
VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 4. 5. – 8. 5. 2020 

I. TŘÍDA: MYŠKY 

 

TÉMA: Stůj červená   PODTÉMA: Hlavně bezpečně 
 

 

Pohádka: 

Příběh Ondry 

Malý Ondra šel sám do školy. Byl už velký, a tak ho maminka nemusela do školy 

doprovázet. 

S maminkou šel vždy ráno ke školce, kam maminka vedla mladší sestřičku Klárku a 

Ondra se s nimi 

před školkou rozloučil a zbytek cesty pokračoval sám. Do školy už to měl naštěstí 

kousek. Dneska zrovna pršelo a dešťové kapky stékaly po Ondrově tmavě modré 

pláštěnce. Venku bylo ještě šero, protože o půl osmé ráno ještě v zimě šero bývá 

a navíc pršelo. Najednou mu někdo zabouchal na aktovku. 

„Uf! To jsi ty! To jsem se ale lekl, tohle už mi nikdy nedělej!“ přiznal svůj úlek 

Jakubovi, který ho dohonil. Je skvělé, že jdou spolu. Alespoň jim cesta rychle 

uteče. „Jakube, co to máš?“ udivuje se 

Ondra. Jakub má nad každým kolenem svítící náramek. „To jsou přece reflexní 

prvky! Když na ně posvítíš baterkou, krásně září do dálky. Dala mi je maminka. Prý 

když je v zimě ráno šero, je dobré, abych byl vidět. Auta totiž v šeru často malé 

děti přehlédnou a může se stát nehoda. Když jede auto, svítí světly, která rozzáří 

moji odrazku! To je, co? A to není všechno. Další mám vzadu na aktovce!“ 

Rázem stojí na přechodu. Rozhlíží se, jestli nejede auto. Jede! Zleva. Ale je ještě 

daleko a kluci už vidí, jak řidič zpomaluje. To proto, že kluky viděl už z dálky, 

protože světla jeho auta opravdu rozzářily Jakubovy reflexní pásky a řidič rychle 

zpozoroval děti stojící na přechodu. Když zastavil před přechodem, kluci se ještě 



rychle rozhlédli a přešli rychle silnici. „Vidíš?“ říká Jakub. „Taky bys měl poprosit 

maminku o takovou odrazku. V té tmavomodré pláštěnce vypadáš jak bubák a nejsi 

vůbec vidět“. 

Měl pravdu. Kdyby nešli spolu, pan řidič by Ondru mohl přehlédnout. Kdyby mu 

Ondra vběhl do cesty, mohlo by se stát velké neštěstí. Ondra však nezahálel a 

hned odpoledne maminku o reflexní pásky požádal. Vysvětlil jí, že by je moc chtěl, 

protože dokáží zachránit život. 

Dětí se zeptáme, o čem příběh vyprávěl.  

Ukážeme si, že lidé bez reflexních prvků jsou za snížené viditelnosti špatně vidět.  

 

 

 

 

Zdroj: https://www.detivdoprave.cz/ 

 

 

 



Píseň s doprovodným tancem: 

Na hop, hop, hop skáčeme, poté ukazujeme příslušné strany a ruce v bok.  

Na první sloku rytmicky pokrčujeme kolena do polodřepu, na  

Druhou sloku následujeme text.  

Ruce nad hlavu, bradu nahoru a zároveň ruce dolu, výskok do výšky, tři skoky a 

ukazovaní stran, ruce v bok.  

Třetí sloka – dupání nohou, tlesknutí dlaněmi, klepnutí na kolena.  

Tři skoky a ukazovaní stran, ruce v bok. 

 

Text: 

Hop, hop, hop, vpravo, vlevo, v bok.  

Poskakujte všichni s námi, panďuláčku mezi námi,  

hop, hop, hop, vpravo, vlevo, bok. 

Hop, hop, hop, vpravo, vlevo, v bok.  

Vystrč ruce, zdvihni hlavu, vyskoč s námi panďuláku, hop, 

hop, hop, vpravo, vlevo, v bok. 

Hop, hop, hop, vpravo, vlevo, v bok. Nohou dupni, dlaní tleskni, na kolena rychle 

klepni, hop, 

hop, hop, vpravo, vlevo, v bok. 

https://www.detivdoprave.cz/vyukova-videa/ 



Říkanka: 

Chodíme si po světě,  

Přes města a přes vesnice, 

Tahle se mi líbí moc, 

jmenuje se …  

… skákanice (skáčeme) 

… dupanice (dupeme) 

… točenice (točíme se) 

 necháme děti ať vymyslí další 

pohyb 

 

Co by měly děti vědět o přecházení silnice!!! 

 Komunikaci byste měli přecházet v místě, kde dobře vidíte do obou stran a 

můžete se bezpečně rozhlédnout.  

 Přednostně volte místa s přechody pro chodce.  

 Při rozhlížení před vlastním přecházením komunikace se nejprve rozhlížejte 

vlevo, poté vpravo, a nakonec znovu vlevo.  

 V průběhu přecházení udržujte stálý kontakt se silničním provozem.  

 V první půlce přecházení je to levá strana, těsně před dělicí čárou 

kontrolujte pravou stranu, se kterou udržujte oční kontakt po zbytek času 

přecházení.  

 Při přecházení volte nejkratší trajektorii a nikdy neběhejte.  

 Dětem vysvětlete, že pokud by běžely, ztratily by oční kontakt s okolím a 

nesledovaly by potenciální nebezpečí.  

 Komunikaci vždy přecházejte svižným krokem a v průběhu přecházení se 

nevracejte.  

 Pokud budete přecházet komunikaci v místě, kde máte překážku ve výhledu, 

například zaparkované auto, nejprve se rozhlédněte, zdali nejde komunikaci 

přejít v místě jiném.  

 Pokud je situace nevyhnutelná, přibližte se až na okraj překážky, abyste 

dobře viděli do obou stran a pokračujte podle již zmíněného postupu.  

 

 



 Urči, na kterém obrázku chlapec správně přechází 

 Obrázek vybarvi 

 

 



Bezpečné místo pro hru 

 Děti by měly vědět, že hra patří na bezpečné místo – domů, na zahradu, do 

parku, na hřiště.  

 V žádném případě by si děti neměly hrát venku, na chodníku.  

 Velmi nebezpečná je hra na chodníku u pozemní komunikace, i když ji děti 

často vyhodnocují jako bezpečnou, protože jsou hodné a nezlobí.  

 Kreslení křídami na chodník, skákání panáka, to vše jsou aktivity, které by 

se neměly na běžných chodnících vyskytovat.  

 Výjimku tvoří obytná zóna, kde si děti mohou hrát i v celé šíři komunikace.  

 Děti často tuší, že hra s míčem může vyústit v nebezpečnou situaci, kdy míč 

letí do komunikace a dítě běžící za ním může být sraženo projíždějícím 

vozidlem. Často si ovšem neuvědomují, že obdobná situace může nastat 

nejen s míčem, ale i s jiným předmětem.  

 Letící bankovka nebo běžící pes bez vodítka, může způsobit stejnou nehodu, 

jako běžící dítě za míčem.  

 Dítě musí vědět, že pro jakékoliv předměty se do silnice neběhá, i kdyby 

měly nedozírnou hodnotu, hodnota života je vyšší.  

Špatně:      Správně: 

 povídejte si o tom, co dělají děti na obrázcích, co mají na sobě, jakou 

barvu má auto, co je nahoře, dole, vlevo a vpravo atd. 

https://www.detivdoprave.cz 



Vzdělávací nabídka: 

 znát základní a vedlejší barvy (co znamená červená),  

 uvést děti do problematiky dopravy, prohlubování znalostí o dopravních 

prostředcích,  

 pozorování dopravních situací na silnici a ulici, modelové situace (dopravní 

hřiště), seznámení dětí se zásadami bezpečnosti a základních pravidel 

silničního provozu (značky, semafor, přechod, reflexní vesty, terčík),  

 učení dětí k pohotové reakci na smluvený signál,  

 orientace v prostoru a mezi překážkami, postupné prozkoumávání 

pohybových možností lidského těla, chůze, běh, skok,  

 seznamování dětí s netradičním výtvarným materiálem (výroba dopravního 

prostředku),  

 seznámit děti s rozdíly dopravních prostředků ve velkoměstě, městě a na 

vesnici. 

 


