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RVP ZV – zpracování pro účely vzdělávání v oblasti dopravní výchovy
Materiál vznikl důkladným rozborem upraveného RVP ZV. Je vytvořen pro pomoc pedagogům ve výchovně-
vzdělávacím procesu a při tvorbě ŠVP. Vzhledově kopíruje podobu RVP. Jsou zde vyznačeny upravené části RVP,
kam byla doplněna dopravní výchova (červený text). Dále byla vytipována vhodná místa, kam lze témata dopravní
výchovy do učiva i výstupů bez problémů zařadit (černý text).

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Charakteristika vzdělávací oblasti (Str. 37, 38)
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme…. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních
skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově).
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní pre-
venci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích,
včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědo-
mují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí 
k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, 
že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
MÍSTO, KDE ŽIJEME (Str. 39)
Očekávané výstupy – 1. období
žák
➢ ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
Učivo
❜ domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
❜ škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace

LIDÉ KOLEM NÁS (Str. 40)
Očekávané výstupy – 2. období
žák
➢ ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
➢ ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne
se na společném postupu a řešení 
Učivo
❜ chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emo-

cionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ (Str. 42)
Očekávané výstupy – 1. období
žák
➢ ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných 
➢ ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná;
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 
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Očekávané výstupy – 2. období
žák
➢ ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simu-
lujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své
chování jako chodec a cyklista
➢ ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Učivo
❜ osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, 
označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu dopravní značky; předcházení rizikovým
situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích
❜ přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového
volání, správný způsob volání na tísňovou linku

5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST (Str. 45)
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
❜ uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných
událostech i poznávání otázek obrany státu

5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI (Str. 49)
Očekávané výstupy
žák
➢ VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak
může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
➢ VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody
či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
Učivo
❜ zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dělba práce a čin-
ností, výhody spolupráce lidí

ČLOVĚK JAKO JEDINEC (Str. 49)
Očekávané výstupy
žák
➢ VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit
jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
➢ VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí
a vhodně koriguje své chování a jednání

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO (Str. 51)
Očekávané výstupy
žák
➢ VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 
➢ VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti 
a spolupráce při postihování trestných činů
Učivo
❜ protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; porušování
předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA (Str. 53)
Vzdělávání navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření 
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a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka i k
❜ potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví,
životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
❜ utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími
životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

5.6.1 FYZIKA
POHYB TĚLES, SÍLY (Str. 54)
Očekávané výstupy 
žák
➢ F-9-2-01 rozhodne, jaký druh  pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
➢ F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného pohybu těles
➢ F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
Učivo
❜ třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi
❜ výslednice dvou sil stejných a opačných směrů

ENERGIE (Str. 55)
Očekávané výstupy 
žák
➢ F-9-2-01 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní
prostředí
Učivo
❜ formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní energie; elektrická energie a výkon; výroba a přenos elek-
trické energie; jaderná energie, štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním
zářením
❜ obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

ZVUKOVÉ DĚJE (Str. 56)
Očekávané výstupy
žák
➢ F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření
zvuku
➢ F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
Učivo
❜ vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých
prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; pohlcování zvuku; výška zvukového tónu

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE (Str. 56)
Očekávané výstupy
Žák
➢ F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla
při řešení problémů a úloh
Učivo
❜ vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích; stín, zatmění Slunce a Měsíce;
zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle (kvalitativně); zobrazení lomem tenkou spojkou 
a rozptylkou (kvalitativně); rozklad bílého světla hranolem

5.6.2 CHEMIE
SMĚSI (Str. 57)
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Očekávané výstupy
žák
➢ CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění
Učivo
❜ voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody
❜ vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva

ORGANICKÉ SLOUČENINY (Str. 58)
Očekávané výstupy
žák
➢ CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů
průmyslového zpracování ropy
Učivo
❜ paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva 

CHEMIE A SPOLEČNOST (Str. 59)
Očekávané výstupy
žák
➢ CH-9-7-03 orientuje se v  přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí 
a zdraví člověka
Učivo
❜ chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, koroze
❜ hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti

5.6.3 PŘÍRODOPIS
BIOLOGIE ČLOVĚKA (Str. 61)
Očekávané výstupy
žák
➢ P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla
Učivo
❜ nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; závažná po-
ranění a život ohrožující stavy, epidemie
❜ životní styl – pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka

ZÁKLADY EKOLOGIE (Str. 62)
Očekávané výstupy
žák
➢ P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
Učivo
❜ ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení, chráněná území

5.6.4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE)
ČESKÁ REPUBLIKA (Str. 65)
Očekávané výstupy
žák 
➢ Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
Učivo 
❜ místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním regionům, základní
přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (poten-
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ciál x bariéry)
❜ Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, …

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE (Str. 66)
Očekávané výstupy
žák
➢ Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
➢ Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích
zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
Učivo
❜ cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůcky a přístroje;
stanoviště, určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností 
a výšek objektů v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, schematické náčrtky
pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů
❜ ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

5.7 UMĚNÍ A KULTURA (Str. 67)

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ (Str. 75)
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek
(sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje 
na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady
zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování 
při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i
sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je
velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poz-
natky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků.
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k
❜ ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvo-
jených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí

5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (Str. 77)
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
➢ VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů komunitě
➢ VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 
➢ VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mi-
mořádných událostí
Učivo
❜ ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy – prevence kardiovaskulárních a metabolick-
ých onemocnění; preventivní a léčebná péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
❜ dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých 
činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu
vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
❜ sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření
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vědomí vlastní identity
❜ seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání
problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání hodnotových pos-
tojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování
❜ psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech
❜ mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, 
empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace 
a kooperace v různých situacích, dopad vlastního jednání a chování

5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA (Str. 79)
1. stupeň
Očekávané výstupy 
žák
➢ TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje
v situaci úrazu spolužáka
➢ TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole 
i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
Učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
❜ význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
❜ bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV

2. stupeň
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ (Str. 80)
Očekávané výstupy
žák
➢ TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
Učivo
❜ hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředí, první pomoc při TV a sportu 
v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošetření poranění a odsun raněného

5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1
5.11 DRAMATICKÁ VÝCHOVA (Str. 90)
Očekávané výstupy – 1. období
žák
➢ DV-3-1-01 zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem
a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých
➢ DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně 
v nich jedná
➢ DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
➢ DV-3-1-04 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje prezentace
ostatních
➢ DV-3-1-05 reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního,
rozhlasového)
Očekávané výstupy – 2. období
žák
➢ DV-5-1-01 propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí 
vlastních i určité postavy
➢ DV-5-1-02 pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně 
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a přesvědčivě jednat
➢ DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá
se důsledky jednání postav
➢ DV-5-1-04 pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových
prostředků
➢ DV-5-1-05 prezentuje inscenační tvar  před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele
na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků 
➢ DV-5-1-06 reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní 
divadelní druhy

2. stupeň
Očekávané výstupy 
žák
➢ DV-9-1-01 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje základy hlasové hygieny a správného
držení těla
➢ DV-9-1-02 propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech doloží sou-
vislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých
➢ DV-9-1-03 rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní pravidla
a tvořivě je rozvíjí
➢ DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si
analogie mezi fiktivní situací a realitou
➢ DV-9-1-05 přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém při-
jímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku

5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA (Str. 92)
Charakteristika vzdělávacího oboru
Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova tvoří následující témata:
1. Mezilidské vztahy a komunikace.
2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
3. Pozitivní hodnocení druhých.
4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.
5. Komunikace citů.
6. Interpersonální a sociální empatie.
7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
8. Reálné a zobrazené vzory.
9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.

Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří:
Etické hodnoty
Sexuální zdraví
Rodinný život
Duchovní rozměr člověka
Ekonomické hodnoty
Ochrana přírody a životního prostředí
Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka

1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období
žák
➢ EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
➢ EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem
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o spolužáky
➢ EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých situacích
➢ EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
➢ EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

Očekávané výstupy – 2. období
žák
➢ EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace,
zvládá položit vhodnou otázku
➢ EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
➢ EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
➢ EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu
třídy
➢ EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné
reaguje asertivně

2. stupeň (Str.95)
Očekávané výstupy
žák
➢ EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
➢ EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si
zdravé sebevědomí
➢ EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
➢ EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá
práva
➢ EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
➢ EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
➢ EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
➢ EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací
➢ EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů
➢ EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy

5.10.3 FILMOVÁ/AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA (Str. 96)
1. stupeň
Očekávané výstupy – 2. období
žák
➢ FAV-5-1-01 experimentuje se samostatně vytvořenými výtvarnými prvky a vytváří pohybové efekty, ve své
tvorbě uplatňuje základy animace
➢ FAV-5-1-03 vytváří série fotografií a jiných statických vizualizací, následně s nimi experimentuje a využívá
možností technologií vytvářejících pohybový efekt

2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
➢ FAV-9-1-01 pracuje se základními prvky filmového záběru (velikost, úhel, obsah) a tvořivě je užívá
➢ FAV-9-1-02 v jednoduchých praktických cvičeních a námětech
➢ FAV-9-1-05 užívá barvu jako výrazový a dramaturgický prostředek pohyblivého obrazu při vlastní tvorbě 
a experimentování
➢ FAV-9-1-06 pracuje samostatně s jednoduchou kamerou (fotoaparátem) a ovládá její (jeho) základní funkce
pro svůj tvůrčí záměr

8



➢ FAV-9-1-08 uplatňuje jednoduché skladebné postupy a jednoduchý střihový program pro jednoduché filmové
vyprávění, využívá přitom materiál vlastní i zprostředkovaný
➢ FAV-9-1-09 zhodnotí význam základních sdělovacích funkcí a estetických kvalit obrazové i zvukové složky
audiovize a záměrně s nimi pracuje při natáčení i skladebném dokončování vlastního projektu
➢ FAV-9-1-11 přijímá po dohodě s ostatními členy týmu roli v tvůrčím týmu a aktivně ji naplňuje
➢ FAV-9-1-12 slovně i písemně se vyjadřuje k vlastnímu záměru a především jeho obsahové struktuře

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA (Str. 104)
6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet
praktické životní dovednosti.

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 
❜ vede k porozumění sobě samému a druhým
❜ napomáhá k zvládání vlastního chování
❜ přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
❜ rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti
❜ utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci
❜ umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)
❜ formuje studijní dovednosti
❜ podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
❜ pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým
❜ vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci
❜ vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů
❜ přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování
❜ napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, 
sociální a mravní rozvoj.

Osobnostní rozvoj 
❜ Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností za-
pamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium
❜ Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje 
psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah
ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí
❜ Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle;
organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení

Sociální rozvoj 
❜ Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima
druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce 
s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)

Morální rozvoj 
❜ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých
typů problémů a sociálních rolí  problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných 
na látku předmětů, problémy v seberegulaci 
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❜ Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí;
vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající 
a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích
všedního dne

6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (Str. 107)
Představuje syntézu hodnot, a to  spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj
kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti 
a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
❜ vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
❜ rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
❜ vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
❜ vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému  postoji v životě
❜ vychovává k úctě k zákonu
❜ rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
❜ učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti
❜ přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost
❜ motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabší

materiál zpracovala pro účely použití pedagogy ZŠ ve výuce
PaedDr. Lenka Frajerová
Studio Lines s.r.o.
studiolines@studiolines.cz
608 956450

v Praze
5. 3. 2013
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D o p r av n í  v ý c h o v a  -  p ř í m é  v z d ě l áv á n í  p e d a g o g ů  s  ž á k y

„Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování“

Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Do RVP ZV bylo doplněno dosud nedostatečně zastoupené téma – dopravní výchova. Dopravní 
výchova tak je povinnou součástí výuky s pevně stanoveným učivem a standardy. 
Vzdělávací program ukáže, jak uchopit ve školních i mimoškolních činnostech téma dopravní 
výchovy. Naučí pedagogy a pracovníky ve vzdělávání s tématem pracovat v souvislostech 
s ostatními předměty, jak jej zařadit do výuky a do volnočasových aktivit.
Program ukáže metody a formy práce v dané vzdělávací oblasti

Vzdělávací cíl
Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání se naučí používat metody a formy práce v oblasti do-
pravní výchovy a budou schopni ji zařadit do výuky a tím splnit výstupy a standardy RVP ZV.
Naučí se využívat kreativity a emocionality žáků i svojí vlastní. Získají nové poznatky, jak zvýšit
efektivitu a míru zapojení žáků do výuky. Poznají nové formy spolupráce mezi ročníky v rámci
ZŠ i mimo ni. Naučí se zařadit dopravní výchovu do výuky (a ŠVP) a uvědomí si její důležitost
pro jednotlivce i společnost.

Primární zaměření
Vzdělávací program se zaměřuje zejména na populární úspěšnou, avšak mnohdy opomíjenou
formu vzdělávání – zážitkovou pedagogiku. Ukáže tuto práci z praktického pohledu a využití.
Pedagogové si vyzkoušejí zážitkové lekce vést. Lekce jim budou předvedeny včetně jejich
přípravy a následných činností a využití v dalších hodinách výuky. Pedagogové se dozvědí, jak
pracovat s dětmi zážitkovou formou a jak tuto formu dále uplatňovat a využívat ji.

1. Zážitková pedagogika

2. Projektové vyučování

PaedDr. Lenka Frajerová
Studio Lines s. r. o.
Vyvýšená 528, 155 31 Praha 5

tel. +420 608 956 450
studiolines@studiolines.cz

www.studiolines.cz



1. Zážitková pedagogika
Scénáře pro zážitkové lekce

Prostředkem výuky dopravní tématiky ve všech ročnících ZŠ a MŠ se mohou stát zážitkové
lekce. Zážitková pedagogika pracuje s prožitkem jako prostředkem k ovlivňování jedince.
Zážitkové vzdělávání je učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení 
a společné překonávání úkolů a výzev. Předností zážitkového vzdělávání je rozvíjení tvůrčích
postupů, aktivní jednání, lepší vytváření neformálních vztahů a především intenzivní učení 
z prožitků namísto pouhého shromažďování informací.
Důležitou součástí zážitkového vzdělávání je zpětná vazba, která cíleně využívá principů
zkušenostního učení v návaznosti na prožité aktivity. Vytváří se prostor pro sdílení pocitů 
a otevřenou diskusi, která směřuje ke skutečnému pochopení příčin a následků problémových
situací, a využívá takové teoretické nástroje, které tento proces vedou k žádoucímu cíli.
Z těchto důvodů je použití formy zážitkového učení v oblasti dopravní výchovy vysoce efek-
tivní a žádoucí. Jedním z důvodů, proč k této formě přistoupit je fakt, že se učí obě skupiny 
najednou – ti, co zážitkovou lekci připravují, ale i ti, co se jich účastní jako diváci.

Předmět zážitkové lekce
Žáci zvoleného ročníku se naučí krátké scénky, které předvedou spolužákům z nižších ročníků. 
Se zážitkovou lekcí můžou navštívit i mateřskou školu v rámci zvyšování gramotnosti v oblasti
výchovy k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu.
Je žádoucí prezentovat ukázku lekce např. rodičům, zřizovateli školy, úřadům, pedagogům 
a žákům jiné ZŠ, apod. Předvedení může být součástí akcí školy, města, apod.

Nácvik scének
Texty i popisy scének jsou uvedeny dále u každého scénáře. Žáci se naučí krátké texty rolí 
ve scénkách. Na každou scénku jsou potřeba 2 až 4 žáci. Scének by se měli účastnit všichni
žáci ve třídě. Pro nácvik scének stačí jedna vyučovací hodina. Role jsou jednoduché – žáci
hrají chodce, cyklisty a vozidla. 

Pomůcky
K předvedení lekce je většinou třeba pouze vyznačit chodník, silnici, přechod či obrubník. Tyto
je možné nakreslit, vyznačit provázkem, pruhy papíru (např. toaletního) nebo v tělocvičně
nářadím. Žák hrající auto může např. držet volant z papíru, žák představující cyklistu drží řidítka
z papírové trubky nebo jiného materiálu. Je vhodné (ale není to nutné) vyrobit pomůcky v jiných
vyučovacích hodinách – např. při výtvarných nebo pracovních činnostech. Někdy je potřeba
drobné předměty (míč, sluchátka, apod.), které jsou snadno dosažitelné. 

Zážitková lekce (předvedení)
Zážitkovou lekci řídí pedagog zvoleného ročníku. Lekce se odehraje  ve třídě nebo v jiné míst-
nosti velikosti školní učebny. Je možné zahrát scénky i venku. Lekce trvá přibližně jednu vyučo-
vací hodinu. Pedagog pracuje se skupinou „herců“ – žáci zvoleného ročníku, kteří „divákům“
– žáci nižších ročníků, předvádějí připravené scénky s námětem daných témat dopravní
výchovy. Jedná se o komentované scénky.
Pedagog uvede scénku podle domluveného pořadí. Ve scénce herci předvedou situaci a v určité
chvíli pedagog herce přeruší (např. tlesknutím). Ti zůstanou ve fixní pozici a nastupuje diskuse
s diváky. Pedagog se vyptává diváků a vyzývá je k odpovědím. Dovede je ke správnému za-
končení scénky podle pravidel bezpečného chování v silničním provozu – pedagog shrne
správné odpovědi a s pomocí diváků řekne on nebo některý „divák“ hercům, jak mají scénku
opravit nebo dokončit. Výsledkem je zrušení fixní pozice herců (např. tlesknutím) a dokončení
scénky správným způsobem podle „rad“ diváků. Nezáleží na tom, zda některý herec chybuje.
Pedagog okamžitě využije situace ve prospěch uvedení a zdůvodnění správné varianty. Po každé



scénce by měl následovat potlesk. Scénky na sebe navazují a trvají maximálně 20 minut. 
Po poslední scénce následuje shrnutí.

Praktické herní činnosti
Tato část je doporučena zejména pro projektové dny a týdny školy. Avšak pedagog ji může 
zařadit za každou zážitkovou lekci. Záleží na času, který může lekci věnovat. Ve stejné třídě je
od začátku lekce připraven prostor se stanovišti, u kterých herci – žáci zvoleného ročníku,
vedou činnosti, které odpovídají námětům předvedených scének. Na stanovištích žáci samotní
zkoušejí předvést část nějaké scénky nebo můžou doplňovat věty, vyprávět o obrázcích, které
jim žáci – herci připraví, apod. Každý žák si vyzkouší v praxi to, co se před chvílí odehrávalo
ve scénkách – pravidla bezpečného a ohleduplného chování.
Po ukončení této fáze lekce následuje shrnutí – např. závěrečná krátká hra na postřeh 
či soustředění, rozdání možných odměn a rozloučení. 
Pro ověření znalostí a pochopení obsahu lekce (náplně scének) každý scénář uvádí několik
otázek. 

Výběr scének
Pedagog může z nabízených scének pro zážitkovou lekci vybrat jen některé. Volí podle svého
uvážení, podle potřeb a možností žáků, podmínek, času, apod. 
Podle přiložených scénářů si sám může další vytvořit nebo je přizpůsobit místním podmínkám 
v okolí školy, apod. Předvedení lekcí si může sám naplánovat podle zvoleného pořadí. Je ale
vhodné držet se překládaného pořadí, kde lekce na sebe obsahově navazují (jsou zohledněny
znalosti žáků).

Faktické informace
U každého scénáře je uveden heslovitě obsah lekce. Dále jsou představeny pojmy 
a nejdůležitější axiomy, které by žáci měli intuitivně poznat, neměli by se je pamětně učit. 
V oddílu s pomůckami je seznam rekvizit potřebných pro lekci. Každý scénář kromě detail-
ního popisu scének, rolí, dialogů, otázek a odpovědí, obsahuje i fakta. Jsou uvedena hned 
na začátku scénáře. Fakta se dotýkají dané lekce a jsou uvedena v heslech. Slouží jako pomůcka
pro pedagoga, aby nemusel informace hledat z jiných zdrojů. Neslouží pro pamětné učení
žáků nebo jejich testování. 

Kontrolní otázky
Na konci každého scénáře je uvedeno 10 kontrolních otázek. Nejsou určeny pro testování
žáků, ale mají sloužit jako prostředek ověření získaných znalostí, vědomostí a dovedností. 
Pedagog se má díky otázkám přesvědčit, jak žáci pochopili danou problematiku a odhalit pří-
padné nedostatky, na které se má ještě ve výuce zaměřit. Uvedené otázky může pedagog jakko-
liv pozměnit a doplnit. Je žádoucí zařadit mezi ně konkrétní problematiku školy, okolí, obce,
města či regionu.



Zážitková pedagogika - seznam lekcí

Lekce č. 1 - chůze
chůze po chodníku / chůze po silnici / chůze za snížené viditelnosti
cíl lekce
naučit bezpečnému chování na chodníku, silnici, běžně i za snížené viditelnosti

Lekce č. 2 - přecházení
přecházení silnice bez přechodu / po přechodu / se semafory / více jízdních pruhů / mezi zaparko-
vanými vozy / s jízdním kolem 
cíl lekce
naučit bezpečně překonat silnici bez přechodu, s přechodem, s jízdním kolem

Lekce č. 3 - světelné signály, policista
světelné signály pro chodce a cyklisty / křižovatka řízená policistou
cíl lekce
naučit rozeznávat světelné signály a bezpečně se jimi řídit, umět překonat bezpečně křižovatku řízenou
policistou

Lekce č. 4 - volný čas
bezpečná místa pro volný čas / cyklistický výlet / jízda ve skupině
cíl lekce
rozpoznat včas nebezpečí a bezpečná místa pro volný čas jako chodec i cyklista

Lekce č. 5 - cesta autem
nástup do auta / výstup / za jízdy / poutání bezpečnostními pásy 
cíl lekce
umět aplikovat pravidla bezpečné jízdy jako spolujezdec v autě

Lekce č. 6 - dopravní prostředky
na zastávce / na nástupišti / pravidla cestování
cíl lekce
umět aplikovat pravidla bezpečné jízdy jako cestující hromadnými prostředky

Lekce č. 7 - jízdní kolo
výbava kola / výbava cyklisty / chůze s jízdním kolem
cíl lekce
poznat výbavu cyklisty a jízdního kola pro bezpečnou jízdu, zvládnout pravidla chůze s jízdním kolem

Lekce č. 8 - cyklista v akci
cyklista na silnici / stezky pro cyklisty / jízda za snížené viditelnosti 
cíl lekce
osvojit si pravidla chování cyklisty na silnici a přednosti stezek pro cyklisty

Lekce č. 9 - dovednosti cyklisty
odbočování / objíždění / předjíždění / otáčení se
cíl lekce
osvojit si základní pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole

Lekce č. 10 - dopravní značky a křižovatky
druhy dopravních značek / přednosti v jízdě / kruhový objezd
cíl lekce
poznat základní dopravní značky a osvojit si bezpečné chování podle nich



SCÉNÁŘ

Zážitková lekce č. 1 - chůze

chůze po chodníku / chůze po silnici / chůze za snížené viditelnosti

1. obsah lekce
bezpečné chování na chodníku, silnici,
snížená viditelnost, oblečení, reflexní doplňky

3. pomůcky
barevné oblečení a doplňky (čepice, šátky,
šály, rukavice, boty, batohy, tašky, apod.),
odstřižky různobarevných látek, reflexní do-
plňky, oblečení s našitými reflexními doplňky2. pojmy

chodník, obrubník, chodec, zábradlí, snížená
viditelnost, reflexní doplňky

Chodci chodí po silnici vlevo proti při-
jíždějícím vozidlům. Jdou vždy za sebou.
Chodce na silnici musí být dobře vidět, nosí
proto barevné oblečení a reflexní doplňky.

4. axiomy
Po chodníku chodci chodí vpravo.
Chodci se na obrubníku nezdržují. 
Chodci si na chodníku nehrají, jsou ohledu-
plní.

5. fakta
Chodník
– chodec je ten, kdo jde pěšky, jede na bruslích, na koloběžce, na lyžích, skateboardu, vede
jízdní kolo
– po chodníku může jet cyklista mladší 10 let
– po chodníku chodci chodí vpravo, nehrají si, nestrkají se a nezdržují se na obrubníku
– chodci při chůzi nepoužívají mobilní telefon ani sluchátka
– zábradlí u chodníku slouží ke zvýšení ochrany chodců nebo zabránění přecházení silnice 
v tomto místě; chodci ho jinak neužívají, nehrají si na něm, nepřekonávají ho
Silnice
– krajnice je okraj silnice, někdy oddělený bílou plnou čarou
– dělicí čára je linie uprostřed silnice; plná nebo přerušovaná
– chodci jdou po silnici jen tehdy, není-li podél silnice chodník
– chodci jdou po levé krajnici (vidí přijíždějící vozidla) a sledují provoz kolem sebe
– chodci jdou raději vždy za sebou, vedle sebe smí jít nejvýše dva chodci - ne před zatáčkou,
na úzké nebo nepřehledné silnici, za snížené viditelnosti, apod.
– pro zvýšení viditelnosti chodci nosí pestrobarevné oblečení a reflexní doplňky 
– nejlépe je vidět barva bílá, žlutá; nejhůře je vidět barva červená, modrá
– reflexní doplňky – materiál, který odráží světlo, viditelný až na 200 metrů, nášivky, doplňky 
na oblečení, přívěsky, samolepky, pásky, „nažehlovačky“, součást oděvů
– reflexní doplňky umisťují na oblečení ke kolenům, na rukávy, na hrudník i záda, cyklisté 
i na přilbu a doplňky (čepice, rukavice, boty, batoh, taška, apod.)
– snížená viditelnost je situace, kdy obrysy i barvy zešednou, detaily jsou méně zřetelné 
a viditelnost do dálky je kratší
– snížená viditelnost je za svítání, stmívání, za šera, za mlhy, sněžení, deště a za tmy
– za snížené viditelnosti jdou chodci po silnici jen v krajní nutnosti a s velkou opatrností; vždy
musí mít reflexní doplňky

6. scénky a role s dialogy
U každé scénky je uvedena úprava „jeviště“ – silnice, chodník, apod. Pokud není uvedena, 

1.1. lekce



je totožná s minulou scénkou. Dále je uveden počet žáků – herců, pomůcky a jednoduše 
základní cíl předvedené scénky. Každý scénář obsahuje jednoduché instrukce pro pedagoga.

1. CHOVÁNÍ NA CHODNÍKU
chodník – obrubník – silnice
SCÉNKA 1 / 2 chodci – A, B / míč, sluchátka/
cíl: na chodníku jdeme bez sluchátek, na chodníku si nehrajeme
scéna: po chodníku jdou 2 děti, A hází míčem, B má sluchátka
dialog: A - „Jdeš dneska do toho kina?“ 

B - neslyší, má sluchátka a pohupuje se do rytmu hudby ze sluchátek
TLESK (fixace pozice)
– otázky: co je špatně, co by se mohlo stát, kdo se chová nebezpečně, proč 
– odpovědi: míč spadne do silnice, se sluchátky neslyší – nereaguje na okolí, nehoda
– jak je to správně: chůze bez sluchátek, s míčem ani jinak si na chodníku nehrajeme
TLESK (uvolnění pozice)
– A vezme míč do ruky, B sundá sluchátka
diváci zatleskají

SCÉNKA 2 / 5 chodců – A,B,C,D, E (neukázněný chodec) 
cíl: chodci chodí po chodníku správně vpravo
scéna: po chodníku jdou A a B chodci vpravo a C a D vlevo naproti nim, E kličkuje mezi nimi,
prodírá se, strká do nich
TLESK (fixace pozice)
– otázky: co je špatně, co by se mohlo stát, kdo se chová nebezpečně, proč 
– odpovědi: neukázněný chodec může porazit chodce, zranit, shodit do silnice
– jak je to správně: jít vpravo, nepřekážet, neutíkat, nestrkat, požádat o uvolnění cesty
TLESK (uvolnění pozice)
– scénka se hraje od začátku a chodec E jde vpravo s ostatními chodci
diváci zatleskají

SCÉNKA 3 / 1 chodec A, 1 auto
cíl: chůze po obrubníku je nebezpečná
scéna: A balancuje na obrubníku, kolem jede auto a troubí, A si sedá na obrubník
TLESK (fixace pozice)
– otázky: co je špatně, co by se mohlo stát 
– odpovědi: chodec sklouzne z obrubníku, spadne pod projíždějící auto, zraní se
– jak je to správně: jít vpravo po chodníku
TLESK (uvolnění pozice)
– chodec A jde vpravo po chodníku a kolem po silnici projíždí auto
diváci zatleskají

2. CHŮZE PO SILNICI
silnice – oba směry oddělené dělicí čarou
SCÉNKA 1 / 2 chodci A a B, 2 auta
cíl: chodci jdou po silnici za sebou
scéna: dvě auta jedou pomalu proti sobě, A a B jdou vedle sebe a povídají si, nesledují provoz
kolem sebe, auto předjíždí chodce a mračí se, troubí
TLESK (fixace pozice)
– otázky: co je špatně, co by se mohlo stát 
– odpovědi: úzká silnice, chodci jdou vedle sebe, musí sledovat provoz kolem, vyčnívají příliš
do silnice, auta se jim musí zeširoka vyhýbat, auto je může zachytit, zranit



– jak je to správně: jít za sebou, musí sledovat provoz kolem sebe, jít co nejvíce u okraje sil-
nice, po krajnici, využít chodník (jestliže u silnice je), zvolit bezpečnější cestu, než po silnici
TLESK (uvolnění pozice)
– chodci A a B jdou za sebou, sledují provoz, jdou u okraje silnice, auta jedou kolem, vyhýbají
se, usmívají se
diváci zatleskají

SCÉNKA 2 / 2 chodci A a B, 2 auta
cíl: chodci jdou po silnici vlevo, proti vozidlům
scéna: dvě auta jedou pomalu proti sobě, A jde po jednom okraji silnice ve směru auta – špatně
vpravo, B jde po druhé straně proti autu – správně vlevo
TLESK (fixace pozice)
– otázky: který chodec jde špatně, proč, co by se mohlo stát 
– odpovědi: chodec A nevidí, co se děje za jeho zády, nevidí přijíždějící auto, nemůže reago-
vat, nebezpečí míjení; chodec B vidí auto, řidič ví, že ho chodec vidí, bezpečnější, oba 
se můžou bezpečněji minout
– jak je to správně (demonstrujte na hercích): chodec na silnici musí mít přehled, musí vidět
blížící se auto
TLESK (uvolnění pozice)
– scénka se hraje od začátku, každý chodec jde po „své“ straně silnice, ale oba správně vlevo
proti autům, auta pomalu jedou, každý chodec se významně dívá na řidiče, oba se smějí
diváci zatleskají

SCÉNKA 3 / 2 chodci A a B, 2 auta / reflexní doplňky /
cíl: chodci na silnici musí být vidět (snížená viditelnost)
scéna: chodec A v tmavém oblečení v čepici a chodec B v barevném oblečení s batohem jdou
za sebou vlevo, auta v obou směrech
TLESK (fixace pozice) 
– otázky: co je snížená viditelnost, kdy nastává, kterého chodce vidí řidič lépe, proč, proč musí
být chodec vidět na silnici 
– odpovědi: vysvětlit sníženou viditelnost  – zhasnout, zatemnit nebo diváci přimhouří oči,
řidič musí chodce vidět, aby se mu bezpečně vyhnul; nosit pestré oblečení a reflexní doplňky
– jak je to správně (demonstrujte na hercích): chodec na silnici musí být vidět, diváci ukazují
na sobě, kdo je oblečen vhodně a kdo ne; pedagog rozdá reflexní doplňky a diváci je připevní
podle návodu na herce; herce A převlečou nebo mu dají reflexní doplňky
TLESK (uvolnění pozice)
– scénka pokračuje, chodci mají reflexní doplňky a barevné oblečení, auta pomalu jedou, řidiči
se usmívají
diváci zatleskají

7. otázky a úkoly
1. Po jaké straně chodí chodci po chodníku?
2. K čemu je určeno zábradlí na okraji chodníku?
3. Proč není bezpečné při chůzi po chodníku (a silnici) používat mobilní telefon či sluchátka?
4. Co je krajnice?
5. Po jaké straně chodí chodci po silnici a proč?
6. Mají chodci po silnici chodit za sebou nebo vedle sebe a proč?
7. Kdy a proč mají chodci nosit reflexní doplňky?
8. Proč se doplňkům pro zvýšení viditelnosti říká reflexní?
9. Kam reflexní doplňky umisťujeme?
10. Co rozumíme pojmem snížená viditelnost?



2. Projektové vyučování
Scénář projektových dnů, týdnů

Prostředkem výuky dopravní tématiky ve všech ročnících zejména ZŠ může být projektové
vyučování. Je sice náročnější na přípravu, organizaci i samotné provedení, ale jeho dopad 
je značný. A to zejména díky tomu, že metoda sama je založena na týmové spolupráci dětí 
a pedagogů. Při této metodě ztrácejí všichni zúčastnění ostych, nebojí se formulovat a klást
otázky, diskutovat, řešit problémy a využívat kreativitu svoji i ostatních. 
Využití projektových dnů a týdnů pro zařazení dopravní výchovy je velmi efektivní. Lze 
se věnovat jednotlivým tématům uceleně a detailně. Projektové dny a týdny by však neměly být
jediným prostředkem pro výuku dopravní tamatiky. Zejména v případě, kdy jsou projektové
dny zařazeny ojediněle v průběhu školního roku. Dopravní výchově by se měl pedagog s žáky
věnovat kontinuálně v průběhu celého školního roku. Projektový den by pak měl být spíše
shrnutím pravidelné školní práce v tématu dopravní výchovy.

Obsah projektového dne
Náplň projektového dne nebo týdne je třeba přizpůsobit podmínkám třídy, školy, hlavně 
vědomostem a znalostem žáků. Je třeba zohlednit již známé okruhy z dopravní problematiky 
a stanovit si témata ke získání nových vědomostí, dovedností a návyků. 

Druh činnosti projektového dne
Výuka v obasti dopravní výchovy by měla být založena na prožitku, zkušenosti a praxi. Proto
jsou vhodné právě projektové dny a je žádoucí v rámci nich využívat zejména zážitkovou ped-
agogiku a další praktické aktivity jako jsou průzkumy, ankety, pokusy, besedy, rozhovory 
a exkurze. Je žádoucí zaměřit se na spolupráci žáků v rámci vlastní školy, se spřátelenou školou
či mateřskou školou, s rodiči, místními organizacemi, domy mládeže, obecními úřady, apod. 

Ukázka zpracování projektového týdne pro 3. ročník ZŠ (lze rozdělit a zařadit po dnech)
Téma: Chodec na chodníku, silnici a při hře
Časová dotace: 2 až 4 vyučovací hodiny denně

Den 1.

Den 2.

Den 3.

Den 4.

Den 5.

obsah: přecházení silnice, pravidla bezpečného překonání silnice, přecházení po přechodu,
přecházení bez přechodu, využívání podchodů a nadchodů, přecházení se světelnými signály
činnosti: vycházka, pozorování, anketa mezi chodci, dramatizace, výtvarné zpracování – žáci
ve skupinách zpracují náčrtek okolí školy s bezpečnými a nebezpečnými místy pro přecházení

obsah: pravidla chůze po silnici, kdy chodec na silnici nepatří, co je snížená viditelnost,
bezpečnostní prvky pro chodce za snížené viditelnosti
činnosti: demonstrace daného tématu, pokus se sníženou viditelností a s viditelností barev,
pokus s baterkou a reflexními doplňky, zážitková lekce shrnující první tři projektové dny

obsah: chůze po chodníku, přecházení silnice, chůze po silnici, bezpečné a ohleduplné chování
chodců a ostatních účastníků silničního provozu, vztahy mezi všemi účastníky silničního
provozu, zodpovědnost a odpovědnost za své chování
činnosti: beseda s odborníky např. z řad policie, zápis na nástěnku (webový portál školy, školní
časopis, apod.), seznámení s výsledky besedy (žáci ZŠ, okolní školy, rodiče, samospráva, apod.)

obsah: volnočasové aktivity, sport a bezpečnost při hře, hřiště, obytné zóny, odpovídající 
dopravní značky, shrnutí obsahu všech projektových dnů
činnosti: rozhovor, hra, výtvarné zpracování, dramatizace, zážitková lekce – všechna témata,
předvedení lekce mladším spolužákům nebo v MŠ

obsah: kdo je chodec, pravidla chůze po chodníku, hra na chodníku, nebezpečí na chodníku,
zábradlí, ohleduplné chování k ostatním
činnosti: vycházka, pozorování, rozhovor, diskuse, skupinová práce – plnění úkolů



5. fakta (pouze hesla)

6. scénky a role s dialogy
– úprava „jeviště“, počet žáků – herců, pomůcky, základní cíl scénky, jednoduché instrukce pro pedagoga

Zážitková lekce č. .. – ......................................................................... 

............................................................................................................

1. obsah lekce 3. pomůcky

2. pojmy

4. axiomy



7. otázky a úkoly (pro práci na stanovištích a v hodinách)
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