
   
 

Silnice není hřiště 

Tematický integrovaný blok – ČERVENÁ TŘÍDA                                                      

Týden :  8. – 12. 3. 2021 

 

 

 

Cíle: 

- získávat vědomosti v oblasti dopravní výchovy 

- znát pravidla bezpečného chování na ulici 

- znát význam barev na semaforu 

- pojmenovat některé dopravní značky 

- orientovat se v prostoru 

- rozlišit a pojmenovat základní geometrické tvary 

- udržet pozornost, soustředit se 

- zdolávat různé překážky, být pohybově aktivní 

- rozvíjet a zdokonalovat jemnou motoriku 

 



Poznávání: 

Posaďte se s dětmi a povídejte si s nimi. Položte jim několik otázek. 

 Jak se máme chovat jako účastníci dopravního provozu na silnici a na 
chodníku? 

 Uveďte příklad špatného chování a jeho důsledky v dopravním provozu. 
 Co je to dopravní nehoda? Jak se jako její účastníci máme zachovat. 
 Umíš zavolat rychlou záchrannou pomoc, policii, hasiče? 
 Co uděláme, než přejdeme silnici? 
 Znáš povolání policista? Co víš o jeho práci? 
 Znáš povolání záchranář? Co víš o jeho práci? 
 Kdybys mohl jet kamkoli a s kýmkoli, kam, s kým a proč by to bylo? 
 Co je mapa a k čemu slouží? 
 Jak se dopravuješ do školky? 
 Jsi připoután při jízdě automobilem? Sedíš v autosedačce? 
 Proč je důležité, sedět v autosedačce a být při jízdě připoután? 
 Dokážeš nám říct některá pravidla dopravního provozu pro cyklisty. 
 Jaká  je povinná výbava cyklisty? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lp4xW8EbQn4 

 

Na závěr si s dětmi přečtěte krátkou pohádku „O nemocné sanitce“ (příloha 1) 

 

Hudební a pohybové činnosti: 

Zacvič si  a zazpívej si s Míšou Růžičkovou na písničku „Sanitka“ a „Hasiči“. 

https://www.youtube.com/watch?v=-xOPK2BISlk 

https://www.youtube.com/watch?v=IklJxRN5px8 

Nebo postavte dětem domácí překážkovou dráhu. Děti si zahrají na malé hasiče 

a překážková dráha bude určena pro výcvik 

https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-

materstvi/641150/jak-vyrobit-v-obyvaku-prekazkovou-drahu-aby-se-deti-

nenudily 

 



Rozvoj předčtenářských dovedností: 

Zahrajte si s dětmi na mimozemšťany a hláskujte slova např. H-A-S-I-Č-I, 

A-U-T-O, S-E-M-A-F-O-R. Vybírejte slova vhodná k tématu. Úkolem dítěte je 

poznat hláskované slovo. Role si můžete vyměnit. 

 

Opakujte básničku z minulého týdne: 

Semafor 
 

Co máš dělat na červenou, 
když se kolem auta ženou? 
Na chodníku klidně stát, 
v jízdní dráhu nevbíhat. 

A když svítí zelená, 
co to, děti, znamená? 

Malí jako velicí, 
všichni přejdou silnici. 

 

Vyberte jedno libovolné slovo, které jste předtím hláskovali. Úkolem dítěte je 
vymyslet větu, která bude obsahovat dané slovo. 

 
Náměty na výtvarnou a pracovní činnost: 

 



Vyrobte si s dětmi semafor. Budete potřebovat roličku od toaletního papíru, 

barevné papíry, nůžky, lepidlo. Pokud doma nemáte barevné papíry poslouží i 

bílá čtvrtka (papír), kterou děti vybarví. 

 

Rozvoj matematických dovedností: 

Tento týden se zaměříme na základní geometrické tvary. K nácviku nám 

pomohou dopravní značky. (viz.příloha 2) Společně s dětmi značky pojmenujte. 

Děti budou mít za úkol, ukázat vám značky ve tvaru kruhu, ve tvaru 

trojúhelníku, čtverce a obdélníku. 

Pokud máte možnost, pracovní list vytiskněte, děti ho rozstříhají a roztřídí podle 

zadaných kriterií.   

Například:  Čtverce a obdélníky na hromádku vlevo 

                   Trojúhelníky na hromádku uprostřed 

                   Kruhy na hromádku vpravo 

Na závěr položte doplňující otázky:  

Jaké tvary jsou ještě na obrázku? 

Jaký je rozdíl mezi čtvercem a obdélníkem. 

 

Grafomotorika: 

Tentokrát budeme trénovat svislé čáry. (viz.příloha 3) 

Kontrolujte správný úchop tužky. 

 
 

 



Příloha 1 

 

NEMOCNÁ SANITKA 

Aby se lékaři mohli ke svým nemocným nebo zraněným pacientům dostat co 
nejrychleji, musejí mít rychlý a spolehlivý vůz, který je dobře vybavený všemi 
potřebnými přístroji. Čas rychle utíká a i sanitky postupně stárnou. Ředitel 
rychlé záchranné služby proto rozhodl, že nadešel čas pořídit novou sanitku. 
Když ji dovezl a postavil v garáži mezi ostatní sanitní vozy, všichni sanitku 
obdivovali. Byla krásná, moderní a skvěle vybavená. Všichni z ní byli nadšení a 
nová sanitka si obdiv náramně užívala.  Vystavovala svou naleštěnou kapotu, 
předváděla měkké pérování a chlubila se moderní výbavou. Ostatní sanitky jí jen 
tiše záviděly. Když přišel na linku 155 telefonát a bylo potřeba rychle vyrazit 
k pacientovi, jako první byla na řadě pokaždé nová sanitka. Sotva se vrátila, 
vyrážela do terénu znovu. Některé sanitky vyjely jednou za týden a jiné zůstaly 
zaparkované v garáži jen pro případ, že by v jednu chvíli volalo o pomoc více 
lidí najednou. Nová sanitka byla zpočátku pyšná na to, že je o ni tak velký 
zájem, ale po pár týdnech už se cítila unavená. Převážela tolik nemocných lidí, 
až z toho sama onemocněla. 
Na služebně se rozezněl telefon s naléhavou žádostí o pomoc. Lékař s řidičem 
naskočili do nové sanitky a jako obvykle chtěli se zapnutou houkačkou plnou 
rychlostí vyrazit k pacientovi. Sanitka ale vyrazila pomaleji než obvykle. 
„Nedošel nám benzin?“ zeptal se opatrně pan doktor. 
„Nádrž je skoro plná,“ odpověděl řidič a snažil se sešlápnout plynový pedál. 
Nebylo to ale nic platné. A před cílem už se sanitka sotva ploužila. 
Když konečně dorazili na místo, pan doktor se okamžitě začal věnovat 
pacientovi a řidič sanitce. 
„Tak co?“ zeptal se pan doktor. Svému pacientovi podal potřebné léky a píchnul 
injekci proti bolesti. Naštěstí nebylo nutné převézt ho do nemocnice. 
„Vypadá to, že odtud už nikdy neodjedeme,“ prohlásil sklesle řidič sanitky. 
„Něco s ní je, ale nevím co.“ 
„Snad není taky nemocná?“ dělal si starosti pan doktor. Řidič se podíval na pana 
doktora a jeho kufřík s léky. Pan doktor ale zavrtěl hlavou. 
„Umím léčit lidi, ale ne sanitky,“ řekl omluvně. Aby se neřeklo, tak si 
nemocnou sanitku poslechl stetoskopem. Dobře slyšel, že sípe a kašle, ale 
nevěděl, jak ji má vyléčit. 
„Co teď?“ zeptal se řidič. 
„Na nosítkách ji sami dva nejspíš neodneseme,“ přemítal nahlas pan doktor. Oba 
bezradně stáli vedle své nemocné sanitky a přemýšleli, co by měli udělat. Jak jí 
pomůžou? 
„Mám nápad!“ vykřikl najednou pan doktor tak nahlas, až se řidič polekal. 



„Jaký?“ zeptal se řidič, když se z leknutí trochu vzpamatoval. 
„Můj kamarád měl kdysi odtahovou službu. Teď pracuje v kanceláři a odtahové 
auto mu leží na dvoře.  Třeba bychom na něj mohli sanitku naložit a odvézt ji do 
nemocnice.“ 
„Ale to vůbec není špatný nápad,“ pochválil lékaře řidič. „Musíme ji zachránit. 
Potřebujeme ji, protože má nejlepší výbavu. A navíc umí jezdit ze všech 
nejrychleji.“ 
Pan doktor zatelefonoval kamarádovi, který za pár chvil opravdu přijel. 
Společně sanitku naložili a odtahové auto jim posloužilo jako velká pojízdná 
nosítka.  Nemocnou sanitku se jim podařilo včas dopravit do nemocnice, kde už 
si s ní poradili. Pár dní v klidu a teple udělalo své. Sanitka se ze své nemoci brzy 
zotavila a znovu nabrala sílu. Mohla zase pomáhat při převozu nemocných a 
zraněných. Pacientům se opět dostalo rychlé péče se vším potřebným 
vybavením. A sanitka teď pomáhala ze všech sil. Těšilo ji vědomí, že kdyby 
bylo nejhůř, tak se i jí dostane rychlé pomoci. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Příloha 3 

 

 

 



Další přílohy 

 

 

 


