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Sešit pro I. třídu

Na 1.straně si připomeneme, že červená a zelená
jsou v silničním provozu důležitými barvami, proč
tomu tak je, a procvičíme si přiřazování těchto
barev, které nás dovedou až k semaforníčkům –
průvodcům tímto sešitem.

2. strana je zaměřena na získání jistoty při rozlišo-
vání základních směrů: vlevo, vpravo, vpřed a vzad.
Poslouží k tomu hra, při níž děti podle pokynů uči-
tele musí dojít k jednomu ze tří daných cílů.

Na 3. straně se pokusíme
zjistit, kdo je a kdo není
chodec – už proto, aby-
chom věděli, na co si jako
chodci budeme muset
v silničním provozu dávat
pozor.

4. strana připomene, že
na silnicích se můžeme
setkat s leckým a lecčím.
A měli bychom zjistit, jak
je kdo rychlý a pomalý...

...a na 5. straně také jak je
kdo velký a těžký. Připo-
meneme si, že i velké
předměty se zdají být
v dálce malé a bezpečné,
a na obou stránkách si
s použitím vystřihovacích
obrázkových karet může-
me zazávodit v rychlosti
i zkusit odhadnout, kdo je
nejtěžší.



Na 6. a 7. straně si ujasní-
me, kdo patří na chodník
a kdo na vozovku a může-
me přemýšlet, co by stalo,
kdyby to někdo popletl. 
K tomu nám mohou zase
posloužit obrázkové karty,
anebo si můžeme vybarvit
obrázek.

Jak to vlastně s těmi 
barvami je? Na některých
obrázcích na straně 8
se zvířátka a děti do barev
úplně schovaly. Pomůžeme
si pastelkami a poradíme
dětem s oblečením.

Na straně 9 nás semafor-
níčci pozvou k sobě na
návštěvu a předvedou, jak
pracují. 

Na straně 10 a 11 nás
semaforníčci seznámí se
svou dobrou známou –
zebrou, která se nám při
přecházení ulice stane
dobrou kamarádkou.
S obrázkovými kartami si
můžeme vyzkoušet, jak to
na takové zebře chodí. 



Kamarádka zebra ale na
všech cestách být nemů-
že. Na straně 12 si řekne-
me, jak přejít silnici, když
tu zebra není. Zase nám
pomohou karty.

Strana 13 nám naznačí,
jak můžeme vyzrát na
auta – v jejich blízkosti
totiž pro nás chodce bývá
dost nebezpečno.

Na straně 14 a 15 si
budeme povídat o tom,
jak se dostáváme do školy
– někdo třeba autobusem,
jiný s tátou v autě. Bude-
me se dívat, jak se kdo
přitom chová, a zapře-
mýšlíme, jestli se toto
chování bude líbit i ostat-
ním. A zkusíme si na
obrázcích předvést,
k čemu mohou být dobré
dětské sedačky a pásy
v autě.

Na 16. straně si nakonec vyzkoušíme náš bystrozrak
a ostrovtip a dokážeme, že se jako chodci neztratí-
me.

Na předposlední straně obálky si ukážeme některé
dopravní značky, které bychom měli znát, i proto, že
mimo jiné ukazují místa, kam za námi auta nemohou.

Celá vnější strana obálky slouží jako hrací plán pro
hru, při níž si s figurkami a hrací kostkou z Člověče,
nezlob se můžeme vyzkoušet, jak by měla vypadat
naše cesta do školy.



Tento sešit nás povede po stopách hrůzostrašného
a zlověstného Baf, které si libuje v přípravě nepří-
jemných a hlavně nebezpečných překvapení – i pro
chodce a jiné účastníky silničního provozu. 

Hned na 1. straně si připomeneme, jak nás přechá-
zení učila kamarádka zebra. Ale protože někteří
neposlušní řidiči se snaží vyhovět našeptávání Baf,
příkazy zebry nedodržují. Dostat se na druhou stra-
nu silnice tak může být docela složitá záležitost.
Naučme se proto zamyslet se, jestli ta námaha
vůbec stojí za to.

Na 2. a 3. straně se
seznámíme s panem
Bílým a jeho rodinou
a poznáme jeho modré
značky. Objeví se i tajem-
ný pan Černý, který znač-
ky pana Bílého škrtá – co
to asi znamená? 

Na 4. a 5. straně se mluví
o nebezpečí z nepozor-
nosti, která je pro zlověst-
né Baf dobrou příležitostí
provádět alotria. Ukážeme
si, že ledasco mohou
zachránit různé ochranné
pomůcky, někdy ale nez-
bývá nic jiného, než se
dobře dívat kolem sebe –
zlověstné a zlomyslné Baf
totiž může číhat všude.

Sešit pro II. třídu



6. strana nám ukazuje, jak
správně chodit tam, kde
není chodník. Z přílohy si
vystřihneme i chytrý obrá-
zek, na kterém si to před-
vedeme. Ať ho přehneme
nebo otočíme jakkoli, vždy
jdou děti po správné stra-
ně.
Jak to udělat, aby se
všichni vešli na úzkou sil-
nici? Různé možnosti naj-
deme na straně 7, jen
jedna je ale správná.

Strana 8 nabízí malé opa-
kování, jak přecházet se
zebrou a semaforníčky.
Obrázky se liší jen v drob-
nostech, které ale mohou
být velmi důležité.

Obrázky na straně 9 před-
stavují různá místa na sil-
nicích mimo město. Naším
úkolem je vybrat ta místa,
kde je přecházení bezpeč-
né a vysvětlit, proč je jinde
nebezpečno.

Na straně 10 a 11 si opět
budeme hrát s barvami
oblečení. Z přílohy vystřih-
neme a slepíme postavič-
ky a zkoušíme je přikládat
k obrázkům. Jaké barvy
jsou tedy vhodné do jaké-
ho počasí? Pomůžeme
dětem vybrat ze skříně
správné oblečení do
nevlídného počasí a nako-
nec si vybarvíme obrázek.



Koleje má zlověstné Baf
rádo – tam je totiž pro
chodce hodně nebezpeč-
no. Na stranách 12 a 13
si o tom, jak se správně
chovat u kolejí , budeme
povídat. Ukážeme si také,
kdy se na koleje nesmí
a jak to poznáme.

Na silnicích jezdí někdy
také auta se zvláštním
modrým blikajícím světlem
a s houkačkou. Na stra-
nách 14 a 15 si o nich
budeme povídat – kdo
v nich jezdí, proč někdy
jedou hodně rychle a co
uděláme, když je na ulici
potkáme.
A nakonec také, jaká tele-
fonní čísla musíme znát,
abychom jejich pomoc
přivolali.

Zlověstné Baf, které si libuje v překvapení a nebez-
pečí, nechalo své stopy téměř na každé straně
sešitu. Znovu sešit prolistujeme, najdeme stopy Baf
a řekneme si, jaké nebezpečí v daných situacích
chodcům a dětem hrozí.

Na předposlední straně obálky se dozvíme, že ve
třetím díle na nás čeká pan Žlutý, zjistíme, kdo je
tajemný pan Černý, a jak je to s pánem v uniformě,
který smí cvičit uprostřed křižovatky.

Vnější strany obálky opět tvoří herní plán závěrečné
hry. Hrajeme s hrací kostkou, úkoly pro hru najde-
me na kartičkách v příloze.



Pracovní sešity Vogel pro dopravní výchovu byly vytvořeny v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní školy a v tomto rámci jsou určeny především
pro začlenění do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ta je zaměřena na seznáme-
ní dětí s jejich okolím, pohyb v něm a na uvědomění si možných nebezpečí a rizik,
která dětem mohou v okolním prostředí hrozí. Zároveň by děti měly dospět k pozná-
ní, že mají-li se ve složitém systému, jakým silniční doprava je, bezpečně pohybovat,
je třeba dodržovat určitá pravidla. Přitom bychom neměli zapomínat ani na toleran-
ci, ohleduplnost a především na to, že volba správného a účelného chování
v různých situacích je nakonec vždy na každém jednotlivém účastníku silničního pro-
vozu. Základním cílem proto je, aby děti přijaly za své vědomí, že dodržování pravi-
del je v jejich vlastním zájmu – pro jejich vlastní bezpečnost, zdraví a život.

Oba pracovní sešity, které jsme Vám představili,  jsou součástí rozsáhlejšího nakla-
datelského projektu pro dopravní výchovu chodců v prvním období (I. - III. ročník ZŠ)
I. stupně základního vzdělávání, v další fázi by měla být hlavním tématem příprava
cyklistů.

Pokud se rozhodnete pro naše sešity, obraťe se prosím na Miloslavu Korbelovou,
tel.: 225 351 402, e-mail: miloslava.korbelova@springermedia.cz. S ní si můžete
dohodnout zajímavé množstevní slevy při nákupu většího množství publikací, pří-
padně další podrobnosti jako dodání apod. Objednávat můžete i na těchto interne-
tových stránkách prostřednictvím e-mailové objednávky, a zároveň se na nich může-
te seznámit s profilem nakladatelství a jeho dalšími publikacemi z oboru silniční
dopravy.

Přehrát písničku „Želví ragtime“



