
Bezpečnost 
 
Děti jsou součástí dopravy a měly by mít před nástupem 
do školy tyto znalosti: 
 

 
Chodec 

• Ví a umí bezpečně přecházet na přechodu pro chodce řízeném 
semaforem i bez semaforu. 

• Ví a umí bezpečně přecházet přes silnici bez přechodu pro chodce. 

• Pozná a ví, jaké světelné signály semaforu pro chodce povolují přejít a 
které přikazují „stát“. 

• Ví a umí se bezpečně pohybovat po chodníku. 
• Ví a umí se bezpečně pohybovat po silnici a na vlakových přejezdech. 

 
 

Cyklista, bruslař nebo jezdec na koloběžce nebo na skateboardu 
• Zná a používá ochranné vybavení a zná jeho význam. 

• Ví, kde je bezpečné se na těchto dopravních prostředcích pohybovat. 
• Ví, kde na nich nesmí jezdit. 

• Zná a dodržuje základní dopravní pravidla. 
• Ví, jak se pohybovat na chodníku, na přechodu pro chodce, na 

cyklostezce. 
• Zná význam základních dopravních značek a řídí se jimi. 

 

 
Spolujezdec v autě 

• Ví, jak se správně a bezpečně nastupuje a vystupuje z vozidla. 
• Ví, proč je důležité používat bezpečnostní pásy. 

• Ví, že nesmí rušit řidiče a jak se má chovat v roli spolujezdce. 
 

 
Cestující v hromadném dopravním prostředku 

• Zná a dodržuje pravidla pro cestující ve veřejných dopravních 
prostředcích. 

• Ví, proč je důležité se za jízdy pevně držet nebo sedět. 
• Chová se bezpečně při čekání na zastávce. 

• Ví a umí bezpečně nastoupit a vystoupit. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Semafor  

Cíl: Znát význam semaforu (bezpečnost), umět přecházet podle 

světel na semaforu 

Zeptáme se dětí, který ze semaforů je pro chodce a který pro řidiče. 

Společně s dětmi vybarvíme světla semaforů správnými barvami. 

Semafory porovnáme. Zdůrazníme význam světel a pravidla pro 

přecházení na semaforu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Dopravní značky 

 Cíl: Znát a pojmenovat základní dopravní značky.      

 

 

 



 

 

 



Stopy  

Cíl: Znát různé dopravní prostředky a kde se pohybují. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Geometrické tvary, prostorová orientace  

Cíl: Znát základní barvy, umět určit a pojmenovat základní 

geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), určovat a 

znát základní pojmy prostorové orientace typu vpravo nahoře, 

vlevo dole atd. 

 

 

 

 



 

 

 



Bludiště – cesta domů 

 Cíl: Procvičení prostorové orientace a logického myšlení 

Děti hledají cestu do školy. Zdůrazňujeme pojmy zatočit vpravo, vlevo, 

pokračuj rovně.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ŘÍKANKY A BÁSNIČKY 

 

 

 

Říkanka: Jede, jede vlak 

 

Jede, jede vlak jako černý drak. 

Houká, kvičí, pára syčí 

zasyč také tak… 

 

Říkanka: Čím jezdíme do školky 

 

Čím jezdíme do školky, 

pro kluky a pro holky? 

Traktorem či minibusem, 

pěšky nebo polo klusem? 

Letadlem či ponorkou, 

autem, také motorkou! 

Hlavně pozor na dvě barvy: 

červená a zelená! 

Každé dítko ze školičky, 

dobře ví, co znamená. 

 

Pohybová říkanka: Semafor 

 

Pan semafor u kraje, rozhlíží se do kraje. 

(z rukou dalekohled, rozhlížíme se) 

I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje. 

(rozhlíží se okolo) 

Dává pozor veliký, na kabátě 3 barevné knoflíky. 

(rukou naznačíme na kabátu 3 knoflíky) 

Sotva blikne červená, roztahuje ramena. 

(jako panáček na semaforu) 

Říká: „Pozor! Musíš stát! Do silnice nevbíhat!“ 

(vztyčíme prst a hrozíme) 

Žlutý koflík kabátu, blikne autu ke staru. 

(z pěsti otevřeme dlaň, tak „blikneme“) 

Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky. 

(naznačíme chůzi). 

  



Hádanky o dopravních prostředcích 
 

 
 Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle 

jenom…(VLAK) 

 

 Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, 

jak pluje…(LOĎ) 

 

 Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba 

znají… (AUTOMOBIL) 

 

 Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… 

(LETADLO) 

 

 Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… 

(TRAMVAJE) 

 

 Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… 

(KOLE) 

 
 

 


