Implementace dopravní v˘chovy
do ‰kolního vzdûlávacího programu na Z·
1. stupeÀ Z·

OBECNÉ UVEDENÍ PROBLEMATIKY
Zam˘‰líme-li se nad implementací dopravní v˘chovy do ‰kolního vzdûlávacího programu, musíme
pro uchopení dané problematiky vycházet z novû koncipovaného kurikula Rámcového vzdûlávacího programu pro základní vzdûlávání. Z tohoto úhlu pohledu je moÏné analyzovat zaãlenûní dopravní v˘chovy
v jednotliv˘ch vzdûlávacích oborech a prÛﬁezov˘ch tématech a poukázat na místa, kde je na dopravní v˘chovu pﬁímá nebo blízká vazba. V‰echny ostatní kroky – tvorbu ‰kolních v˘stupÛ, strategii v˘uky, uãebního plánu, vzdûlávacího obsahu dopravní v˘chovy a její zakomponování do prÛﬁezov˘ch témat – mÛÏeme zpracovávat jako jistá doporuãení slouÏící ‰kolám k inspiraci, neboÈ jde o ãistû ‰kolní specifikum
pojetí dopravní v˘chovy ve ‰kolním vzdûlávacím programu kaÏdé ‰koly.

Anal˘za v˘stupÛ vzdûlávacích oborÛ vzhledem k problematice dopravní v˘chovy
Rámcov˘ vzdûlávací program stanovuje jako závazné obecné cíle základního vzdûlávání klíãové
kompetence a oãekávané v˘stupy vzdûlávacích oborÛ na konci 2. a 3. vzdûlávacího období.
Zastoupení dopravní v˘chovy v tematick˘ch okruzích jednotliv˘ch vzdûlávacích oborÛ mÛÏeme na 1.
stupni základní ‰koly spatﬁovat v obsahovém zamûﬁení oãekávan˘ch v˘stupÛ RVP ZV v 1. i 2. období.
PﬁestoÏe závazné jsou pouze v˘stupy druhého období, do anal˘zy jsme zahrnuli i v˘stupy období prvního. DÛvodem bylo zji‰tûní, Ïe ‰koly vût‰inou tyto orientaãní v˘stupy na konci 1. období akceptují a ve
svém ·VP s nimi pracují.
Problematiku dopravní v˘chovy zpracováváme na 1. stupni základní ‰koly pro oblasti:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

âlovûk a jeho svût
âlovûk a jeho zdraví
Matematika a její aplikace
Jazyk a jazyková komunikace
Informaãní a komunikaãní technologie
âlovûk a svût práce
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DÍLâÍ VZDùLÁVACÍ OBLASTI
Nejzﬁetelnûji je problematika dopravní v˘chovy zakomponována do vzdûlávací oblasti âlovûk a jeho
svût, proto jí vûnujeme pozornost jako první.

Vzdûlávací oblast: âlovûk a jeho svût
Vzdûlávací oblast vymezuje vzdûlávací obsah t˘kající se ãlovûka, rodiny, spoleãnosti, vlasti, pﬁírody,
kultury, techniky, zdraví a dal‰ích témat vztahujících se zejména v nejniÏ‰ích roãnících bezprostﬁednû
k samotnému dítûti a jeho nejbliÏ‰ímu okolí, regionu, vlasti, Evropû i globální problematice. Jejím cílem
je, aby Ïáci získávali bezprostﬁední zku‰enost s realitou Ïivota a uãili se v nûm bezpeãnû orientovat.
Souãástí je tedy rovnûÏ problematika dopravní v˘chovy, která v této oblasti zaujímá v˘znamné místo ve
v‰ech tematick˘ch okruzích: Místo, kde Ïijeme, Lidé kolem nás, Lidé a ãas, Rozmanitost pﬁírody
a âlovûk a jeho zdraví.
Zejména se jedná o vedení dûtí k vlastní bezpeãnosti i bezpeãnému chování vÛãi druh˘m z hlediska
úãastníka silniãního provozu – chodce i cyklisty; rozvoji orientace v prostoru i rovinû (plánování cesty,
ﬁe‰ení situace v kﬁiÏovatce...); zvládnutí základních pravidel a znaãek v ãast˘ch situacích, do nichÏ se dítû dostává; v˘cvik dovedností pﬁi cestování pû‰ky i na kole a utváﬁení postojÛ a hodnot jako je ochrana
vlastního zdraví i zdraví jin˘ch; dodrÏování dopravních pﬁedpisÛ jako podmnoÏiny zákonn˘ch norem…

MÍSTO, KDE ÎIJEME
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ vyznaãí v jednoduchém plánu místo svého bydli‰tû a ‰koly, cestu na urãené místo a rozli‰í moÏná
nebezpeãí v nejbliÏ‰ím okolí
·kolní v˘stupy: Ïák
pﬁejde správnû vozovku nejen po pﬁechodu (zebra, semafory), ale i v místû, kde pﬁechod není
vyznaãen (podívám se vlevo-vpravo-vlevo a vykroãím)
● pokud je v obci Ïelezniãní pﬁejezd, umí se na nûm správnû chovat
● zvládá chÛzi po chodníku (vpravo), po krajnici (jednotlivec, v útvaru), pﬁechází vozovku podle
barev semaforu, podle gest dopravního policisty
● pozná základní znaãky v obci (v okolí ‰koly, v okolí bydli‰tû), ﬁídí se jimi
● rozli‰í v silniãním provozu zvuky rÛzn˘ch dopravních prostﬁedkÛ, urãí, ze kterého smûru
pﬁicházejí
● správnû posoudí, zda mÛÏe je‰tû pﬁejít vozovku vzhledem ke vzdálenosti a rychlosti pﬁijíÏdûjícího
vozidla
● rozli‰í kategorie pozemních komunikací (dálnice, silnice, místní a úãelové komunikace) a vyhledá je na plánu obce a okolí
●
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●
●

z moÏn˘ch cest k danému cíli se uãí volit tu nejvhodnûj‰í z hlediska bezpeãnosti; vyhledá a oznaãí nebezpeãná místa a úseky
zvládne cestování veﬁejnou dopravou, zakoupí si jízdenku

Uãivo:

orientace v místû bydli‰tû, bezpeãná cesta do ‰koly (neznamená nejkrat‰í), pû‰ina, chodník,
silnice, vozovka, krajnice, kﬁiÏovatka, semafory, dálnice, dopravní policista, ulice, silnice,
dálnice, místní a úãelová komunikace, stezka pro cyklisty, traÈ, Ïelezniãní pﬁejezd, signalizace, závory, základní dopravní znaãky, veﬁejná doprava, stezky pro chodce (turistické)
i pro cyklisty (cyklistické) – jejich znaãení a pohyb po nich, jsou-li v okolí, dovednostní
v˘cvik v pﬁecházení vozovky, chÛze po chodníku, silnici, orientace v plánu obce a nejbliÏ‰ího okolí, hromadné dopravní prostﬁedky.

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ urãí a vysvûtlí polohu svého bydli‰tû nebo pobytu vzhledem ke krajinû a státu
❍ rozli‰uje mezi náãrty, plány a základními typy map
❍ zprostﬁedkuje ostatním zku‰enosti, záÏitky a zajímavosti z vlastních cest a porovnává zpÛsob
Ïivota a pﬁírodu v na‰í vlasti i v jin˘ch zemích
❍ rozli‰uje hlavní orgány státní moci a nûkteré jejich zástupce
·kolní v˘stupy: Ïák
urãí polohu obce vzhledem k jin˘m obcím, zaãlení obec do regionu
zná moÏnosti dopravního spojení do sousedních obcí i do vzdálenûj‰ích míst
v rámci vlastivûdného uãiva o âeské republice vyhledá na mapû silniãní a Ïelezniãní spojení
mezi obcemi, pﬁístavy, leti‰tû, trasu dálnic apod.
● posoudí hustotu silniãní nebo Ïelezniãní sítû v urãité oblasti
● bezpeãnû pozná dopravní znaãky v obci a chová se podle nich
● posoudí chování chodcÛ a ﬁidiãÛ (dodrÏování ãi poru‰ování dopravních pﬁedpisÛ)
● vlastním záznamem z pozorování zjistí ru‰nost dopravy v obci (zaznamenávání poãtu a druhÛ
dopravních prostﬁedkÛ, které projedou za urãenou dobu kﬁiÏovatkou)
● rozli‰í v realitû plán obce (popﬁípadû okolí), mapu regionu, vlasti; orientuje se v mapû turistické
i silniãní
● zprostﬁedkuje ostatním zku‰enosti, záÏitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná zpÛsob dopravy v jin˘ch zemích s dopravou u nás
● rozli‰í podle uniformy dopravní a mûstskou policii, respektuje jejich pokyny
●
●
●

Uãivo:

dopravní znaãky – zákazové, pﬁíkazové, v˘straÏné, informativní; ru‰nost dopravy; dopravní pﬁedpisy zamûﬁené na pﬁípravu cyklisty (viz téÏ okruh âlovûk a jeho zdraví); vyhledávání stezek pro turisty a cyklisty na mapû, jízdní ﬁád, typy map; chÛze v útvaru po správné stranû komunikace.
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LIDÉ KOLEM NÁS
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ odvodí v˘znam a potﬁebu rÛzn˘ch povolání a pracovních ãinností
·kolní v˘stupy: Ïák
vyjmenuje rÛzné druhy povolání, která souvisejí s dopravou
roztﬁídí dopravní prostﬁedky podle místa, kde se pohybují (zemû, voda, vzduch)
seﬁadí dopravní prostﬁedky podle rychlosti pohybu
správnû se chová pﬁi cestování v dopravních prostﬁedcích, zvládá pravidla slu‰ného chování

●
●
●
●

Uãivo:

ﬁidiã, ﬁidiãka, prÛvodãí, pilot, letu‰ka, strojvÛdce, kapitán, dopravní policista, revizor,
automechanik apod.; rÛzné druhy dopravních prostﬁedkÛ pohybujících se po zemi, ve vodû, ve vzduchu (automobil – nákladní, osobní, vlak – nákladní, osobní, rychlík, MHD
–tramvaj, autobus, trolejbus, loì, parník, letadlo); kultura cestování. Dramatizace, inscenaãní hry s tematikou dopravní v˘chovy (cestování v dopravním prostﬁedku, zakoupení
jízdenky, uvolnûní místa star‰í nebo nemocné osobû, matce s dítûtem apod., ﬁízení kﬁiÏovatky dopravním policistou).

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ vyjádﬁí na základû vlastních zku‰eností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodrÏuje pravidla pro
souÏití ve ‰kole, rodinû, v obci (mûstû),
❍ rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která uÏ se tolerovat nemohou a která poru‰ují základní lidská práva nebo demokratické principy
❍ poukáÏe v nejbliÏ‰ím spoleãenském a pﬁírodním prostﬁedí na zmûny a nûkteré problémy a navrhne moÏnost zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí obce (mûsta)
·kolní v˘stupy: Ïák
zvládá pravidla silniãního provozu tak, aby se mohl zapojit do provozu jako cyklista (viz téÏ
âlovûk a jeho zdraví)
● poskytne podle sv˘ch moÏností pomoc druh˘m lidem, pﬁivolá pomoc pﬁi dopravní nehodû, zvládne o‰etﬁit drobná poranûní
● posoudí vliv dopravy na Ïivotní prostﬁedí v obci, navrhne moÏná zlep‰ení – obchvat, zelené pásy
proti hluku apod. (viz téÏ okruh Rozmanitost Ïivé a neÏivé pﬁírody)
●

Uãivo:

úãastník silniãního provozu – chodec, ﬁidiã, cyklista, vzájemná ohleduplnost; ‰kodlivé
vlivy dopravy na Ïivotní prostﬁedí – hluãnost, zneãistûné ovzdu‰í, smog, zamoﬁení pÛdy
a vody únikem benzínu ãi nafty v dÛsledku dopravních nehod; pravidla pro chodce
i cyklisty – úãastníky silniãního provozu; aktuální sledování informací z dopravy v obci,
aktivní úãast na zlep‰ení dopravní situace v okolí ‰koly a nebezpeãn˘ch úsecích.
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LIDÉ A âAS
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ vyuÏívá ãasové údaje pﬁi ﬁe‰ení rÛzn˘ch situací v denním Ïivotû, rozli‰uje dûj v minulosti, pﬁítomnosti a budoucnosti
·kolní v˘stupy: Ïák
● vysvûtlí, jak se mûnil zpÛsob dopravy bûhem v˘voje lidské spoleãnosti (pû‰ky, pomocí lodí vydlaban˘ch z kmenÛ, na vorech, na zvíﬁatech, na vozech taÏen˘ch zvíﬁaty, první automobily,
letadla atd.)
● zvládne orientaci v jízdním ﬁádu na zastávce autobusu, vyhledá odjezdy vlakÛ, odjezdové tabule
na nádraÏí)
Uãivo:

jízdní ﬁád, zastávka, Ïelezniãní stanice, vyhledání odjezdu autobusÛ, vlakÛ, popﬁ. lodí,
doprava z hlediska historie.

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozeznává souãasné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a souãasnosti na‰í vlasti
❍ vyuÏívá archivÛ, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informaãních zdrojÛ pro pochopení
minulosti
·kolní v˘stupy: Ïák
v souvislosti s osvojováním dûjepisného uãiva má Ïák pﬁehled o technickém pokroku a o vynálezech – století páry, století elektﬁiny, vyuÏití jaderné energie, alternativní druhy energií apod.
● seﬁadí dopravní prostﬁedky od nejstar‰ích po souãasné
●

Uãivo:

koÀka, parní stroj, parní pohon, elektrifikace, jadern˘ pohon (ledoborce, ponorky), raketové motory, raketoplány, ekologická doprava (bioplyn, katalyzátory u automobilÛ). Podle
moÏnosti náv‰tûva nádraÏí, leti‰tû, pﬁístavu. Náv‰tûva muzeí, v˘stav…

ROZMANITOST ÎIVÉ A NEÎIVÉ P¤ÍRODY, OCHRANA P¤ÍRODY
Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ objevuje a zji‰Èuje propojenost prvkÛ Ïivé a neÏivé pﬁírody, princip rovnováhy pﬁírody a nachází
souvislosti mezi koneãn˘m vzhledem pﬁírody a ãinností ãlovûka
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❍

zhodnotí nûkteré konkrétní ãinnosti ãlovûka v pﬁírodû a rozli‰uje aktivity, které mohou prostﬁedí
i zdraví ãlovûka podporovat nebo po‰kozovat

·kolní v˘stupy: Ïák
●
●

posoudí vlivy dopravy na Ïivotní prostﬁedí v obci, okolí
navrhne moÏná opatﬁení pro zlep‰ení stávající situace

Uãivo:

vliv dopravy na zneãi‰tûní ovzdu‰í, vody, pÛdy (v˘fukové plyny, hoﬁící nafta, únik benzínu
ãi nafty do vody, do moﬁí, ‰kodlivost um˘vání aut u vodních tokÛ, únik pohonn˘ch hmot do
pÛdy apod.); po‰kozování rostlin solením silnic v zimním období, nepoÏivatelné ovoce ze
stromÛ rostoucích u frekventovan˘ch silnic, nevhodnost pouÏívání trávy rostoucí u silnic ke
krmení domácích zvíﬁat; ekologické zpÛsoby dopravy, elektromobil, bioplyn, cyklistika,
pû‰í turistika; v˘hody hromadné dopravy; konkrétní aktivity pro ochranu svého prostﬁedí
z hlediska vlivu dopravy.

âLOVùK A JEHO ZDRAVÍ
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ Ïák dodrÏuje zásady bezpeãného chování tak, aby neohroÏoval zdraví své a zdraví jin˘ch
❍ uplatÀuje základní pravidla úãastníkÛ silniãního provozu
❍ reaguje adekvátnû na pokyny dospûl˘ch pﬁi mimoﬁádn˘ch událostech
❍ uplatÀuje základní hygienické, reÏimové a jiné zdravotnû preventivní návyky s vyuÏitím elementárních znalostí o lidském tûle, projevuje vhodn˘m chováním a ãinnostmi vztah ke zdraví
·kolní v˘stupy: Ïák
dodrÏuje pravidla silniãního provozu a chová se tak, aby neohroÏoval zdraví své a zdraví jin˘ch
urãí v obci nebezpeãná místa, kde by nemûl pﬁecházet vozovku
je schopen o‰etﬁit drobná poranûní
v pﬁípadû potﬁeby pﬁivolá pomoc k dopravní nehodû
vhodnû se oblékne a vybaví na cyklistick˘ v˘let, jízdu na kole, dodrÏuje pitn˘ reÏim

●
●
●
●
●

Uãivo:

pravidla silniãního provozu se zamûﬁením na chodce a cyklisty, ﬁe‰ení dopravních situací
na dopravním koberci, na pískovém stole ãi pískovi‰ti za pouÏití modelÛ dopravních znaãek a dopravních prostﬁedkÛ, nebezpeãná místa k pﬁecházení vozovky (v zatáãce, pﬁed
vrcholem stoupání, za stojícími vozidly, v místû, kde nemáme pﬁehled, kde nám nûco brání
ve v˘hledu), barevnost obleãení, o‰etﬁení drobn˘ch poranûní, tel. ãísla 112, 150, 155, 156,
158, první pomoc, vhodné obleãení pro cyklistiku.
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Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ uplatÀuje úãelné zpÛsoby chování v modelov˘ch situacích simulujících mimoﬁádné události a v situacích ohroÏujících zdraví
❍ o‰etﬁí drobná a stﬁední poranûní a zajistí lékaﬁskou pomoc
❍ pﬁedvede v modelov˘ch situacích osvojené jednoduché zpÛsoby odmítání návykov˘ch látek
·kolní v˘stupy: Ïák
o‰etﬁí drobná a stﬁední poranûní a zajistí lékaﬁskou pomoc
jako chodec a cyklista dodrÏuje pravidla silniãního provozu
pﬁedvede v modelové situaci odmítnutí alkoholu, drogy
uplatÀuje úãelné zpÛsoby chování v modelov˘ch situacích dopravní nehody
zvládá na dopravním hﬁi‰ti jízdu podle pravidel silniãního provozu
zvládá jízdu zruãnosti na kole

●
●
●
●
●
●

Uãivo:

bezpeãné chování v silniãním provozu v roli chodce a cyklisty; pravidla silniãního provozu, nebezpeãí ﬁízení pod vlivem alkoholu, lékÛ, drog, o‰etﬁování poranûní, zásady první pomoci, podle moÏnosti absolvování jízdy zruãnosti (prÛkazka cyklisty).

Metody a strategie v˘uky by mûly co nejvíce vycházet z bezprostﬁední zku‰enosti Ïáka s realitou,
ze smysluplného poznávání svého nejbliÏ‰ího okolí, manipulace s konkrétními pﬁedmûty, názornosti.
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Zemûpisné uãivo v dopravní v˘chovû
na prvním stupni základní ‰koly
Vzdûlávací obor Geografie se prolíná prakticky celou vzdûlávací oblastí âlovûk a jeho svût. S v˘jimkou tematického okruhu âlovûk a jeho zdraví je zemûpisné uãivo souãástí v‰ech ostatních okruhÛ.
Vzhledem k poÏadavkÛm dopravní v˘chovy je nejdÛleÏitûj‰í aplikace zemûpisného uãiva v tematickém okruhu Místo, kde Ïijeme, které v˘slovnû klade dÛraz na dopravní v˘chovu. Dal‰ím v˘znamn˘m
okruhem z hlediska zaﬁazení podílu zemûpisného uãiva na dopravní v˘chovû je tematick˘ okruh
Rozmanitost pﬁírody. Prakticky vyuÏitelné poznatky pﬁíslu‰ející k tomuto okruhu jsou podrobnûji rozebrány v rámci vzdûlávací oblasti âlovûk a pﬁíroda.
Uplatnûní zemûpisného uãiva v implementaci dopravní v˘chovy do ‰kolního vzdûlávacího programu
na Z· podle tematick˘ch oblastí
První období
Místo, kde Ïijeme
Obsah zemûpisného uãiva v této tématické oblasti je dán praktick˘m v˘znamem dvou souvisejících
sloÏek vzdûlávání na prvním stupni základní ‰koly:
– formování správné prostorové pﬁedstavy o trojrozmûrném zemském povrchu, a to zejména na
pﬁíkladu podrobn˘ch velkomûﬁítkov˘ch map nejbliÏ‰ího okolí,
– uÏití map a plánÛ pro správnou a bezpeãnou orientaci v místní krajinû.
Vyznaãení místa bydli‰tû a ‰koly v jednoduchém plánu, nalezení cesty na urãené místo a rozli‰ení
moÏn˘ch nebezpeãí v nejbliÏ‰ím okolí, zaãlenûní své obce (mûsta) do pﬁíslu‰ného kraje a obsluÏného
centra âR, pozorování a popsání zmûny v nejbliÏ‰ím okolí, obci (mûstû) apod. je naprosto nezbytné pro
dosaÏení oãekávan˘ch v˘stupÛ v prvním období. Prvním pﬁedpokladem bezpeãného pohybu je poznání
a pochopení konfigurace objektÛ nejdﬁíve v tûsné blízkosti, napﬁíklad trasy domov – ‰kola, a pozdûji stále ‰ir‰ího okolí. Teprve toto lze oznaãit jako schopnost „orientovat se“.
Druhé období
Schopnost správné orientace na Zemi je v˘chodiskem
– pro urãení a vysvûtlení polohy svého bydli‰tû nebo pobytu v krajinû,
– pro urãení svûtové strany v pﬁírodû i podle mapy a orientace podle nich,
– pro ﬁízení se podle zásad bezpeãného pohybu a pobytu v pﬁírodû,
– pro rozli‰ení mezi náãrty, plány a základními typy map; vyhledávání jednoduch˘ch údajÛ o pﬁírodních podmínkách a sídli‰tích lidí na mapách na‰í republiky, Evropy a polokoulí,
– pro zprostﬁedkování zku‰eností, záÏitkÛ a zajímavostí z vlastních cest ostatním a porovnání zpÛsobu Ïivota a pﬁírody v na‰í vlasti i v jin˘ch zemích.
K dosaÏení tûchto cílÛ je nezbytná mapa jako jeden ze základních prostﬁedkÛ pouÏívan˘ch ve vzdûlávacím procesu. Poskytuje zmen‰en˘, zobecnûn˘ a vysvûtlen˘ obraz zemského povrchu v rovinû mapy.
Tyto vlastnosti ãiní z map nezastupiteln˘ prostﬁedek poznávání a je zapotﬁebí vûnovat jim (nejen) pﬁi dopravní v˘chovû patﬁiãnou pozornost.
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Základním pﬁedpokladem pro bezpeãnou orientaci a pohyb v dopravû je vytváﬁení a rozvíjení mentálního modelu okolního prostﬁedí.
Mapy samy o sobû jsou pasivním nositelem informací, které jsou do nich vkládány. Kde tedy hledat
aktivní proces, pﬁi nûmÏ jsou znázornûné skuteãnosti vnímány Ïáky, uãiteli a ostatními uÏivateli map?
Z hlediska v˘uky je aktivitou jiÏ vlastní ãtení obsahu mapy, kdy pomocí mapové legendy identifikujeme konkrétní jevy. Následnû jim pomocí souﬁadnicové sítû a vzájemné konfigurace sledovan˘ch jevÛ pﬁiﬁazujeme prostorovou lokalizaci. Tato funkce je naprosto zásadní a je nezbytn˘m pﬁedpokladem dal‰ího
vyuÏívání obsahu mapy.
âinnosti potﬁebné pro utváﬁení a rozvoj prostorového vnímání
– Proces ãtení mapy zaãíná pochopením grafick˘ch symbolÛ pﬁiﬁazen˘ch v mapové legendû znázorÀovan˘m jevÛm - dvojité linie s v˘plní znamenají pozemní komunikace apod. Pﬁi ãtení obsahu mapy je uÏivatel vyhledává a sleduje jejich rozmístûní v plo‰e. Prvotní ãtení je tedy pﬁedstavováno tvrzeními typu: Prahou protéká ﬁeka Vltava, Olomouc leÏí severov˘chodnû od Brna ...
– Druhá, kvalitativnû vy‰‰í schopnost map zprostﬁedkovat informace spoãívá v propojování informací získan˘ch ãtením mapy a odvozováním nov˘ch poznatkÛ. Jednotlivá prvotní zji‰tûní jsou
podkladem pro dal‰í vyhodnocování skuteãností obsaÏen˘ch v mapû. Základem této úrovnû
aktivního vyuÏití mapy je porovnání vzájemného postavení objektÛ a jevÛ.
MÛÏeme porovnávat:
1. prvky uvnitﬁ jednotliv˘ch sloÏek obsahu map (z rozmístûní ploch lesÛ v âeské republice zjistíme
charakter jejich rozmístûní a rozsahu – lesní porosty âeskomoravské vrchoviny tvoﬁí mozaiku mal˘ch
ploch, pomezí Moravy a Slovenska naopak pﬁedstavují rozsáhlé kompaktní plochy),
2. rÛzné sloÏky obsahu mapy (porovnáním georeliéfu a ploch lesa zjistíme, Ïe v âR jsou lesnaté oblasti spí‰e ve vût‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách),
3. prvky a sloÏky obsahu dvou ãi více srovnateln˘ch map (z mapy v˘‰kov˘ch vrstev a klimatické mapy odvodíme, Ïe v âR se vzrÛstající nadmoﬁskou v˘‰kou klesají prÛmûrné teploty a rostou roãní úhrny
sráÏek).
Podmínky úspû‰ného vyhodnocení obsahu map
Horizontální prÛmût
Pﬁedpokladem vyuÏití mapového obsahu je správné pochopení a vnímání horizontálního prÛmûtu objektÛ a jevÛ v plo‰e mapového listu. Podmínkou pro porozumûní mapové kresbû je schopnost zaujmout
stanovi‰tû nad územím a vnímat je z „ptaãí“ perspektivy. Tato schopnost se u ÏákÛ prvního stupnû vytváﬁí postupnû. Vût‰ina ÏákÛ je‰tû ve 3. a 4. roãníku touto schopností nedisponuje, resp. nedokáÏe se hypoteticky do tohoto stanovi‰tû pﬁenést. Tito Ïáci postrádají potﬁebn˘ kognitivní nástroj, kter˘ by jim
umoÏnil utvoﬁit si smysluplné pojetí mapy. Verbální sdûlování typu „co bychom vidûli, kdyby...“ a definice „mapa je zmen‰en˘ obraz zemského povrchu...“ mohou Ïáci pﬁijmout nanejv˘‰ jako málo pochopená fakta, která si pouze zapamatují.
Dûtsk˘ egocentrismus
Tato skuteãnost souvisí s aktuálními poznávacími schématy mlad‰ích ÏákÛ zahrnujícími pﬁedev‰ím
zku‰enost s frontálním pohledem. Jde o projev dûtského egocentrismu (posuzování jevÛ od sebe, ze své9

ho stanovi‰tû, ze svého stanoviska). Tuto centraci mÛÏeme pozorovat i v neschopnosti ÏákÛ projektovat
znalost pÛdorysu geometrick˘ch tûles do schopnosti pﬁedstavit si prÛmût objektÛ velk˘ch rozmûrÛ, napﬁ.
domovních blokÛ. Prvním pﬁedpokladem správného chápání obsahu map je tedy zku‰enost s hypotetickou zmûnou stanovi‰tû a s ní spojená pﬁedstava prÛmûtu objektu z tohoto místa pohledu. Îáci sami objevují, Ïe pﬁi pohledu shora uvidí napﬁíklad domy jako obdélníky, silnice jako ãáry apod.
Simulace krajiny
Hypotetická zmûna stanovi‰tû spojená s decentrací v‰ak sama o sobû nestaãí k pochopení mapového
vyjádﬁení skuteãnosti. Îáci mlad‰ího ‰kolního vûku jsou totiÏ schopni myslet konkrétnû, tj. v mysli operují s konkrétními pﬁedstavami o jevech. Tyto jejich pﬁedstavy jsou vázány na zku‰enost, kterou uãiní
v ãinnostech. Jednodu‰e ﬁeãeno (ve vztahu ke konstrukci pojmu mapa): dítû musí „uvidût“ (resp. u velk˘ch objektÛ pﬁedstavit si) prÛmût konkrétního pﬁedmûtu a opaãnû, podle prÛmûtu tento pﬁedmût poznat.
V dal‰ím kroku je zapotﬁebí pﬁiblíÏit zmûnu vypl˘vající z rÛzné orientace pﬁedmûtÛ tak, jak se ve skuteãnosti nacházejí. Aby Ïáci porozumûli vertikálnímu úhlu pohledu a dokázali hypoteticky zmûnit své
stanovi‰tû (tedy v mysli se pﬁenést nad objekty, které bezprostﬁednû z tohoto pohledu vnímat nemohou),
je nutné, aby sami takovouto situaci zaÏili. V simulované situaci jim pﬁedloÏíme konkrétní problém – pÛdorysnû zakreslit Ïáky vytvoﬁené prostorové modely ãásti krajiny.
Pﬁi realizaci uvedeného úkolu se Ïáci seznámí s nutností zmen‰eného a zjednodu‰eného zákresu znázorÀované skuteãnosti. Tento krok vyÏaduje postupn˘ pﬁechod z vyjádﬁení v pomûru 1:1 k men‰ím mûﬁítkÛm. Teprve tehdy si uvûdomí, Ïe nemohou zakreslit v‰echny jevy na tomto modelu ve v‰ech jejich
detailech.
ZobecÀování znázorÀované reality
Postupn˘m zmen‰ováním skuteãnosti dospûjí Ïáci k pochopení dal‰ího z atributÛ mapového obrazu –
zobecnûní obsahu map v závislosti na míﬁe zmen‰ení. Mohou napﬁíklad nahradit kﬁivolaké linie vodních
tokÛ úseãkami nebo je charakterizovat pomocí ménû detailního prÛbûhu ãar. Porovnáním tûchto dvou
zpÛsobÛ sami dospûjí k poznání, Ïe pﬁedloze podobnûj‰í (geograficky vûrohodnûj‰í) je takové nahrazení, které zachovává její podstatné vlastnosti.
Teprve po zvládnutí tohoto prvního kroku mohou Ïáci správnû porozumût obsahu map stﬁedních a mal˘ch mûﬁítek. Na nich je pak vhodné dokumentovat zobecnûní, které má více úrovní. Jednak jsou zobecÀovány jednotlivé sloÏky obsahu mapy – vodstvo, sídla ... a jsou tak zjednodu‰ovány, ale i vypou‰tûny
ménû podstatné jevy – pﬁítoky vût‰ích ﬁek, málo poãetné obce apod. Kompletnû vynechány jsou i nûkteré sloÏky obsahu mapy, které jsou v daném mûﬁítku vzhledem k ostatnímu obsahu kartograficky nevyjádﬁitelné, nebo jsou vzhledem k tematice mapy nepodstatné – napﬁ. georeliéf v socioekonomick˘ch mapách. DÛleÏitá je pﬁitom zásada spojování míry zobecnûní v závislosti na konkrétním mûﬁítku v postupn˘ch krocích – mapy velkého mûﬁítka (nejbliÏ‰ího okolí ‰koly), stﬁedního mûﬁítka (lokalizace sídla ‰koly v kontextu s okolními sídly), malého mûﬁítka (poloha sídla v rámci republiky) a velmi malého mûﬁítka (poloha na‰í republiky v Evropû).
Znakov˘ klíã
Obsah mapy je srozumiteln˘ díky symbolizovanému zpÛsobu komunikace znázornûn˘ch skuteãností – jazyka mapy. Prostﬁedkem ke správnému chápání je znakov˘ klíã, tzv. legenda mapy. Její v˘znam si
dobﬁe uvûdomíme pﬁi srovnání téhoÏ území na leteckém ãi druÏicovém snímku a na srovnatelné mapû.
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Snímek sice obsahuje podstatnû více podrobností, ãasto ale nevíme, co vyjadﬁují. Na mapû je kaÏdá ãást
jejího obsahu srozumitelná díky legendû, v níÏ si v˘znam libovolného jevu zjistíme nebo ovûﬁíme. S v˘znamem ﬁady kartografick˘ch znakÛ se Ïáci seznamují i mimo ‰kolu pouÏíváním automap, turistick˘ch
map apod. Pﬁedev‰ím na ‰kolách druhého a vy‰‰ího stupnû jsou vyuÏívány rozmanité a poãetné kartografické znázorÀovací prostﬁedky. ·kolní zemûpisné atlasy jsou obvykle urãeny spoleãnû pro druh˘ a tﬁetí stupeÀ a Ïáci s nimi pracují hned od ‰esté tﬁídy. K dispozici není prakticky Ïádn˘ mezistupeÀ, kter˘ by
je na tento pﬁechod pﬁipravil.
V˘znam vysvûtlení konkrétního obsahu map vynikne v souvislosti s její zemûpisnou interpretací.
âím ãastûji je Ïák nucen vyuÏívat znakov˘ klíã, tím ménû se soustﬁedí na vysvûtlení podstatn˘ch geografick˘ch souvislostí. Proces zapamatování znázornûn˘ch skuteãností je pﬁeru‰ován a ztrácí se pÛvodní zámûr. Interpretace je v daném kontextu chápána jako pokraãování a rozvoj vlastní identifikace sledovan˘ch objektÛ a jevÛ. Teprve tato ãinnost má kognitivní v˘znam v geografickém poznávání.
Identifikovan˘m prvkÛm mapového obsahu pﬁiﬁazujeme jejich prostorovou urãenost, a to porovnáváním
vzájemnû mezi sebou nebo vzhledem k zemûpisné síti. Zde nacházíme nezastupiteln˘ zdroj zemûpisn˘ch poznatkÛ, a proto je nutné vyuÏít dostupné prostﬁedky pro jejich efektivní komunikaci.
V praxi jsou sice uvedené zásady vyuÏívány, ale spí‰e nahodile a bez smûﬁování k vytyãenému cíli.
Základní aspekty implementace poÏadovan˘ch poznatkÛ a dovedností do dopravní v˘chovy na prvním
stupni Z· lze dosáhnout jen s vyuÏitím jednotliv˘ch uveden˘ch vlastností map a zásad jejich vyuÏití.
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Vzdûlávací oblast:
Matematika a její aplikace
Vzdûlávací oblast je zaloÏena pﬁedev‰ím na aktivních ãinnostech pﬁi práci s matematick˘mi objekty
a na vyuÏití matematiky v reáln˘ch situacích. Klade dÛraz na porozumûní a rozvoj základním my‰lenkov˘m postupÛm a pojmÛm a vztahÛm mezi nimi. Vede k osvojování si algoritmÛ, symbolÛ a zpÛsobu
jejich pouÏití.
Vzdûlávací oblast je rozdûlena na ãtyﬁi tematické okruhy: âísla a poãetní operace, Závislosti, vztahy
a práce s daty, Geometrie v rovinû a prostoru, Nestandardní aplikaãní úlohy a problémy.
Cílové zamûﬁení vzdûlávací oblasti Matematika a její aplikace poskytuje mnoho podnûtÛ, které mohou pﬁispût k naplÀování cílÛ dopravní v˘chovy. Jde zejména o:
● vyuÏívání matematick˘ch poznatkÛ a dovedností v praktick˘ch ãinnostech – odhady, mûﬁení,
orientace apod.,
● rozvoj kritického my‰lení,
● modelování reáln˘ch situací v matematickém prostﬁedí, vyhodnocování modelu a jeho porovnání
s reálnou skuteãností,
● ﬁe‰ení problémov˘ch situací a aplikovan˘ch úloh z bûÏného Ïivota, vyuÏití v˘sledkÛ, ﬁe‰ení úloh
a problémÛ v reáln˘ch situacích,
● v˘chovu k soustavné sebekontrole, rozvíjení dÛvûry ve vlastní schopnosti.
Problematika dopravní v˘chovy se t˘ká v˘raznû geometrie v rovinû a prostoru – hledání podobností
a odli‰ností útvarÛ, modelování reáln˘ch situací, odhady, úhly, délky, ... dále pak ﬁe‰ení nestandardních
úloh a poãetních operací a jejich propojení s Ïivotní realitou. Pﬁispívá k rozvoji logického my‰lení (ﬁe‰ení dopravy v kﬁiÏovatkách), dodrÏování pravidel, tﬁídûní pojmÛ (znaãky…), porovnávání (vzdáleností,
rychlosti…), orientaci v plánu, mapû…
Matematika se mÛÏe sv˘m pojetím i sv˘mi metodami podílet velkou mûrou na pûstování celé ﬁady
kompetencí potﬁebn˘ch pﬁi zvládání dopravních situací, jako jsou napﬁ. kázeÀ, sebekontrola, peãlivost,
pﬁesnost, pohotovost, dÛslednost, odpovûdnost, koncentrace a dal‰í. RovnûÏ mÛÏe pﬁispívat k potlaãování nûkter˘ch negativních rysÛ, jakou jsou zbrklost, neuváÏenost, povrchnost, nekritické sebevûdomí
apod. Dopravní v˘chova poskytuje matematice mimo jiné moÏnosti uplatnûní teoretick˘ch poznatkÛ
v realitû, a tím se realizují moÏnosti vyuÏití aplikaãních úloh v mnoha tématech matematiky základní
‰koly. Navíc práce s ãíseln˘mi údaji získan˘mi ze statistik dopravní nehodovosti pﬁiná‰í konkrétní v˘sledky, které mohou b˘t pro Ïáky varující. âíslo je zpravidla pro Ïáka tím nejpﬁesvûdãivûj‰ím argumentem.
âÍSLO A POâETNÍ OPERACE
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ pouÏívá pﬁirozená ãísla k modelování reáln˘ch situací, poãítá pﬁedmûty v daném souboru, vytváﬁí soubory s dan˘m poãtem prvkÛ
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❍
❍
❍

ãte a zapisuje pﬁirozená ãísla do 1000, uÏívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
uÏívá lineární uspoﬁádání, zobrazí ãíslo na ãíselné ose
ﬁe‰í a tvoﬁí úlohy, ve kter˘ch aplikuje a modeluje osvojené poãetní operace

·kolní v˘stupy: Ïák
zobrazí matematicky reálnou situaci v silniãním provozu (odpovídající vûku Ïáka) – poãet osob,
vozidel, cyklistÛ na kﬁiÏovatce
● pﬁeãte a pﬁedá informaci z tisku o nehodovosti v obci, okolí – v ãíseln˘ch údajích
● vyznaãí mnoÏství dopravních nehod, znaãek, chodcÛ… na ãíselné ose
● ﬁe‰í jednoduché slovní úlohy s dopravní tematikou do 1000
● vytváﬁí vlastní slovní úlohy s dopravní tematikou v oboru do 1000
●

Uãivo: pamûtné sãítání, odãítání, násobení, dûlení pﬁi ﬁe‰ení slovních úloh s dopravní tematikou; zaokrouhlování; ﬁe‰ení aplikaãních úloh; odhady rychlosti, vzdálenosti, ãíselná osa.
Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ provádí písemné poãetní operace v oboru pﬁirozen˘ch ãísel
❍ ﬁe‰í a tvoﬁí slovní úlohy, ve kter˘ch aplikuje osvojené poãetní operace v celém oboru pﬁirozen˘ch
ãísel
❍ zaokrouhluje pﬁirozená ãísla, provádí odhady a kontroluje v˘sledky poãetních operací v oboru pﬁirozen˘ch ãísel
·kolní v˘stupy: Ïák
provádí písemné poãetní operace v oboru pﬁirozen˘ch ãísel pﬁi ﬁe‰ení úloh ze Ïivota s problematikou dopravní v˘chovy
● pﬁeãte a pﬁedá informaci z tisku o nehodovosti v obci, okolí – v ãíseln˘ch údajích
● ﬁe‰í a tvoﬁí slovní úlohy s problematikou dopravní v˘chovy (poãty nehod, poãty zranûní, náklady
na odstranûní nehod, v˘daje na prevenci..)
● zaokrouhluje vzdálenosti dopravních prostﬁedkÛ, poãty nehod, v˘dajÛ na prevenci, v˘dajÛ na
odstranûní nehod, odhaduje rychlost jedoucího vozidla, mnoÏství dopravních prostﬁedkÛ, které
projedou obcí za urãitou ãasovou jednotku
●

Uãivo:

písemné a pamûtné sãítání, odãítání, násobení, dûlení – poãty nehod, smrteln˘ch úrazÛ, zranûní, v˘dajÛ na odstranûní nehod, v˘dajÛ na prevenci pﬁi ﬁe‰ení a utváﬁení slovních úloh,
odhady a zaokrouhlování rychlosti, vzdálenosti (krat‰í, del‰í trasa…), finanãních prostﬁedkÛ, ãíselná osa, tvorba vlastních úloh poãítání s velk˘mi ãísly; mûﬁítko plánu, mapy, pomûr;
procenta.
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ doplÀuje tabulky, schémata, posloupnosti ãísel
·kolní v˘stupy: Ïák
orientuje se v jednoduchém jízdním ﬁádu místní dopravy
zapí‰e do tabulky data spojená s dopravní nehodovostí, úrazy

●
●

Uãivo:

jízdní ﬁád místní dopravy, tabulka, jednoduch˘ graf ve ãtvercové síti.

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ vyhledává, sbírá a tﬁídí data
❍ ãte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
·kolní v˘stupy: Ïák
z tisku vyhledává, sbírá, tﬁídí data o dopravní nehodovosti a prevenci
data zaznamenává do tabulky a diagramu s konstruováním nebo vyuÏitím poãítaãového programu

●
●

Uãivo:

práce s tabulkou – její konstrukce, vloÏení dat, hledání závislostí mezi daty o nehodovosti
a prevenci, … záznam do diagramu – práce s poãítaãem.

GEOMETRIE V ROVINù A PROSTORU
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popí‰e základní rovinné útvary a jednoduchá tûlesa, nachází
v realitû jejich reprezentaci
❍ porovná velikost útvarÛ, mûﬁí a odhaduje délku úseãky
❍ tﬁídí rovinné útvary
·kolní v˘stupy: Ïák
na pﬁíkladech jednotliv˘ch typÛ znaãek pojmenuje základní rovinné útvary (kruh, ãtverec, obdélník, trojúhelník)
● modeluje jednotlivé znaãky a pojmenovává je
● na plánu obce porovná vzdálenosti do urãitého místa, urãí nejkrat‰í trasu
●

14

Uãivo:

základní útvary v rovinû: ãtverec, obdélník, kruh, trojúhelník, úseãka, lomená ãára, délka
úseãky

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ nar˘suje a znázorní základní rovinné útvary
❍ sãítá a odãítá graficky úseãky, urãí délku lomené ãáry, obvod mnohoúhelníku seãtením jeho stran
❍ sestrojí rovnobûÏky a kolmice
·kolní v˘stupy: Ïák
vyrobí pro modelové situace nebo dûtskou hru dopravní znaãky
nar˘suje kﬁiÏovatku znázorÀující dopravní situaci, doplní znaãky, dopravní prostﬁedky
vypoãítá graficky i numericky vzdálenost do urãitého místa z místa bydli‰tû s vyuÏitím mapy
regionu nebo mapy âR

●
●
●

Uãivo:

základní útvary v rovinû: ãtverec, obdélník, kruh, trojúhelník, úseãka, lomená ãára, délka
úseãky, jednotky délky a pﬁevody vzdáleností, kolmice, rovnobûÏky.

NESTANDARDNÍ APLIKAâNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ ﬁe‰í jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichÏ ﬁe‰ení je do znaãné míry nezávislé na
obvykl˘ch postupech a algoritmech ‰kolské matematiky
·kolní v˘stupy: Ïák
ﬁe‰í jednoduché praktické slovní úlohy a problémy – dopravní situace v kﬁiÏovatce

●

Uãivo:

ﬁe‰ení komplexnûj‰ích úloh s dopravní tematikou, ve kter˘ch lze uÏít logick˘ úsudek pro ﬁe‰ení problému, ﬁe‰ení úloh na orientaci v rovinû i prostoru.

Metody práce:
anal˘za, syntéza, induktivní postupy, deduktivní úvahy, zobecÀování,
pozorování, práce s textem – vyhledávání dat, práce s tabulkami, se statistickou roãenkou.
modelování situací, grafické znázorÀování

●
●
●

Praktickou ãást uvést spoleãnû pro I. i II. stupeÀ.
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Vzdûlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdûlávací oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje na 1. stupni Z· ve vzdûlávacích oborech
âesk˘ jazyk a literatura a Cizí jazyk.
Vzdûlávací obor: âesk˘ jazyk a literatura
UÏívání ãe‰tiny v písemné i mluvené podobû umoÏÀuje ÏákÛm vyjádﬁit své pocity, potﬁeby, rozvíjet
své zájmy, získávat nové poznatky a dovednosti a b˘t právoplatn˘m ãlenem spoleãnosti, kter˘ na urãité
úrovni zvládá komunikaci se sv˘m okolím.
Vzdûlávací obor âesk˘ jazyk a literatura má komplexní charakter, ale je pro pﬁehlednost rozdûlen do
tﬁí sloÏek. Z hlediska dopravní v˘chovy je v˘znamná sloÏka Komunikaãní a slohová v˘chova, v níÏ se
Ïáci uãí ãíst a chápat rÛzná sdûlení – dopravních pﬁedpisy, znaãky, pravidla a aktivnû se písemnou formou zapojovat do aktuálního dûní pro bezpeãnost dûtí v silniãním provozu. Sledování zpráv z rÛzn˘ch
informaãních zdrojÛ mÛÏe b˘t pﬁedmûtem kritického posuzování obsahové stránky sdûlení a vedení diskusí, besed na dané téma a vlastní prezentace ÏákÛ.
Sv˘ch znalostí a dovedností sloÏky Jazykové v˘chovy dûti vyuÏijí k pﬁesnému a správnému ústnímu
i písemnému vyjadﬁování o dané situaci (pﬁesné pojmenování znaãek, pravidel, ﬁe‰ení testov˘ch úloh dopravní v˘chovy).
Velmi úzkou vazbu má s problematikou dopravní v˘chovy i tﬁetí sloÏka Literární v˘chova.
Jejím základem je práce s umûleck˘mi, umûleckonauãn˘mi i nauãn˘mi texty jedineãného charakteru
a rÛznorod˘ch témat, mezi nimiÏ se objevují také témata související s náplní a cíli dopravní v˘chovy.
Texty s tûmito tématy mohou zobrazovat fiktivní modelové situace, popﬁ. jen dílãí motivy související
s dopravou a ãlovûkem jako jejím úãastníkem nebo mohou obsahovat fakta související se souãasností,
minulostí, popﬁ. budoucností dopravy. Tyto texty umoÏÀují specifick˘ prÛnik literární v˘chovy s tématy
a cíli v˘chovy dopravní. Specifiãnost prÛniku je dána pﬁedev‰ím konkrétním charakterem textÛ – literární kategorií, druhem, Ïánrem, mírou reálnosti nebo fantastiãnosti i dal‰ími formálními zvlá‰tnostmi literárního zpracování. Nûkteré texty mohou v dopravní v˘chovû plnit pouze elementární funkci motivaãní, jiné se mohou stát pro naplÀování cílÛ dopravní v˘chovy hodnotn˘m inspiraãním zdrojem.
âetba textÛ s dopravní tematikou vede k získání konkrétního proÏitku a utváﬁení postojÛ a hodnot
ÏákÛ. Tato sloÏka poskytuje rovnûÏ mnoho pﬁíleÏitostí práce s informacemi z rÛzn˘ch informaãních
zdrojÛ.

KOMUNIKAâNÍ A SLOHOVÁ V¯CHOVA
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ plynule ãte s porozumûním texty pﬁimûﬁeného rozsahu a nároãnosti
❍ porozumí písemn˘m nebo mluven˘m pokynÛm pﬁimûﬁené sloÏitosti
❍ pí‰e vûcnû i formálnû jednoduchá sdûlení
❍ seﬁadí ilustrace podle dûjové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduch˘ pﬁíbûh
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❍

na základû vlastních záÏitkÛ tvoﬁí krátk˘ mluven˘ projev

·kolní v˘stupy: Ïák
plynule ãte s porozumûním názvy jednotliv˘ch znaãek ve svém okolí
● plynule ãte s porozumûním a vysvûtlí jednoduchá pravidla pro chodce – úãastníky silniãního
provozu
● reaguje správnû na ústní i písemné pokyny – ukaÏ pravou ruku, levou ruku, stoupni si vpravo,
vlevo od.., zastav se, rozbûhni se, rozhlédni se vlevo, vpravo, vlevo…
● pí‰e vûcnû i formálnû správnû jednoduch˘ dopis, názvy znaãek, jednoduch˘ch pravidel
● seﬁadí ilustrace pﬁíbûhu s dopravní tematikou podle dûjové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduch˘ pﬁíbûh
● nedokonãen˘ pﬁíbûh dotváﬁí
● vypráví ústnû a zaznamená písemnû vlastní zku‰enost ze silniãního provozu
●

Uãivo:

pozorné ãtení s porozumûním pokynÛm, znaãkám, pravidlÛm; vûcné ãtení jako zdroj informací; komunikaãní Ïánry: vzkaz, vypravování, dialog, telefonick˘ rozhovor; mimojazykové prostﬁedky – mimika, gesta Ïánry písemného projevu: adresa, vzkaz, dopis, vypravování; tvoﬁiv˘ pﬁístup k ÏánrÛm ústního a písemného projevu: vym˘‰lení nov˘ch znaãek – pravidel do tﬁídy, osvojení pravidla Ïáky, nechat vysvûtlit ostatním, dramatizace pﬁíbûhÛ,
pravidel.

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ ãte s porozumûním pﬁimûﬁenû nároãné texty potichu i nahlas
❍ rozli‰uje podstatné a okrajové informace v textu pro dan˘ vûk, podstatné informace zaznamenává
❍ reprodukuje obsah pﬁimûﬁenû sloÏitého sdûlení a zapamatuje si z nûj podstatná fakta
❍ pí‰e správnû po stránce obsahové i formální jednoduché komunikaãní Ïánry
❍ vede správnû dialog, telefonick˘ rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
❍ sestaví osnovu vyprávûní a na jejím základû vytváﬁí krátk˘ mluven˘ nebo písemn˘ projev s dodrÏením ãasové posloupnosti
·kolní v˘stupy: Ïák
ãte s porozumûním pﬁimûﬁenû nároãné texty s dopravní tematikou potichu i nahlas, porozumí
pravidlÛm, pokynÛm z dopravních pﬁedpisÛ
● zaznamenává podstatné informace z pﬁeãteného textu rÛzn˘mi zpÛsoby: mapou pojmÛ, v˘pisky,
klíãov˘mi slovy…
● reprodukuje obsah sdûlení s dopravní tematikou z tisku, televize, rozhlasu, knih, internetu
● kriticky posuzuje sdûlení k jedné události z více zdrojÛ
● tvoﬁí zprávu, oznámení, dopis, vypravování
● vede správnû telefonick˘ rozhovor – dokáÏe pﬁivolat pomoc
● sestaví osnovu vyprávûní k vlastnû proÏitému pﬁíbûhu a vytvoﬁí krátk˘ mluven˘ nebo písemn˘
projev s dodrÏením ãasové posloupnosti
●
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●
●

diskutuje nad dodrÏováním dopravních pﬁedpisÛ, nehodami…
pí‰e správnû názvy znaãek

Uãivo:

pozorné ãtení s porozumûním pokynÛm, znaãkám, pravidlÛm; vûcné ãtení jako zdroj informací; komunikaãní Ïánry: vzkaz, zpráva, vypravování, dialog, telefonick˘ rozhovor; mimojazykové prostﬁedky – mimika, gesta; Ïánry písemného projevu: adresa, zpráva, oznámení, vzkaz, dopis, dotazník pro veﬁejnost, vypravování.

Konkrétní námûty:
1. V˘let na kole
Jarda se Standou se domluvili, Ïe si udûlají v sobotu v˘let na kole. Rozhodli se, Ïe nav‰tíví hrad
Buchlov, kter˘ byl postaven v polovinû 13. století. Nejvíce se tû‰ili, Ïe se podívají do hladomorny. Pﬁed
cestou hovoﬁili o tom, co v‰echno musí mít správnû vybavené kolo a proã je to dÛleÏité. Poradíte jim?
a) Správnû vybavené kolo musí mít: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) ¤eknûte, co v‰echno museli chlapci udûlat, neÏ vyjeli z domu.
Oãistit kolo, aby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavit zrcátko, ponûvadÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seﬁídit sedlo, protoÏe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pﬁipravit hustilku, kdyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Cestou na hrad musí Jarda se Standou pﬁejet Ïelezniãní pﬁejezd. Poraìte jim, jak to mají bezpeãnû a správnû udûlat.
d) Je ve va‰em okolí také nûjak˘ hrad, zámek nebo jiné zajímavé místo? UÏ jste je nav‰tívili? Popi‰te
ostatním, jak se tam dostanete pû‰ky, na kole (autem).
e) ¤eknûte spoluÏákÛm, jak jezdíte na kole:
– Pomalu a opatrnû.
– Rychle a nepozornû.
– Rychle, ale bezpeãnû.
– Podle rady rodiãÛ.
2. Umíte napsat inzerát?
Honza má pûkné kolo, ze kterého uÏ bohuÏel vyrostl. Od rodiãÛ proto dostal k narozeninám nové.
Rozhodl se, Ïe staré kolo prodá. Chtûl by dát do novin nebo na ‰kolní nástûnku inzerát. Poradíte mu, jak
to má udûlat? Na co nesmí zapomenout?
3. Orientace v jízdním ﬁádu
Lenka bydlí v Brnû a chystá se na prázdniny k babiãce na Velehrad. Je to známé místo, které leÏí blíz18

ko Uherského Hradi‰tû. Lenka uÏ se moc tû‰í. Pojede nejprve vlakem a pak autobusem. Nejdﬁíve v‰ak
musí
– zjistit odjezd vlaku z Brna do Starého Mûsta
– zjistit odjezd autobusu ze Starého Mûsta na Velehrad
– koupit si jízdenku na vlak
– koupit si jízdenku v autobusu
– ……………..
– ……………..
Umûli byste Lence poradit? UÏ jste nûkdy sami cestovali? Víte, jak byste se mûli v dopravních prostﬁedcích chovat?
7. Na nádraÏí
Lenka uÏ má jízdenku a ãeká na nástupi‰ti na pﬁíjezd vlaku. ProtoÏe má je‰tû chvilku ãas, sedla si na
laviãku a pozoruje, co se kolem ní dûje (obrázek).
Povídejte, co se dûje na nádraÏí a pouÏívejte pûkná a v˘stiÏná slovesa.

JAZYKOVÁ V¯CHOVA
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozli‰uje zvukovou a grafickou podobu slova, ãlení slova na hlásky, odli‰uje dlouhé a krátké samohlásky
❍ porovnává v˘znam slov, zvlá‰tû slova opaãného v˘znamu a slova v˘znamem souﬁadná, nadﬁazená a podﬁazená; vyhledává v textu slova pﬁíbuzná
❍ porovnává a tﬁídí slova podle zobecnûného v˘znamu – dûj, vûc, okolnost, vlastnost; rozli‰uje
slovní druhy v základním tvaru
❍ uÏívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatn˘ch a pﬁídavn˘ch jmen, sloves
❍ spojuje vûty do jednodu‰‰ích souvûtí vhodn˘mi spojkami a jin˘mi spojovacími v˘razy
❍ rozli‰uje v textu druhy vût podle postoje mluvãího
❍ odÛvodÀuje a pí‰e správnû i/y po tvrd˘ch, mûkk˘ch i obojetn˘ch souhláskách; slabiky dû, tû, nû,
bû/bje, pû, vû/vje, mû/mnû (mimo morfologick˘ ‰ev); velká písmena na zaãátku vûty a v jednoduch˘ch pﬁípadech vlastních jmen osob, zvíﬁat a místních pojmenování
·kolní v˘stupy: Ïák
●
●

u slov ﬁídí x ﬁítí, v˘stup x vystup apod. rozli‰uje jejich zvukovou a grafickou podobu, odli‰uje
dlouhé a krátké samohlásky
porovnává slova opaãného v˘znamu: blízko – daleko, vpﬁedu – vzadu, …; slova v˘znamem nadﬁazená a podﬁazená: dopravní prostﬁedky (auto, vlak, metro, …), dopravní znaãky,…; vyhledává
v textu slova pﬁíbuzná, napﬁ.: chodník, chodit, nadchod, pﬁechod, chodec, …
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●
●
●
●
●
●

v názvech dopravních znaãek vyhledává napﬁ. podstatná jména v základním tvaru: Zatáãka vlevo,
Pû‰í zóna, Doporuãená rychlost, …
uÏívá správné gramatické tvary pﬁídavn˘ch jmen a sloves v textu s dopravní tematikou: (slep˘) ulice – slepá ulice, (rozjet) se z kopce – rozjel se z kopce apod.
rozli‰uje spisovná slova a jejich nespisovné tvary, napﬁ. v˘let s dûtma (dûtmi), stojan s kolama
(koly), …
vûty jednoduché spojuje v souvûtí: ZÛstali jsme stát. Na dálnici do‰lo k nehodû.
vyhledává v textu vûty oznamovací (Pﬁipoutal se.), rozkazovací (Pﬁipoutej se!), tázací, pﬁací, …
osvojuje si jevy pravopisu lexikálního: ﬁidiãsk˘ prÛkaz, bûÏná údrÏba, …

Uãitel roz‰iﬁuje a obohacuje slovní zásobu zamûﬁenou na dopravní v˘chovu.
Uãivo:

sluchové rozli‰ení hlásek, v˘slovnost samohlásek, souhlásek a souhláskov˘ch skupin, modulace souvislé ﬁeãi; slova a pojmy, slova nadﬁazená a podﬁazená, slova podobného a opaãného
v˘znamu; koﬁen slova, ãást pﬁedponová a pﬁíponová; slovní druhy, tvary slov; vûta jednoduchá
a souvûtí, typy vût podle postojové modality; pravopis lexikální.

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ porovnává v˘znamy slov, zvlá‰tû slova stejného nebo podobného v˘znamu a slova vícev˘znamová
❍ rozli‰uje ve slovû koﬁen, pﬁedponu, pﬁíponu, koncovku
❍ urãuje slovní druhy plnov˘znamov˘ch slov a vyuÏívá je v gramaticky správn˘ch tvarech ve svém
mluveném projevu
❍ rozli‰uje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
❍ vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici oznaãuje základ
vûty
❍ odli‰uje vûtu jednoduchou a souvûtí, vhodnû zmûní vûtu jednoduchou v souvûtí
❍ uÏívá vhodn˘ch spojovacích v˘razÛ, podle potﬁeby projevu je obmûÀuje
❍ pí‰e správnû ve slovech s obojetn˘mi souhláskami i/y
❍ zvládá základy syntaktického pravopisu
·kolní v˘stupy: Ïák
●

●
●
●

doplÀuje ke slovÛm z oblasti dopravní v˘chovy slova podobného v˘znamu, napﬁ.: jít – kráãet,
loudat se, pospíchat, ubírat se, pohybovat se, …; vysvûtlí rÛzné v˘znamy slov napﬁ.: sráÏka –
1. náraz (aut), 2. bitka, hádka, 3. odpoãet, sleva … apod.
ve slovech ﬁadit, pﬁeﬁadit, zaﬁadit, vyﬁadit, ﬁada, ﬁazení, … aj. urãí koﬁen slova, pﬁedponu, pﬁíponu, koncovku
v názvech dopravních znaãek urãuje slovní druhy – Jednosmûrná ulice, Zatáãka vlevo, Pﬁechod
pro chodce, Pozor zatáãka apod.
ve vûtách z dopravního zpravodajství vyhledává základní skladební dvojice, popﬁ. oznaãuje základ
vûty
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●
●

tvoﬁí souvûtí podle dan˘ch vzorcÛ, napﬁ.: ProtoÏe V1, V2. (ProtoÏe napadl sníh, auta jezdila
velmi opatrnû.) a spojovací v˘razy vhodnû obmûÀuje (JelikoÏ, kdyÏ, … napadl sníh, …) apod.
zvládá pravopis lexikální a základy pravopisu syntaktického, napﬁ.: s motorov˘mi vozidly, plynulost provozu; ﬁidiãi jeli, kola zvonila, vozovky praskaly, …

Uãitel roz‰iﬁuje a obohacuje slovní zásobu zamûﬁenou na dopravní v˘chovu.
Uãivo:

synonyma, antonyma, homonyma; stavba slova – koﬁen, pﬁedpona, pﬁípona, koncovka; slovní
druhy, tvary slov; vûta jednoduchá a souvûtí, základní skladební dvojice; pravopis lexikální
a základy pravopisu morfologického a syntaktického.

Konkrétní námûty:
I. HLÁSKOSLOVÍ
1. Pﬁepi‰te názvy dopravních znaãek. Umûli byste nûkteré z nich nakreslit?
Pﬁechod pro chodce, Stezka pro cyklisty, Pozor zatáãka, Jednosmûrná ulice, Hlavní silnice, Pû‰í zóna
Jaké dal‰í dopravní znaãky znáte?
Jaká dopravní znaãka je nejblíÏe va‰emu domu, ‰kole? Víte, co znamená?
2. ¤eknûte, jak byste nejradûji cestovali. Na co byste museli dávat pozor? Slova pﬁepi‰te.
pû‰ky, autem, vlakem, letadlem, tramvají, lodí, autobusem, na kolobûÏce, na kole, na motorce
3. Básniãka varuje v‰echny poplety. Schválnû si pﬁeãtûte, jak to mÛÏe dopadnout, kdyÏ se písmena
popletou.
NùKDO AUTO ¤ÍDÍ
Nûkdo auto ﬁíDí,
Jin˘ se v nûm ﬁíTí.
Co se stalo,
Co to bylo?
T a D se vymûnilo.
Je to moc
… anebo málo?
VÏdyÈ to auto nabouralo.
KvÛli tomu T a D
Ztratil ﬁidiã náladu.
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KvÛli tomu T a D
Platil ﬁidiã pokutu.
Jan VodÀansk˘
Jakou nejvy‰‰í rychlostí mÛÏe jet ﬁidiã v obci, aby neplatil pokutu?
Co musíte udûlat, neÏ pﬁejdete silnici na druhou stranu?
Jak je vyznaãeno místo, kudy mÛÏete pﬁecházet?
4. ¤íkejte slova a tleskejte do rytmu podle slabik.
zavazadlo, letadlo, motor, vrtule, kufr, nafta, mapa, kolo, hustilka, benzin, galuska, kolobûÏka, batoh,
motorka
Vysvûtlete v˘znam slov hustilka a galuska.
DokáÏete k podtrÏen˘m slovÛm pﬁiﬁadit slovo nadﬁazené?
5. Zebra
Silnici pﬁecházíme v místû, které je oznaãeno nûkolika bíl˘mi pruhy. Víte, jak jim ﬁíkáme? Znáte
je‰tû jin˘ v˘znam tohoto slova? DoplÀte pﬁirovnání a uÏijte je ve vûtách:
pruhovan˘ jako … .
6. Co nesmí chybût v autû?
Vyberte z nabídky, co patﬁí k povinnému vybavení auta. Vybraná slova peãlivû pﬁepi‰te.
nov˘ fotoaparát, dopravní znaãka, igelitová plá‰tûnka, v˘straÏn˘ trojúhelník, plátûné tenisky, osvûÏovací nápoj, ãerstvé ﬁízky, bezpeãnostní vesta, nákupní ta‰ka, mobilní telefon, vybavená lékárniãka, osvûÏovaã vzduchu, máslové su‰enky
7. DoplÀujte vhodná slova a hotové vûty napi‰te. Ale pozor, abyste kvÛli háãku nebo ãárce nepokazili celou vûtu!
jed, nebo jeì
V zatáãce ………… opatrnû! Hadí ………… je nebezpeãn˘.
vystup, nebo v˘stup
Na zastávce Námûstí Svobody ……………. . Pro horolezce byl ………….. na Gerlachovsk˘ ‰tít namáhav˘.
ãáry, nebo cáry
Kolem popelnice leÏely ………….. papíru. Místa pro pﬁedjíÏdûní oznaãují na silnici pﬁeru‰ované
……………. .
8. Poskládejte slovo podle nápovûdy.
Napi‰te:
– druhou slabiku ze slova pﬁesedat;
– písmeno, které mají spoleãné slova kamna a sedm˘;
– první písmeno abecedy;
– první slabiku slova formule.
Které slovo jste napsali? MÛÏete namalovat obrázek? Jaké barvy pouÏijete? Víte, co znamenají?
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Tvoﬁení slov a stavba slova
1. ¤íkejte, co oznaãují daná slova. DoplÀte pod nû slova základová a vyznaãte slovotvorn˘ základ.
ﬁidiã
vozidlo
chodec
..................... .................. ...................
2. Kdo vytvoﬁí pomocí rÛzn˘ch pﬁedpon nejvíc sloves?
Jít: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vézt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Jak se jmenuje ten, kdo
ﬁídí autobus, cestuje dopravními prostﬁedky, hasí poÏár, závodí s autem, jede na kole
4. Uvádûjte slova pﬁíbuzná a vyznaãte v nich koﬁeny.
chodit:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jezdit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Tvarosloví
1. Hurá do ulic …
Ve mûstû na kﬁiÏovatce ãasto b˘vá ru‰no. MÛÏe se stát, Ïe to dopadne jako na na‰em obrázku. Co se
vlastnû pﬁihodilo?
Pﬁeveìte podstatná jména do jednotného ãísla a urãete jejich rod.
kﬁiÏovatky, semafory, auta, silnice, policisté, kola, sráÏky, ﬁidiãi, zatáãky, cyklisté, svûtla
2. Nové kolo
Mal˘ Honzík dostal k svátku krásné nové kolo. Samozﬁejmû si ho chtûl hned vyzkou‰et, „Jeì opatrnû,“ pﬁipomínala mu maminka. Ale Honza ji uÏ neposlouchal. Rozjel se z kopce jako spla‰en˘. Dole nezvládl zatáãku a sjel pﬁímo do pﬁíkopu. Kolu se sice nic nestalo, ale Honza si poﬁádnû natloukl koleno.
To bylo kﬁiku!
UÏ se vám nûco podobného také stalo? Na co musíme pﬁi jízdû na kole dávat pozor?Víte, odkdy se
mÛÏete vydat na kole sami na silnici?
Vyhledejte v textu v‰echna pﬁídavná jména.
Jsou v textu nûjaké pﬁedloÏky?
Ke kterému slovnímu druhu patﬁí podtrÏená slova?
DokáÏete k podtrÏen˘m slovÛm doplnit infinitiv?
3. Víte, jak vypadají a co znamenají tyto dopravní znaãky? Umûli byste je nakreslit?
a) Zákaz vjezdu cyklistÛ
b) Pﬁechod pro chodce
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c) Práce na silnici
d) Zatáãka vlevo
Kolik je v textu slov neohebn˘ch? Zaﬁaìte je ke slovnímu druhu. Vyhledejte podstatná jména, rozdûlte je do skupin podle mluvnického rodu a zaﬁaìte je ke vzoru.
4. Slovesa v závorkách pﬁeveìte do minulého ãasu.
Pepíãka (mrzet), Ïe Vojta uÏ v letadélku Kánûti (letût). Létání se Pepíãkovi také moc (líbit), ale zatím
se jenom (dívat). (Utû‰ovat) ho jedinû to, jaké má krásné nové kolo. U Tome‰Û mají kolo jen u trakaﬁe
a u vozíku. Nikdo u nich (nemít) takové pûkné kolo, jaké (dostat) Pepíãek! Pepíãek svoje kolo (vytáhnout) zpod kÛlny a zálibnû si je (prohlíÏet). Potom je py‰nû (vodit) po zápraÏí a kolem hnoje.
(Podle Bohumila ¤íhy)
Vyhledejte v ukázce v‰echny spojky.
Máte doma také kolo? Povûzte ostatním, jak se o nû staráte.
5. Slova v závorkách uÏijte v náleÏit˘ch tvarech.
Víte, Ïe
– po (chodník) se (chodit) vpravo?
– na jízdním (kolo) se (jezdit) pﬁi pravém okraji vozovky?
– pﬁed (vstup) na (vozovka) se chodec (muset) poﬁádnû rozhlédnout na obû strany?
– cyklisté (smût) jet pouze jednotlivû za sebou?

III. Vûta jednoduchá a souvûtí
1. Spojte vûty do souvûtí vhodn˘mi spojkami.
ZÛstali jsme stát. Na semaforu svítila ãervená. – Na dálnici do‰lo k dopravní nehodû. Na‰tûstí nebyl
nikdo zranûn˘. – Do rána zamrzlo. Na silnici byl led. Museli jsme pﬁi jízdû dávat pozor. – Auto mûlo váÏnou poruchu. Museli jsme zavolat odtahovou sluÏbu.
2. Ve mûstû
Motocykly (ujíÏdût). Auta (troubit). Nûkteﬁí ﬁidiãi (pﬁedjíÏdût). Policisté (mûﬁit) rychlost. Chodci (pﬁecházet) po pﬁechodu. Cyklisté (jet) po pravé stranû vozovky. Nûkteré automobily (zah˘bat) doprava, jiné doleva. Autobusy (ãekat) na sv˘ch stanovi‰tích na odjezd. Cestující (nastupovat). Dva osobní automobily se (srazit).
Pﬁeveìte slovesa v závorkách do minulého ãasu a cviãení napi‰te.
V kaÏdé vûtû podtrhnûte podmût (rovnou ãarou) a pﬁísudek (vlnovkou).
3. Které z následujících souvûtí mÛÏeme vyjádﬁit vzorcem KdyÏ V1, V2 a V3.
KdyÏ pﬁecházíme na druhou stranu vozovky, musíme se poﬁádnû rozhlédnout, aby nedo‰lo k nehodû.
KdyÏ nastoupila babiãka do autobusu, Radek hned vyskoãil a uvolnil jí místo.
KdyÏ chceme jet autobusem, vlakem, tramvají nebo jin˘m dopravním prostﬁedkem, musíme mít platnou jízdenku.
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Vyjádﬁete vzorcem i zb˘vající dvû souvûtí.
4. V‰estrann˘ jazykov˘ rozbor
Zranûnou dívku oba zachránci opatrnû pﬁevezli do blízké nemocnice, lékaﬁi ji tam o‰etﬁili a se sádrou
na ruce ji nakonec propustili do domácího o‰etﬁování.
– co se asi dívce pﬁihodilo? Mohlo jít o dopravní nehodu? Dokázali byste zranûné dívce poskytnout
první pomoc? Umûli byste k nehodû pﬁivolat Záchrannou sluÏbu? Znáte její ãíslo? Pﬁedveìte
telefonick˘ rozhovor.
– urãete, z kolika vût se souvûtí skládá, a napi‰te jeho vzorec
– je srozumitelná základní skladební dvojice z první vûty, anebo potﬁebuje nûjaké doplnûní?
(zachránci pﬁevezli + NùKOHO + NùKAM)
– vyskytuje se v souvûtí je‰tû jiná spojka neÏ a?
– kolik pﬁedloÏek obsahuje cel˘ text? Opakuje se nûkterá z nich?
– obsahuje text víc pﬁídavn˘ch jmen, anebo pﬁíslovcí?
– které neohebné slovní druhy nejsou v souvûtí vÛbec zastoupeny?
– co mají spoleãného slova o‰etﬁili a o‰etﬁování? (pﬁíbuzná slova, mají stejn˘ koﬁen ‰etﬁ). Patﬁí ke
stejnému slovnímu druhu? Co se u nich dá urãit?
– odÛvodnûte pravopis slov dívku a blízké jin˘m tvarem slova nebo slovem pﬁíbuzn˘m.
– vyslovte pﬁání, aby se zranûná dívka brzy uzdravila. PouÏijte vhodné ãástice.
IV. Pravopis
NeÏ uplyne chvilenka, doplÀ vhodná písmenka.
a) pﬁedjíÏd_ní, p_‰í zóna, osv_tlení vozidla, auto s pﬁív_sem, b_Ïná údrÏba, nadm_rn˘ hluk, odpov_dnost za ‰kodu, sv_teln˘ signál, v_ezd do garáÏe
b) ﬁidiãsk˘ prÛka_, silniãní provo_, dopravní pﬁestu_ky, Ïelezniãní pﬁejez_, náhlá pﬁeká_ka, okraje
vozo_ky, pﬁecho_ pro cho_ce, gará_, pﬁívû_, motorov˘ vÛ_, nebe_peãí dopravní nehody, jízdní pru_, záka_ vjezdu, oznaãená ste_ka
c) v_straÏné znamení, ob_tná zóna, r_chlost j_zdy, motorové voz_dlo, v_h_bat se automob_lu,
pov_nnost ﬁ_d_ãe, sv_slé znaãky, hlavní s_lnice, ruãní voz_k, pl_nulost provozu, sníÏená v_ditelnost,
v_bavená garáÏ, nadmoﬁská v_‰ka, cv_ãen˘ pes, b_lá hÛl, v_‰etﬁení krve, vl_v alkoholu, v_fukové pl_ny,
nejv_‰‰í r_chlost
d) s motorov_m_ vozidl_, na silnic_, ukáznûní chodc_, ãerpac_ stanice, za mlh_, dopravním_ znaãkam_, pokyny policist_, nev_dom_ a osob- jinam tûlesnû postiÏené, vozidla taxisluÏb_, pouÏívání pﬁilb_,
jízda v obc_, svûtelné signál_, mezi automobil_, v nemocnic_
Pozor na pravopis cizích slov!
havárie, signál, kilometr, motocykl, automobil
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LITERÁRNÍ V¯CHOVA
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ vyjadﬁuje své pocity z pﬁeãteného textu
❍ pracuje tvoﬁivû s literárním textem podle pokynÛ uãitele a sv˘ch schopností
·kolní v˘stupy: Ïák
vyjadﬁuje své pocity z pﬁeãteného textu, kter˘ se vztahuje k dopravní problematice
pracuje tvoﬁivû s literárním textem – dom˘‰lení pﬁíbûhÛ, vytváﬁení pﬁíbûhÛ vlastních

●
●

Uãivo:

vym˘‰lení pﬁíbûhÛ „Co se mÛÏe stát, kdyÏ…“, hledání pﬁíãiny následkÛ, ãtení rÛzn˘ch ÏánrÛ, jejich dramatizace

Oãekávané v˘stupy – 2. období

V˘stup RVP: Ïák
❍ vyjadﬁuje své dojmy z ãetby a zaznamenává je
❍ volnû reprodukuje text podle sv˘ch schopností, tvoﬁí vlastní literární text na dané téma
·kolní v˘stupy: Ïák
vyrobí pro modelové situace nebo dûtskou hru dopravní znaãky
vyjadﬁuje dojmy z ãetby s dopravní tematikou z rÛzn˘ch zdrojÛ
volnû reprodukuje text a vytváﬁí vlastní literární text na dané téma

●
●
●

Uãivo:

úvaha nad tím, kde se vzaly znaãky, vym˘‰lení nov˘ch znaãek – pravidel do tﬁídy, vym˘‰lení pﬁíbûhÛ „Co se mÛÏe stát, kdyÏ mnû nebude na kole svítit svûtlo…“, hledání pﬁíãiny
následkÛ, tvorba dotazníkÛ pro veﬁejnost, jejich zpracování (matematika), nastudování pravidla Ïáky, nechat vysvûtlit ostatním, dramatizace pﬁíbûhÛ, pravidel, práce s textem.

Konkrétní námûty pro 1. období základního vzdûlávání:
Následující text obsahuje v˘bûrov˘ pﬁehled literárních textÛ s ‰iroce pojatou dopravní tematikou (nûkdy spí‰e volnû souvisejících se základním obsahem a cíli dopravní v˘chovy), které vycházejí ze stávajících ãítanek i slabikáﬁÛ pﬁedev‰ím pro 1.-3. roãník Z· a jsou rozdûleny do sedmi tematick˘ch okruhÛ.
Pﬁehled doplÀuje bliÏ‰í charakteristika témat textÛ, zdroje textÛ a moÏnosti práce s texty ve v˘uce (se zﬁetelem k dopravní i literární v˘chovû). V závûru jsou uvedeny dal‰í moÏné motivaãní texty.
I. Silniãní provoz (dopravní znaãky, kﬁiÏovatka, semafor, chování úãastníkÛ silniãního provozu, ﬁízení silniãního provozu)
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Název textu: písmeno ¤
Autor: Hana Mikulenková – Radek Mal˘
Charakteristika textu: próza; jednoduch˘ text o tom, jak táta naboural a rodina potﬁebuje nové auto (vãetnû
nûkolika informací o bezpeãném cestování autem a dopravních znaãkách)
âítanka: Slabikáﬁ, Prodos
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Co jste se z pﬁíhody dozvûdûli o správném chování ﬁidiãÛ a chodcÛ?
Co dal‰ího byste jako chodci mûli vûdût?
Název textu: Semafor
Autor: Ludvík Stﬁeda
Charakteristika textu: poezie; humorná básniãka o tom, co se stalo, kdyÏ mûl semafor dovolenou
âítanka: âteme si a hrajeme si 1, Pansofia
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Pﬁeãtûte v˘raznû s rozdûlením role vypravûãe a semaforu.
Zkuste zahrát krátkou scénku, v níÏ se na kﬁiÏovatce hádají tramvaje.
Kdo jin˘ se je‰tû mohl na neﬁízené kﬁiÏovatce hádat?
Co znamenají jednotlivé barvy na semaforu? ¤ídí se tﬁíbarevn˘m semaforem v‰echny dopravní prostﬁedky?
Název textu: Semafor
Autor: Oldﬁich Syrovátka
Charakteristika textu: próza; dûtské uvaÏování o barvách na semaforu jako o rÛznobarevn˘ch jablíãkách
âítanka: âítanka 2, Nová ‰kola
PÛvodní kniÏní zdroj: Duhov˘ svût
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Kolik barev má semafor pro auta a kolik pro chodce? K ãemu slouÏí Ïlutá barva? Ví‰ stejnû jako vypravûã
pﬁíbûhu, Ïe na ãervenou se nepﬁechází? Co hrozí tûm, kteﬁí semafor nerespektují?
Pﬁipomínají vám barvy na semaforu také jablíãka nebo je‰tû nûco jiného?
Název textu: Kluci, pozor, ãervená
Autor: Jiﬁí Havel
Charakteristika textu: poezie; veselá básniãka o pﬁecházení ulice
âítanka: âítanka 2, Nová ‰kola
PÛvodní kniÏní zdroj: Kluci, pozor, ãervená
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Pﬁeãtûte co nejlépe se správnou intonací zvolacích vût a otázky.
Co v‰echno nám básniãka ﬁíká o správném pﬁecházení ulice? Kde mÛÏeme pﬁecházet? Kde je to naopak
nebezpeãné? Na kterou stranu se musíme podívat nejdﬁíve?
Improvizujte nûkolik rÛzn˘ch dopravních situací pﬁi pﬁecházení ulice (nûkteﬁí Ïáci budou pﬁedstavovat auta, jiní chodce). Chovali se v‰ichni správnû?
Název textu: Semafor s modr˘m svûtlem
Autor: Gianni Rodari
Charakteristika textu: próza; krátká pohádka o semaforu, kter˘ zaãal svítit modﬁe
âítanka: âítanka 2, Prodos (BaÈková)
PÛvodní kniÏní zdroj: Pohádky po telefonu
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MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Jaké tﬁi barvy na správnû fungující semafor patﬁí a co znamenají?
Co znamená, kdyÏ na semaforu pro auta pouze bliká Ïluté svûtlo?
Vidûli jste nûkdy ﬁídit dopravu na kﬁiÏovatce policistu? Rozumûli jste jeho pokynÛm?
Je moÏné, aby semafor sám od sebe zaãal svítit jin˘m svûtlem, neÏ je obvyklé? Proã si semafor v této
pohádce vybral modrou? Kdybyste vy byli pohádkov˘m semaforem, jako barvu byste si vybrali a proã?
Název textu: Barbánek a zl˘ Rex
Autor: Jiﬁí Havel – Vûra Faltová
Charakteristika textu: komiks; krátk˘ pﬁíbûh o tom, jak se nepﬁechází kﬁiÏovatka
âítanka: âítanka 2, SPN (Brukner – Gebhartová)
PÛvodní kniÏní zdroj: Barbánek
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Jak se mûl Rex na kﬁiÏovatce zachovat?
Jaké dal‰í vlastnosti mûl Rex kromû tohoto, Ïe byl zl˘?
Zkuste doplnit „bubliny“ s textem do obrázku, kde Barbánek sleduje, jak Rex vstupuje do vozovky.
Co asi Barbánka napadá?
Název textu: Kdy byl vynalezen semafor
Autor: Jaroslav Veis
Charakteristika textu: próza; krátk˘ text o rÛzn˘ch star˘ch i moderních semaforech
âítanka: âítanka 2, Didaktis
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Text obsahuje vûcné informace, proto vyÏaduje pﬁedev‰ím kontrolu vûcného porozumûní:
Kdy a kde se poprvé objevil semafor? Co znamená „zelená vlna“? Jak vypadá Ïelezniãní semafor?
Vyhledejte obrázky (fotografie) rÛzn˘ch semaforÛ (i rÛznû umístûn˘ch) a v‰ímejte si shod a odli‰ností.
Název textu: Pozor na dopravní znaãky
Autor: Jiﬁí Havel
Charakteristika textu: poezie; dvû veselá ãtyﬁver‰í o pﬁecházení pﬁes ulici a pﬁes traÈ
âítanka: âítanka 3, Didaktis
PÛvodní kniÏní zdroj: Takov˘ je Barbánek
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Zkuste pﬁeãíst v˘raznû se správnou intonací. Pozor na otazníky a vykﬁiãníky.
Která znaãka „chodce chrání?“
Víte, které znaãky a zaﬁízení chrání a varují motoristy i chodce pﬁed nebezpeãím na Ïelezniãním pﬁejezdu?
Proã asi li‰ka v básniãce pospíchala zrovna z Tábora?

II. Hromadná doprava (autobus, tramvaj, metro)
Název textu: Cesta do ‰koly
Autor: Ilona Borská – Ivo ·tuka
Charakteristika textu: poezie; vtipná básniãka o cestû pﬁeplnûnou tramvají
âítanka: âteme si a hrajeme si 2, Pansofia
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Jezdíte do ‰koly hromadnou dopravou? Pﬁipadali jste si nûkdy, jako byste si „hráli na sardinky“?
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Jak se má v pﬁeplnûné tramvaji zachovat v zastávce ten, kdo sice nevystupuje, ale stojí ve dveﬁích? Na co je
tﬁeba dávat pozor pﬁi vystupování mimo ostrÛvek?
V básniãce dûti chtûjí jet pﬁí‰tû do ‰koly v praãce. Navrhnûte jin˘ fantastick˘ dopravní prostﬁedek a vymyslete o nûm krátk˘ pﬁíbûh.
Znovu si básniãku pﬁeãtûte a v‰ímejte si rozdûlení do ver‰Û. Daly by se nûkteré spojit tak, aby básniãka
mûla pravideln˘ r˘m? Kolik slabik pak budou mít jednotlivé ver‰e? âte se vám teì básniãka lépe?
Název textu: V tramvaji
Autor: Zuzana Nováková
Charakteristika textu: próza; o chování v tramvaji (komu uvolnit místo)
âítanka: âítanka 2, Alter
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Víte, komu máte v tramvaji nebo v autobuse uvolnit místo? Chováte se podle toho?
Tramvají i jinou hromadnou dopravou cestují i lidé, kteﬁí z nûjakého dÛvodu potﬁebují pomoc druh˘ch.
O koho mÛÏe jít a jak mu mÛÏete pomoci? Vymyslete si na toto téma krátké scénky a zahrajte je.
Proã chtûl Petr v závûru pﬁíbûhu koupit mamince kytku?
Název textu: Dárek
Autor: Milena Luke‰ová
Charakteristika textu: próza; cestování pﬁeplnûn˘m autobusem s objemn˘m vánoãním dárkem
âítanka: âítanka 2, Prodos (Mal˘ – Mikulenková)
PÛvodní kniÏní zdroj: Zvonkohra
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Jak se chovali cestující v autobuse ke Karlíkovi zpoãátku a jak pozdûji? Myslíte si, Ïe jejich chování
ovlivnila skuteãnost, Ïe byl ·tûdr˘ den?
Jak˘ byl asi vztah Karlíka k dûdeãkovi?
Název textu: Tramvaj Terezka
Autor: Ota Hofman
Charakteristika textu: próza; pohádkov˘ pﬁíbûh o chlapci, kter˘ jezdí po Praze kouzelnou tramvají
âítanka: âítanka 3, Scientia
PÛvodní kniÏní zdroj: Pohádka o staré tramvaji
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Poznáte z místních názvÛ, ve kterém mûstû se pﬁíbûh odehrává?
Kdybyste vy mûli moÏnost jezdit s tramvají – kouzelnou nebo skuteãnou – po svém mûstû, kam byste jeli?
DokáÏete ukázat trasu na mapû mûsta? Na co v‰echno byste museli cestou dávat pozor? A kdybyste ‰li
stejnou trasu – nebo její ãást – jako chodci, na co byste museli dávat pozor pak?
Tramvaji Terezce jsou v pohádce pﬁisouzeny lidské vlastnosti a city. Setkali jste se i s jin˘mi pﬁíbûhy, kde
byly oÏiveny vûci? O jaké pﬁíbûhy ‰lo a co bylo oÏiveno?

III. Cyklistika (kolo, kolobûÏka jako dopravní prostﬁedek dûtí)
Název textu: Kolo má dvû kola
Autor: Václav Richter – Ludvík ·tûpán
Charakteristika textu: próza; krátk˘ humorn˘ text o kole (horské kolo, souãásti kola)
âítanka: âítanka 2, Dialog
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MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Je popis kola v ukázce váÏn˘, nebo spí‰e humorn˘?
Máte kolo? Pokuste se ho popsat, ale podrobnûji, neÏ je to v ukázce.
Jaké souãásti a vybavení jsou u kola nezbytné, kdyÏ na nûm chceme jezdit na silnicích? Potﬁebuje nûjaké
zvlá‰tní vybavení i cyklista?
Název textu: Kolo
Autor: Astrid Lindgrenová
Charakteristika textu: próza; jak se holãiãka chtûla svézt na cizím kole, i kdyÏ to neumûla
âítanka: âítanka 2, Fortuna
PÛvodní kniÏní zdroj: Lotta z Ro‰Èácké uliãky
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Zachovala se malá Lotta správnû? ZaslouÏila si pád z kola?
Proã se asi uliãka jmenuje Ro‰Èácká? Jak jinak by se mohla jmenovat?
Máte vlastní kolo? Kdy jste ho dostali? Jak dlouho jste se na nûm uãili jezdit?
Kde v‰ude na kole jezdíte? Co v‰echno musí (mÛÏe) cyklista udûlat pro vlastní bezpeãnost?
Název textu: Ale byl to krásn˘ v˘let
Autor: Lubomír Nakládal
Charakteristika textu: próza; pﬁíbûh dvou bratrÛ, kteﬁí jeli tajnû na kole na v˘let a mûli nehodu
âítanka: âítanka 3, Dialog
PÛvodní kniÏní zdroj: Krátké povídky
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Zachovali se chlapci správnû? Kter˘ z nich tajn˘ v˘let vymyslel?
Co se vlastnû chlapcÛm na silnici stalo? Proã k tomu do‰lo? Co dal‰ího se jim mohlo na silnici stát?
Jak se má správnû cyklista (skupina cyklistÛ) na silnici chovat?
Jak asi chlapci vysvûtlili rodiãÛm svá zranûní? Pﬁiznali se? Zahrejte krátké scénky.
Název textu: Dostal jsem kolo
Autor: Ilona Borská – Ivo ·tuka
Charakteristika textu: poezie; básniãka o chlapci, kter˘ se uãí jezdit na kole
âítanka: âítanka 3, Scientia
PÛvodní kniÏní zdroj: ¤íkadla a ‰eptánky
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Pokuste se text v˘raznû ãíst tak, jako by to byl vá‰ vlastní monolog.
VzpomeÀte si na co nejvíce podstatn˘ch jmen, která obsahují slovo „kolo“ („kol“). Pokuste se vymyslet
s nûkter˘mi z nich krátkou básniãku, povídku nebo pohádku.
Název textu: Kolo
Autor: René Goscinny
Charakteristika textu: próza; humorn˘ text o tom, jak otec zniãil synovi nové kolo
âítanka: âítanka 3, Fortuna (Îáãek)
PÛvodní kniÏní zdroj: Mikulá‰ovy patálie
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Vyprávûjte struãnû obsah pﬁíbûhu.
Která ãást pﬁíbûhu vám pﬁipadá nejvtipnûj‰í? Pokuste se ji nakreslit. Myslíte si, Ïe se tato pﬁíhoda mohla stát?
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Název textu: Jela moucha k Svratouchu
Autor: Jiﬁí Faltus
Charakteristika textu: poezie; veselá básniãka o mou‰e, která píchla kolo
âítanka: âítanka 4, Prodos (BaÈková)
PÛvodní kniÏní zdroj: Holínky pro ÏíÏalu
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Víte, jak je tﬁeba se o kolo starat, aby „poslouchalo“? DokáÏete na kole nûco sami opravit?
Která slova v básniãce se r˘mují? Zkuste vymyslet dal‰í sloku se zachováním r˘mu.
Jak by podle vás mohlo vypadat kolo pro mouchu? Zkuste nakreslit.

IV. Îelezniãní doprava (vlak jako dopravní prostﬁedek, provoz na Ïeleznici)
Název textu: O py‰né lokomotivû
Autor: Pavel Nauman
Charakteristika textu: próza; pohádka o zlé, py‰né lokomotivû, která se nakonec v tunelu srazila a skonãila ve
starém Ïeleze
âítanka: Máma, táta, já a Eda, Galaxie
PÛvodní kniÏní zdroj: Pohádky o ma‰inkách
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Lokomotivû jsou v pohádce pﬁisouzeny lidské vlastnosti a city. Jaké? (Lokomotiva se sv˘m oÏivením
podobá tramvaji z Pohádky o staré tramvaji. Mûly lokomotiva a tramvaj stejné vlastnosti, nebo odli‰né?
Pokuste se je srovnat.)
Jak se mÛÏe ve skuteãnosti stát, Ïe lokomotiva „neuposlechne“ a dojde k nehodû?
Víte, co mÛÏe b˘t pﬁi cestování vlakem nebezpeãné? Na co musíte dávat pozor?
Název textu: Mal˘ pﬁednosta stanice a lidé z mûsta
Autor: G. Ruck-Pauquétová
Charakteristika textu: próza; vyprávûní o tom, jak pﬁednosta stanice ‰patnû pﬁehodil v˘hybku a zavedl lidi –
po dlouhé dobû – místo do mûsta do pﬁírody
âítanka: âítanka 2, Nová ‰kola; âteme si a hrajeme si 2, Pansofia
PÛvodní kniÏní zdroj: V kaÏdém lese je my‰, která hraje na housle
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Pﬁeãtûte tu ãást textu, kde lidé sedí ve vlaku a jedou do práce, a tu ãást, kde vystoupili na louce. Jak se jejich
chování zmûnilo?
Proã se lidé na pﬁednostu nezlobili?
Stalo se vám nûkdy, Ïe jste pﬁijeli jinam, neÏ jste chtûli (spletli jste si autobus, tramvaj apod.)? Jak jste se
zachovali?
Název textu: Dûvãátko a houby
Autor: L. N. Tolstoj
Charakteristika textu: próza; pﬁíbûh o ‰Èastném konci stﬁetu vlaku s dítûtem
âítanka: âítanka 2, Didaktis
PÛvodní kniÏní zdroj: Dûtem
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Struãnû vyprávûjte, co se na trati odehrálo.
Pﬁíbûh se odehrává v dávnûj‰í dobû, ale mohl by se stát i dnes. Co bylo na chování dûvãat nesprávné?
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Dopadají podobné situace stejnû dobﬁe, jako dopadla ta v ukázce?
Kde se smí pﬁecházet pﬁes traÈ?
Název textu: UÏiteãní tvorové tuneláci
Autor: Ladislav Dvorsk˘
Charakteristika textu: próza; vtipné pohádkové mystifikaãní vyprávûní o bytostech Ïijících v tunelech
âítanka: âítanka 3, Dialog
PÛvodní kniÏní zdroj: Tunelácká pohádka
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Zkuste vymyslet vlastní pohádkové bytosti, které Ïijí na nádraÏích (nebo pﬁímo ve vlacích). Jak by se
mohly jmenovat a jak by mohly b˘t ãlovûku uÏiteãné? Na co by mohly dohlíÏet?
Název textu: Neobyãejn˘ nález
Autor: Iva Procházková
Charakteristika textu: próza; ponûkud zvlá‰tní vyprávûní o miminku nalezeném prÛvodãím ve vlaku a nejprve
odevzdaném ve Ztrátách a nálezech
âítanka: âítanka 4, Prodos (Dorovská); âítanka 3, Scientia (název textu: C.I.L.K.A.)
PÛvodní kniÏní zdroj: Stﬁeda nám chutná
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Co je na pﬁíbûhu humorného?
Znovu si pﬁeãtûte odstavec s v˘ãtem zapomenut˘ch vûcí a zkuste napsat v‰echno, co jste si zapamatovali.
Stalo se vám nûkdy, Ïe jste se pﬁi cestování s rodiãi vlakem (nebo jin˘m dopravním prostﬁedkem) ztratili? Jak
jste se (byste se) zachovali?

V. Dopravní nehody, nebezpeãí v dopravû
Název textu: Zmatek
Autor: Jan VodÀansk˘
Charakteristika textu: poezie; krátká básniãka o tom, kdo „ﬁídí“ a kdo „se ﬁítí“
âítanka: âtenáﬁi do toho! (4. díl slabikáﬁe), SPN
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Co se vlastnû v básniãce pﬁihodilo? Co zpÛsobila zámûna T a D?
PouÏijte slova „ﬁídit“ a „ﬁítit se“ v rÛzn˘ch vûtách. Která vûta vyjadﬁuje správné chování? Která nesprávné?
Mohou za nehody písmenka, nebo lidé? Uveìte pﬁíklady správného a nesprávného chování ﬁidiãÛ.
Název textu: Kurz první pomoci
Autor: Václav Richter – Ludvík ·tûpán
Charakteristika textu: próza; humorn˘ (dûtsk˘) „v˘klad“ toho, co je první pomoc
âítanka: âítanka 2, Dialog
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Dívka v textu má zvlá‰tní pﬁedstavu o tom, co je to první pomoc. Jak byste to vysvûtlili vy? Kdy mÛÏe b˘t
poskytnutí první pomoci potﬁeba?
Pomoc mÛÏe b˘t zapotﬁebí i pﬁi dopravních nehodách. Víte, jak byste se mûli zachovat jako svûdci takové
váÏnûj‰í dopravní nehody?
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Název textu: Fík za volantem
Autor: Rudolf âechura
Charakteristika textu: próza; humorná pohádka o tom, co v‰echno zpÛsobil Fík, kdyÏ jel autem a nemohl najít
brzdu
âítanka: âítanka 4, Didaktis
PÛvodní kniÏní zdroj: Maxipes Fík
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Kter˘ch chyb a poru‰ení pﬁedpisÛ se Fík dopustil?
Poru‰ování dopravních pﬁedpisÛ skuteãn˘mi ﬁidiãi ãasto nedopadá tak, jako v této pohádce. Co v‰echno
mohl Fík zpÛsobit?
Víte, jak se máte správnû chovat v silniãním provozu jako chodci? Na co dávat pozor? Uveìte co nejvíce
pﬁíkladÛ.
Zahrejte závûreãn˘ rozhovor Fíka se stráÏníky jako krátkou scénku. MÛÏete ji roz‰íﬁit o vlastní nápady.

VI. RÛznorodost dopravních prostﬁedkÛ
Název textu: Co jezdí, co pluje a co létá
Autor: Pavel ·rut
Charakteristika textu: próza; hodina ve ‰kole, v níÏ se dûti uãí, „co jezdí, pluje a létá“ (jaké jsou dopravní
prostﬁedky)
âítanka: Otíkova ãítanka, Prodos
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
O kter˘ch dopravních prostﬁedcích byla v textu ﬁeã? Kolik jich bylo celkem? Dokázali byste je jednodu‰e
nakreslit (nebo najít pﬁíslu‰n˘ obrázek)?
Název textu: Rovnou za nosem
Autor: Josef Brukner
Charakteristika textu: próza; krátké vyprávûní o tom, jaké „nosy“ mají rÛzné dopravní prostﬁedky
âítanka: âítanka 2, SPN (Gebhartová – Brukner)
PÛvodní kniÏní zdroj: Vesel˘ rok
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
O jak˘ch dopravních prostﬁedcích, které jezdí ve mûstû, je v textu ﬁeã? Chybí nûkter˘?
Jaké mají podle autora jednotlivé dopravní prostﬁedky „nosy“?
Napadlo vás uÏ vnímat auta, tramvaje nebo kola jako „bytosti s obliãejem“? Zkuste podle obrázkÛ nebo
fotografií nûkolik takov˘ch „obliãejÛ“ popsat. Kter˘ dopravní prostﬁedek je vám nejsympatiãtûj‰í?
âím v‰ím se musí dopravní prostﬁedky ve mûstû ﬁídit? A chodci?

VII. Letecká doprava – doplÀkov˘ okruh
Název textu: Svátek letadel
Autor: Ivan Klíma
Charakteristika textu: próza; pohádkov˘ pﬁíbûh o tom, jak to vypadá, kdyÏ letadla slaví svátek
âítanka: âítanka 2, Didaktis; âteme dûtem a s dûtmi, Fortuna
PÛvodní kniÏní zdroj: Kokrhací hodiny
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
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Víte, jak dﬁív vypadala letadla? Jak vypadá dvojplo‰ník? Jaká letadla létají dnes?
O jak˘ch dopravních prostﬁedcích – kromû letadel – je v ukázce ﬁeã? Letûli jste uÏ letadlem?
Pﬁipomíná vám nûco z chování letadel v pohádce chování lidí pﬁi oslavû?
Motivaãní texty:
Silniãní provoz:
Text: Ljuba ·típlová: Semafor (âítanka 3, Didaktis; Gábinãina abeceda)
Charakteristika textu: poezie; krátká básniãka o sovû, která zapomnûla, jak se pﬁechází
Hromadná doprava:
Text: J. R. Pick: PotíÏ s autobusem (Máma, táta, já a Eda, Galaxie; Jak cestoval Vítek Svítek …)
Charakteristika textu: poezie; humorné ver‰e o autobusu s koly ze salámu
Text: Jiﬁí Îáãek: Metro (âteme si a hrajeme si 2, Pansofia)
Charakteristika textu: poezie; krátká básniãka o tom, kdo postavil metro
Cyklistika:
Text: Zdenûk Svûrák: KolobûÏka (âítanka 3, Fortuna /Îáãek/; Dûlání)
Charakteristika textu: poezie; veselá básniãka o kolobûÏce
Îelezniãní doprava:
Text: Josef Kainar: Za nádraÏím (âítanka 2, Nová ‰kola; Máma, táta, já a Eda, Galaxie; Básnû a ﬁíkadla)
Charakteristika textu: poezie; ver‰ovaná hﬁíãka o dvou vagonech
Text: Jiﬁí Îáãek: Vlak (Moje první ãítanka, Alter)
Charakteristika textu: poezie; krátká básniãka o vlaku
Text: Pavel ·rut: Otíkova básniãka pro Majdu (Otíkova ãítanka, Prodos)
Charakteristika textu: poezie; krátká básniãka o koãce, která dûlá my‰ím v˘pravãí
Text: Jiﬁí Havel: Nespokojen˘ vláãek (âítanka 2, Nová ‰kola)
Charakteristika textu: poezie; básniãka o vláãku na doplÀování r˘mÛ
Text: Bohumil ¤íha: Jak jel Vítek do Prahy (âítanka 3, Prodos /Mal˘ – Mikulenková/; Jak jel Vítek do Prahy)
Charakteristika textu: próza; vtipn˘ pﬁíbûh o tom, jak mal˘ Vítek ãekal pﬁed nádraÏím na tetu
Dopravní nehody, nebezpeãí v dopravû:
Text: Karel ·iktanc: JeÏek a kolobûÏka (âteme dûtem a s dûtmi, Fortuna; Pohádky chudé na ﬁádky)
Charakteristika textu: poezie; humorn˘ pﬁíbûh o nehodû, kdy „kolobûÏka zvrhla jeÏka“ a hledá „pomoc“
u vichﬁice
RÛznorodost dopravních prostﬁedkÛ:
Text: Jaromír Nohavica: Jak HuÀáã a FuÀáã chtûli kolobûÏku (âítanka 4, Didaktis; Tﬁi ãuníci)
Charakteristika textu: próza; pohádka o tom, jak zajíci snili o autû, pak o kolobûÏce a jak je nakonec napálil
li‰ák
Text: Josef Kainar: Motocykl (Máma, táta, já a Eda, Galaxie; ¤íkadla)
Charakteristika textu: poezie; krátké ver‰e o tom, jak „vzniká“ motocykl
Letecká doprava:
Text: Karel S˘s: Co v‰echno létá (âítanka 2, Fortuna /Îáãek/; Co v‰echno létá)
Charakteristika textu: próza; krátk˘ text o tom, co létá – drak, balon, vzducholoì, letadlo, raketa
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Text: Jiﬁí Îáãek: Vrtulníky na v˘letû (âteme dûtem a s dûtmi, Fortuna; Moje první ãítanka, Alter)
Charakteristika textu: poezie; krátká veselá básniãka o v˘letû vrtulníkÛ

Konkrétní námûty pro 2. období základního vzdûlávání:
Následující text obsahuje – podobnû jako u 1. období – v˘bûrov˘ pﬁehled literárních textÛ s ‰iroce pojatou dopravní tematikou (nûkdy spí‰e volnû souvisejících se základním obsahem a cíli dopravní v˘chovy), které vycházejí
ze stávajících ãítanek pﬁedev‰ím pro 4.-5. roãník Z· a jsou rozdûleny do pûti tematick˘ch okruhÛ. Pﬁehled doplÀuje
bliÏ‰í charakteristika témat textÛ, zdroje textÛ a moÏnosti jejich vyuÏití ve v˘uce (se zﬁetelem k dopravní i literární
v˘chovû). V závûru jsou uvedeny dal‰í moÏné motivaãní texty.
I. Silniãní provoz (dopravní znaãky, kﬁiÏovatka, semafor, chování úãastníkÛ silniãního provozu, ﬁízení silniãního
provozu)
Název textu: Tucet ‰kolních znaãek
Autor: Jiﬁí Havel
Charakteristika textu: humorn˘ „v˘klad“ smyslu dopravních znaãek (obrázek znaãky doplnûn˘ struãn˘m „
v˘kladem“)
âítanka: âítanka 4, Prodos (BaÈková); âítanka 3, Prodos (Mal˘ – Mikulenková)
PÛvodní kniÏní zdroj: âlovûãe, nemraã se
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Co znamenají tyto dopravní znaãky ve skuteãnosti? Která vÛbec neexistuje?
Nakreslete jiné dopravní znaãky (nebo pﬁineste obrázky) a ﬁeknûte, co znamenají. Potom zkuste vymyslet
jejich nov˘ vtipn˘ „v˘klad“.
MÛÏeme dopravní znaãky rozdûlit do nûjak˘ch skupin? Podle ãeho?
Název textu: Pﬁes ulici
Autor: Alan Marshall
Charakteristika textu: próza; vcelku dramatické vyprávûní o tom, jak se dvû malá dûvãata a pes snaÏí pﬁejít
silnici s hust˘m mûstsk˘m provozem
âítanka: âítanka 4, SPN (Lhotová – Slab˘)
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Chovala se dûvãata ve v‰ech situacích správnû? Kdy bylo rozumné zachovat se jinak?
Která ãást povídky vám pﬁipadala nejdramatiãtûj‰í?
Pﬁedstavte si, Ïe máte mlad‰ímu sourozenci vysvûtlit, jak má správnû pﬁecházet pﬁes ulici. Co v‰echno mu
ﬁeknete? MÛÏete si pﬁipravit jako krátkou scénku ve dvojici.
Jak˘ dÛvod mohla mít dûvãata pro to, aby se pﬁes ulici chtûla dostat? Vym˘‰lejte.
Název textu: Cestopis s jezevãíkem
Autor: Ludvík A‰kenazy
Charakteristika textu: próza; humorné pohádkové vyprávûní o kráãející posteli, která nezná dopravní pﬁedpisy
âítanka: âítanka 4, Moby Dick
PÛvodní kniÏní zdroj: Cestopis s jezevãíkem
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
V ãem v‰em kráãející postel nedodrÏela dopravní pﬁedpisy?
Jak stráÏník „dává zelenou“? Které dal‰í pokyny (a jak) dává?
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Rozumíte vûtû: „Mohla byste vzít tady tu hadimr‰ku“ ? Co mûla postel udûlat? Jak ﬁidiã pozná, kde mÛÏe
pﬁedjíÏdût a kde ne?
Je pﬁíbûh váÏn˘, nebo vesel˘? Co v‰echno vám v nûm pﬁipadá vtipné?
Zkuste nezvykl˘ dopravní prostﬁedek z pohádky nakreslit.
Název textu: Pavián mezi lidmi
Autor: Rudolf âechura
Charakteristika textu: próza; náv‰tûvník z cizí planety sleduje a komentuje poãínání ﬁidiãÛ a chodcÛ v dopravû
(jejich bezohlednost, nebo naopak ohleduplnost)
âítanka: âítanka 5, SPN (Brukner); âítanka 4, Fortuna (Îáãek)
PÛvodní kniÏní zdroj: Pavián mezi lidmi
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Kdo z ﬁidiãÛ a chodcÛ se choval bezohlednû, nesprávnû? Kdo se choval naopak správnû, ohleduplnû?
Jaké spoleãenské pravidlo pro jízdu v automobilu jste se dozvûdûli? Co jiného bychom o jízdû v autû mûli
vûdût?
Souhlasíte s Paviánov˘m závûrem, nebo byste si do zápisníku zapsali jiné shrnutí záÏitkÛ ze silniãního
provozu?

II. Îelezniãní doprava (vlak jako dopravní prostﬁedek, provoz na Ïeleznici)
Název textu: Cesta vlakem
Autor: Frank Wenig
Charakteristika textu: próza; humorné vyprávûní o tom, jak popleta Spejbl kupoval jízdenky, jel vlakem
a nakonec ho omylem zastavil záchrannou brzdou
âítanka: âítanka 4, Moby Dick
PÛvodní kniÏní zdroj: Ka‰párek a Spejbl v ﬁí‰i pimprlat
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Co v‰echno Spejbl popletl? Struãnû pﬁevyprávûjte obsah vyprávûní.
Jak byste Spejblovi místo Ka‰párka vysvûtlili, co je to druhá tﬁída a proã se mu zdá, Ïe vlak poﬁád stojí?
Pﬁipravte si krátk˘ dialog.
Pﬁedstavte si, Ïe Spejbl a Ka‰párek chtûjí jet metrem. Co by Spejbl mohl zase poplést? Zkuste napsat krátké
vyprávûní.
Název textu: Emil vystoupí na nesprávném nádraÏí
Autor: Erich Kästner
Charakteristika textu: próza; Emil zji‰Èuje, Ïe mu ve vlaku ukradli peníze, a pﬁem˘‰lí, jak se zachovat
âítanka: âítanka 5, Scientia
PÛvodní kniÏní zdroj: Emil a detektivové
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Zavinil si Emil svou situaci sám? Zachoval se správnû, kdyÏ vystoupil na jiném nádraÏí, aby pronásledoval
muÏe s tvrd˘m kloboukem? Jak byste se zachovali vy, kdyÏ by se vám stalo nûco podobného jako
Emilovi?
Jak si myslíte, Ïe bude EmilÛv pﬁíbûh pokraãovat?
Cestovali jste uÏ sami vlakem? Na co v‰echno jste museli dávat pozor na nádraÏí a pak ve vlaku?
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III. Dopravní nehody, nebezpeãí v dopravû
Název textu: Autostop
Autor: Jaromír Hoﬁec
Charakteristika textu: poezie; báseÀ o tom, jak autostopem procestovat cel˘ svût
âítanka: âítanka 4, SPN (Lhotová – Slab˘)
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
BáseÀ je vlastnû monologem, kter˘ vyjadﬁuje urãité pﬁání. Jaké pﬁání to je? Chtûli byste takto cestovat i vy?
Myslíte si, Ïe je autostop bezpeãn˘ zpÛsob cestování? Co mÛÏe potkat stopaﬁe nebo ﬁidiãe? Je pﬁání
vyjádﬁené v básni reálné?
Název textu: Martinovo pátrání
Autor: Franti‰ek Tenãík
Charakteristika textu: próza; trochu tajemn˘ úryvek o dívce zranûné tramvají
âítanka: âítanka 4, Alter
PÛvodní kniÏní zdroj: Chlapec v bílém svetru
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Která postava v pﬁíbûhu je hlavní a které postavy jsou vedlej‰í?
Co se asi na ulici odehrálo? Jak mohlo k nehodû dojít?
Jak se zachovali lidé po nehodû? Jak se zachoval Martin?
Jakou má pﬁíbûh atmosféru? Co mu dodává urãitou tajemnost? Která z popisn˘ch ãástí vás zaujala a proã?
Název textu: Váhy Ïivota a smrti
Autor: Jaroslav Foglar
Charakteristika textu: próza; dramatické vyprávûní o nehodû opilého ﬁidiãe (v exotick˘ch star‰ích reáliích)
âítanka: âítanka 5, Alter
PÛvodní kniÏní zdroj: Zlaté údolí
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Jaké byly pﬁíãiny nehody? K jakému rozhodnutí Freda Jeffersona nehoda pﬁimûla?
Pﬁíbûh se odehrává v minulosti. Co mÛÏe opil˘ ﬁidiã zpÛsobit na dne‰ních silnicích? Co mÛÏe za jízdy
rozptylovat pozornost ﬁidiãe? Co v‰echno proto mÛÏe b˘t nebezpeãné?
Pﬁevyprávûjte pﬁíbûh Freda Jeffersona s dÛrazem na nejdramatiãtûj‰í úseky.

IV. Z historie dopravních prostﬁedkÛ
Název textu: Letadlo
Autor: Karel âapek
Charakteristika textu: próza; úvaha o poãátcích létání
âítanka: âítanka 3, Scientia
PÛvodní kniÏní zdroj: Vûci kolem nás
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
O které dobû se hovoﬁí na zaãátku textu?
Vypráví ukázka pﬁíbûh, nebo obsahuje úvahy autora? Kterou vûtu povaÏujete za nejdÛleÏitûj‰í, nejlépe
vyjadﬁující my‰lenku textu?
Které události (vynálezy) byly asi kdysi – podobnû jako první letadla – „slavn˘mi událostmi“ ve v˘voji
silniãní dopravy? Zkuste vyhledat v rÛzn˘ch informaãních zdrojích.
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Název textu: Bejbinka má pût kol
Autor: Franti‰ek Nepil
Charakteristika textu: próza; humorná charakteristika historického automobilu
âítanka: âítanka 3, Scientia
PÛvodní kniÏní zdroj: Srpen s Bejbinkou
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
ShromáÏdûte obrázky (modely) rÛzn˘ch historick˘ch automobilÛ. âím se mj. li‰í od souãasn˘ch aut?
Co z vybavení dne‰ních aut zvy‰uje bezpeãnost ﬁidiãÛ i spolujezdcÛ?
Pokuste se podobnû vtipnû jako autor popsat jin˘ dopravní prostﬁedek.
Název textu: Království automobilu
Autor: Franti‰ek ·koda – Vítûzslav Hou‰ka
Charakteristika textu: umûleckonauãná próza; z historie vynalézání a v˘roby automobilÛ
âítanka: âítanka pro zvídavé, Prodos
PÛvodní kniÏní zdroj: Dobr˘ den, váÏení vynálezci
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Jsou v textu v˘razy, kter˘m nerozumíte? Vyhledejte v encyklopediích nebo jin˘ch informaãních zdrojích, co
znamenají.
Kteﬁí lidé se zapsali do v˘voje automobilÛ a jak˘mi vynálezy?
V textu je dvakrát ﬁeã o „otci smogu“. Co to je smog a jak se na jeho vzniku podílí automobilová doprava?
Název textu: Napﬁíã vzdu‰n˘m oceánem
Autor: Pavel Toufar
Charakteristika textu: umûleckonauãná próza; z historie létání (od Ikara po vrtulníky)
âítanka: âítanka pro zvídavé, Prodos
PÛvodní kniÏní zdroj: Svût dopravních letadel
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Co byly pﬁedchÛdci letadel a jak zaãínala éra létání strojÛ tûÏ‰ích neÏ vzduch?
Jaké rozli‰ujeme typy letadel? Jaké je vyuÏití vrtulníkÛ?
Jsou v textu v˘razy, kter˘m nerozumíte? Vyhledejte je v encyklopediích nebo jin˘ch informaãních zdrojích.
Text zaãíná bájí o Daidalovi a Ikarovi. Pﬁevyprávûjte jejich pﬁíbûh.
Název textu: Cestující kováﬁ
Autor: Adolf Branald
Charakteristika textu: próza; vyprávûní o poãátcích motorismu v âechách (první motocykly)
âítanka: âítanka 5, SPN (Brukner)
PÛvodní kniÏní zdroj: Dûdeãek automobil
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Co v‰echno jste se z první ãásti úryvku dozvûdûli o zaãátcích motorismu v âechách?
âím se proslavil otec mladého Vondﬁicha? Jak vypadala první kola?
Na zaãátku 20. století bylo vidût motocykl velká zvlá‰tnost. Najdûte, k ãemu je to v textu pﬁirovnáno,
a vymyslete jiné vtipné pﬁirovnání.
Kde se odehrává druhá ãást úryvku? Proã se diváci Vondﬁichovi smáli? Jak si myslíte, Ïe závod dopadl?
Zkuste nakreslit dopravní prostﬁedek budoucnosti. Kresbu doplÀte o jednoduch˘ popis.
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V. Letecká doprava – doplÀkov˘ okruh
Název textu: Leti‰tû
Autor: Zdenûk Kriebel
Charakteristika textu: próza; dûní na leti‰ti zpracované formou básnické prózy
âítanka: âítanka 4, SPN (Brukner)
PÛvodní kniÏní zdroj: Za oknem laterna magika
MoÏn˘ zpÛsob práce s textem (otázky/úkoly):
Autor pﬁi popisu leti‰tû pouÏívá nûkter˘ch obrazn˘ch pojmenování: co jsou verunky, otevﬁená dlaÀ obra
a zdviÏen˘ palec, ptáãník a papou‰ci?
Motivaãní texty:
Îelezniãní doprava:
Text: Antonín Brousek: Jistému malému pﬁednostovi (âítanka 5, Jinan)
Charakteristika textu: poezie; „stﬁípky“ z práce pﬁednosty stanice (text je relativnû nároãn˘)
Letecká doprava:
Text: Jan Skácel: Uspávanka s letadlem (âítanka 3, SPN /Brukner/; Uspávanky)
Charakteristika textu: próza; pohádkov˘ pﬁíbûh o hodném letadle, které, kdyÏ není v práci, chodí pû‰ky

Texty inspirativní pro dopravní v˘chovu lze samozﬁejmû hledat i mimo ãítanky. Literatura pro dûti
mlad‰ího ‰kolního vûku mnohdy nenásilnû smûﬁuje k plnûní urãit˘ch v˘chovn˘ch cílÛ, které mohou obsáhnout i sféru v˘chovy dítûte jako úãastníka dopravy.
Vhodné texty pro mlad‰í Ïáky mÛÏeme najít jak v realistické próze z dûtského Ïivota (z nejnovûj‰ích
kníÏek napﬁ. Zuzanka (2005) D. Krolupperové – kapitola Já uÏ to nikdy neudûlám! o nálezu zranûného
malého cyklisty), tak v autorské pohádce (napﬁ. Îabákova dobrodruÏství (ã. 1955) K. Grahama – pohádkové vyprávûní o lehkomyslném a vychloubaãném Ïabákovi, kter˘ si poﬁídí automobil a zaÏívá potom
ﬁadu nepﬁíjemností a nehod – nebo Pohádkov˘ dûdeãek (1958) E. Peti‰ky – pohádka O semaforu, kter˘
nechtûl cviãit) i v jin˘ch Ïánrech a Ïánrov˘ch typech (napﬁ. veselé vyprávûní o zmatku na kﬁiÏovatce, kter˘ zpÛsobil klaun a zvíﬁátka z cirkusu, z kníÏky F. KoÏíka Cirkus U Tﬁí sluneãnic (1965) – kapitola
Silvestr dopravním stráÏníkem).
Pﬁi práci se star‰ími Ïáky lze vyuÏít nauãné a umûleckonauãné literatury pro dûti – napﬁ. Dûjiny mûstské dopravy (L. Losos, 1983), Doprava (P. Dennis, 2004), Pozor nebezpeãí: jak proÏít, ale i pﬁeÏít, dobrodruÏství (A. R˘gl, 2000, ãást Nebezpeãí na silnici) nebo oddíly vûnované dopravû v encyklopediích
pro dûti (Dûtská ilustrovaná encyklopedie, I. – Svût vûdy a techniky, III. – Historie lidstva, 2000; Velká
dûtská encyklopedie, 2001 apod.)
Zde v‰ak byly zámûrnû vyuÏity pouze texty ze souãasn˘ch ãítanek.

Metody práce:
K naplÀování dílãích cílÛ dopravní v˘chovy mohou pﬁispívat v‰echny metody pouÏívané v literární
v˘chovû, pokud k textÛm s dopravní tematikou pﬁistupují adekvátním zpÛsobem.
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Z metod literární v˘chovy se mohou uplatÀovat:
● didaktická interpretace textu jako základní metodick˘ pﬁístup realizovan˘ celou ‰kálou metod
(základní nebo komparaãní metoda; metoda práce s jednotliv˘mi tematick˘mi sloÏkami struktury
textu; metoda analytické nebo tvoﬁivé interpretace; metoda sokratovská nebo heuristická apod.),
● reprodukãní metody (reprodukce, dialogizace, v˘razné ãtení, dramatizace apod.),
● produkãní metody (dom˘‰lení, vyprávûní se zmûnou, tvoﬁivé psaní apod.),
● metody práce s ilustrací,
● metody tvoﬁivé dramatiky.
Z obecn˘ch v˘ukov˘ch metod se mÛÏe uplatÀovat napﬁ. metoda situaãní, inscenaãní, metoda brainstormingu (tyto metody se mohou prolínat s v˘‰e uveden˘mi).
Podobnû jako uplatÀování v˘ukov˘ch metod, tak i vût‰ina oãekávan˘ch v˘stupÛ a uãiva literární v˘chovy nab˘vá konkrétní podobu aÏ pﬁi práci s konkrétními texty. Tato práce musí b˘t vÏdy adekvátní jak
literárnímu textu a jeho specifikÛm, tak vûku ÏákÛ. Z toho vychází i nabídka konkrétních námûtÛ na propojení literární a dopravní v˘chovy (viz níÏe).
Obecnû lze je‰tû ﬁíci, Ïe práce s texty s dopravní tematikou mÛÏe pﬁispívat k naplÀování mnoh˘ch
aspektÛ klíãov˘ch kompetencí:
– kritické posouzení modelov˘ch problémov˘ch situací, uvádûní faktÛ do vzájemn˘ch souvislostí,
vytváﬁení komplexnûj‰ího – estetick˘m charakterem textu ovlivnûného – pohledu na vztahy a souvislosti dopravní v˘chovy (kompetence k uãení a zejm. k ﬁe‰ení problémÛ),
– vyjádﬁení vlastního názoru na modelovou dopravní situaci, zapojení do diskuse, vhodná argumen
tace (práce s informaãními zdroji) (kompetence komunikativní),
– schopnost spolupráce, dodrÏování pravidel, ochota a schopnost poskytnout pomoc, ohleduplnost
k druhému (v‰e jak ve vztahu k moÏné skupinové formû práce, tak zejm. k vlastní dopravní v˘chovû – v korespondenci s konkrétním literárním textem) (kompetence sociální a personální),
– zodpovûdné chování v krizov˘ch situacích (ohroÏení Ïivota, zdraví), chápání ekologick˘ch souvislostí dopravní v˘chovy (opût v korespondenci s konkrétním literárním textem) (kompetence obãanské).
– dodrÏování pravidel, bezpeãnosti, adaptace na zmûnûnou situaci (kompetence pracovní).
Práce s literárním textem se navíc mÛÏe uplatÀovat i v jin˘ch pﬁedmûtech neÏ v literární v˘chovû (dle
tématu) i pﬁi realizaci prÛﬁezov˘ch témat, vÏdy v‰ak pﬁi souãasném naplÀování elementárních literárnûv˘chovn˘ch cílÛ a pﬁi respektování specifické podstaty umûlecké literatury (rozli‰ování skuteãnosti
a umûlecké fikce a jejích prostﬁedkÛ).
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Vzdûlávací obor: Cizí jazyk
Vzdûlávací obor Cizí jazyk a Dal‰í cizí jazyk pﬁispívají k chápání a objevování skuteãností, které pﬁesahují oblast zku‰eností zprostﬁedkovan˘ch mateﬁsk˘m jazykem. Poskytují Ïiv˘ jazykov˘ základ a pﬁedpoklady pro komunikaci ÏákÛ v rámci integrované Evropy a svûta.
Osvojování cizích jazykÛ pomáhá sniÏovat jazykové bariéry a pﬁispívá tak ke zv˘‰ení mobility jednotlivcÛ jak v jejich osobním Ïivotû, tak v dal‰ím studiu a v budoucím pracovním uplatnûní. UmoÏÀuje
poznávat odli‰nosti ve zpÛsobu Ïivota lidí jin˘ch zemí i jejich odli‰né kulturní tradice.
PoÏadavky na vzdûlávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Spoleãného evropského referenãního rámce pro jazyky, kter˘ popisuje rÛzné úrovnû ovládání cizího jazyka. Vzdûlávání
v Cizím jazyce smûﬁuje k dosaÏení úrovnû A2, vzdûlávání v Dal‰ím cizím jazyce smûﬁuje k dosaÏení
úrovnû A1 (podle Spoleãného evropského referenãního rámce pro jazyky).
V˘‰e uvedená charakteristika daného vzdûlávacího oboru ukazuje, Ïe i jazyková v˘uka mÛÏe pﬁispût
k roz‰íﬁení znalostí, dovedností i postojÛ v oblastech, jichÏ se dopravní v˘chova dot˘ká. Na rozdíl od jin˘ch pﬁedmûtÛ umoÏÀuje jazyková v˘uka vnést do dopravní v˘chovy srovnávací mezinárodní aspekt,
kdy se Ïáci seznamují s rÛzn˘mi tématy nejen v domácím kontextu, ale i z pohledu jin˘ch kultur ãi regionÛ.
Vzhledem k obsahÛm jazykové v˘uky se uãivo vztahující se k dopravní v˘chovû dot˘ká ostatních
vzdûlávacích oblastí, prÛﬁezov˘ch témat i jednotliv˘ch oborÛ uveden˘ch v Rámcov˘ch vzdûlávacích
programech. Interdisciplinaritu a bliÏ‰í souvislost dopravní v˘chovy a cizojazyãné v˘uky lze spatﬁit
v prÛﬁezov˘ch tématech, jako jsou zejména: V˘chova v my‰lení v evropsk˘ch a globálních souvislostech,
Multikulturní v˘chova a Environmentální v˘chova.
Ze vzdûlávacích oblastí se pak modernû pojatá cizojazyãná v˘uka obsahovû se zamûﬁující na témata
dopravní v˘chovy úzce dot˘ká zejména následujících:
● Informaãní a komunikaãní technologie
Îáci vyhledávají informace k oblastem dopravní v˘chovy na internetu pomocí zahraniãních vyhledávaãÛ, na portálech ãi v databázích. ZároveÀ vyuÏívají (obzvlá‰tû v projektovû orientované cizojazyãné
v˘uce) poãítaãe pﬁi prezentaci v˘sledkÛ své práce.
● âlovûk a jeho svût
V moderních cizojazyãn˘ch uãebnicích nacházíme ﬁadu témat úzce spojen˘ch s dopravní v˘chovou
a propojenou s touto vzdûlávací oblastí, jako napﬁ. osobní bezpeãí – bezpeãné chování v rizikovém prostﬁedí, bezpeãné chování v silniãním provozu v roli chodce a cyklisty, média, transport, cestování, doprava a ekologie apod.
● âlovûk a spoleãnost, v˘chova k obãanství, ãlovûk ve spoleãnosti, ãlovûk a jedinec
Konverzaãními tématy v cizojazyãné v˘uce se stávají témata spojená s aktuálním dûním u nás i v zahraniãí, k nimÏ mohou b˘t zaﬁazena taková, která se dopravní v˘chovy v uÏ‰ím ãi ‰ir‰ím kontextu dot˘kají. Jako pﬁíklad mÛÏeme jmenovat diskuse o v˘znamu omezování dopravy v horsk˘ch oblastech, informace o tom, jak se doma a v cizinû dovoláme první pomoci ãi policie nebo diskuse o dopravû z hlediska priorit v Ïebﬁíãku hodnot – v interkulturním srovnávání apod.
● Pﬁi anal˘ze cizojazyãn˘ch uãebnic i jin˘ch uãebních materiálÛ se setkáváme s tématy, jeÏ se dopravní v˘chovy dot˘kají v rámci mezinárodních vztahÛ a globalizace, ãlovûka a pﬁírody, ekologie ãi geografie apod.
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Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a peãlivû vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem ãasu pro porozumûní
❍ rozumí jednoduch˘m pokynÛm a vûtám, adekvátnû na nû reaguje
Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozumí znám˘m slovÛm a jednoduch˘m vûtám se vztahem k osvojovan˘m tématÛm
❍ rozumí obsahu a smyslu jednoduch˘ch autentick˘ch materiálÛ (ãasopisy, obrazové a poslechové
materiály) a vyuÏívá je pﬁi své práci
❍ vyhledá v jednoduchém textu potﬁebnou informaci a vytvoﬁí odpovûì na otázku
❍ sestaví gramaticky a formálnû správnû jednoduché písemné sdûlení, krátk˘ text a odpovûì na
sdûlení
❍ aktivnû se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozlouãí se s dospûl˘m i kamarádem,
poskytne poÏadovanou informaci
❍ zprostﬁedkuje ostatním zku‰enosti, záÏitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná zpÛsob Ïivota
v na‰í vlasti i v jin˘ch zemích
·kolní v˘stupy: Ïák
rozumí jednoduch˘m pokynÛm v cizím jazyce t˘kajícím se pû‰ího provozu
rozumí jednoduch˘m sdûlením v cizím jazyce, jak se dostane pû‰ky nebo dopravním prostﬁedkem
z místa A do místa B
● rozumí slovÛm a v˘razÛm z oblasti dopravní v˘chovy, které se pouÏívají v bûÏném Ïivotû (nádraÏí, parkovi‰tû, hlavní silnice, vlak, kolo, „Zákaz parkování“, „Pû‰í zóna“)
● umí se v cizím jazyce zeptat na cestu
● uvûdomuje si rozdíly (odli‰nosti) v dopravním znaãení ve své zemi a zemi cílového jazyka a pojmenuje je
● popí‰e v cizím jazyce bezpeãnou cestu do ‰koly
● orientuje se v jednoduché mapû mûsta v cizím jazyce
● umí si v cizím jazyce zakoupit jízdenku
● napí‰e v cizím jazyce a ústnû sdûlí krátk˘ jednoduch˘ text o zku‰enostech z cestování do ciziny.
●
●

Uãivo:

pravidla komunikace v bûÏn˘ch kaÏdodenních situacích, jednoduchá sdûlení, tematické
okruhy – domov, rodina, ‰kola, voln˘ ãas a zájmová ãinnost, oblékání, nákupy, pﬁíroda
a poãasí, tradice a zvyky, svátky, dÛleÏité zemûpisné údaje. Odpovídající slovní zásoba
a gramatické struktury.

Konkrétní námûty:
V úvodu je tﬁeba poznamenat, Ïe pﬁi realizaci následujících námûtÛ i jin˘ch jazykov˘ch aktivit tema42

ticky spojen˘ch s dopravní v˘chovou, musí uãitel brát zﬁetel na jazykovou úroveÀ ÏákÛ, jejich zku‰enosti
s dan˘m tématem i formami práce, oblasti zájmÛ ÏákÛ a v neposlední ﬁadû bude i respektovat tematické
okruhy dané uãebním plánem, eventuálnû pak uãebnicí.
1.
Téma:
Cíl:

Nejbezpeãnûj‰í cesta do kina.
Orientace v mapû,
argumentace,
bezpeãnost chodce.
Materiál: Jednoduch˘ plán mûsta.
Postup: Îáci jsou rozdûleni do skupin. KaÏdá skupina dostane plán mûsta, na kterém je vyznaãen
v˘chozí bod, z nûhoÏ se mají pû‰ky dopravit do kina. Hlavním kritériem je bezpeãnost.
V˘sledky jsou poté prezentovány.
2.
Téma:
Cíl:

Cyklistické stezky ve velk˘ch mûstech.
Rozvoj kompetence k ﬁe‰ení problémÛ,
rozvoj komunikativní a sociálnû personální kompetence
schopnost práce s „cyklistickou“mapou mûsta (v cizím jazyce)
roz‰íﬁení slovní zásoby k tématu „doprava a mobilita“.
Materiál: Mapy, cizojazyãné texty k tématu (ti‰tûné, elektronické).
Postup: Îáci pracují na projektu, jehoÏ cílem je napﬁ. srovnání moÏností cyklistÛ ve Vídni a v Brnû.
Îáci vyhledávají informace v domácích i zahraniãních ti‰tûn˘ch i elektronick˘ch materiálech, mohou zorganizovat dotazníkovou anketu v obou mûstech (napﬁ. v rámci ‰kolního v˘letu), srovnávají, vyhodnocují, navrhují ﬁe‰ení apod. V˘sledky projektu prezentují, to v‰e
v cizím jazyce.
3.
Téma:
Cíl:

Je v˘hodnûj‰í pﬁeprava zboÏí vlakem nebo nákladním autem?
Rozvoj komunikativní a sociálnû personální kompetence,
rozvoj kompetence k ﬁe‰ení problémÛ,
roz‰íﬁení slovní zásoby k tématu.
Materiál: Cizojazyãné texty k tématu (ti‰tûné, elektronické), texty v mateﬁském jazyce, které dokumentují situaci ve vlastní zemi, vlastní zku‰enosti.
Postup: V souvislosti s tématy o Ïivotním prostﬁedí (napﬁ. vliv vzrÛstající automobilové dopravy na
Ïivotní prostﬁedí na základû informací o tomto stavu v rÛzn˘ch zemích) je uspoﬁádána argumentativní diskuse o v˘hodách a nev˘hodách pﬁepravy zboÏí místo nákladními vozy vlakem – tzv. „huckepack“.
4.
Téma:
Cíl:

Ideální pû‰í zóna.
Rozvoj komunikativní a sociálnû personální kompetence,
rozvoj kompetence k ﬁe‰ení problémÛ,
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roz‰íﬁení slovní zásoby k tématu.
Materiál: Cizojazyãné texty k tématu (ti‰tûné, elektronické), texty v mateﬁském jazyce, internet, turistické mapy mûst.
Postup: Ulice by se mûla opût stát sociálním místem setkání pro dûti i mládeÏ (pû‰í zóny, ulice na
sídli‰tích, místa u nákupních stﬁedisek apod.). V projektové formû by se Ïáci mûli pokusit
navrhnout ideální pû‰í zónu. Prezentace probíhá v cizím jazyce, ke zpracování tématu
ãerpají informace a inspiraci v zahraniãí pomocí ãetby cizojazyãn˘ch textÛ, sledováním
ukázek videozáznamÛ ãi obrazového materiálu pﬁedstavujícím jinou kulturu ãi vyhledáváním nov˘ch poznatkÛ na internetu. VyuÏívat mohou i vlastních zku‰eností z jiÏ absolvovan˘ch pobytÛ v zahraniãí.
Ve zjednodu‰ené podobû lze tento projekt realizovat i u jazykovû ménû pokroãil˘ch ÏákÛ.
Produktem pro prezentaci mÛÏe b˘t plakát/obrazové ztvárnûní takové zóny s jednoslovn˘mi cizojazyãn˘mi popisy.
5.
Téma:
Cíl:

Ekologická dovolená a ekologická doprava.
Rozvoj komunikativní a obãanské kompetence,
rozvoj kompetence k ﬁe‰ení problémÛ,
roz‰íﬁení slovní zásoby k tématu, rozvoj komunikativní kompetence.
Materiál: Texty k tématu, nabídkové kalendáﬁe cestovních kanceláﬁí.
Postup: Îáci ve skupinách vytvoﬁí návrh, jak by podle nich mûla vypadat doprava ve stﬁednû velkém mûstû s ohledem na kvalitní Ïivotní prostﬁedí nebo naplánovat „ekologickou“ dovolenou. V˘sledky Ïáci zpracovávají a prezentují v cizím jazyce, pﬁiãemÏ ke zpracování tématu ãerpají informace a inspiraci v zahraniãí pomocí ãetby cizojazyãn˘ch textÛ, sledováním
ukázek videozáznamÛ ãi obrazového materiálu pﬁedstavujícím jinou kulturu ãi vyhledáváním nov˘ch poznatkÛ na internetu.
6.
Téma:
Cíl:

Cestování: nádraÏí a leti‰tû.
Nonverbální komunikace – piktogramy,
mobilita na nádraÏí a leti‰ti,
rozvoj dané slovní zásoby.
Materiál: Piktogramy.
Postup: ÎákÛm jsou pﬁedstaveny piktogramy, se kter˘mi se mohou setkat na leti‰tích ãi nádraÏích.
Îáci je ve skupinách ãi ve dvojicích verbalizují v mateﬁ‰tinû a v dané cizí ﬁeãi. Poté probûhne v plénu porovnání jednotliv˘ch “hypotéz”. Kontrola správnosti probíhá pomocí odkazu na dané webové stránky (zahraniãní vyhledávaãe) nebo uãitel poskytne ÏákÛm vyti‰tûné materiály.
Poté lze zorganizovat krátkou diskusi, která probíhá v cizím jazyce.
– Co jsou piktogramy?
– Jaké mají pﬁednosti a jaké mají zápory?
– Jsou piktogramy vÏdy jednoznaãnû “ãitelné”?
– Pro koho jsou piktogramy zvlá‰tû dÛleÏité?
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Metody práce:
Preferujeme vyuÏívání takov˘ch v˘ukov˘ch metod, které podporují Ïákovu aktivitu, komunikaci,
vlastní zodpovûdnost a postupn˘ rozvoj Ïákovské autonomie. Za v‰echny lze jmenovat i v souvislosti
s tematick˘mi okruhy dot˘kajícími se dopravní v˘chovy ve v˘uce cizího jazyka napﬁ. práci na stanovi‰tích, kartotéku slovíãek, jazykové hry, samostatné zpracování témat (napﬁ. vyhledávání informací v literatuﬁe, ãasopisech, na internetu; zpracování informací ve formû referátu, koláÏe, nástûnky apod.), projektová v˘uka, kontakty se zahraniãními Ïáky (dopis, e-mail).
Pojetí a cíle moderní cizojazyãné v˘uky
V moderním pojetí je uÏívání jazyka a uãení se jazyku chápáno jako úkony provádûné lidmi, kteﬁí si
jako jednotlivci a jako ãlenové spoleãnosti rozvíjejí rejstﬁík kompetencí, a to jak kompetencí obecn˘ch
tak obzvlá‰tû komunikativních jazykov˘ch kompetencí. K hlavním cílÛm moderní cizojazyãné v˘uky je
jazykovû vybavit Ïáky pro Ïivot v mnohojazyãné spoleãnosti. Jazyková v˘uka jiÏ není chápána jako „jednooborová“ záleÏitost, naopak se vyznaãuje siln˘mi mezipﬁedmûtov˘mi aspekty. Jazyku se tedy neuãíme proto, abychom zvládli urãité penzum gramatiky a slovní zásoby, ale abychom se umûli dorozumût,
jednat a chovat se v kaÏdodenních situacích pomocí cizího jazyka – a tedy i v oblastech, jeÏ se vztahují
k aspektÛm dopravní v˘chovy.
Jedním ze stûÏejních cílÛ jazykové v˘uky je získávání sociokulturních znalostí a tím rozvoj interkulturní zpÛsobilosti. Sociokulturní znalosti jsou znalosti urãité kultury a spoleãnosti, která dan˘m jazykem
hovoﬁí, jsou souãástí znalostí okolního svûta. Z hlediska Ïáka, kter˘ se uãí jazyku, je nesmírnû dÛleÏité,
aby se jim vûnovala zvlá‰tní pozornost právû proto, Ïe je velice pravdûpodobné, Ïe na rozdíl od ostatních
druhÛ znalostí tyto znalosti netvoﬁí souãást pﬁedchozích zku‰eností Ïáka. Znalosti, uvûdomûní a pochopení vztahu (podobností a odli‰ností) mezi jednotliv˘mi kulturami a jazykov˘mi spoleãenstvími vytváﬁí
interkulturní zpÛsobilost. A jaké otázky se mohou stát zdrojem pro získání ãi roz‰íﬁení tûchto sociokulturních znalostí vzhledem k dopravní v˘chovû? Jmenovat lze nûkolik z nekoneãné ﬁady: Má dan˘ region, jehoÏ jazyku se uãíme, stejná pravidla silniãního provozu? Platí tam stejné zvyklosti pﬁi cestování autostopem? Od kolika let tam mÛÏe mlad˘ ãlovûk získat ﬁidiãsk˘ prÛkaz? Jak˘ druh dopravy je tam preferován a proã? Jak se spoleãnost v daném regionu staví k problematice pﬁetíÏení mûstské dopravy?
Poznamenat je tﬁeba také fakt, Ïe pro interkulturní uãení jsou dÛleÏitá ta témata, jeÏ by mûla b˘t pro
Ïáky zajímavá, Ïáci by se mûli postupnû seznamovat se shodami a rozdíly, oprostit se od stereotypÛ a kli‰é (napﬁ. pﬁesnost nûmeck˘ch drah).
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Vzdûlávací oblast: Informaãní a komunikaãní technologie
Vzdûlávací obor umoÏÀuje ÏákÛm získat elementární dovednosti v ovládání v˘poãetní techniky, orientovat se ve svûtû informací a vyuÏívat informací a moderní technologie k jejich získání v praktickém
Ïivotû.
Obor mÛÏe napomoci dopravní v˘chovû ve vyhledávání dÛleÏit˘ch informací, vyuÏívání webov˘ch
portálÛ s dopravní problematikou a pﬁehledÛ, které souvisí s dopravní situací, nehodovostí a prevencí
u nás. Znalosti a dovednosti získané v tomto vzdûlávacím oboru mohou slouÏit rovnûÏ k prezentování
získan˘ch informací, dat a grafÛ Ïáky v rámci rÛzn˘ch projektÛ pro nejbliÏ‰í veﬁejnost i své spoluÏáky
(vazba na vzdûlávací obor âesk˘ jazyk a literatura a Matematika a její aplikace).
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Oãekávané v˘stupy – 1. a 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
❍ pﬁi vyhledávání informací na internetu pouÏívá jednoduché a vhodné cesty
·kolní v˘stupy: Ïák
vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích (vyuÏívá k tomu rÛzné vyhledávaãe napﬁ. Seznam, Atlas, Google atd., dále pak stránky BESIP, policie a jin˘ch organizací, které
se danou problematikou zab˘vají

●

Uãivo:

pﬁenos informací, jejich v˘bûr, zpracování, základní zpÛsob komunikace – e-mail, chat, pﬁehled o portálech s dopravní tematikou (napﬁ. portál novapravidla.cz).

ZPRACOVÁNÍ A VYUÎITÍ INFORMACÍ
Oãekávané v˘stupy – 1. a 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
·kolní v˘stupy: Ïák
ze získan˘ch informací zpracovává vlastní pﬁehledn˘ text pouÏiteln˘ pﬁi prezentaci v˘sledkÛ
své práce
● text doplÀuje obrázky, grafy
●

Uãivo: základní funkce textového a grafického editoru pﬁi zpracování informací a jejich prezentaci
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Konkrétní námûty:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

hry – První cesta do ‰koly, Bezpeãná cesta do ‰koly (MM programy)
v˘ukové programy (viz nabídka z katalogu Pachner)
základy internetu (práce s mapami, plány, vyhledávání informací, statistick˘ch dat, hledání v jízdních ﬁádech, zprávy z tisku…)
malování (nákres – moje bydli‰tû, pﬁechody pro chodce, znaãky, plány)
tvoﬁení tabulek s daty
psaní dopisÛ na dopravní inspektorát, mûstskou policii, zﬁizovatele ‰koly…
poãítaãová grafika, rastrové a vektorové programy – sestavení poutaãÛ s dopravní tématikou, tvorba dotazníkÛ, anket, tvoﬁení grafÛ
prezentace informací – Dopravní soutûÏ na na‰í ‰kole, prezentace na vlastních tﬁídních, ‰kolních
stránkách
krouÏky DV (Pﬁíprava dopravních soutûÏí – letáãek v jednoduchém editoru)

âlovûk a jeho svût
V tematickém okruhu Místo, kde Ïijeme se klade dÛraz na dopravní v˘chovu, praktické poznávání místních a regionálních skuteãností a na utváﬁení pﬁím˘ch zku‰eností ÏákÛ.
■ V informatice Ïáci mohou vyuÏít sv˘ch dovedností a za pomocí uãitele prezentovat znalosti z dopravní v˘chovy, napﬁ. na cestû ze svého bydli‰tû do ‰koly.
■

Pﬁíklad 1.
Sestavení námûtu s dopravní tématikou na ‰kolní nástûnku
a/ text
b/ obrázek

Pﬁíklad 2.
Cesta do ‰koly
Cíle úlohy z hlediska dopravní v˘chovy:
– bezpeãné chování dûtí v silniãním provozu

■
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– pﬁedvídání rizika, správné vyhodnocování situace a vhodné jednání
– získání a utváﬁení návykÛ do budoucna
Îáci mohou najít na internetu mapu bydli‰tû, pﬁedstaví si cestu do ‰koly a pak najdou mapku viz – seznam – mapy.

Podle mapy nakreslí cestu v nûkterém grafickém programu (Malování, Zoner Callisto, ...).
Jednoduch˘ plánek se v‰emi pﬁechody pro chodce:

Do plánku potom zakreslí pﬁesnou cestu, jak se dostat co nejbezpeãnûji do ‰koly a zpût:
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■
■
■

upozorní na nesprávné varianty pﬁecházení pﬁes silnici
Ïák ukáÏe svoji práci na projektoru a vznikne diskuze, zda je jeho ﬁe‰ení správné a jestli na‰el
v‰echna nebezpeãná místa a „zkratky“, které dûti, a bohuÏel ãasto i jejich rodiãe, pouÏívají.
podobnû lze tuto úlohu ﬁe‰it pﬁi cestû do ‰koly na jízdním kole

Pﬁíklad 3.
Práce s textov˘m editorem
1/ nadpis:
Chodec a cyklista – souãást silniãního provozu – vybavení jízdního kola
2/ obrázek :

3/ popis:
dvûma na sobû nezávisl˘mi úãinn˘mi brzdami s odstupÀovateln˘m ovládáním brzdného úãinku;
jízdní kola pro dûti pﬁed‰kolního vûku vybavená volnobûÏn˘m nábojem s proti‰lapací brzdou
nemusí b˘t vybavena pﬁední brzdou
za nesníÏené viditelnosti
● zadní odrazkou ãervené barvy, tato odrazka mÛÏe b˘t kombinovaná se zadní ãervenou svítilnou
● pﬁední odrazkou bílé barvy
● odrazkami oranÏové barvy (autoÏluÈ) na obou stranách ‰lapátek (pedálÛ), tyto odrazky mohou b˘t
nahrazeny svûtlo odráÏejícími materiály umístûn˘mi na obuvi nebo v jejich blízkosti
●
●
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●

na paprscích pﬁedního nebo zadního kola nebo obou kol nejménû jednou boãní odrazkou oranÏové barvy (autoÏluÈ) na kaÏdé stranû kola
za sníÏené viditelnosti
● svûtlometem svítícím dopﬁedu bíl˘m svûtlem
● zadní svítilnou ãervené barvy, která mÛÏe b˘t kombinována se zadní odrazkou ãervené barvy;
zadní ãervená svítilna mÛÏe b˘t nahrazena svítilnou s pﬁeru‰ovan˘m svûtlem ãervené barvy
● zdrojem elektrického proudu
K bezpeãné jízdû dále pﬁispûje mít na kole kryt ﬁetûzu, kter˘ ochraÀuje pﬁed zachycením odûvu, a blatníky, které ochraÀují cyklistovi oãi, obliãej a chrání jeho odûv pﬁed zneãi‰tûním.
Cyklista mlad‰í 15 let je povinen za jízdy pouÏít ochranou pﬁilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a ﬁádnû pﬁipevnûnou na hlavû.
Pﬁíklad 4.
Pﬁíprava exkurze do technického muzea – vyhledávání na Internetu:
Bezpeãná jízda tam a zpût (pû‰ky, dopravním prostﬁedkem)
Ceny (vstupenka, jízdné, slevy pro dûti)
Informace a otevírací doba
Poãasí (vhodné obleãení)

●
●
●
●

Pﬁíklad 5.
Prezentace bezpeãné mûsto – tvorba www stránek, PowerPoint
Mapka
Nebezpeãná místa pro chodce
DÛleÏité instituce
·kolení a kurzy s dopravní tematikou
Apod.

●
●
●
●
●
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Vzdûlávací oblast: âlovûk a zdraví
Vzdûlávací oblast âlovûk a zdraví se realizuje ve dvou vzdûlávacích oborech âlovûk a zdraví
a Tûlesná v˘chova. Na prvním stupni Z· je obsah vzdûlávacího oboru âlovûk a zdraví souãástí vzdûlávací oblasti âlovûk a jeho svût. Zamûﬁíme se tedy na anal˘zu vzdûlávacího oboru Tûlesná v˘chova.
Vzdûlávací obor: Tûlesná v˘chova
Smûﬁuje jednak k poznání vlastních pohybov˘ch moÏností ÏákÛ, k vyuÏití jejich zájmÛ a rovnûÏ k poznání jejich vlivu na komplexní pohodu ãlovûka a jeho zdraví.
Z hlediska dopravní v˘chovy jde o smûﬁování k cílenému vyuÏití pohybov˘ch dovedností ve svém
kaÏdodenním reÏimu, o zvy‰ování své zdatnosti a v˘konnosti ÏákÛ a úãinném trávení volného ãasu se zaji‰tûním své vlastní bezpeãnosti i bezpeãnosti ostatních a respektování urãit˘ch zásad ochrany svého
zdraví. Jedná se zejména o dodrÏování pravidel bezpeãného chování nejen na náﬁadí, ale i na silnici,
o pﬁesuny ÏákÛ na urãitá místa na kole, o zvládání koordinace pohybÛ s vyuÏitím jízdy zruãnosti, sledování sv˘ch v˘konÛ i v˘konÛ sportovcÛ na republikové i mezinárodní úrovni, o jízdu v terénu, ale i na dopravním hﬁi‰ti…
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ spojuje pravidelnou kaÏdodenní pohybovou ãinnost se zdravím a vyuÏívá nabízené pﬁíleÏitosti
❍ zvládá v souladu s individuálními pﬁedpoklady jednoduché pohybové ãinnosti jednotlivce nebo
ãinnosti provádûné ve skupinû; usiluje o jejich zlep‰ení
❍ spolupracuje pﬁi jednoduch˘ch t˘mov˘ch pohybov˘ch ãinnostech a soutûÏích
❍ reaguje na základní pokyny a povely k osvojované ãinnosti a její organizaci
·kolní v˘stupy: Ïák
má-li pﬁíleÏitost, vyuÏívá k trávení volného ãasu turistiku, jízdu na koleãkov˘ch bruslích, skateboardu, kolobûÏce, na kole v doprovodu rodiãÛ nebo na bezpeãn˘ch místech
● spolupracuje pﬁi t˘mov˘ch pohybov˘ch aktivitách – hrách, soutûÏích s dopravní tematikou
● reaguje na pokyny a plní povely, které souvisí s bezpeãn˘m pﬁesunem jednotlivcÛ ãi skupiny, organizováním dopravních akcí
● reaguje na pokyny, kter˘mi získává pohybové dovednosti spjaté s jízdou na koleãkov˘ch bruslích,
kolobûÏce, skateboardu, kole…
●

Uãivo:

v˘znam pohybu – turistiky, cyklistiky… pro zdraví, hygiena pﬁi turistice, cyklistice, jízda
rychlosti, zruãnosti – koordinace pohybu, pravidla bezpeãnosti cyklisty, pohyb cyklisty na
dopravním hﬁi‰ti, pohyb cyklisty v silniãním provozu v doprovodu zletilé osoby, pohyb na
koleãkov˘ch bruslích, skateboardu…

51

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍
❍
❍
❍
❍

podílí se na realizaci pravidelného pohybového reÏimu, uplatÀuje kondiãnû zmûﬁené ãinnosti, projevuje pﬁimûﬁenou samostatnost a vÛli po zlep‰ení úrovnû své zdatnosti
uplatÀuje pravidla hygieny a bezpeãného chování v bûÏném sportovním prostﬁedí, adekvátnû reaguje v situaci úrazu spoluÏáka
jedná v duchu fair play: dodrÏuje pravidla her a soutûÏí, pozná a oznaãí zjevné pﬁestupky proti pravidlÛm a adekvátnû na nû reaguje, respektuje pﬁi pohybov˘ch ãinnostech opaãné pohlaví
zmûﬁí základní pohybové v˘kony a porovná je s pﬁedchozími v˘sledky
orientuje se v informaãních zdrojích o pohybov˘ch aktivitách a sportovních akcích ve ‰kole
i v místû bydli‰tû, samostatnû získá potﬁebné informace

·kolní v˘stupy: Ïák
● k trávení volného ãasu vyuÏívá také jízdu na kole, koleãkov˘ch bruslích, skateboardu…
● zji‰Èuje délku ujeté trasy; ãas, za kter˘ ujede urãitou trasu; v˘sledky zaznamenává a usiluje o zlep‰ení své kondice
● uplatÀuje pravidla hygieny pﬁi jízdû na kole a jin˘ch sportovních ãinnostech
● pﬁi jízdû na kole dodrÏuje dopravní pﬁedpisy, zná a respektuje vhodná místa pro zvolen˘ pohyb
● poskytne pﬁi zranûní sebe i druhé osoby pﬁimûﬁenou pomoc
● dodrÏuje pravidla soutûÏí – jízdy zruãnosti, t˘mové hry s dopravní tematikou…
● sleduje informaãní zdroje o pohybov˘ch aktivitách zamûﬁen˘ch na cykloturistiku, orientuje se
v blízk˘ch cyklistick˘ch stezkách
● vytyãí si cyklistickou trasu odpovídající sv˘m moÏnostem
Uãivo:

v˘znam pohybu – cykloturistiky pro zdraví, hygiena pﬁi cykloturistice, jízda rychlosti, zruãnosti – koordinace pohybu, pravidla bezpeãnosti cyklisty, vytyãení cyklistické trasy, orientace na mapû, pohyb cyklisty na dopravním hﬁi‰ti, pohyb cyklisty v silniãním provozu, pﬁesun cyklisty v terénu – v pﬁírodû

Cviãební prostﬁedí: tûlocviãna, hﬁi‰tû, atletická dráha, ‰kolní parkovi‰tû nebo jiná zpevnûná a rovná
plocha v nejbliÏ‰ím okolí ‰koly pro nácvik jízdy na kolobûÏce, kole, bruslích a skateboardech, chodníky, cyklostezky, pozemní komunikace s mal˘m provozem, dopravní hﬁi‰tû,
sportovní areály pro bruslaﬁe a skateboardisty, odborná uãebna pro v˘uku pﬁedmûtÛ se
zdravotnickou problematikou.
Uãební pomÛcky: kolobûÏka, jízdní kolo, koleãkové brusle, skateboard, reflexní bundy nebo reflexní rozli‰ovací dresy, cyklistická pﬁilba, chrániãe zápûstí, kolen a loktÛ, náﬁadí na opravu
kola a v˘mûnu plá‰tû a du‰e, kuÏele na vytyãování dráhy, autolékárniãka, katalogy firem
a obchodÛ nabízejících sportovní a turistické vybavení, autoatlas, turistické a cyklistické
mapy, plány nejbliÏ‰ího okolí (okresního, krajského mûsta), buzola, krokomûr, stopky, obvazov˘ a fixaãní materiál, desinfekãní prostﬁedky, maketa pro nácvik první pomoci vãetnû
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d˘chání z plic do plic, ukázky jídelníãkÛ a vitamínov˘ch prostﬁedkÛ podle zásad zdravé v˘Ïivy, pravidla provozu na komunikacích (silniãního provozu) vãetnû povinného vybavení jízdního kola, propagaãní materiály, videokazety, CD a DVD s dopravní a zdravotnickou
problematikou z nabídky BESIPU – PC program, publikace první pomoci k DSMC (vydal
âCK ve spolupráci s MD).
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Vzdûlávací obor: âlovûk a svût práce
Oblast je zamûﬁena prostﬁednictvím uveden˘ch tematick˘ch okruhÛ na praktické pracovní dovednosti a návyky. Je zaloÏena na tvÛrãí my‰lenkové spoluúãasti ÏákÛ. Vychází z konkrétních Ïivotních situací,
v nichÏ Ïáci pﬁicházejí do pﬁímého kontaktu s technikou a lidskou pracovní ãinností.
Vytváﬁení pozitivního vztahu k práci prostﬁednictvím osvojování základních pracovních dovedností
a návykÛ vede v ‰ir‰ím pojetí k vytváﬁení odpovûdnosti k hodnotám, k v˘sledkÛm vlastní práce i práce
jin˘ch. Vytváﬁí se velmi potﬁebn˘ pozitivní vztah k technice, ve které jsou dopravní prostﬁedky v‰eho druhu na pﬁedním místû.
Prostﬁednictvím rozmanit˘ch pracovních ãinností lze simulovat dopravní situace a tím tvÛrãím zpÛsobem nacviãovat jejich ﬁe‰ení.
Oblast vede Ïáky k získání základních uÏivatelsk˘ch dovedností, zamûﬁuje se pﬁedev‰ím na praktické dovednosti Ïáka, jeho návyky a bezpeãí pﬁi práci. Ve vztahu k dopravní v˘chovû vedeme Ïáka ke
správné péãi o jízdní kolo jako bezpeãn˘ dopravní prostﬁedek a zásady hygieny a bezpeãnosti pﬁi jeho
údrÏbû.

PRÁCE S DROBN¯M MATERIÁLEM
Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍
❍
❍

vytváﬁí pﬁimûﬁen˘mi pracovními operacemi a postupy na základû své pﬁedstavivosti rÛzné v˘robky z daného materiálu
volí vhodné pracovní pomÛcky, nástroje a náãiní vzhledem k pouÏitému materiálu
udrÏuje poﬁádek na pracovním místû

·kolní v˘stupy: Ïák
vyrobí z rÛzného materiálu dopravní prostﬁedek podle své pﬁedstavivosti, dopravní znaãky a jiné
pﬁedmûty související s dopravní tematikou
● vzhledem k úkolu a cíli volí vhodné pomÛcky, materiál a náãiní
● udrÏuje poﬁádek na svém pracovním místû
●

KONSTRUKâNÍ âINNOSTI
Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ pracuje podle slovního návodu, pﬁedlohy, jednoduchého náãrtu
❍ provádí pﬁi práci se stavebnicemi jednoduchou montáÏ a demontáÏ
❍ dodrÏuje zásady hygieny a bezpeãnosti práce, poskytne první pomoc pﬁi úrazu
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·kolní v˘stupy: Ïák
● podle návodu provede kontrolu a bûÏnou údrÏbu jízdního kola
● pﬁipraví si pomÛcky a vhodné náﬁadí pro jeho bûÏnou údrÏbu
● dodrÏuje zásady hygieny a bezpeãnosti práce pﬁi údrÏbû kola, ví, kde jsou umístûny lékárniãky
● poskytne první pomoc, dojde-li ke zranûní pﬁi údrÏbû kola
Uãivo:

práce s návodem, náãrtem, údrÏba jízdního kola, první pomoc, zásada hygieny a bezpeãnosti práce

Konkrétní námûty:
Práce s papírem a kartonem – vystﬁihování tvarÛ podle ‰ablony (trojúhelník, kruh, ãtverec, obdélník,
kosoãtverec) – dopravní znaãky, rozli‰ení tvarÛ, symbolÛ, barev, piktogramÛ. Práce s drátem, fólií, ‰pejlí, lepidlem – vytváﬁení modelÛ kompletních dopravních znaãek. PouÏití vytvoﬁen˘ch dopravních znaãek
na jednoduch˘ch fiktivních kﬁiÏovatkách. Jako dopravní prostﬁedky pro hru slouÏí jakékoliv modely dopravních prostﬁedkÛ v potﬁebném mûﬁítku. V˘roba dopravních znaãek mÛÏe b˘t provádûna formou skupinové práce. Pﬁi poznávání v˘znamu dopravních znaãek je pouÏita hra jako vyuãovací metoda, uãitel
pﬁedkládá dopravní situace, redukuje chyby a omyly ÏákÛ, diagnostikuje a hodnotí v˘sledky.
DodrÏování zásad bezpeãnosti práce má bezesporu ‰ir‰í v˘chovn˘ v˘znam a nácvik první pomoci pﬁi
úrazu je nedílnou souãástí praktick˘ch ãinností s drobn˘m materiálem.
Konstrukãní ãinnosti
V rámci konstrukãních ãinností pracují Ïáci s rozmanit˘mi stavebnicemi. Pﬁi tom provádûjí jednoduchou montáÏ a demontáÏ, pracují podle slovního návodu, pﬁedlohy ãi jednoduchého náãrtu. Lze vyuÏít
konstrukãní stavebnice pro vytváﬁení jednoduch˘ch dopravních prostﬁedkÛ, seznámení s mechanismy,
principem pohonu apod. Jde napﬁ. o automobil, trolejbus, tramvaj, vlak, jízdní kolo, v˘tah, jeﬁáb apod.
Odli‰nosti zpÛsobÛ pohonu a vyuÏití rÛzn˘ch druhÛ energie mÛÏe vést od pochopení jednoduch˘ch fyzikálních principÛ aÏ po ﬁe‰ení ekologick˘ch problémÛ. Modely mohou slouÏit k vytváﬁení simulace dopravních situací na kﬁiÏovatkách, konkrétních situací z okolí ‰koly a jejich ﬁe‰ení.
Elektronické stavebnice umoÏní simulaci dopravní signalizace, napﬁ. ukázku automaticky ﬁízené kﬁiÏovatky, vyuÏitelnou signalizaci na pﬁechodu pro chodce, ﬁe‰ení vznikajících situací apod.
Nejjednodu‰‰ím dopravním prostﬁedkem, se kter˘m mají Ïáci vlastní zku‰enost, je jízdní kolo.
âinnosti spojené s tímto prvním vlastním dûtsk˘m dopravním prostﬁedkem nejsou sice souãástí RVP, ale
vzhledem k situaci v úrazovosti dûtí pﬁi jízdû na tomto prostﬁedku lze doporuãit zaﬁazení nûkter˘ch témat i na I. stupeÀ Z·. Pouãení o principu pohonu, ﬁazení rychlostních stupÀÛ (pﬁevodÛ), pneumatik, brzd
a jednoduchá údrÏba jízdního kola se stávají technicky zajímav˘m a atraktivním problémem pro vût‰inu
ÏákÛ. VyuÏití netradiãních materiálÛ a objasnûní jejich potﬁebn˘ch vlastností (pevnost, hmotnost kola) na
kvalitních horsk˘ch kolech pomÛÏe k poznání a identifikaci nûkter˘ch konstrukãních materiálÛ. Kvalitní
vlastní údrÏba a vnímání potﬁeby pravidelného servisu v odborné dílnû zajistí bezpeãn˘ pohyb po komunikacích a nemusí tak b˘t bezpodmíneãnû v˘luãnou záleÏitostí rodiãÛ. Jednoduch˘ elektrick˘ obvod,
povinné osvûtlení, elektronick˘ blikaã a dal‰í technické prvky mohou b˘t motivaãním faktorem pro perspektivní vzdûlávání ÏákÛ v oblasti technick˘ch zaﬁízení.
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Vzdûlávací oblast: Umûní a kultura
Vzdûlávací oblast umoÏÀuje jiné neÏ pouze racionální poznávání svûta a odráÏí nezastupitelnou souãást lidské existence – umûní a kulturu. Kulturu, jako procesy a v˘sledky duchovní ãinnosti, umoÏÀující chápat kontinuitu promûn historické zku‰enosti, v níÏ dochází k socializaci jedince a jeho projekci do
spoleãenské existence, jako neoddûlitelnou souãást kaÏdodenního Ïivota (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umûní, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v nûmÏ vznikají informace
o vnûj‰ím i vnitﬁním svûtû a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdûlovat jin˘mi neÏ
umûleck˘mi prostﬁedky.
Souãástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umûní na základû spoleãn˘ch témat,
schopnosti vcítit se do kulturních potﬁeb ostatních lidí a jimi vytvoﬁen˘ch hodnot, pﬁistupovat k nim s vûdomím a osobní úãastí. V tvoﬁiv˘ch ãinnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadﬁování
prostﬁednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
Oblast Umûní a kultura pﬁispívá k utváﬁení a rozvíjení klíãov˘ch kompetencí tím, Ïe vede Ïáka
– k chápání umûní a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddûlitelné souãásti lidské
existence
– ke kultivování projevÛ a potﬁeb
– k utváﬁeni hierarchie hodnot
– podílí se na vytvoﬁení podmínek pro tvorbu, pochopení a poznání umûleck˘ch hodnot
– vede k tolerantnímu pﬁístupu k rÛznorod˘m kulturním hodnotám souãasnosti i minulosti, vede ke
kulturním projevÛm atp.

Vzdûlávací obor: Hudební v˘chova
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stupy RVP: Ïák
❍ zpívá na základû sv˘ch dispozic intonaãnû ãistû a rytmicky pﬁesnû v jednohlase
❍ rozli‰uje jednotlivé kvality tónÛ, rozpozná v˘razné tempové a dynamické zmûny v proudu znûjící hudby
❍ rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodu‰‰ích hudebních forem
❍ reaguje pohybem na znûjící hudbu (metrum, tempo, dynamika, v˘‰ka, délka atp.)
·kolní v˘stupy: Ïák
zazpívá písnû – mûlo by b˘t pﬁiblíÏeno
rozli‰í zvuk a tón
podle barvy a v˘‰ky tónu sluchovû rozli‰í rÛzné hudební i mimohudební útvary
rytmus ﬁeãi a hudební rytmus vyuÏívá pro improvizaci – práci s textem, hru na elementární
nástroje
● pﬁi pohybovém projevu získává orientaci v prostoru, dochází ke koordinace s hudbou
● pﬁi poslechov˘ch aktivitách tﬁíbí sluchov˘ vjem, dovede hudební sdûlení propojit s mimohudební
realitou
●
●
●
●
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Uãivo:

Tento oddíl obsahuje mnoho poloÏek. Pro dané téma jsou vybrány pouze námûty, které lze
funkãnû propojit s implementací dopravní v˘chovy do RVP.

Taktování – 2/4, 4/4 taktu, získávání smyslu pro orientaci ve znûjící hudbû, respektování urãit˘ch pravidel, dirigent – jeho role pﬁi ﬁízení orchestru, paralela s úlohou policisty ﬁídícího dopravu
Zvuk a tón – rozli‰ení zvuku a tónu, silniãní provoz, zvuky, signalizace
Barva a v˘‰ka tónu – souvisí s obsahovou stránkou hudebního sdûlení, v˘znam zvukov˘ch signálÛ,
tj. podle barvy a v˘‰ky tónu rozpozná napﬁ. signalizaci pro vozidla policie, záchranné sluÏby, hasiãÛ
Tempo a dynamika – souvisí s obsahovou stránkou hudebního sdûlení, stejnû tak rychlost a agresivita jízdy jedince s bezpeãností provozu
Rytmizace a melodizace textÛ – práce v urãitém tónovém prostoru – smysl pro podﬁízenost, respektování se navzájem
Písnû s pﬁírodní tématikou – chování v pﬁírodû, vhodné obleãení, jízda na v˘let dopravními prostﬁedky
Písnû, jejichÏ obsahem jsou dopravní prostﬁedky, (napﬁ. Jede, jede, vlak, Tú, tú, tú atp.) – obleãení,
chování v dopravních prostﬁedcích, pû‰í turistika, chÛze po kraji vozovky, pﬁecházení vozovky, chÛze individuální, ve skupinû, pouÏívání oznaãeného pﬁechodu
Poslechové dovednosti – na základû aktivního vnímání znûjící hudby poznává dítû hudbu v rÛzn˘ch
Ïánrov˘ch, stylov˘ch i funkãních podobách – mimohudební realita
Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stupy RVP: Ïák
❍ konfrontuje znûjící skladbu s dal‰ími skladbami z hlediska jejich funkce, stylu a Ïánru
❍ tvoﬁí na základû sv˘ch hudebních schopností jednoduchá aranÏmá, elementární kompozice
a improvizace
❍ vyhledává a v‰ímá si souvislostí mezi hudbou a jin˘mi druhy umûní a rozpoznává vliv kontextu
na zpÛsoby jejího utváﬁení
·kolní v˘stupy: Ïák
aktivnû se zapojuje do hudebních aktivit
tvoﬁí na základû sv˘ch hudebních schopností a dovedností jednoduchá aranÏmá
podle barvy a v˘‰ky tónu sluchovû rozli‰í rÛzné hudební i mimohudební útvary
rytmus ﬁeãi a hudební rytmus vyuÏívá pro improvizaci – práci s textem, hru na elementární
nástroje

●
●
●
●
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pﬁi pohybovém projevu získává orientaci v prostoru, dochází ke koordinace s hudbou
pﬁijímá a interpretuje hudbu podle individuálního zájmu a zamûﬁení
pﬁi elementárním komponování porovnává a ovûﬁuje si „relativnû nové“ s realitou

Uãivo:

Vzdûlávací oblast obsahuje mnoho poloÏek. Pro dané téma jsou vybrány pouze námûty,
které lze funkãnû propojit s implementací dopravní v˘chovy do RVP

Vyjadﬁování hudebních i nehudebních pﬁedstav a my‰lenek pomocí hudebního nástroje
(hluk, souzvuk, harmonie, dynamika, tempo, agogika – spoleãnost, zpÛsob Ïivota, doprava …)
Pohybové reakce na zmûny v proudu znûjící hudby
(orientace v prostoru, osvojování si pohybov˘ch schémat, respektování se navzájem, reakce v souladu se znûjící hudbou, dodrÏování pravidel – paralela s jízdou vpravo, chÛzí vlevo …)
Orientace v prostoru – pamûtné uchování a reprodukce pohybÛ provádûn˘ch pﬁi tanci ãi pohybov˘ch
hrách
(pohybové hry zamûﬁené na rozvoj rytmick˘ch dovedností v souvislosti s tempem a dynamikou)
Postihování hudebnû v˘razov˘ch prostﬁedkÛ a struktury hudebního díla
(práce s motivem, hudební vûta, hlavní a vedlej‰í téma – jejich vztah a podﬁízenost, grafick˘ zápis skladby napﬁ. rondo)
Sémantické prvky – zvukomalba…
(napﬁ. zvukomalebné vyjádﬁení jízdy vlakem v díle A. Dvoﬁáka: Humoreska)
Hudební skladba v kontextu s jin˘mi hudebními i nehudebními prvky
(zámûr autora, vyjádﬁení mimohudební reality)
Chápání funkce hudby ve vztahu k Ïivotu jedince i spoleãnosti
(sdûlení osobního proÏitku, vyjádﬁení mimohudební reality – napﬁ. práce se skladbou
A. Honeggera: Pacifik 231 vyjadﬁující obdiv nad lokomotivou, zázrakem techniky).
Konkrétní námûty:
Metodick˘ prÛvodce k lekcím z uãebnice hudební v˘chovy: Ahoj, písniãko!
Lekce 1
Zvuk a tón
Lekce 6
Notová osnova a houslov˘ klíã
Lekce 28 Vláãkem na prázdniny
Uãivo je obsaÏeno v uãebnici hudební v˘chova pro 1. roãník Z· Ahoj, písniãko!
KNOPOVÁ, B., KOUTSK¯, J. Ahoj, písniãko! Hudební v˘chova pro 1. roãník, Praha, Pansofia 1997.
ISBN 80-85804-91-3
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Lekce 1: Zvuk a tón
V úvodní hodinû vûnujeme pozornost rozli‰ení pojmu zvuk a tón. Dûti napodobují hlasy zvíﬁátek,
zvuk, sirény, houkajícího nebo rozjíÏdûjícího se vlaku, troubení automobilu, bzukot vãel atp. K rozpoznávání zvuku a tónu pouÏijeme nahrávku 1. Rozli‰ujeme tón: vysok˘-hlubok˘, siln˘-slab˘, dlouh˘-krátk˘.
Na pracovním listu dûti barevnû oznaãí obrázky znázorÀující vûci, zvíﬁátka nebo také osoby, které vydávají tón. Podle vlastní fantazie nakreslí pﬁedmût, kter˘ vydává zvuk, a jin˘, kter˘ vydává tón.
Pﬁi rozhovoru s dûtmi lze zdÛraznit v˘znam zvukov˘ch signálÛ spojen˘ch s vozy policie, hasiãÛ, rychlé záchranné sluÏby, zvukového signálu na Ïelezniãním pﬁejezdu – závory, na nutnost správnû reagovat na svûtelná a zvuková znamení, zejména pﬁed vstupem do vozovky.
Lekce 6: Notová osnova a houslov˘ klíã
V návaznosti na pﬁedcházející lekci pokraãujeme v rytmické deklamaci slov. Názvy vûcí na obrázcích
ﬁíkáme po slabikách nejdﬁíve samostatnû, po procviãení je spojíme v celek. K rytmické deklamaci mÛÏeme pouÏít i ﬁíkanku o houslovém klíãi. Dvoudobé metrum mohou dûti vyjádﬁit lehk˘m Èuknutím ‰piãky nohy do podlahy. Uãitel hraje na bubínek.
Z ﬁíkanky o houslovém klíãi vyvodíme notu g1. Do volné notové osnovy na pracovním listu napí‰í
dûti notu g1. Houslov˘ klíã jen obtáhnou, nebudou se ho uãit psát. Chybûjící houslové klíãe v dal‰ích
lekcích nalepujeme. K upevnûní a procviãení uãiva vyuÏijeme obrázkÛ znázorÀujících dopravní prostﬁedky nebo zimní sportovní v˘bavu. Dûti pracují samostatnû, slova si rytmicky deklamují a do voln˘ch
obdélníãkÛ dolepují správn˘ rytmus. Spoleãnû pak slova zazpíváme a rytmicky vytleskáme.
Pﬁi rytmické deklamaci spojené s celkem „dopravní prostﬁedky“ zamûﬁíme rozhovor na cestování, pû‰í turistiku, chÛzi po okraji vozovky. Dûti vedeme k poznání, Ïe v‰e má svá pravidla, která musíme respektovat. Chceme-li zazpívat notu g1, musíme ji umût správnû zapsat do notové osnovy. Stejnû tak musíme dodrÏovat pravidla související s jízdou v dopravních prostﬁedcích nebo chÛzí po okraji vozovky.
Lekce 28: Vláãkem na prázdniny
Do vypravování o ma‰inkách vkládáme rytmickou deklamaci (houkám, pískám, rychle jedu, dûti vezu). Procviãujeme dynamiku a délku noty ãtvrÈové a osminové. Text melodizujeme na dvou tónech, opakujeme intonaci 5. a 3. stupnû. Do voln˘ch taktÛ dopí‰eme chybûjící melodii a spoleãnû si ji zazpíváme.
Následuje nácvik písnû Vlak od V. Bláhy:
1. Jede, jede vlak, syãí jako drak,
uliãnicky zahvízdá, ztratí kouﬁe mrak.
2. Jede, jede vlak, letí jako pták,
kola se mu roztoãí, aÏ pﬁechází zrak.
S nacviãenou písní si mÛÏeme dále hrát. Zmûníme její tempo (postupnû zrychlujeme a zpomalujeme)
nebo dynamiku (zesilujeme, zeslabujeme).
BlíÏí se prázdniny. Nasedneme do vláãku a odjedeme do pﬁírody. Pﬁi poslechu skladby P. Ebena: Vlak
se rozjíÏdí se zamûﬁíme na dynamiku – zesilování, zeslabování, tempo – zrychlování. Ptáme se, kter˘ nástroj vláãek pﬁedstavuje – klavír, jak se pohybuje melodie – pﬁechází z polohy hluboké do vysoké.
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Pﬁi rozhovoru s dûtmi se zamûﬁíme na to, co v‰e budou o prázdninách dûlat. Kromû cestování hromadn˘mi prostﬁedky budou jezdit i na kole. Pﬁipomeneme základní pravidla pro jízdu na kole – vyjíÏdûní od okraje vozovky, vyjíÏdûní z lesní ãi polní cesty na silnici, pﬁizpÛsobení jízdy provozu. Pro bezpeãnost je nutné mít dobﬁe vybavené a seﬁízené kolo a pouÏívat ochrannou helmu.
Metodick˘ prÛvodce k lekcím z uãebnice hudební v˘chovy: Písniãko, pojìme si hrát!
Lekce 1
Hrajeme si s míãem
Lekce 21 Jdeme na v˘let
Lekce 30 Hrajeme si s vláãkem
Uãivo je obsaÏeno v uãebnici hudební v˘chova pro 2. roãník Písniãko, pojìme si hrát!
KNOPOVÁ, B., KOUTSK¯, J. Písniãko, pojìme si hrát! Hudební v˘chova pro 2. roãník. Praha,
Albra 2002, ISBN 808649053-X
Lekce l: Hra s míãem
Uãební látka navazuje na uãivo probrané v prvním roãníku. Pozornost vûnujeme rozli‰ení pojmÛ zvuk
a tón, v˘‰ka tónu, ﬁada vzestupná a sestupná, zrychlovat a zpomalovat.
K motivaci vyuÏijeme hru s míãky (tenisov˘m, ping – pongov˘m, aj.). Dûti stojí – sedí v kruhu, posílají po zemi míãek svému spoluÏákovi, sledují, zda míãek zpomaluje nebo zrychluje. Míãek pustí z v˘‰ky na zem – sledujeme sílu, s jakou míãek dopadá na zem, a rychlost pohybu – zda je pohyb pravideln˘
nebo se zrychluje ãi zpomaluje. Dûti postavíme do dvou ﬁad. Uãitel hraje na bubínek ãtvrÈové hodnoty
v rámci 2/4 taktu, dûti si v daném rytmu pﬁehazují míãek, uãí se vnímat dvoudobé metrum a rytmickou
pravidelnost.
Na pracovním listu jsou graficky znázornûny rÛzné pohyby míãe. Pﬁi poslechu ukázky ã. l sledujeme,
o jak˘ pohyb se jedná. Îáci si vyberou urãit˘ obrázek a snaÏí se ho správnû rytmicky ztvárnit (pomocí
míãku, hrou na tûlo, s vyuÏitím nástrojÛ Orffova instrumentáﬁe atd.).
K zopakování pojmÛ melodie stoupá – klesá vyuÏijeme popûvek Kutálí se míãek z kopce. Pohyb melodie znázorníme pastelkou tak, Ïe spojíme hlaviãky not. K procviãení pohybu melodie poslouÏí i poslechová skladba A. Sarauera: Hra na honûnou (ukázka ã. 2). Grafick˘ zápis skladby je uveden˘ na pracovním listû – pﬁi poslechu sledujeme pohyb melodie a dynamiku.
V prÛbûhu vyuãovací hodiny lze zaﬁadit prvky obsahující uãivo z celku dopravní v˘chova.
Pﬁi osvojování pojmÛ:
– zvuk – tón vedeme rozhovor zamûﬁen˘ na signalizaci pro vozidla rychlé záchranné sluÏby,
policie, hasiãÛ
– zrychlování – zpomalování se lze zamûﬁit na pravidla pro bezpeãné pﬁecházení vozovky
Pﬁi rozboru poslechové skladbiãky Na honûnou pﬁipomeneme:
– jaká bezpeãnostní pravidla musíme dodrÏovat pﬁi hﬁe s míãem v blízkosti vozovky
– kde si s míãem mÛÏeme hrát.
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Lekce 21: Jdeme na v˘let
Pokraãujeme v procviãování 2/4 a 3/4 taktu.
Zaﬁadíme hru s ﬁíkadlem Jedna, dvû, tﬁi.
A) text rytmicky deklamujeme na tónové v˘‰ce e (f, g), dûti vedeme ke správné v˘slovnosti a k vytváﬁení dechové opory. Akcent vyjádﬁíme potleskem.
Jed-na, dvû, tﬁi, ãty-ﬁi, pût,
tlesk

pod-ko-váﬁ ……,
tlesk

dítû ………..,
tlesk

a ten
tlesk

S ﬁíkadlem si mÛÏeme zahrát i jinak. Stﬁídáme 2/4 a 3/4 takt. Pﬁi opakování propojíme s hrou na tûlo
nebo nástroje Orffova instrumentáﬁe.
3/4

Jedna, dvû, tﬁi, ãtyﬁi, pût,
Podkováﬁ mnû bije cvek.

2/4

Dítû pláãe bude den

B) ﬁíkadlo melodizujeme – hrajeme si s intonaãním modelem c – d –e – d.
Pokraãujeme nácvikem písnû Hop, Hop, ve které také dochází ke stﬁídání 2/4 a 3/4 taktu.
K nacviãené písni pﬁipojíme doprovod na metalofon, pﬁidáme elementární pohybov˘ prvek. Dûti stojí v kruhu – pﬁi 2/4 taktu se pohybují taneãní chÛzí (krok = notû ãtvrÈové) po obvodu kruhu, pﬁi 3/4 taktu se zastaví a vytleskávají osminové noty.
V‰imneme si notového zápisu, hledáme shodné takty v písni s rytmick˘mi modely v rámeãcích.
Urãujeme, zda se jedná o 2/4 nebo 3/4 takt.
Samostatná práce dûtí: Ïáci barevnû oznaãí obdélníãky, ve kter˘ch je zapsán rytmus ve 2/4 taktu.
Z písmen nad obdélníãkem sloÏí slovo, které napoví, zda pracovali správnû.
PíseÀ Hop, Hop zaãíná voln˘m nástupem 3. stupnû. Pokraãujeme v nácviku uvûdomûlé intonace.
3. stupeÀ si pﬁipomeneme písní Maliãká su.
Cviãení: Na tabuli máme zapsané názvy písniãek, které zaãínají 1. nebo 3. stupnûm. Písniãky si zpíváme a urãujeme, kter˘m stupnûm zaãínají. (1. stupeÀ – Ovãáci, Koãka leze dírou, Mûla jsem já hulána,
Já mám doma trnku …., 3. stupeÀ – Maliãká su, Hop, hop, Halí, belí, V mûstû Betlémû, UÏ je to udûláno).
PíseÀ vyuÏijeme k rozhovoru o pobytu dûtí v pﬁírodû. DÛleÏité je umût si urãit cíl své cesty a zvolit
bezpeãnou cestu. Po cestû sledujeme dopravní znaãení (znaãky v˘straÏné, zákazové, pﬁíkazové ..). Pﬁi
pohybu po krajnici vozovky zdÛrazníme dÛleÏitost pestrého obleãení pro bezpeãnou chÛzi. Zopakujeme
základní pravidla související s pﬁechodem vozovky na málo pﬁehledn˘ch místech.
Lekce 30: Hrajeme si s vláãkem
Chystáme se na prázdniny. Balíme vûci a tû‰íme se na okamÏik, kdy nasedneme do vláãku a vydáme
se na cestu.
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(MÛÏeme zaﬁadit opakovan˘ poslech skladby P. Eben: Vlak se rozjíÏdí – uãebnice Ahoj, písniãko,
lekce 28).
Rytmická cviãení:
Vláãek nemÛÏe odjet. Na kolejích stojí vagónky. Musíme je správnû zapojit. (Podle obrázku v uãebnici procviãujeme rytmické modely ve 2/4 taktu.)
Rytmus si nejdﬁíve vytleskáme spoleãnû. Pﬁi opakování dûti rozdûlíme do l4 vagónkÛ, kaÏd˘ vagónek
vyÈuká svÛj rytmus. Abychom neporu‰ili rytmickou pulzaci, hraje uãitel ãtvrÈové hodnoty na bubínek.
Následuje nácvik písnû Vláãek
Zaﬁadíme hlasová a dechová cviãení. Pﬁipojíme dynamiku – zesilování a zeslabování, cviãení mÛÏeme zrychlovat i zpomalovat.
Nacviãenou píseÀ doprovodíme hrou na rumba koule, ozvuãná dﬁívka a metalofon.
Uãivo doplníme poslechem skladby E. Hradeck˘: Vlak.
Motivace: Jsme na v˘letû. Procházíme krajinou. Nedaleko nás vede Ïeleznice. Vlak zahvízdá, projíÏdí kolem nás, sly‰íme pravideln˘ klapot.
Pﬁi poslechu se zamûﬁíme na pravideln˘ rytmus v levé ruce, v‰imneme si, Ïe se ãást skladby opakuje. Vláãek na nás nûkolikrát zahvízdá.
Skladbu Vlak od E. Hradeckého mÛÏeme porovnat se skladbou Vlak se rozjíÏdí od P. Ebena.
V prÛbûhu hodiny vedeme rozhovor o cestování ve vlaku (autobuse..) – role cestujícího a spolucestujícího, zdÛrazníme chování pﬁi ãekání, nastupování, jízdû a vystupování, pﬁi pﬁecházení na jiné nástupi‰tû – vyuÏívání nadchodÛ, podchodÛ, pﬁipomeneme, jaká nebezpeãí hrozí ostatním cestujícím pﬁi vyhazování odpadkÛ z vlaku ãi jin˘ch jedoucích vozidel.
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Vzdûlávací obor: V˘tvarná v˘chova
Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe dopravní v˘chova nemá s kulturou nic spoleãného. Ov‰em zamyslíme-li se nad vztahem obou oborÛ dÛkladnûji, zjistíme, Ïe obû oblasti spojují dva principy, a to prostorovost (vnímání a obydlování prostoru) a ﬁád. Dopravní síÈ a ve‰keré komunikace, aÈ uÏ ve mûstech,
obcích nebo pﬁímo v krajinû, jsou spojeny s lidsk˘m utváﬁením míst, a tedy také s kulturou (odpovídá tomu pÛvodní etymologick˘ v˘znam slova kultura – vzdûlávání pÛdy, kultivování). Má-li dítû nebo student
poznat urãit˘ dopravní systém, vstﬁebat jeho pravidla a zaãít se jimi ﬁídit, je tﬁeba si uvûdomit, Ïe by to
v‰e nemûl poznávat pouze v abstraktní podobû studiem nûjak˘ch pﬁíruãek nebo provádûním cviãení mimo praktick˘ terén. Lidé si odedávna tvoﬁili stezky, po nichÏ se pﬁepravovali z místa na místo. Tyto stezky reflektovaly pﬁirozenou podobu utváﬁení krajiny. To stejné se sice nedá ﬁíci o souãasném dopravním
systému, ov‰em na druhé stranû je tﬁeba brát v úvahu, Ïe ﬁada dne‰ních komunikací se nachází na místech právû tûch star˘ch cest. Souãasn˘ ãlovûk sice uÏ není poutníkem, ale spí‰e chodcem nebo ﬁidiãem
motorového vozidla, ale úãely jeho cest – pﬁemísÈování se z místa na místo, mohou b˘t stejné jako v minulosti. Tímto úãelem mÛÏe b˘t poznání nového místa, náv‰tûvy pﬁíbuzn˘ch nebo pﬁátel. Chce se po
sv˘ch cestách pohybovat rychle a bezpeãnû – i to je stejné jako v minulosti. Pouze stále zvy‰ující se rychlost chÛze ãi jízdy dopravním prostﬁedkem mu nûkteré vûci pﬁi cestování zjednodu‰uje, ov‰em za cenu
toho, Ïe je ohroÏen úrazem ãi dokonce ztrátou Ïivota. V praxi dopravního provozu tedy dochází k jakémusi stavu latentního ohroÏení, kterému je moÏno zabránit nejlépe jiÏ ranou v˘chovou ke znalosti a ovládání dopravních pravidel a následnou opatrností pﬁi jejich provozování. Celá oblast vizuální kultury nepﬁímo s dopravní v˘chovou souvisí, a to tak, Ïe ãlovûk se od raného dûtství uãí vnímat vizuální znaky,
rozli‰ovat je a pﬁisuzovat jim urãité v˘znamy. Chce-li se stát uÏivatelem komunikací, musí se pak nauãit
urãit˘ ustálen˘ systém znakÛ a pﬁiﬁadit jim v praxi urãit˘ zpÛsob praktického chování. V tomto smyslu
je v˘tvarná v˘chova jist˘m pﬁedstupnûm v˘chovné práce s vizuálními znakov˘mi systémy a je tedy pro
pozdûji rozvíjenou dopravní v˘chovu nepostradatelná.

Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálnû obrazného vyjádﬁení (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty); porovnává je a tﬁídí na základû odli‰ností vycházejících z jeho zku‰eností, vjemÛ, záÏitkÛ a pﬁedstav
❍ v tvorbû projevuje své vlastní Ïivotní zku‰enosti; uplatÀuje pﬁi tom v plo‰ném i prostorovém
uspoﬁádání linie, tvary, objemy, objekty a dal‰í prvky a jejich kombinace
❍ interpretuje podle sv˘ch schopností rÛzná vizuálnû obrazná vyjádﬁení; odli‰né interpretace porovnává se svojí dosavadní zku‰eností
❍ na základû vlastní zku‰enosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení, která samostatnû vytvoﬁil, vybral ãi upravil
·kolní v˘stupy: Ïák
zde by mûly b˘t ve vztahu k v˘stupÛm RVP ZV pojmenovány konkrétnû v˘stupy ·VP související s dopravní tematikou

●
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Oãekávané v˘stupy – 2. období
❍
❍

❍
❍

pﬁi vlastních tvÛrãích ãinnostech pojmenovává prvky vizuálnû obrazného vyjádﬁení; porovnává je
na základû vztahÛ (svûtlostní pomûry, barevné kontrasty, proporãní vztahy a jiné)
uÏívá a kombinuje prvky vizuálnû obrazného vyjádﬁení ve vztahu k celku: v plo‰ném vyjádﬁení
linie a barevné plochy; v objemovém vyjádﬁení modelování a skulpturální postup; v prostorovém
vyjádﬁení uspoﬁádání prvkÛ ve vztahu k vlastnímu tûlu i jako nezávisl˘ model
porovnává rÛzné interpretace vizuálnû obrazného vyjádﬁení a pﬁistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení,
která samostatnû vytvoﬁil, vybral ãi upravil

·kolní v˘stupy: Ïák
zde by mûly b˘t ve vztahu k v˘stupÛm RVP ZV pojmenovány konkrétnû v˘stupy ·VP související s dopravní tematikou

●

Uãivo:

Uãivo ve v˘tvarné v˘chovû je rozdûleno do urãit˘ch kategorií. V dal‰í ãásti textu se
u kaÏdé kategorie pokusíme upozornit na urãité vazby uãiva ve v˘tvarné v˘chovû na problematiku dopravní v˘chovy.
A/ Rozvíjení smyslové citlivosti
Tato ãást uãiva je zamûﬁena na explorativní ãinnosti, pﬁi kter˘ch jsou prozkoumávány jisté zpÛsoby
vnímání. Pro dopravní v˘chovu by mohly b˘t uÏiteãné takové ãinnosti, které jsou zamûﬁeny na bystﬁení
zraku, cviãení rozli‰ování vizuálních vjemÛ a na rozvoj vnímání prostoru.
B/ UplatÀování subjektivity
Subjektivita je ve v˘tvarné v˘chovû jedním z dÛleÏit˘ch fenoménÛ. Je podmínkou sdûlné tvorby.
V dopravní v˘chovû by v‰ak mohla b˘t na obtíÏ. Îáci se zde totiÏ musí uãit objektivnímu posuzování situací. V tomto smyslu by ve v˘tvarné v˘chovû rozvíjená subjektivita mohla vûci dopravní v˘chovy spí‰e u‰kodit. Je v‰ak velmi dobré, je-li subjektivita ve v˘tvarné v˘chovû pûstována, vûdût nûco o její podobû a dokázat ji rozli‰it od objektivních pozorování a hodnocení.
C/ Ovûﬁování komunikaãních úãinkÛ
Tato ãást uãiva v˘tvarné v˘chovy bude zﬁejmû pro dopravní v˘chovu velmi podnûtná. Existují v˘tvarné ãinnosti, které pﬁímo rozvíjejí dvoustrannou komunikaci (akce a reakce mezi dvûma jedinci) nebo i vícedimenzionální komunikaci (komunikace ve skupinû). Také úãastníci dopravního systému se sice ﬁídí obecn˘mi pravidly, ale ve skuteãnosti jsou to lidé s rozdíln˘mi povahami a s tímto faktem je tﬁeba také poãítat. Reakce jednoho ãlovûka na akci jiného má ve vyhrocen˘ch situacích vyhrocenou povahu. A tady je moÏné pﬁevést jistou zku‰enost z v˘tvarné v˘chovy do ﬁe‰ení dopravních situací (pûstování intuice, empatie, ohleduplnosti, vstﬁícnosti atd.).
Konkrétní námûty:
V¯TVARNÉ HRY ZAMù¤ENÉ NA ROZVOJ SENZIBILITY
Rozvíjení barevné senzibility
Hra spoãívá v pﬁípravû barevn˘ch ploch a jejich pouÏití v rozdíln˘ch barvách. Úkol zní jednodu‰e:
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pomaluj vût‰í kusy papíru rÛzn˘mi barvami a pak z tûchto barevn˘ch papírÛ vystﬁihni tvary podle toho,
jak cítí‰ urãitou barvu. Ve skupinû pak vytvoﬁte vût‰í kompozici ze vznikl˘ch barevn˘ch nepravideln˘ch
ploch a umístûte ji na stûnu, zem ãi na trávník do exteriéru ‰koly. Pozorujte tuto kompozici a zkuste se
pobavit o symbolice barev, o jejím historickém v˘voji. Vztáhnûte symbolické v˘znamy barev k praxi dopravní v˘chovy (ãervená varovn˘ signál apod.)
Rozvíjení vizuálního postﬁehu
Hra je zaloÏená na pozorování fotografie. Îáci nejprve popisují celou situaci na fotografii, snaÏí se
pﬁedpovûdût v˘voj zobrazené situace. Pak fotografii rozstﬁíhají a prostﬁednictvím koláÏe budoucí v˘voj
situace znázorní. Pro dopravní v˘chovu to mÛÏe b˘t pouãné z hlediska rozvoje empatického hodnocení
situace na komunikacích.
Dokreslen˘ film
Îáci pozorují krátk˘ film, ten je v nûjaké vyhrocené situaci zastaven a Ïáci pak malují nebo animují
kompozici, kterou utváﬁejí jako vizi pokraãování pﬁeru‰ené situace. Následuje rozhovor o jin˘ch moÏn˘ch v˘vojích dané situace, o jednání a povaze aktérÛ filmu. âinnost je zakonãena spoleãnou v˘stavou
prací a diskuzí o moÏn˘ch v˘vojov˘ch peripetiích znázornûn˘ch na obraze.
UPLAT≈OVÁNÍ SUBJEKTIVITY
Grafická reflexe nehody
Pozorování dopravní nehody na videu (s vynecháním jak˘chkoliv drastick˘ch zábûrÛ). Vyprávûní
o jejím prÛbûhu a následné zachycení nehody kresbou. Kresba mÛÏe mít nejrÛznûj‰í podoby – lze vyuÏít objektivní lineární kresbu, expresívní kresbu ‰rafurou, kombinované kreslíﬁské techniky, lavírovanou
kresbu (tu‰ová kresba rozm˘vaná vodou). Smysl tûchto kreseb je zachytit podrobnosti nebo celkovou atmosféru nehody, a tak varovat pﬁed jejími pﬁíãinami a následky.
Osobní komiks
Smyslem komiksu – kresby nebo malby v jednotliv˘ch polích je zachytit prÛbûh dopravní situace
a jejího v˘voje. Komiks se takto mÛÏe stát pﬁím˘m nástrojem dopravní v˘chovy.
Domalovaná fotografie
ÎákÛm je poskytnuta fotografie nûjaké dopravní situace, kde je naznaãena konfliktní situace, na kterou je tﬁeba reagovat. Reakce je pak provedena pﬁím˘m v˘tvarn˘m zásahem – koláÏí, malbou nebo kresbou. Tato reakce je odrazem pﬁedstavy Ïáka, jak by se dopravní situace mohla vyvíjet.
Ovûﬁování komunikaãních úãinkÛ
Kresba jako dialog
Zadání úkolu zní: jste úãastníci takové a takové dopravní situace, nakreslete sami sebe a se sv˘m kolegou zkuste komunikovat prostﬁednictvím kresby. Kresbou rozviÀte dialog mezi obûma partnery.
Kresbou zachyÈte vyﬁe‰ení dopravní situace.
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Malba jako reakce
Gestická malba je jedním z nejzajímavûj‰ích v˘tvarn˘ch vyjadﬁovacích prostﬁedkÛ. Co se t˘ká zobrazování dopravních situací pomocí gestické malby, slouÏí pﬁedev‰ím jako odreagování a vyjadﬁování
emocí.
Komunikaãní pole – prostorová tvorba
V rámci spolupráce v˘tvarné a dopravní v˘chovy lze vytváﬁet také prostorové objekty nebo instalace. MoÏnosti materiálov˘ch objektÛ ãi instalací jsou prakticky neomezené. Z v˘tvarn˘ch i nev˘tvarn˘ch
materiálÛ lze vytváﬁet celá mûsta, ãtvrti nebo jakési makety komunikací v krajinû. Dûti se pﬁitom pobaví i pouãí o komponování komunikací v rÛzn˘ch prostorech.
Je‰tû k v˘tvarné v˘chovû:
Rozpoznávání prvkÛ vizuálnû-obrazného vyjádﬁení
Vnímání, rozpoznávání a pojmenovávání prvkÛ vizuálnû-obrazného vyjádﬁení je základem v˘chovy
jako takové a i v˘chovy v˘tvarné. V dopravní v˘chovû je vizuální inteligence a schopnost vizuální komunikace a orientace nutná. Nelze si napﬁíklad pﬁedstavit, Ïe by se v dopravním systému pohyboval ãlovûk, kter˘ by si pletl tvary a barvy. Takov˘ jedinec (mÛÏe to b˘t tﬁeba ãlovûk handicapovan˘) je odsouzen˘ k tomu, aby mûl doprovod. V˘znamnou roli pﬁi vizuální orientaci v prostoru sehrává samozﬁejmû
zrak, ale i jiné smysly je tﬁeba rozvíjet. V tomto smûru by byla v˘tvarná v˘chova jak˘msi pﬁedstupnûm
dopravní v˘chovy, tato by pak mohla ve sv˘ch programech s dovednostmi nabyt˘mi prostﬁednictvím v˘tvarn˘ch ãinností poãítat. Z pﬁíprav na ﬁidiãské oprávnûní jasnû vypl˘vá, Ïe ﬁídit motorové vozidlo napﬁíklad nemÛÏe ãlovûk barvoslep˘. Barvoslepost v plném rozsahu se objevuje pouze ojedinûle, ale její
skryté projevy je moÏno rozeznat právû pﬁi v˘tvarn˘ch ãinnostech. Pomocí v˘tvarn˘ch aktivit je také
moÏno rozvíjet i jiné vizuální schopnosti neÏ pouze cit pro barvy. Lze pûstovat tzv. eidetickou pamûÈ –
Ïák nebo student si zapamatuje urãit˘ obraz a je schopen jej kreslíﬁsky, malíﬁsky nebo prostorovû reprodukovat. Pro dopravní v˘chovu to mÛÏe b˘t uÏiteãné napﬁíklad tak, Ïe podobn˘m zpÛsobem Ïák dovede
nakreslit mapu nebo plánek, podle kterého se lehce zorientuje v prostoru.
Projevy vlastní Ïivotní zku‰enosti
Z problematiky vztahující se k projevÛm vlastní Ïivotní zku‰enosti by mohlo b˘t spoleãné obûma v˘chovám zam˘‰lení se nad metodami pûstování vlastního úsudku. Úsudek je v obou v˘chovách rozvíjen
samozﬁejmû ponûkud jin˘mi zpÛsoby. Zatímco v dopravní v˘chovû je tﬁeba se zamûﬁovat na rychlé, bystré posuzování situací na ulici nebo na jin˘ch komunikacích, ve v˘tvarné v˘chovû jde spí‰e o pûstování
usuzování pozvolného a uváÏlivého. Jakákoliv forma rozvoje reflexe vlastní Ïivotní zku‰enosti je v‰ak
pﬁípravou pro utváﬁení schopnosti zhodnocování dané situace a rychlého rozhodování. Ve v˘tvarné v˘chovû se napﬁíklad pûstuje tzv. „interpretace obrazu“. Îáci se uãí pozorovat dûní na obraze a charakterizují situac, pﬁedstavovanou urãitou kompozicí. Hodnotí mimo jiné jednání postav a jejich zámûry, odhadují prostorové uspoﬁádání jednotliv˘ch prvkÛ kompozice a pozorují jeho pﬁípadn˘ v˘voj, t˘kající se
vzniku obrazu. To v‰e se jim mÛÏe hodit i v dopravní v˘chovû, kde je napﬁíklad orientace v prostorovém
uspoﬁádání nutn˘m pﬁedpokladem správného vyhodnocování a zvládání situace.
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Interpretace vizuálnû-obrazn˘ch vyjádﬁení
Pﬁesto v‰ak ve zpÛsobu interpretace vizuálnû vníman˘ch jevÛ v dopravní v˘chovû musíme b˘t obezﬁetní a opatrní a nelze zde danou situaci hodnotit zcela stejnû jako ve v˘tvarné v˘chovû. Pﬁedev‰ím nelze tuto interpretaci, podobnû jako je tomu ve v˘tvarné v˘chovû, ztotoÏÀovat s imaginací. Ta je v dopravní
v˘chovû neÏádoucí. Orientace v dopravû vyÏaduje jasn˘ úsudek a logická ﬁe‰ení situací. Pozorovací
schopnosti rozvinuté ve v˘tvarné interpretaci v‰ak mohou b˘t i v dopravní v˘chovû uÏiteãné.
Zapojení obsahu vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení do komunikace
Samotn˘ systém dopravních znaãek je obrazn˘m vyjádﬁením a také gesta, vykonávaná napﬁíklad pﬁi
osobním ﬁízení dopravní situace, jsou performativnû-obrazná. V tomto smyslu je tedy komunikace v dopravní v˘chovû více obrazná neÏ verbální, a tudíÏ s v˘tvarnou v˘chovou propojená.
Pojmenování prvkÛ vizuálnû-obrazn˘ch vyjádﬁení
Jak jsem jiÏ uvedla, od raného dûtství se dítû uãí v rámci pﬁed‰kolní v˘tvarné v˘chovy pojmenovávat
prvky vizuálnû-obrazn˘ch vyjádﬁení. Tato pojmenování pak uÏívá bûÏnû i v dopravní v˘chovû (trojúhelník, kruh, ãára atd.). Archetypální v˘tvarn˘ pÛvod tûchto prvkÛ je pak základem v˘znamÛ urãit˘ch tvarÛ a barev i v dopravní v˘chovû (napﬁíklad archetyp trojúhelníku vyjadﬁuje nestabilitu a jako dopravní
znaãení pak znamená varování atd.)
UÏívání a kombinace prvkÛ vizuálnû-obrazn˘ch vyjádﬁení
Jednotlivé prvky vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení jsou v‰ak ãasto ve v˘tvarné v˘chovû vnímány v urãit˘ch souvislostech, coÏ rozvíjí smysl pro kontexty vnímání. I tato zpÛsobilost mÛÏe b˘t pozdûji v dopravní v˘chovû zuÏitkována.
Porovnání rÛzn˘ch interpretací vizuálnû-obrazného vyjádﬁení
V‰echny v˘‰e zmínûné zku‰enosti rozvíjené v˘tvarnou v˘chovou jsou pﬁedpokladem rozvoje komparativní schopnosti, která je základem svobodného a zodpovûdného rozhodování.
Nalézání prostﬁedkÛ komunikace v sociálních vztazích
V˘tvarná v˘chova nesmûﬁuje pouze k sebevyjadﬁování – to je stejnû hodnotn˘m cílem jako rozvíjení
sociálních vztahÛ. Navazování kontaktÛ mezi jedinci i ve skupinû je ãast˘m námûtem v˘tvarn˘ch prací.
Dopravní systém je rovnûÏ odrazem komunikace a sociability. Chování jednotlivcÛ v dopravû odráÏí pﬁímo vztahy ve spoleãnosti, a tak lze napﬁíklad rozli‰ovat urãit˘ styl chování v dopravních systémech u jednotliv˘ch národností dle jejich povahy, podobnû jako je tomu v umûní. I tûchto vûcí je tﬁeba si v‰ímat
v obou v˘chovách.
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DoplÀující vzdûlávací obor: Dramatická v˘chova
Jedná se o doplÀující vzdûlávací obor. Jeho obsah b˘vá ve ‰kolách realizován formou samostatného
pﬁedmûtu nebo b˘vá zakomponován do ostatních pﬁedmûtÛ, zejména oboru (oblasti) âlovûk a jeho svût,
âesk˘ jazyk a literatura, V˘tvarná v˘chova…
Síla vzdûlávacího oboru spoãívá ve v˘uce proÏitkem, skrze nûjÏ Ïáci získají nové zku‰enosti a nové
vûdomosti, které pak spoleãnû pÛsobí na utváﬁení postojÛ a hodnotového Ïebﬁíãku u Ïáka. Ve vztahu
k dopravní v˘chovû jde pﬁedev‰ím o ﬁe‰ení modelov˘ch situací, vyuÏívání simulaãních her, rolov˘ch her,
práce s texty s dopravní tematikou – novinové, rozhlasové zprávy, televizní ‰oty, krásná literatura.
Oãekávané v˘stupy – 1. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozli‰uje herní a reálnou situaci, pﬁijímá pravidla hry, vstupuje do jednoduch˘ch rolí a pﬁirozenû
v nich jedná
❍ zkoumá témata a konflikty na základû vlastního jednání
❍ reflektuje s pomocí uãitele svÛj záÏitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního,
a rozhlasového)
·kolní v˘stupy: Ïák:
vstupuje do jednoduch˘ch rolí pro ztvárnûní reáln˘ch i herních situací s tematikou dopravní
v˘chovy
● zkoumá konflikty zapﬁiãinûné úãastníky dopravy
● reflektuje záÏitek z dramatického díla s tematikou dopravní v˘chovy
● rozpoznává témata a konflikty v situacích a pﬁíbûzích
●

Uãivo:

herní dovednosti – vstup do role (úãastníka silniãního provozu: chodce, cyklisty, osoby pﬁepravující se hromadn˘m dopravním prostﬁedkem…), sociálnû komunikaãní dovednosti –
domluva a spolupráce na pﬁípravû etudy, jejich nácviku i její prezentace pﬁed diváky, hledání námûtÛ a témat pro hrové ãinnosti ztvárnûní s problematikou dopravní v˘chovy, ﬁe‰ení modelov˘ch situací (poskytnutí první pomoci, pﬁivolání pomoci k nehodû, ﬁe‰ení konfliktÛ v hromadn˘ch dopravních prostﬁedcích…), dotváﬁení pﬁíbûhÛ z úhlu pohledu rozdíln˘ch postav…

Oãekávané v˘stupy – 2. období
V˘stup RVP: Ïák
❍ propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za úãelem vyjádﬁení vnitﬁních stavÛ a emocí vlastních i urãité postavy
❍ pracuje s pravidly hry a jejich variacemi, dokáÏe vstoupit do role a v herní situaci pﬁirozenû
a pﬁesvûdãivû jednat
❍ rozpoznává témata a konflikty v situacích a pﬁíbûzích, nahlíÏí na nû z pozice rÛzn˘ch postav,
zab˘vá se dÛsledky jednání postav
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·kolní v˘stupy: Ïák
● ztvární urãitou postavu podle její charakteristiky a podle svého vlastního pojetí
● konflikty ztvárÀující problematiku související s dopravní v˘chovou ﬁe‰í vstupem do role a jednáním dané postavy
● rozpozná témata a konflikty v pﬁíbûzích i bûÏn˘ch reáln˘ch situacích t˘kajících se dopravy
(nahlíÏí na nû z pozice rÛzn˘ch postav)
Uãivo:

herní dovednosti – vstup do role (úãastníka silniãního provozu: chodce, cyklisty, osoby pﬁepravující se hromadn˘m dopravním prostﬁedkem…), sociálnû komunikaãní dovednosti –
spolupráce v herních situacích, jejich nácviku i prezentaci, hledání námûtÛ a témat pro
ztvárnûní s problematikou dopravní v˘chovy, ﬁe‰ení modelov˘ch situací (poskytnutí první
pomoci, pﬁivolání pomoci k nehodû, ﬁe‰ení konfliktÛ v hromadn˘ch dopravních prostﬁedcích…), dotváﬁení pﬁíbûhÛ z úhlu pohledu rozdíln˘ch postav…
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SHRNUTÍ
MoÏná realizace dopravní v˘chovy na 1. stupni základní ‰koly
1) integrace do ostatních pﬁedmûtÛ
Velmi úzce souvisí s oblastmi âlovûk a jeho svût, Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její
aplikace, âlovûk a zdraví, âlovûk a svût práce…
Mezipﬁedmûtovou integraci je moÏné realizovat zejména formou tematické nebo projektové v˘uky.
2) vlastní pﬁedmût zamûﬁen˘ cílenû na hlub‰í poznání problematiky dopravní v˘chovy
Jeho realizace je vhodná zejména ve vûku, kdy Ïáci dosáhnou 10 let ve vztahu k v˘cviku cyklistÛ –
mÛÏe b˘t v uãebním plánu zakomponováno s dotací z disponibilních hodin, realizace pﬁedmûtu mÛÏe
probíhat napﬁíklad i jen jedno pololetí.
3) jako souãást prÛﬁezov˘ch témat
Zejména osobnostnû sociální v˘chova a mediální v˘chova.
4) zájmov˘ krouÏek

Obecné v˘chovné a vzdûlávací strategie pro v˘uku dopravní v˘chovy
na 1. stupni základní ‰koly
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

dopravní v˘chovu uãit pﬁedev‰ím prostﬁednictvím zku‰enosti a proÏitku Ïáka
pﬁi poznávání pravidel bezpeãnosti v dopravním provozu postupovat od poznání situace v nejbliÏ‰ím okolí k obecn˘m poznatkÛm
vyuÏívat co nejvíce vlastního zájmu Ïáka o poznání dané problematiky – projekty ÏákÛ
zapojit do procesu poznávání okolí – pﬁi získávání informací, ale i organizování rÛzn˘ch akcí
vyuÏívat v maximální míﬁe místní odborníky na danou problematiku
vyuÏívat v maximální míﬁe skuteãného reálného prostﬁedí i prostﬁedí k nácviku
sledovat dopravní situaci v okolí a problémy v ní vznikající, vést diskuse s Ïáky

Metody v˘uky:
❍
❍
❍
❍
❍
❍

projektová metoda jako komplexní metoda
metody dramatické v˘chovy – hraní rolí, modelové situace
metody kritického my‰lení
metody problémové
metody slovní: diskusní, v˘klad, brainstorming, vysvûtlování, rozhovor, metody práce s textem
metody názornû demonstraãní: pozorování, pﬁedvádûní ãinností, situací, demonstrace statick˘ch
obrazÛ, projekce
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❍
❍
❍

metody praktické: nácvik pohybov˘ch a pracovních dovedností, pracovní ãinnosti, grafické
ãinnosti
didaktické hry (pexesa, domina, specifické hry s dopravní tematikou…)
práce s poãítaãem – vyuÏití softwaru, animované pﬁíbûhy, www…

Organizaãní formy:
❍
❍
❍
❍
❍

v˘uka ve tﬁídû, odborné pracovnû
v˘uka mimo prostory tﬁídy: na dopravním hﬁi‰ti, v okolí ‰koly, na policii, v silniãním provozu…
vycházky
v˘lety, exkurze
v˘uka kooperativní, skupinová, individuální i frontální
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