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Průřezové téma – Místo, kde žijeme 



přecházení přes vozovku 

Pokud chci přejít přes vozovku mám několik možností jak 

bezpečně přejít a neohrožovat sebe ani jiné účastníky 

silničního provozu. 

Přechod pro chodce se 

semaforem. 

Přechod pro chodce. 

Přecházení přes vozovku bez 

přechodu pro chodce.  



přechod pro chodce se semaforem 

Pokud chci přejít vozovku postavím se na kraj vozovky 

u přechodu tak abych viděl na semafor.   

1/podívám se na semafor  

2/ čekám na zelenou 

3/ pokud svítí zelená, pro jistotu 

zkontroluji zda mi dávají přednost a 

začínám přecházet bez zbytečných 

průtahů 
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přechod 

Pokud chci přejít vozovku - nejlépe použiji přechod pro 

chodce.Dávám velký pozor na projíždějící auta. 

Zastavím na okraji  vozovky.   

1/ podívám se doleva 

2/ podívám se doprava 

3/ podívám se opět doleva 

4/ pokud je volno začínám přecházet 

bez zbytečných průtahů 



Přecházení mimo přechod 

Pokud chci přejít vozovku – a v dohledu není přechod 

pro chodce najdu přehledné a bezpečné místo na 

přecházení.Dávám velký pozor na projíždějící auta. 

Zastavím na okraji  vozovky.   

1/ podívám se doleva 

2/ podívám se doprava 

3/ podívám se opět doleva 

4/ pokud je volno začínám přecházet 

bez zbytečných průtahů 

5/během přecházení průběžně 

kontroluji provoz z obou směrů 



bezpečnost na autobusové zastávce 

Na autobusové zastávce je zvýšené nebezpečí srážky chodce a automobilů. 

Proto zde dbáme zvýšené opatrnosti a dodržujeme tato pravidla. 

Před nastoupením do autobusu čekám mimo 

okraj silnice. Čekám až autobus zastaví, otevře 

dveře.Dám přednost starším.Při nastupování 

se nestrkám a nekřičím.Pozdravím.  

Vystupuji klidně a jdu dostatečně daleko od 

krajnice. Čekám na odjezd autobusu. 

Nestrkám se a neběhám. 

Po odjezdu autobusu přecházím přes cestu tak 

jak všude jinde – snažím se použít přechod pro 

chodce. 



METODICKÝ LIST 

1. Učitel postupně prochází jednotlivé stránky s dětmi a doprovází slovem. Během výkladu nebo při opětovném 

prohlížení si žáci zkouší přecházení přes vozovku. Část dětí může dělat automobily, část chodce. 

Uvědomění si ze které strany přijíždějí auta. 

 

2. Díky jednotlivým stránkám si žáci popíší a vyzkouší jak přecházet v různých situacích. Vysvětlí si jak a proč 

se co dělá, aby žáci pochopili, logiku bezpečného přecházení vozovky. 

 

3. Žáci by měli s učitelem prodiskutovat – nejlépe vyzkoušet - přecházení vozovky v okolí školy. 

 

4. Hledáme společně místa, kde je nebezpečné přecházet  silnici. 

 



CITACE  (UVEDENÍ ZDROJŮ A PODKLADŮ) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/CZ-V07_P%C5%99echod_pro_chodce.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Praha%2C_Star%C3%A9_M%C4%

9Bsto%2C_N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Jana_Palacha%2C_p%C5%99echod_01.jpg/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Crosswalk_%28Boskovice%29.JPG

/640px-Crosswalk_%28Boskovice%29.JPG 

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2tVYBLtjFSm2PISg8jdvo4Kbk12u3U1CFnv-

mCr5ZaM6fEzu2 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUpcUnKTPZMZzvie8uc-

CBZKedN1Q_I9_ytv1ZZiXdMkSJs0uV 
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