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Metodika

Slide 4: Přiřaď správně barvy a pokyn k semaforu - žák posouváním sestavuje semafor 
             a přidává k barvě správný pokyn.

Slide 5: Znáš čísla tísňového volání - žák přiřazuje posouváním číslo ke složce v 
             záchranném systému.

Slide 6: Přiřaď správný příkaz ke značce - žák posouváním správně pojmenovává příkazy 
             na značkách.

Slide 7: Jak přecházíme silnici? - žák určuje, které chování je na silnici správné, a které 
             špatné. Jednotlivé vzorce chování přesouvá pod značku  "správně" "špatně".

Slide 8: Rozděl dopravní prostředky podle druhu dopravy - žák přesouváním přidává
             jednotlivé dopravní prostředky do správných obdélníků. 

Slide 9: Druhy dopravy - toolkit - žák klepnutím zastaví obrázek a určí, zda se jedná 
             o prostředek osobní, hromadné nebo nákladní dopravy.



Stůj !
Připrav se !

Jeď !

Stůj !
Můžeš jít !

Přiřaď správně barvy a pokyn k semaforu pro 
auta a pro chodce. 



Znáš  čísla tísňového volání?
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Záchranná služba

Jednotné číslo tísňového volání



Pozor,
děti !

Dej 
přednost 
v jízdě!

Přechod 
pro 

chodce

Slepá 
silnice

Hlavní 
silnice

Stezka 
pro 

chodce a 
pro 

cyklisty

Stůj, dej 
přednost v 

jízdě!

Zákaz 
vjezdu

Přiřaď správný příkaz ke značce

ověř si správnost



co nejpomaleji

zbrkle
na nepřehledném místě

zdržuji vozidla

šikmo

bez rozhlédnutí

používám přechod pro chodce 

přímo
nezdržuji vozidla

rozhlédnu se vždy nejprve vlevo, 
vpravo a znovu vlevo

co nejrychleji

Špatně

Správně

Jak přecházíme silnici? 

na červenou vcházím do 
vozovky

přecházím na zelenou



Rozděl dopravní prostředky podle druhu 
dopravy

Pozemní Vzdušná Vodní



Druhy dopravy
Dopravní prostředky rozdělujeme dále na prostředky osobní dopravy, hromadné dopravy a 
dopravy nákladní. Dokážeš správně určit, do které kategorie patří tyto dopravní 
prostředky?



Pozor,
děti !

Dej 
přednost 
v jízdě!

Přechod 
pro 

chodce

Hlavní 
silnice

Stůj, dej 
přednost v 

jízdě!

Stezka 
pro 

chodce a 
pro 

cyklisty

Zákaz 
vjezdu

Slepá 
silnice

Pracoval jsi správně?



http://www.urbania.cz/dopravniznaceniazarizeni/dopravniznacky

http://www.gify.nou.cz

Použité zdroje

Galerie Smart notebook

http://www.urbania.cz/dopravni-znaceni-a-zarizeni/dopravni-znacky/zvyraznene/
http://www.gify.nou.cz/4us_lide.htm
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