný
chodník na dalším listě (č. 2) tak, aby jejich chování bylo bezpečné. 

Pracovní list 1



Zde nalep na chodník postavy z listu č. 1 tak, aby jejich chování bylo 
bezpečné.

Pracovní list 2



Na obrázcích se děti nechovají správně. Dokážeš říct proč? 
Na dalším listu (č. 4) najdeš obrázky, kde je nakresleno, co by se dětem 
mohlo stát. 
Obrázky vystřihni, správně seřaď a nalep do prázdných okýnek tak, aby vytvořily příběh.

Pracovní list 3



Obrázky vystřihni, správně seřaď a nalep do prázdných okýnek 
na listu č. 3 tak, aby vytvořily příběh.

Pracovní list 4



Obrázky rozstříhej a poskládej. Soutěž s kamarádem, komu se to podaří 
rychleji. 
Na složeném obrázku uvidíš, kdo se může pohybovat na stezce 
pro chodce a na stezce pro cyklisty. Popiš a vysvětli chování všech lidí. 

Pracovní list 5



Někteří lidé se na silnici nechovají správně. Víš proč? Na ty se policista 
mračí. Najdi je a spoj je čarou s policistou. 
Obrázky, na kterých se lidé chovají správně, si vybarvi.

Pracovní list 6



Po silnici nesmíme chodit, když je blízko chodník. 
Škrtni postavu, která se chová nesprávně.
Nyní si vyzkoušej svou pozornost a paměť. Obrázek si dobře prohlédni. 
Pak otoč list a zkus odpovědět na otázky.

Pracovní list 7



Jakou barvu sukně má dívka?
Má dívka dlouhé vlasy?

Jakou barvu trička má chlapec?
Jaké zvíře vede chlapec?

Jakou barvu má automobil?
Má pán, který jde po chodníku, modré kalhoty?

Kolik oken má dům?
Jakou barvu mají dveře u domu?

Kouří se z komína?
Co nese paní v košíku?

Kolik lidí jde po chodníku?

Pracovní list7



Kudy bys šel/šla? 
Vybarvi zeleně jen ty stopy, které vedou správným směrem. 
Vysvětli, jak správně přecházet silnici, když je blízko přechod, nadchod nebo podchod.

Pracovní list 8



Seřaď obrázky tak, jak jdou správně za sebou. 
Umíš přecházet správně tak, jako to umí děti? 
Zahraj si na přecházení – předveď, co uděláš, než vstoupíš na přechod.

Seřaď obrázky tak, jak jdou za sebou. 
Zapamatuj si! Na přechodu pro chodce vždy sesedni z kola a kolo veď vedle sebe!

Pracovní list 9

1.

2. 3.



Seřaď obrázky tak, jak jdou za sebou. 
Víš, proč se policista zlobí? 
Co holčička zapomněla? Co ještě nedělá správně?

Seřaď obrázky tak, jak jdou za sebou. 
Co asi říká policista dětem? 
Přecházej rychle a rozvážně. Neběhej!!!

Pracovní list 10



U obrázků, kde se děti chovají bezpečně, dokresli smajlíkovi smějící se 
pusu. 
Tam, kde se děti chovají nebezpečně, dokresli pusu zamračenou. 
Pokus se vysvětlit, v čem jsou situace nebezpečné.

Pracovní list 11



U obrázků, kde se děti chovají bezpečně, dokresli smajlíkovi smějící se 
pusu. 
Tam, kde se děti chovají nebezpečně, dokresli pusu zamračenou. 
Pokus se vysvětlit, v čem jsou situace nebezpečné.

Pracovní list 12



Podle značek u pastelek vybarvi obrázek. Jaká barva svítí na semaforu? 
Kdo z lidí riskuje? Vysvětli proč.

Pracovní list 13



Podle značek u pastelek vybarvi obrázek. Jaká barva svítí na semaforu? 
Kdo z lidí riskuje? Vysvětli proč.

Pracovní list 14



Poznáš, kterým směrem kdo pojede? 
Cyklisty, kteří chtějí jet rovně, vybarvi zeleně. 
Cyklisty, kteří budou odbočovat doprava, vybarvi červeně. 
Cyklisty odbočující vlevo vybarvi modře.

Pracovní list 15



Představ si, že jsi cyklista na obrázku. Víš, odkud kdo přijíždí? 
Auto, které přijíždí z protisměru, vybarvi modře. 
Auto, které přijíždí zprava, vybarvi zeleně. 
Auto přijíždějící zleva, vybarvi žlutě. 
Auto, které stojí za tebou, vybarvi červeně.

Pracovní list 16



Doplň a vyznač čarou, kam jednotlivá auta pojedou:

Zelené auto odbočuje

Červené auto odbočuje 

Modré auto jede 

Žluté auto odbočuje

Oranžové auto odbočuje

Pracovní list 17
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Pracovní list 18



Vystřihni si dopravní prostředky z listu č. 20 a zaparkuj je na parkovišti 
na listu č. 18 podle pokynů níže:

Červené osobní auto vpravo dolů.
Zelené osobní auto vlevo nahoru.
Modré osobní auto vpravo nahoru.
Žluté osobní auto vlevo dolů.
Hnědou dodávku doprostřed.
Červenou motorku za zelené osobní auto.
Zelenou motorku před červené osobní auto.
Oranžové nákladní auto vpravo od hnědé dodávky.
Sanitku vlevo od hnědé dodávky.
Modrou dodávku vlevo dolů za osobní auto.
Modrou motorku vpravo nahoru vedle osobního auta.
Policejní auto před sanitku.
Žlutou motorku vpravo nahoru pod osobní modré auto.
Zelené nákladní auto vlevo dolů nad osobní auto.
Oranžové osobní auto vlevo nahoru pod zelené auto.
Hasičské auto vpravo za oranžové nákladní auto.

Pracovní list 19



Vystřihni si dopravní prostředky a zaparkuj je na parkovišti na listu č. 18
podle pokynů na listu č. 19.

Pracovní list 20



Vybarvi chlapci oblečení takto: 
hnědé kalhoty, černé tričko, šedé boty, tmavě modrá čepice, tmavě zelená 
bunda s �alovými pruhy

Dívce oblečení vybarvi takto: 
bílé boty, žluté kalhoty, světle zelené tričko, světlomodrá bunda se žlutými pruhy 
na rukávech, oranžová čepice.

Prohlédni si obrázek. Rozhodni, kdo a proč je na silnici lépe vidět.

Pracovní list 21



200 m

55 m

37 m

24 m

18 m

Všechny barvy nejsou za tmy na silnici stejně vidět. 
Dokážeš určit, kterou barvu tvého oblečení řidič na silnici uvidí už z velké 
vzdálenosti a kterou uvidí až na poslední chvíli? 
Pokus se správně vybarvit siluety následujícími barvami:

 1) červená
 2) bílá
 3) modrá
 4) re�exní
 5) žlutá

Pracovní list 22



Prohlédni si obrázek a zapamatuj si, co lidé na obrázku dělají. 
Pak obrať list.

Pracovní list 23



Dovedeš popsat, co dělali tito lidé na předcházejícím obrázku?
Vybarvi zeleně okénko pod těmi, kteří se chovali správně. 

Červeně vybarvi okénko u lidí s nesprávným chováním. 
Svoje rozhodnutí vysvětli.

Pracovní list23



Prohlédni si obrázek a zapamatuj si, co lidé na obrázku dělají. 
Pak obrať list.

Pracovní list 24



Dovedeš popsat, co dělali tito lidé na předcházejícím obrázku?
Vybarvi zeleně okénko pod těmi, kteří se chovali správně. 

Červeně vybarvi okénko u lidí s nesprávným chováním. 
Svoje rozhodnutí vysvětli.

Víš, kdo má na přechodu pro chodce přednost - tramvaj nebo chodec?

Pracovní list24



Prohlédni si postavy na obrázcích. 
Pak obrať list.

Pracovní list 25



Dovedeš popsat, co dělali tito lidé na předcházejícím obrázku?
Vybarvi zeleně okénko pod těmi, kteří se chovali správně. 

Červeně vybarvi okénko u lidí s nesprávným chováním. 
Svoje rozhodnutí vysvětli.

Pracovní list25



Každý cyklista musí jezdit na správně vybaveném kole. 
Co do takové výbavy patří, zjistíš, když si přečteš text v rámečcích. 
Správnou výbavu na kole najdi a spoj ji se správným rámečkem.

Pracovní list 26

přední odrazka bílá

zadní odrazka červená

zadní brzda

oranžové odrazky v pedálech

oranžové odrazky v kolech

přední světlomet bílý

zadní světlomet červený

přední brzda



Do prázdných okének napiš názvy správné výbavy kola.
Odrazky a světla správně vybarvi. 
Jakou další výbavu na kole ještě najdeš?

Pracovní list 27



Popiš, co vidíš na obrázku, a zamysli se nad chováním lidí. 
Vybarvením správného smajlíka označ, kde se lidé chovají správně a kde ne.

Pracovní list 28



Z pomíchaných písmenek slož správné slovo. Přečti celou větu 
a spoj ji se správným obrázkem.

Pracovní list 29
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Z pomíchaných písmenek slož správné slovo. Přečti celou větu 
a spoj ji se správným obrázkem.

Pracovní list 30

Ze silnice do auta
nenastupuj sám. 

Mohlo by tě 
projíždějící auto.

I D N Y

R S T Z A I

Vystupování z auta do silnice je nebezpečné. 

Je nutné, aby na          dával

pozor dospělý         .

TI DĚ

ĚK LOČ V

Z auta
na chodník. 

Je to       .

YU JPS V

PE Z NÉČ B E

K

UT



Ze správných názvů u dopravních značek sestav tajenku podle nápovědy
u každé značky.

Pracovní list 31
a) Přechod pro chodce
b) Dej pozor na chodce
1. písmeno tajenky: 
Najdi v prvním slově poslední písmeno.

a) Vedlejší silnice
b) Hlavní silnice
2. písmeno tajenky: 
Najdi v druhém slově sedmé písmeno.

a) Stůj, dej přednost v jízdě
b) Stůj, rozhlédni se
3. písmeno tajenky: 
Najdi v posledním slově první písmeno.

a) Stezka pro chodce
b) Zákaz vstupu chodcům
4. písmeno tajenky: 
Najdi ve druhém slově páté písmeno.

a) Stezka pro chodce
b) Zákaz vstupu chodcům
5. písmeno tajenky: 
Najdi ve druhém slově poslední písmeno.

a) Zákaz vjezdu v jednom směru
b) Zákaz vjezdu v obou směrech
6. písmeno tajenky: 
Najdi v prvním slově první písmeno.

a) Dej přednost v jízdě
b) Pozor, nebezpečí
7. písmeno tajenky: 
Najdi v druhém slově šesté písmeno.

a) Zákaz vjezdu cyklistům
b) Stezka pro cyklisty
8. písmeno tajenky: 
Najdi ve druhém slově předposlední písmeno.

!

1.
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Rozstříhej kartičky a zahraj si pexeso.

Pracovní list 32

Železniční přejezd
bez závor

Děti

Podchod nebo nadchod

Konec hlavní silnice

Zákaz vjezdu jízdních kol

Zákaz vjezdu všech 
vozidel

Cyklisté

Nemocnice

Zákaz odbočení vpravo

Zákaz odbočení vlevo

Přikázaný směr
jízdy

Konec stezky
pro cyklisty

Železniční přejezd
bez závor

Děti

Podchod nebo nadchod

Konec hlavní silnice

Zákaz vjezdu jízdních kol

Zákaz vjezdu všech 
vozidel

Cyklisté

Nemocnice

Zákaz odbočení vpravo

Zákaz odbočení vlevo

Přikázaný směr
jízdy

Konec stezky
pro cyklisty



Vybarvi obrázek podle značek. 
Auta s blikajícím modrým majákem jsou vozidla, kterým musí dát všechna 
vozidla i chodci vždy přednost. 

Pracovní list 33



Vystřihni si záložku a čísla, na která voláš v případě nouze, si zapamatuj.

Pracovní list 34
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Popiš, co vidíš na obrázku. 
Vysvětli, proč je chování některých lidí nebezpečné. 
Lidi se správným chováním vybarvi.
Mezi oběma obrázky najdi 10 rozdílů.

Pracovní list 35



Rozstříhej všechny dílky (list č. 36 a 37) a poskládej z nich dva obrázky. 
Popiš, co na obrázcích vidíš. U každého cestujícího posuď jeho chování. 
Jaká nebezpečí některým z nich hrozí? Poraď jim, jak by měli své chování změnit.

Pracovní list 36



Rozstříhej všechny dílky (list č. 36 a 37) a poskládej z nich dva obrázky. 
Popiš, co na obrázcích vidíš. U každého cestujícího posuď jeho chování. 
Jaká nebezpečí některým z nich hrozí? Poraď jim, jak by měli své chování změnit.

Pracovní list 37



Vystříhej si hrací karty. 
Zahraj si kvarteto. Z každé čtveřice karet, které k sobě patří, vytvoř příběh. 
Popovídejte si o nebezpečných situacích, které se mohou na železnici stát.

Pracovní list 38
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Vystříhej si hrací karty. 
Zahraj si kvarteto. Z každé čtveřice karet, které k sobě patří, vytvoř příběh. 
Popovídejte si o nebezpečných situacích, které se mohou na železnici stát.

Pracovní list 39
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Vystříhej si hrací karty. 
Zahraj si kvarteto. Z každé čtveřice karet, které k sobě patří, vytvoř příběh. 
Popovídejte si o nebezpečných situacích, které se mohou na železnici stát.

Pracovní list 40
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Vystříhej si hrací karty. 
Zahraj si kvarteto. Z každé čtveřice karet, které k sobě patří, vytvoř příběh. 
Popovídejte si o nebezpečných situacích, které se mohou na železnici stát.

Pracovní list 41
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