
V pátek 13. 3. si rodiče žáků 2., 3. a 4.třídy ( až na 2 výjimky ) nevyzvedli sešity a pracovní 

listy, proto je nutné úkoly vypracovat buď na vytisknuté příložené přípravy, anebo do 

vlastních sešitů, či volných listů ) 

Vlastivěda  4  

1. Opakování – Jak cestujeme – napiš  

- Vyjmenuj nejznámější dopravní prostředky 

-  Pokud chceš odcestovat z Lipníka, které dopravní prostředky můžeš využít ? 

- Ve kterých městech české republiky se nacházejí letiště? 

2. Bezpečnost silničního provozu učebnice str. 32, 33 

- Přečti si text v učebnici 

- Dávej pozor na nebezpečné situace 

Nebezpečné situace, na co si dát pozor 

Pokud jdeš pěšky, jsi chodec 

Pokud jedeš na kole, jsi cyklista – účastník silničního provozu 

Chůze 

 Po chodníku, vpravo, ideálně širokém – někdy děti chodí po obrubníku nebo se cestou 

pošťuchují a tak mohou spadnout do silnice 

 Nejbezpečnější je chůze po stezce pro chodce, parkem nebo jinou trasou, co nejdále od 

silnice (případně ne u hlavních silnic) 

  

Přecházení 

 Vždy přecházet jen po přechodu pro chodce. Řidiči na přechodu chodce očekávají, mimo 

něj méně. 

 Rozhlížet se před i při přecházení 

 Rozhlížet se nejen ve směru silnice, na které je přechod, ale i do směrů navazujících silnic 

(např. za sebe) 

 Vždy navázat s řidičem oční kontakt a ujistit se, že zastaví 

 Přecházet vpravo, rychle, ale ne zbrkle, co nejkratší cestou přes silnici (kolmo) 

 Správně odhadnout rychlost a vzdálenost aut a čas pro bezpečné přejití silnice 

 Nepřecházet na červenou 

 Nepřecházet mezi auty 

Viditelnost 



 Reflexní prvky na oblečení i aktovkách (podzim a zima jsou kritické měsíce, kdy děti chodí 

do i ze školy za tmy nebo šera) 

 

 

Úkoly: 

 zopakuj a napiš na PL nebo do vlastního sešitu, či na volný papír 

1. Kdo nebo co řídí dopravu ? 

2. Jaké barvy má semafor, co znamenají ? 

3. Jak správně přecházíš vozovku ? 

4. Od kolika let můžeš sám na vozovku na kole, jaké vybavení musíš mít? 

5. Vymaluj dopravní značky a řekni, co znamenají, pak napiš. Pomůže ti 

učebnice. 

 

 



 

 


