Implementace dopravní v˘chovy
do ‰kolního vzdûlávacího programu na Z·
2. stupeÀ Z·

Zastoupení dopravní v˘chovy do tematick˘ch okruhÛ jednotliv˘ch vzdûlávacích oblastí lze na 2.
stupni základní ‰koly pﬁipravit podle obsahového zamûﬁení oãekávan˘ch v˘stupÛ RVP ZV ve 3. období.
Jde o následující oblasti s více nebo ménû blízk˘mi vzdûlávacími obory:
● Jazyk a jazyková komunikace (ãesk˘ jazyk a literatura, cizí jazyk)
● Matematika a její aplikace (matematika a její aplikace)
● Informaãní a komunikaãní technologie (informaãní a komunikaãní technologie)
● âlovûk a spoleãnost (dûjepis, v˘chova k obãanství)
● âlovûk a pﬁíroda (fyzika, chemie, pﬁírodopis, zemûpis)
● Umûní a kultura (hudební v˘chova, v˘tvarná v˘chova)
● âlovûk a zdraví (v˘chova ke zdraví, tûlesná v˘chova)
● âlovûk a svût práce (ãlovûk a svût práce)

1. Vzdûlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
1.1 âesk˘ jazyk a literatura
KOMUNIKAâNÍ A SLOHOVÁ V¯CHOVA
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

odli‰uje ve ãteném nebo sly‰eném textu fakta od názorÛ a hodnocení, ovûﬁuje fakta pomocí
otázek nebo porovnáváním s dostupn˘mi informaãními zdroji
rozli‰uje subjektivní a objektivní sdûlení a komunikaãní zámûr partnera v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritick˘ postoj
dorozumívá se kultivovanû, v˘stiÏnû, jazykov˘mi prostﬁedky vhodn˘mi pro danou komunikaãní
situaci
odli‰uje spisovn˘ a nespisovn˘ projev a vhodnû uÏívá spisovné jazykové prostﬁedky vzhledem
ke svému komunikaãnímu zámûru
v mluveném projevu pﬁipraveném i improvizovaném vhodnû uÏívá verbálních, nonverbálních
i paralingválních prostﬁedkÛ ﬁeãi
zapojuje se do diskuse, ﬁídí ji a vyuÏívá zásad komunikace a pravidel dialogu
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❍
❍
❍
❍

vyuÏívá základy studijního ãtení – vyhledá klíãová slova, formuluje hlavní my‰lenky textu
vytvoﬁí otázky a struãné poznámky, v˘pisky nebo v˘tah z pﬁeãteného textu; samostatnû pﬁipraví
a s oporou o text pﬁednese referát
uspoﬁádá informace v textu s ohledem na jeho úãel, vytvoﬁí koherentní text s dodrÏováním
pravidel mezivûtného navazování
vyuÏívá poznatkÛ o jazyce a stylu ke gramaticky i vûcnû správnému písemnému projevu a k tvoﬁivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvoﬁivému psaní na základû sv˘ch dispozic a osobních
zájmÛ.

Uãivo
âtení – praktické (pozorné, pﬁimûﬁenû rychlé, znalost orientaãních prvkÛ v textu), vûcné (studijní, ãtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, hodnotící), proÏitkové
naslouchání – praktické (v˘chova k empatii, podnût k jednání), vûcné (soustﬁedûné, aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdûlení, komunikaãní zámûr mluvãího, manipulativní pÛsobení projevu, zvukové prostﬁedky souvislého projevu a prostﬁedky mimojazykové), záÏitkové
mluven˘ projev – zásady dorozumívání (komunikaãní normy, základní mluvené Ïánry podle komunikaãní situace), zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostﬁedky nonverbální
a paralingvální); komunikaãní Ïánry: pﬁipraven˘ i nepﬁipraven˘ projev na základû poznámek nebo bez
poznámek, referát, diskuse
písemn˘ projev – na základû poznatkÛ o jazyce a stylu, o základních slohov˘ch postupech a Ïánrech;
vyjádﬁení postoje ke sdûlovanému obsahu, vlastní tvoﬁivé psaní (komunikaãní Ïánry: v˘pisek, Ïádost,
soukrom˘ a úﬁední dopis, objednávka, teze, strukturovan˘ Ïivotopis, pozvánka, charakteristika, subjektivnû zabarven˘ popis, v˘klad, úvaha)

JAZYKOVÁ V¯CHOVA
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

spisovnû vyslovuje ãeská a bûÏnû uÏívaná cizí slova
rozli‰uje a pﬁíklady v textu, dokládá nejdÛleÏitûj‰í zpÛsoby obohacování slovní zásoby a zásady
tvoﬁení ãesk˘ch slov, rozpoznává pﬁenesená pojmenování, zvlá‰tû ve frazémech
samostatnû pracuje s Pravidly ãeského pravopisu, se Slovníkem spisovné ãe‰tiny a s dal‰ími
slovníky a pﬁíruãkami
správnû tﬁídí slovní druhy, tvoﬁí spisovné tvary slov a vûdomû jich pouÏívá ve vhodné komunikaãní situaci
vyuÏívá znalostí o jazykové normû pﬁi tvorbû vhodn˘ch jazykov˘ch projevÛ podle komunikaãní
situace
rozli‰uje v˘znamové vztahy gramatick˘ch jednotek ve vûtû a v souvûtí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorn˘, morfologick˘ i syntaktick˘ ve vûtû
jednoduché i souvûtí
rozli‰uje spisovn˘ jazyk, náﬁeãí a obecnou ãe‰tinu a zdÛvodní jejich uÏití
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Uãivo
Zvuková stránka jazyka – zásady spisovné v˘slovnosti, modulace souvislé ﬁeãi (pﬁízvuk slovní a vûtn˘), intonace, ãlenûní souvislé ﬁeãi (pauzy, frázování)
slovní zásoba a tvoﬁení slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní zásoby, v˘znam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, zpÛsoby tvoﬁení slov
tvarosloví – slovní druhy, mluvnické v˘znamy a tvary slov
skladba – v˘povûì a vûta, stavba vûty, poﬁádek slov ve vûtû, rozvíjející vûtné ãleny, souvûtí, pﬁímá
a nepﬁímá ﬁeã, stavba textu
pravopis – lexikální, morfologick˘, syntaktick˘
obecné pouãení o jazyce – ãe‰tina (jazyk národní, jazyk mateﬁsk˘), skupiny jazykÛ (slovanské – pﬁedev‰ím sloven‰tina – a jiné, jazyky men‰inové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné
útvary a prostﬁedky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a ﬁeãi, pÛvod
a základy v˘voje ãe‰tiny, jazykové pﬁíruãky)
LITERÁRNÍ V¯CHOVA
V˘stupy vyuÏitelné pro Dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

ucelenû reprodukuje pﬁeãten˘ text, jednodu‰e popisuje strukturu a jazyk literárního díla
vlastními slovy interpretuje smysl díla
rozpoznává základní rysy v˘razného individuálního stylu autora
formuluje ústnû i písemnû dojmy ze své ãetby, náv‰tûvy divadelního nebo filmového pﬁedstavení
a názory na umûlecké dílo
tvoﬁí vlastní literární text podle sv˘ch schopností a na základû osvojen˘ch znalostí základÛ literární teorie
rozli‰uje literaturu hodnotnou a konzumní, svÛj názor doloÏí argumenty
rozli‰uje základní literární druhy a Ïánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich v˘razné pﬁedstavitele
uvádí základní literární smûry a jejich v˘znamné pﬁedstavitele v ãeské a svûtové literatuﬁe
porovnává rÛzná ztvárnûní téhoÏ námûtu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
vyhledává informace v rÛzn˘ch typech katalogÛ, v knihovnû i v dal‰ích informaãních zdrojích.

Uãivo
tvoﬁivé ãinnosti s literárním textem – pﬁednes vhodn˘ch literárních textÛ, volná reprodukce pﬁeãteného nebo sly‰eného textu, záznam a reprodukce hlavních my‰lenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváﬁení vlastních textÛ, vlastní v˘tvarn˘ doprovod k literárním textÛm
zpÛsoby interpretace literárních a jin˘ch dûl
základy literární teorie a historie – struktura literárního díla (námût a téma díla, literární hrdina,
kompozice literárního pﬁíbûhu), jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové prostﬁedky poezie:
r˘m, rytmus; voln˘ ver‰), literatura umûlecká a vûcná (populárnû-nauãná, literatura faktu, publicistické
Ïánry)
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literární druhy a Ïánry – poezie, próza, drama, Ïánry lyrické, epické, dramatické v promûnách ãasu – hlavní v˘vojová období národní a svûtové literatury, typické Ïánry a jejich pﬁedstavitelé.

Dopravní v˘chova v ãeském jazyce
Vzdûlávací oblast RVP pro základní vzdûlávání: Jazyk a jazyková komunikace
Jednou z oblastí, která je spojena s na‰ím kaÏdodenním Ïivotem, je doprava a v‰e, co s ní souvisí.
Proto je tﬁeba také v mateﬁském jazyce vûnovat problematice dopravní v˘chovy zv˘‰enou pozornost
a pomáhat tím v dosaÏení konkrétních cílÛ, které dopravní v˘chova na základní ‰kole sleduje. Uãivo mateﬁského jazyka k tomu poskytuje ﬁadu moÏností.
Následující ãást je rozdûlena podle jazykov˘ch oblastí a kaÏdá z nich má následující strukturu:
a) oãekávané v˘stupy
b) pﬁíprava na osvojení uveden˘ch klíãov˘ch kompetencí
c) konkrétní pﬁíklady vãlenûní dopravní v˘chovy do uãiva mateﬁského jazyka na 2. st. Z·.
I. Nauka o slovní zásobû a tvoﬁení slov
❍ obohacování slovní zásoby: tvoﬁení slov, pﬁejímání slov z cizích jazykÛ
❍ práce se Slovníkem spisovné ãe‰tiny a se Slovníkem cizích slov
❍ pﬁíprava na osvojení kompetencí: k uãení, k ﬁe‰ení problému, komunikativní, pracovní
1. Vysvûtlete, jak˘ v˘znam (v˘znamy) mají tato slova. Pokud nevíte, pomozte si Slovníkem cizích slov.
exhalace, komunikace, karoserie, pneumatika
2. Zjistûte ve Slovníku spisovné ãe‰tiny, z kter˘ch jazykÛ byla do ãe‰tiny pﬁejata slova:
cyklista, etapa, favorit, fini‰, republika, reportér
Vytvoﬁte krátkou zprávu na ‰kolní nástûnku o cyklistickém závodû a uvedená slova v ní pouÏijte.
3. UÏijte ve vûtách uvedená slova
a) v rÛzném slovním v˘znamu a slovnûdruhové platnosti: doprava, kolem;
b) v rÛzném slovním v˘znamu: spojka, svíãka.
4. Rozvíjejte podstatná jména prostor, brzda, pásy, karoserie vhodn˘mi
a) pﬁídavn˘mi jmény ve funkci pﬁívlastku shodného;
b) podstatn˘mi jmény ve funkci pﬁívlastku neshodného.
S nûkter˘mi spojeními tvoﬁte vûty.
Vzor: úloÏn˘ prostor (Pks); prostor auta (Pkn) …
5. Co oznaãují uvedená slova? DoplÀte pod nû slova základová a vyznaãte slovotvorn˘ základ.
Ïelezniãáﬁ
_________________

ﬁidiã
_________________

stûraã
_________________
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kﬁiÏovatka
________________

6. Posuìte, jak byly vytvoﬁeny tyto názvy, a vysvûtlete jejich v˘znam:
dopravní hﬁi‰tû, motokára, vozovka, metro, pﬁedjíÏdûní, montérky, trojúhelník, podchod, motor, benzinová
pumpa, viník
7. Znáte zkratky?
a) Vysvûtlete, co znamená
TIR, MHD, âSAD, âSD, SPZ
b) Víte, jakou SPZ má auto (motorka) va‰ich rodiãÛ? Jak musí b˘t oznaãeno auto, které jede po dálnici?
Jak musí b˘t oznaãeno auto jedoucí do zahraniãí?

II. Tvarosloví
❍ rozli‰ování slovních druhÛ
❍ tvoﬁení a uÏívání spisovn˘ch tvarÛ v projevu mluveném i psaném
❍ pﬁíprava na osvojení kompetencí: komunikativní, k ﬁe‰ení problému, k uãení, pracovní
1. Slova v závorkách uveìte v náleÏit˘ch tvarech.
Opravil si kolo (vlastní ruce). MÛÏe‰ (já) nauãit, jak najdu na internetu vhodné autobusové spojení? Upoutala
(my) smûrová tabule se (dva) cíli – Kolín 25, Podûbrady 8. Nejprve pﬁejdûte po pﬁechodu a pak jdûte smûrem
k (JiráskÛv) mostu. Mohl bys (já) pomoct s opravou galusky? Bûhem cesty na hrad jsme pﬁedjeli (JirkÛv) rodiãe, kteﬁí ‰li pû‰ky. Sedl si ve vlaku vedle (já). Honza jezdil nejprve na (on) skateboardu.
Víte, jak na internetu rychle najít vhodné autobusové nebo vlakové spojení?
Jak jinak mÛÏete získat potﬁebné informace?
Je v blízkosti va‰eho domu, ‰koly místo, kde mÛÏete jezdit na skateboardu?
Navrhnûte, kde by takové místo mohlo b˘t, a svÛj návrh odÛvodnûte.
2. Z historie jízdních kol
(1) z (1.) bicyklÛ, kterému se ﬁíkalo podle konstruktéra Raise drezína, byl dﬁevûn˘ hranol s (2) koly.
Jezdec sedûl na trámku, mírnû se naklánûl a stﬁídavû odráÏel nohama od zemû. V roce (1840) skotsk˘ kováﬁ
Kirkpatrick McMillan pﬁidal kolu (2) vodorovná prkénka s klikami a na svûtû byla (1.) ‰lapadla. Bicykl ale na
(1) ‰lápnutí ujel jen vzdálenost obvodu sv˘ch kol. Pﬁední kola bicyklÛ tedy rostla, aÏ dosáhla rekordní v˘‰ky
(2) metrÛ.
Ke své pÛvodní v˘‰ce se bicykl vrátil aÏ v (80.) letech (19.) století, kdy se zaãal pouÏívat pﬁevod. Pﬁevod je velk˘ vynález. Hnací kolo pﬁevodníku je vût‰í neÏ hnané (tzv. pastorek) a má vût‰í poãet zubÛ. KdyÏ dûlí‰ poãet zubÛ
pﬁevodníku poãtem zubÛ pastorku, dostane‰ tzv. pﬁevodov˘ pomûr. Násobí‰-li jej Ludolfov˘m ãíslem (3,14) s prÛmûrem kola v metrech, vypoãítá‰, jakou kolo na (1) ‰lápnutí ujede vzdálenost. Pﬁevodník má tﬁeba (46) zubÛ, pastorek (23). Pﬁevodov˘ pomûr je tedy (2). PrÛmûr kola je tﬁeba (70) cm. Tak tohle kolo ujede na (1) otoãení pedálÛ
(4) m (40) cm.
Pﬁevod nebyl jedin˘m vylep‰ením jízdního kola. V roce (1887) dostalo díky skotskému zvûrolékaﬁi Dunlopovi
pneumatiky.1
(podle kníÏky UÏ vím proã)

1) Hauser, P. a kol. âe‰tina hravû. Cviãebnice pro 7. roã. Z· a niÏ‰í gymnázium. Praha: Pansofia 1999, str. 24.
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DokáÏete tento text pﬁeãíst správnû?
Víte, Ïe

– na jízdním kole se jezdí pﬁi pravém okraji vozovky?
– cyklisté smûjí jet pouze jednotlivû za sebou?
– cyklista nesmí jet bez drÏení ﬁídítek nebo drÏet se jiného vozidla?
– vést za jízdy druhé jízdné kolo nebo psa?

PodtrÏená slova v textu zaﬁaìte ke slovním druhÛm.
U podstatného jména prkénka urãete mluvnické kategorie a zaﬁaìte je ke vzoru.
U slovesa vrátil urãete slovesné kategorie.
Kolik je v textu pﬁídavn˘ch jmen tvrd˘ch?
Je v textu pﬁídavné jméno pﬁivlastÀovací?
Ke kterému druhu zájmen zaﬁadíte zájmeno tohle?
Vyhledejte v textu ãíslovku ﬁadovou. Na co nesmíme pﬁi jejím psaní zapomenout?
Kter˘ slovní druh není v textu zastoupen?

III. Skladba
❍ v˘povûì a vûta, stavba vûty a poﬁádek slov ve vûtû
❍ rozvíjející vûtné ãleny, souvûtí
❍ pﬁímá a nepﬁímá ﬁeã, stavba textu
❍ pﬁíprava na osvojení kompetence: komunikativní, k ﬁe‰ení problému, k uãení a pracovní
1. Co kdo dûlá?2
Prohlédnûte si peãlivû obrázek.
a) Tvoﬁte tázací vûty podle vzoru.
Vzor: Kdo stojí na kraji chodníku? Co ﬁídí dopravu na kﬁiÏovatce?
b) Odpovídejte na otázky a nûkteré odpovûdi napi‰te.
Vzor: Na okraji chodníku stojí pán s bílou hÛlkou.
c) Pﬁeãtûte si odpovûdi na otázky a vyhledejte v nich podmût a pﬁísudek. Podmût podtrhnûte rovnou
ãarou, pﬁísudek vlnovkou.
Vzor: Stojí pán.
d) DoplÀte neúplné vûty.
Paní v ‰edém kabátû pﬁechází ……………………………. .
Pán s br˘lemi vede na vodítku …………………………… .
Pán na vozíku mává na …………………………………….. .
Chlapec jedoucí na kole má na hlavû ………………...……. .
Jakou dopravní znaãkou jsou oznaãená místa vyhrazená pro tûlesnû postiÏené? Kde jste takovou znaãku vidûli?
Vyhledejte ve vûtách základní skladební dvojice.
¤eknûte, jak˘m vûtn˘m ãlenem je ve vûtû slovo, které jste doplnili.

2) K tomuto cviãení je tﬁeba pouÏít obrázek ru‰né kﬁiÏovatky ve mûstû.
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e) DoplÀujte neúplné vûty podle otázek v závorce.
Auto jede ………………… (jak?). Auto jede …………………..(kam?). – Paní s hÛlkou pﬁechází
…………….(jak?). Paní s hÛlkou pﬁechází ……………… (kudy?). – Chlapec v modrém svetru jede ………………
(jak?). Chlapec v modrém svetru zah˘bá ……………….. (kam?).
Co udûláte, kdyÏ uvidíte na kﬁiÏovatce nebo na zastávce nevidomého ãlovûka? Podle ãeho jste ho poznali?
¤eknûte, jak˘m vûtn˘m ãlenem je ve vûtû slovo, které jste doplnili.
2. Na nádraÏí
Na ……………. nástupi‰tû pﬁijíÏdí vlak z ……………. .
odjíÏdí z ……………. nástupi‰tû z …………… koleje.
Kter˘mi vûtn˘mi ãleny jsou doplnûná slova ve vûtách?

…………… vlak z …………………

3. Znáte dopravní prostﬁedky?
Vyjmenujte, které dopravní prostﬁedky znáte. ¤eknûte, které jezdí ve mûstû a které na vesnici. Kter˘mi jezdíte nejãastûji? ¤eknûte ostatním, jak se mají v dopravních prostﬁedcích chovat.
UÏijte názvy dopravních prostﬁedkÛ ve vûtách spolu se slovesy (v rÛzn˘ch tvarech): jet, jezdit, letût, létat, um˘vat, ãistit, ….
4. Co se mÛÏe a co se nesmí …
Za Petrem pﬁijel do Prahy jeho kamarád Jirka a Petr mu chtûl na‰e hlavní mûsto ukázat. Maminka jim pﬁipomínala:
chodit jen po chodníku
nechodit po kraji silnice
pﬁecházet opatrnû
pﬁecházet silnici jen po vyznaãeném pﬁechodu
nevstupovat do vozovky, kdyÏ na semaforu svítí ãervená
nebûhat mezi auty
Slovesa v infinitivu pﬁeveìte do 2. os. mnoÏ. ã. rozkazovacího zpÛsobu.

IV. Pravopis
❍ procviãování jevÛ pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického
❍ pﬁíprava na osvojení kompetence: pracovní, k uãení, k ﬁe‰ení problému, komunikativní (písemn˘
projev)
a) i/í, nebo y/˘?
Sousedka ‰la na procházku se ps_. Z Bﬁeclav_ do Bratislav_ jel vlakem. De‰tivé poãas_ bylo pﬁíãinou nûkol_ka
dopravních nehod. Bûhem jízdy dopravním prostﬁedkem se nesmí vyhazovat obal_ od potrav_n. Za zneãi‰Èování
ovzdu‰í se povaÏují zejména nadmûrné exhalace v_fukov˘ch pl_nÛ. ¤idiã motoc_klu je pov_nen chránit si za jízdy
zrak. Bûhem jízdy b_li pﬁipoutáni bezpeãnostními pás_. Víte, co jsou to svûtelné signál_? Skup_ny dopravních znaãek jsou nos_tel_ rozdíln˘ch informací.
b) Jedno, nebo dvû písmena?
ochra__á pﬁilba, umístû__á znaãka, nejvy__í povolená rychlost, povi__é vybavení vozidla, povûtrnost__í podmínky, záchran__á sluÏba, jednosmûr__˘ provoz
c) DoplÀte neúplná slova.
sm_k voz_dla, hrbol_ na s_lnici, osobní automob_l_, ob_tná zóna, ste_ky pro c_klisty, sk_tr, mope_, nebe_peãí
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náledí, ﬁidiãsk˘ prÛka_, silniãní provo_, dopravní pﬁestu_ky, Ïelezniãní pﬁejez_, náhlá pﬁeká_ka, okraje vozo_ky,
pﬁecho_ pro cho_ce, gará_, pﬁívû_, motorov˘ vÛ_, nebe_peãí dopravní nehody, jízdní pru_, záka_ vjezdu, oznaãená ste_ka
d) Poradíte si?
¤idiãi dostal_ pokutu za dopravní pﬁestupky, kter˘ch se o v_kendu dopustil_. ProtoÏe nebyl_ dobré povûtrnostní podmínky, do‰lo k nûkol_ka dopravním nehodám. Dûti jel_ na ‰kolní v_let vlakem. Dûvãata se rozhodl_, Ïe v sobotu v_zkou‰ejí novou c_klist_ckou stezku. Autobus_ MHD mûl_ opût zpoÏdûní. Nákladní auta pﬁedjíÏdûl_ v místech, kde byla na vozovce plná ãára. Jel_ jste do Prahy vlakem nebo autobusem? Chodci byl_ tentokrát bohuÏel neukáznûní.

V. Sloh a komunikace3
❍ odli‰ování spisovného a nespisovného projevu, vhodné uÏívání spisovn˘ch jazykov˘ch prostﬁedkÛ vzhledem ke komunikaãnímu Ïánru
❍ uÏívání verbálních, nonverbálních i paralingválních prostﬁedkÛ ﬁeãi v mluveném projevu pﬁipraveném i nepﬁipraveném
❍ vyuÏívání zásad komunikace a pravidel dialogu
❍ pﬁíprava na osvojení kompetence: komunikativní, obãanské
1. Vá‰ spoluÏák chce jít do nemocnice nav‰tívit nemocného kamaráda. Vysvûtlete mu, jak se tam dostane od ‰koly (z domova). UÏijte pﬁi tom následující v˘razy:
Nejprve ..........................
Jakmile ...........................
Nato ...............................
Poté ................................
NeÏ ................................
Nakonec .........................
2. Napi‰te na ‰kolní nástûnku pozvánku na otevﬁení nové stezky pro cyklisty ve va‰í obci (mûstû).
3. Eva dostala k narozeninám koleãkové brusle. Poraìte jí, co je‰tû potﬁebuje, aby se zbyteãnû nezranila.
4. PouÏíváte pﬁi jízdû na kole (kolobûÏce, koleãkov˘ch bruslích) bezpeãnostní pﬁilbu? Popi‰te ji ostatním (tvar,
velikost, materiál, barva, …).
5. Napi‰te úvahu na téma
a) Spûchej pomalu …
b) Moje jízda vlakem (tramvají, autobusem)
6. Uspoﬁádejte ve tﬁídû talk schow na téma Cestování, Mûstská hromadná doprava, Dopravní v˘chova ANO –
NE … Vyberte si mezi sebou vhodného moderátora, kter˘ bude talk schow ﬁídit.
7. Pozvání na v˘let
Pﬁipravte hlá‰ení do ‰kolního rozhlasu (asi 1 min.), ve kterém pozvete Ïáky a uãitele ‰koly na sobotní v˘let. Vítûzí
ten z vás, komu se pﬁihlásí nejvíce zájemcÛ.

3) Do oddílÛ I.–IV. jsou zapracovány také úkoly slohové, které z obsahu nûkter˘ch cviãení pﬁímo vypl˘vají.
Nejsou uÏ proto opakovány v oddíle V.
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DOPRAVNÍ V¯CHOVA V LITERÁRNÍ V¯CHOVù
V obecné rovinû platí pro moÏnosti propojení dopravní a literární v˘chovy ve 3. období to, co je uvedeno v úvodní ãásti zamûﬁené na literární v˘chovu v základním vzdûlávání jako celku. MoÏnosti pﬁímého propojení dopravní a literární v˘chovy jsou v‰ak na 2. stupni Z· men‰í neÏ na 1. stupni, a to zejm.
proto, Ïe charakter textÛ, s nimiÏ se v literární v˘chovû na 2. stupni pracuje, zpravidla neumoÏÀuje bezprostﬁední prÛnik s náplní a cíli dopravní v˘chovy. V literatuﬁe pro mládeÏ a dospûlé ãtenáﬁe – na rozdíl
od literatury pro mlad‰í dûti – nenacházíme dílãí prvky didaxe. Texty s tematikou související s náplní dopravní v˘chovy a vyuÏitelné k naplÀování jejích cílÛ jsou ojedinûlé, jak˘koliv úãelov˘ pﬁístup k umûlecké literatuﬁe s primárnû estetick˘mi funkcemi je vût‰inou neadekvátní. Za urãité pﬁechodné období lze
povaÏovat 6., popﬁ. 7. roãník, v nichÏ se mohou uplatÀovat i nûkteré texty pro mlad‰í ãtenáﬁe (zde viz námûty pro 2. období).
PrÛseãíkem obou v˘chov tak mohou b˘t na 2. stupni pﬁedev‰ím rÛzné tvoﬁivé slovesné i neslovesné
ãinnosti, jejichÏ motivaãním v˘chodiskem mÛÏe - ale nemusí - b˘t literární text. Tyto ãinnosti korespondují pﬁedev‰ím s oãekávan˘m v˘stupem RVP, podle kterého Ïák:
● tvoﬁí vlastní literární text podle sv˘ch schopností a na základû osvojen˘ch znalostí základÛ literární teorie.
Dále také souvisejí s v˘stupem, podle kterého Ïák:
● vyhledává informace v rÛzn˘ch informaãních zdrojích.
Tyto v˘stupy souvisejí s uãivem formulovan˘m RVP jako: tvoﬁivé ãinnosti s literárním textem – vytváﬁení vlastních textÛ (vlastní v˘tvarn˘ doprovod k literárním textÛm).
V souvislosti s vlastní tvorbou také souvisejí s uãivem: základy literární teorie – struktura literárního
díla, jazyk literárního díla, literatura umûlecká a vûcná, popﬁ. literární druhy a Ïánry.
Konkrétní podoby nab˘vají v˘stupy i uãivo aÏ pﬁi vlastních tvoﬁiv˘ch ãinnostech, které mohou b˘t
velmi rÛznorodé.

Námûty na konkrétní propojení dopravní a literární v˘chovy
Následující námûty mají z v˘‰e uvedeného dÛvodu pﬁedev‰ím tvoﬁiv˘ charakter – v první ãásti jde
o nûkolik námûtÛ inspirovan˘ch vybran˘mi ukázkami ze souãasn˘ch ãítanek (jejich tematika nûjak souvisí s dopravou a dopravními prostﬁedky), ve druhé ãásti o námûty nevázané na Ïádnou literární ukázku.
První ãást:
Text: Gianni Rodari: Pohybliv˘ chodník (âítanka 6, Scientia; Pohádky po telefonu)
Velmi krátk˘ text o planetû, kde mají ve mûstû pohybliv˘ chodník, a zru‰ili proto ve‰kerou ostatní
dopravu.
Námûty:
Napi‰te úvahu o tom, zda byste chtûli v takovém mûstû Ïít. Jaké by byly v˘hody a jaké nev˘hody?
Zkuste vymyslet jin˘ fantastick˘ prostﬁedek hromadné dopravy pro svoje mûsto. Nakreslete ho a následnû co nejpodrobnûji popi‰te. Myslete také na bezpeãnost cestujících.

9

Text: Gianni Rodari: Trolejbus ãíslo 75 (âítanka 7, Fragment; Pohádky po telefonu)
Pﬁíbûh o ﬁímském trolejbusu, kter˘ první jarní den z vlastní vÛle zavezl cestující místo do práce za
mûsto do pﬁírody.
Námûty:
Jak asi trolejbus „uvaÏoval“? Proã udûlal to, co udûlal? Vymyslete si jeho moÏn˘ vnitﬁní monolog.
Pﬁedstavte si, Ïe jste dal‰ími cestujícími v trolejbuse, kteﬁí spûchají do ‰koly nebo do práce. Jak se zachováte? Zahrejte krátkou scénku.
Text: Luká‰ Kubala: Buì fit! (âítanka 7, Fragment – oddíl Z tvorby nejmlad‰ích)
Vyprávûní o ãiperné babiãce, kterou zlomená noha pﬁivedla k aktivnímu zájmu o cyklistiku.
Námût:
Zkuste napsat jin˘ vtipn˘ pﬁíbûh s postavou energické babiãky, napﬁ. o její v˘pravû na kole za nezbytn˘m nákupem do velkomûsta nebo o tom, jak uspoﬁádala nepovedené cyklistické závody.
Text: Miroslav Holub: Mûsto vhodné k odcestování (âítanka 7, Prodos; Îít v New Yorku)
Vtipné vyprávûní o dramatickém záÏitku (poÏáru letícího letadla), kter˘ ale skonãil ‰Èastn˘m návratem.
Námût:
Zamyslete se nad bezpeãností rÛzn˘ch druhÛ dopravy a napi‰te na toto téma úvahu. Nemusí b˘t úplnû váÏná, podobnû jako ukázka.
Text: Jaroslav Ha‰ek: Osudy dobrého vojáka ·vejka za svûtové války (historka s lokomotivou,
âítanka 9, Moby Dick)
·vejk vypráví o strojvÛdci, kter˘ si nepamatoval ãísla a mûl odtáhnout lokomotivu 4268.
Text: V. L. Whitechurch: Obraz sira Gilberta Murrella (âítanka 7, Fortuna; 21 detektivÛ)
Pﬁíbûh o záhadû vagónu ztraceného ze stﬁedu soupravy a vymûnûn˘ch obrazech.
Námût:
Prostﬁedí nádraÏí mÛÏe b˘t nebezpeãné nejen tím, Ïe se tam odehrává ·vejkova úmorná historka nebo tam mÛÏe dojít k loupeÏi. Zamyslete se nad tím, jaké nebezpeãí mÛÏe na nádraÏích a pﬁi cestû vlakem
hrozit (shromáÏdûte nápady napﬁ. formou brainstormingu) a napi‰te dramatick˘ reáln˘ pﬁíbûh se ‰Èastn˘m koncem.
Text: Jiﬁí Svoboda: Autostopem kolem svûta (âítanka 9, Moby Dick; Autostopem kolem svûta)
Ukázka je atypická pﬁedev‰ím po jazykové stránce, je psána foneticky, jako souvisl˘ neãlenûn˘ text.
Vypráví o cestû autostopem z Athén do Solunû a dílãích záÏitcích z obou mûst.
Námûty:
Co si myslíte o autostopu? Cestovali byste tímto zpÛsobem – tak jako autor – po svûtû, nebo alespoÀ
po republice? Jak˘ zpÛsob cestování povaÏujete za vhodnûj‰í? Proã?
Pokuste se nûjak˘ svÛj záÏitek z cest krátce popsat stejn˘m zpÛsobem jako autor ukázky – fonetick˘m psaním. Je tûÏ‰í takov˘ text ãíst, nebo psát?
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Druhá ãást:
● Pﬁedstavte si, Ïe jste semafor (osobní auto, nákladní auto, lokomotiva, dopravní policista, závora
u pﬁejezdu apod.). Vyprávûjte svÛj nejdramatiãtûj‰í záÏitek.
● ShromáÏdûte fotografie (obrázky) rÛzn˘ch typÛ aut a pﬁedstavte si, Ïe tato auta obÏivla. Nûkterá
auta si vyberte, na základû jejich vzhledu jim pﬁisuìte urãité lidské vlastnosti a napi‰te krátk˘ pﬁíbûh.
● Vyberte si jednu dopravní znaãku a vymyslete pﬁíbûh o tom, co mohla zaÏít.
● ShromáÏdûte co nejvíce asociací ke slovu silnice (doprava, vlak apod.), pak si nûkteré z nich vyberte a vymyslete na jejich základû krátkou povídku, pohádku nebo báseÀ.
● Vyhledejte v novinách fotografii nûjaké dopravní nehody a zkuste napsat: reportáÏ z místa nehody, krátkou povídku o nehodû, úvahu náhodného svûdka nehody.
● Vymyslete pro mlad‰ího sourozence pouãnou a zároveÀ zábavnou pohádku, z níÏ se má dozvûdût
základní pravidla chování chodcÛ (nebo cyklistÛ) v silniãním provozu (v pohádce mohou vystupovat zvíﬁátka nebo známé pohádkové postavy, které se neãekanû ocitly v souãasném silniãním provozu).
● Naplánujte pro skupinu kamarádÛ trasu víkendového v˘letu na kolech. Trasu podrobnû popi‰te
a zdÛvodnûte volbu v‰ech jejích úseku (volte vhodn˘ kompromis mezi atraktivností trasy a bezpeãností
kamarádÛ). Plán bude souãástí dopisu (e-mailu) kamarádÛm.
● Pokuste se vyjádﬁit ve vtipn˘ch, ale v˘stiÏn˘ch dvojver‰ích nûkterá pravidla silniãního provozu.
● Pﬁedstavte si, Ïe jste na jeden den neviditeln˘mi stráÏci a rádci v‰ech chodcÛ a ﬁidiãÛ, kteﬁí se chovají nesprávnû (ohroÏují sebe nebo druhé). Jak by vá‰ den mohl vypadat? Napi‰te jako záznam z deníku.
● Napi‰te úvahu na téma Doprava a Ïivotní prostﬁedí.
● Vymyslete slogan na billboard propagující bezpeãnou jízdu autem.
● Vymyslete scénáﬁ krátké televizní povídky, která by varovala ﬁidiãe pﬁed hazardním zpÛsobem jízdy.
● Vymyslete sérii originálních letákÛ (hesel) do mûstské hromadné dopravy, které budou pﬁipomínat
správné (vhodné) chování cestujících v dopravních prostﬁedcích. MÛÏete zpracovat i jako krátké
komiksy.
● Vyhledejte v encyklopediích nebo na internetu rÛzné zajímavosti z historie dopravy a pﬁipravte si
na toto téma vystoupení pﬁed spoluÏáky. Sv˘m projevem je musíte zaujmout a zároveÀ skuteãnû pouãit.

1.2 Cizí jazyk
RECEPTIVNÍ ¤EâOVÉ DOVEDNOSTI
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

ãte nahlas plynule a foneticky správnû texty pﬁimûﬁeného rozsahu
rozumí obsahu jednoduch˘ch textÛ v uãebnicích a obsahu autentick˘ch materiálÛ s vyuÏitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé v˘razy, fráze a odpovûdi na otázky
rozumí jednoduché a zﬁetelnû vyslovované promluvû a konverzaci
odvodí pravdûpodobn˘ v˘znam nov˘ch slov z kontextu textu
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❍

pouÏívá dvojjazyãn˘ slovník, vyhledá informaci nebo v˘znam slova ve vhodném v˘kladovém
slovníku

PRODUKTIVNÍ ¤EâOVÉ DOVEDNOSTI
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdûlení t˘kající se situací souvisejících s Ïivotem v rodinû,
‰kole a probíran˘mi tematick˘mi okruhy
písemnû, gramaticky správnû tvoﬁí a obmûÀuje jednoduché vûty a krátké texty
struãnû reprodukuje obsah pﬁimûﬁenû obtíÏného textu, promluvy i konverzace
vyÏádá jednoduchou informaci

INTERAKTIVNÍ ¤EâOVÉ DOVEDNOSTI
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍

se jednoduch˘m zpÛsobem domluví v bûÏn˘ch kaÏdodenních situacích

Uãivo
Jednoduchá sdûlení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, pﬁivítání, rozlouãení, pﬁedstavování,
omluva, reakce na omluvu, podûkování a reakce na podûkování, prosba, Ïádost, pﬁání, blahopﬁání, Ïádost
o pomoc, sluÏbu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, spoleãensk˘ program;
základní vztahy – existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), ãasové (Kdy?…), kvalitativní
(Jak˘? Kter˘? Jak?…), kvantitativní (Kolik?…);
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, ‰kola, voln˘ ãas a zájmová ãinnost, osobní dopis, formuláﬁ, dotazník, sport, péãe o zdraví, stravování, mûsto, oblékání, nákupy, pﬁíroda, poãasí;
ãlovûk a spoleãnost, cestování, sociokulturní prostﬁedí pﬁíslu‰n˘ch jazykov˘ch oblastí a âeské republiky;
slovní zásoba a tvoﬁení slov;
gramatické struktury a typy vût, lexikální princip pravopisu slov.

Dopravní v˘chova a cizí jazyk
Dopravní v˘chova se sv˘m interdisciplinárním charakterem pﬁirozenû promítá i do v˘uky cizích jazykÛ. Témata probíraná v moderní cizojazyãné v˘uce se více ãi ménû v mnoha pﬁípadech nejrÛznûj‰ích
aspektÛ vztahujících se k dopravní v˘chovû dot˘kají, uãitel v‰ak mÛÏe dle zájmÛ a potﬁeb ÏákÛ zaﬁadit
i témata nová. Vzhledem k tomu, Ïe primárním cílem v dané souvislosti není získávání základních dovedností a znalostí, ale spí‰e o jejich roz‰iﬁování o interkulturní dimenzi a dal‰í rozvoj klíãov˘ch kom12

petencí, vykazuje otázka dopravní v˘chovy v cizojazyãné v˘uce urãitá specifika. Jak se tato problematika odráÏí v Rámcovém vzdûlávacím programu pro základním vzdûlávání (vybrané v˘stupy RVP ZV), jak
lze definovat ‰kolní v˘stupy, obecnûji vymezit uãivo a jak lze metodicky zpracovat vybraná témata nabízí následující pﬁíspûvek.
Vzhledem k obsahÛm jazykové v˘uky se uãivo vztahující se k dopravní v˘chovû dot˘ká ostatních
vzdûlávacích oblastí, prÛﬁezov˘ch témat i jednotliv˘ch oborÛ uveden˘ch v Rámcov˘ch vzdûlávacích
programech. Interdisciplinaritu a bliÏ‰í souvislost dopravní v˘chovy a cizojazyãné v˘uky lze spatﬁit
v prÛﬁezov˘ch tématech jako jsou zejména: V˘chova k my‰lení v evropsk˘ch a globálních souvislostech,
Multikulturní v˘chova a Environmentální v˘chova.
Ze vzdûlávacích oblastí se pak modernû pojatá cizojazyãná v˘uka obsahovû se zamûﬁující na témata
dopravní v˘chovy úzce dot˘ká zejména následujících:
■ Informaãní a komunikaãní technologie
Îáci vyhledávají informace k oblastem dopravní v˘chovy na internetu pomocí zahraniãních vyhledávaãÛ, na portálech ãi v databázích. ZároveÀ vyuÏívají (obzvlá‰tû v projektovû orientované cizojazyãné v˘uce) poãítaãe pﬁi prezentaci v˘sledkÛ své práce.
■ âlovûk a jeho svût
V moderních cizojazyãn˘ch uãebnicích nacházíme ﬁadu témat úzce spojen˘ch s dopravní v˘chovou
a propojenou s touto vzdûlávací oblastí jako napﬁ. osobní bezpeãí – bezpeãné chování v rizikovém prostﬁedí, bezpeãné chování v silniãním provozu v roli chodce a cyklisty, média, transport, cestování, doprava a ekologie apod.
■ âlovûk a spoleãnost, v˘chova k obãanství, ãlovûk ve spoleãnosti, ãlovûk a jedinec
Ke konverzaãním tématÛm i v cizojazyãné v˘uce se pouÏívají témata spojená s aktuálním dûním u nás
i v zahraniãí, k nimÏ mohou b˘t zaﬁazena taková, která se dopravní v˘chovy v uÏ‰ím ãi ‰ir‰ím kontextu
dot˘kají. Jako pﬁíklad mÛÏeme jmenovat diskuse o v˘znamu omezování dopravy v horsk˘ch oblastech,
informace o tom, jak se doma a v cizinû dovoláme první pomoci ãi policie, jak v jednotliv˘ch zemích
funguje nebo diskuse o dopravû z hlediska priorit v Ïebﬁíãku hodnot – v interkulturním srovnávání apod.
■ Pﬁi anal˘ze cizojazyãn˘ch uãebnic i jin˘ch uãebních materiálÛ se setkáváme s tématy, jeÏ se dopravní v˘chovy dot˘kají v rámci mezinárodních vztahÛ a globalizace, ãlovûka a pﬁírody, ekologie ãi geografie apod.
V˘stupy RVP vztahující se k problematice dopravní v˘chovy
NíÏe uvedené oãekávané a ‰kolní v˘stupy i uãivo ve vzdûlávacím oboru cizí jazyk nejsou pﬁedstaveny
kompletnû, byl proveden v˘bûr vzhledem k dopravní v˘chovû.
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozumí obsahu jednoduch˘ch textÛ v uãebnicích a obsahu autentick˘ch materiálÛ s vyuÏitím
vizuální opory, v textech vyhledá známé v˘razy, fráze a odpovûdi na otázky
❍ rozumí jednoduché a zﬁetelnû vyslovované promluvû a konverzaci
❍ pouÏívá dvojjazyãn˘ slovník, vyhledá informaci nebo v˘znam slova ve vhodném v˘kladovém
slovníku
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❍
❍

si vyÏádá jednoduchou informaci
se jednoduch˘m zpÛsobem domluví v bûÏn˘ch kaÏdodenních situacích

·kolní v˘stupy: Ïák:
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

rozumí jednoduch˘m cizojazyãn˘m textÛm v uãebnici i textÛm autentick˘m s obsahy t˘kajícími
se témat dopravní v˘chovy (napﬁ. o pravidlech pouÏívání mobilních telefonÛ v rÛzn˘ch zemích,
o zvyklostech pﬁi cestování autostopem, o bezpeãnosti dûtí v dopravû, o ekologick˘ch faktorech
dopravy apod.);
umí se orientovat v cizojazyãném jízdním ﬁádu;
rozumí krátk˘m cizojazyãn˘m informacím v nahrávkách (napﬁ. hlá‰ení na nádraÏí, o aktuální
dopravní situaci;
rozumí slovÛm a v˘razÛm z oblasti dopravní v˘chovy, které se pouÏívají v bûÏném Ïivotû; umí
jich pouÏívat v konverzaci (napﬁ. dálnice, policista, cyklistická stezka, Vjezd zakázán, Ïivotní
prostﬁedí, vlaková, silniãní, lodní doprava, autostop, bezpeãnost, nebezpeãí, pﬁechod pro chodce,
první pomoc, nehoda);
umí vyhledat na internetu jednoduché informace v cizím jazyce (napﬁ. mapu mûsta, aktuální
situaci na dálnici, informace o povolené rychlosti);
umí se pﬁepravit v prostﬁedcích hromadné dopravy, poÏádat o jednoduché informace, koupit si
jízdenku;
umí poÏádat v cizím jazyce o jednoduché informace o cestování;
umí v jednoduch˘ch vûtách popsat napﬁ. dopravní nehodu, zranûní pﬁi pádu z kola apod.;
umí se zeptat v cizím jazyce na cestu a s pomocí mapy nebo plánu mûsta ji vysvûtlit;
umí jednoduch˘m zpÛsobem v cizím jazyce argumentovat a zdÛvodÀovat (napﬁ.: Proã je dÛleÏité
dodrÏovat 50km/h v uzavﬁen˘ch osadách?);
umí na poãítaãi v cizím jazyce zpracovat v˘sledky úlohy/projektu pro prezentaci;
umí v cizím jazyce jednodu‰e reagovat na globální otázky dopravní v˘chovy (napﬁ. mezinárodní
kamionová doprava).

Uãivo:
jednoduchá sdûlení (oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, pﬁivítání, rozlouãení, pﬁedstavování,
omluva, reakce na omluvu, podûkování a reakce na podûkování, prosba, Ïádost, pﬁání, blahopﬁání, Ïádost
o pomoc, sluÏbu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, spoleãensk˘ program,
základní vztahy – existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), ãasové (Kdy?…), kvalitativní
(Jak˘? Kter˘? Jak?…), kvantitativní (Kolik?…),
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, ‰kola, voln˘ ãas a zájmová ãinnost, osobní dopis, formuláﬁ, dotazník, sport, péãe o zdraví, stravování, mûsto, oblékání, nákupy, pﬁíroda, poãasí, ãlovûk a spoleãnost, cestování, sociokulturní prostﬁedí pﬁíslu‰n˘ch jazykov˘ch oblastí a âeské republiky,
odpovídající slovní zásoba a gramatické struktury.
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Pojetí a cíle moderní cizojazyãné v˘uky
V moderním pojetí je uÏívání jazyka a uãení se jazyku chápáno jako úkony provádûné lidmi, kteﬁí si
jako jednotlivci a jako ãlenové spoleãnosti rozvíjejí rejstﬁík kompetencí, a to jak kompetencí obecn˘ch
tak obzvlá‰tû komunikativních jazykov˘ch kompetencí. K hlavním cílÛm moderní cizojazyãné v˘uky je
jazykovû vybavit Ïáky pro Ïivot v mnohojazyãné spoleãnosti. Jazyková v˘uka jiÏ není chápána jako „jednooborová“ záleÏitost, naopak se vyznaãuje siln˘mi mezipﬁedmûtov˘mi aspekty. Jazyku se tedy neuãíme proto, abychom zvládli urãité penzum gramatiky a slovní zásoby, ale abychom se umûli dorozumût,
jednat a chovat se v kaÏdodenních situacích pomocí cizího jazyka – a tedy i v oblastech, jeÏ se vztahují k aspektÛm dopravní v˘chovy.
Jedním ze stûÏejních cílÛ jazykové v˘uky je získávání sociokulturních znalostí a tím rozvoj interkulturní zpÛsobilosti. Sociokulturní znalosti jsou znalosti urãité kultury a spoleãnosti, která dan˘m jazykem
hovoﬁí, jsou souãástí znalostí okolního svûta. Z hlediska Ïáka, kter˘ se uãí jazyku, je nesmírnû dÛleÏité,
aby se jim vûnovala zvlá‰tní pozornost právû proto, Ïe je velice pravdûpodobné, Ïe na rozdíl od ostatních
druhÛ znalostí tyto znalosti netvoﬁí souãást pﬁedchozích zku‰eností Ïáka. Znalosti, uvûdomûní a pochopení vztahu (podobností a odli‰ností) mezi jednotliv˘mi kulturami a jazykov˘mi spoleãenstvími vytváﬁí
interkulturní zpÛsobilost. A jaké otázky se mohou stát zdrojem pro získání ãi roz‰íﬁení tûchto sociokulturních znalostí vzhledem k dopravní v˘chovû? Jmenovat lze nûkolik z nekoneãné ﬁady: Má dan˘ region, jehoÏ jazyku se uãíme, stejná pravidla silniãního provozu? Platí tam stejné zvyklosti pﬁi cestování autostopem? Od kolika let tam mÛÏe mlad˘ ãlovûk získat ﬁidiãsk˘ prÛkaz? Jak˘ druh dopravy je tam preferován a proã? Jak se spoleãnost v daném regionu staví k problematice pﬁetíÏení mûstské dopravy?
Poznamenat je tﬁeba také fakt, Ïe pro interkulturní uãení jsou dÛleÏitá ta témata, jeÏ by mûla b˘t pro
Ïáky zajímavá, Ïáci by se mûli postupnû seznamovat se shodami a rozdíly, oprostit se od stereotypÛ a kli‰é (napﬁ. pﬁesnost nûmeck˘ch drah).
Metodická koncepce cizojazyãné v˘uky preferuje vyuÏívání takov˘ch v˘ukov˘ch metod, které podporují Ïákovu aktivitu, komunikaci, vlastní zodpovûdnost a postupn˘ rozvoj Ïákovské autonomie. Za
v‰echny lze jmenovat i v souvislosti s tematick˘mi okruhy dot˘kajícími se dopravní v˘chovy ve v˘uce
cizího jazyka napﬁ. práci na stanovi‰tích, kartotéku slovíãek, jazykové hry, samostatné zpracování témat
(napﬁ. vyhledávání informací v literatuﬁe, ãasopisech, na internetu; zpracování informací ve formû referátu, koláÏe, nástûnky apod.), projektová v˘uka, kontakty se zahraniãními Ïáky (dopis, e-mail).
Konkrétní podnûty pro v˘uku
V úvodu je tﬁeba poznamenat, Ïe pﬁi realizaci následujících námûtÛ i jin˘ch jazykov˘ch aktivit tématicky spojen˘ch s dopravní v˘chovou, musí uãitel brát zﬁetel na jazykovou úroveÀ ÏákÛ, jejich zku‰enosti
s dan˘m tématem i formami práce, oblasti zájmÛ ÏákÛ a v neposlední ﬁadû bude respektovat i tématické
okruhy dané uãebním plánem, evtl. pak uãebnicí.
1.
Téma:
Cíl:

Nejbezpeãnûj‰í cesta do kina.
Orientace v mapû, argumentace,
bezpeãnost chodce.
Materiál: Jednoduch˘ plán mûsta.
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Postup:
Îáci jsou rozdûleni do skupin. KaÏdá skupina dostane plán mûsta, na kterém je vyznaãen v˘chozí bod,
z nûhoÏ se mají pû‰ky dopravit do kina. Hlavním kritériem je bezpeãnost. V˘sledky jsou poté prezentovány.
2.
Téma:
Cíl:

Cyklistické stezky ve velk˘ch mûstech.
Rozvoj kompetence k ﬁe‰ení problémÛ,
rozvoj komunikativní a sociálnû personální kompetence,
schopnost práce s „cyklistickou“mapou mûsta (v cizím jazyce),
roz‰íﬁení slovní zásoby k tématu doprava a mobilita.
Materiál: Mapy, cizojazyãné texty k tématu (ti‰tûné, elektronické).
Postup:
Îáci pracují na projektu, jehoÏ cílem je srovnání moÏností cyklistÛ ve Vídni a v Brnû. Îáci vyhledávají informace v domácích i zahraniãních ti‰tûn˘ch i elektronick˘ch materiálech, mohou zorganizovat
dotazníkovou anketu v obou mûstech (napﬁ. v rámci ‰kolního v˘letu), srovnávají, vyhodnocují, navrhují
ﬁe‰ení apod. V˘sledky projektu prezentují, to v‰e v cizím jazyce.
3.
Téma:
Cíl:

Je v˘hodnûj‰í pﬁeprava zboÏí vlakem nebo nákladním autem?
Rozvoj komunikativní a sociálnû personální kompetence,
rozvoj kompetence k ﬁe‰ení problémÛ,
roz‰íﬁení slovní zásoby k tématu.
Materiál: Cizojazyãné texty k tématu (ti‰tûné, elektronické), texty v mateﬁském jazyce, které dokumentují situaci ve vlastní zemi, vlastní zku‰enosti.
Postup:
V souvislosti s tématy o Ïivotním prostﬁedí (napﬁ. vliv vzrÛstající automobilové dopravy na Ïivotní
prostﬁedí na základû informací o tomto stavu v rÛzn˘ch zemích) je uspoﬁádána argumentativní diskuse
o v˘hodách a nev˘hodách pﬁepravy zboÏí místo nákladními vozy vlakem – tzv. „huckepack“.
4.
Téma:
Cíl:

Ideální pû‰í zóna.
Rozvoj komunikativní a sociálnû personální kompetence,
rozvoj kompetence k ﬁe‰ení problémÛ,
roz‰íﬁení slovní zásoby k tématu.
Materiál: Cizojazyãné texty k tématu (ti‰tûné, elektronické), texty v mateﬁském jazyce, internet,
turistické mapy mûst.
Postup:
Ulice by se mûla opût stát sociálním místem setkání pro dûti i mládeÏ (pû‰í zóny, ulice na sídli‰tích,
místa u nákupních stﬁedisek apod.). V projektové formû by se Ïáci mûli pokusit navrhnout ideální pû‰í
zónu. Prezentace probíhá v cizím jazyce, ke zpracování tématu ãerpají informace a inspiraci v zahraniãí
pomocí ãetby cizojazyãn˘ch textÛ, sledováním ukázek videozáznamÛ ãi obrazového materiálu pﬁedstavujícího jinou kulturu ãi vyhledáváním nov˘ch poznatkÛ na internetu. VyuÏívat mohou i vlastních zku16

‰eností z jiÏ absolvovan˘ch pobytÛ v zahraniãí.
Ve zjednodu‰ené podobû lze tento projekt realizovat i u jazykovû ménû pokroãil˘ch ÏákÛ. Produktem
pro prezentaci mÛÏe b˘t plakát/obrazové ztvárnûní takové zóny s jednoslovn˘mi cizojazyãn˘mi popisy.
5.
Téma:
Cíl:

Ekologická dovolená a ekologická doprava.
Rozvoj komunikativní a obãanské kompetence,
rozvoj kompetence k ﬁe‰ení problémÛ,
roz‰íﬁení slovní zásoby k tématu, rozvoj komunikativní kompetence.
Materiál: Texty k tématu, nabídkové kalendáﬁe cestovních kanceláﬁí.
Postup:
Îáci ve skupinách vytvoﬁí návrh, jak by podle nich mûla vypadat doprava ve stﬁednû velkém mûstû
s ohledem na kvalitní Ïivotní prostﬁedí nebo naplánovat „ekologickou“ dovolenou. V˘sledky Ïáci zpracovávají a prezentují v cizím jazyce, pﬁiãemÏ ke zpracování tématu ãerpají informace a inspiraci v zahraniãí pomocí ãetby cizojazyãn˘ch textÛ, sledováním ukázek videozáznamÛ ãi obrazového materiálu
pﬁedstavujícího jinou kulturu ãi vyhledáváním nov˘ch poznatkÛ na internetu.
6.
Téma:
Cíl:

Cestování: nádraÏí a leti‰tû.
Nonverbální komunikace – piktogramy,
mobilita na nádraÏí a leti‰ti,
rozvoj dané slovní zásoby.
Materiál: Piktogramy.
Postup:
ÎákÛm jsou pﬁedstaveny piktogramy, se kter˘mi se mohou setkat na leti‰tích ãi nádraÏích. Îáci je ve
skupinách ãi dvojicích verbalizují v mateﬁ‰tinû a v dané cizí ﬁeãi. Poté probûhne v plénu porovnání jednotliv˘ch „hypotéz“. Kontrola správnosti probíhá pomocí odkazu na dané webové stránky (zahraniãní
vyhledávaãe) nebo uãitel poskytne ÏákÛm vyti‰tûné materiály.
Poté lze zorganizovat krátkou diskusi, která probíhá v cizím jazyce.
– Co jsou piktogramy?
– Jaké mají pﬁednosti a jaké mají zápory?
– Jsou piktogramy vÏdy jednoznaãnû „ãitelné“?
– Pro koho jsou piktogramy zvlá‰tû dÛleÏité?
Závûreãná poznámka
V ﬁadû evropsk˘ch zemí se v dne‰ní dobû setkáváme s nov˘m pojmem ve vzdûlávacích standardech
ve vztahu k dopravní v˘chovû, kter˘m je „mobilita“, a jeÏ postupnû nahrazuje pojem „doprava“.
Napﬁíklad v nûmecky mluvících regionech nalézáme pro námi bûÏnû uÏívan˘ pﬁedmût „dopravní v˘chova“ (Verkehrserziehung) název „Mobilitätserziehung“). Pojem „mobilita“ v sobû totiÏ zahrnuje více neÏ
„v˘chova k mobilitû“). Obsahuje rovnûÏ tzv. virtuální nebo multimediální formy mobility (internet, poãítaãová simulace, telekomunikace apod.). Mobilitu tak mÛÏeme chápat jako lidské jednání, které je podmínûno urãit˘mi druhy fyzického ãi du‰evního transportu. Takto pojatá dopravní v˘chova roz‰iﬁuje moÏ17

nosti implementace obsahÛ dopravní v˘chovy do nejrÛznûj‰ích tematick˘ch celkÛ probíran˘ch v rámci
jazykové v˘uky, pomáhá tak vychovávat úãastníky dopravy s ohledem na interkulturní odli‰nosti, vede
Ïáky k rozvoji kritického postoje k souãasn˘m formám mobility i dopravy s jejich vlivy na Ïivotní prostﬁedí v mezinárodním kontextu a s globalizaãním aspektem, bezpeãnost a zdraví ãlovûka a celou spoleãnost.

Literatura:
Rámcov˘ vzdûlávací program pro základní vzdûlávání.
BOHUSLAVOVÁ, L., JANÍKOVÁ, V., TÁBORSKÁ, J.: Evropské jazykové portfolio pro dospûlé studenty v âeské republice. Praha: Scientia (2004).
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2. Vzdûlávací oblast: Matematika a její aplikace
MATEMATIKA
âÍSLO A PROMùNNÁ
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

provádí poãetní operace v oboru cel˘ch a racionálních ãísel; uÏívá ve v˘poãtech druhou mocninu
a odmocninu,
zaokrouhluje a provádí odhady s danou pﬁesností, úãelnû vyuÏívá kalkulátor,
modeluje a ﬁe‰í situace s vyuÏitím dûlitelnosti v oboru pﬁirozen˘ch ãísel,
uÏívá rÛzné zpÛsoby kvantitativního vyjádﬁení vztahu celek – ãást (pﬁirozen˘m ãíslem, pomûrem,
zlomkem, desetinn˘m ãíslem, procentem),
ﬁe‰í modelováním a v˘poãtem situace vyjádﬁené pomûrem; pracuje s mûﬁítky map a plánÛ,
ﬁe‰í aplikaãní úlohy na procenta (i pro pﬁípad, Ïe procentová ãást je vût‰í neÏ celek),
matematizuje jednoduché reálné situace s vyuÏitím promûnn˘ch; urãí hodnotu v˘razu, sãítá a násobí mnohoãleny, provádí rozklad mnohoãlenu na souãin pomocí vzorcÛ a vyt˘káním,
formuluje a ﬁe‰í reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav,
analyzuje a ﬁe‰í jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichÏ vyuÏívá matematick˘
aparát v oboru cel˘ch a racionálních ãísel.

Uãivo
Dûlitelnost pﬁirozen˘ch ãísel – prvoãíslo, ãíslo sloÏené, násobek, dûlitel, nejmen‰í spoleãn˘ násobek,
nejvût‰í spoleãn˘ dûlitel, kritéria dûlitelnosti;
celá ãísla – ãísla navzájem opaãná, ãíselná osa;
desetinná ãísla, zlomky – rozvinut˘ zápis ãísla v desítkové soustavû; pﬁevrácené ãíslo, smí‰ené ãíslo,
sloÏen˘ zlomek;
pomûr – mûﬁítko, úmûra, trojãlenka;
procenta – procento, promile; základ, procentová ãást, poãet procent; jednoduché úrokování;
mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina;
v˘razy – ãíseln˘ v˘raz a jeho hodnota; promûnná, v˘razy s promûnn˘mi, mnohoãleny;
rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvûma neznám˘mi.

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data,
porovnává soubory dat,
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❍
❍
❍

urãuje vztah pﬁímé, anebo nepﬁímé úmûrnosti,
vyjádﬁí funkãní vztah tabulkou, rovnicí, grafem,
matematizuje jednoduché reálné situace s vyuÏitím funkãních vztahÛ.

Uãivo
Závislosti a data – pﬁíklady závislostí z praktického Ïivota a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; ãetnost znaku, aritmetick˘ prÛmûr;
funkce – pravoúhlá soustava souﬁadnic, pﬁímá úmûrnost, nepﬁímá úmûrnost, lineární funkce.

GEOMETRIE V ROVINù A V PROSTORU
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

zdÛvodÀuje a vyuÏívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinn˘ch útvarÛ pﬁi ﬁe‰ení úloh
a jednoduch˘ch praktick˘ch problémÛ; vyuÏívá potﬁebnou matematickou symboliku,
charakterizuje a tﬁídí základní rovinné útvary,
urãuje velikost úhlu mûﬁením a v˘poãtem,
odhaduje a vypoãítá obsah a obvod základních rovinn˘ch útvarÛ,
vyuÏívá pojem mnoÏina v‰ech bodÛ dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k ﬁe‰ení polohov˘ch
a nepolohov˘ch konstrukãních úloh,
naãrtne a sestrojí rovinné útvary,
uÏívá k argumentaci a pﬁi v˘poãtech vûty o shodnosti a podobnosti trojúhelníkÛ,
naãrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve stﬁedové a osové soumûrnosti, urãí osovû a stﬁedovû
soumûrn˘ útvar,
urãuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tûlesa), analyzuje jejich vlastnosti,
odhaduje a vypoãítá objem a povrch tûles,
naãrtne a sestrojí sítû základních tûles,
naãrtne a sestrojí obraz jednoduch˘ch tûles v rovinû,
analyzuje a ﬁe‰í aplikaãní geometrické úlohy s vyuÏitím osvojeného matematického aparátu.

Uãivo
Rovinné útvary – pﬁímka, polopﬁímka, úseãka, kruÏnice, kruh, úhel, trojúhelník, ãtyﬁúhelník (lichobûÏník, rovnobûÏník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha pﬁímek v rovinû (typy úhlÛ), shodnost a podobnost (vûty o shodnosti a podobnosti trojúhelníkÛ);
metrické vlastnosti v rovinû – druhy úhlÛ, vzdálenost bodu od pﬁímky, trojúhelníková nerovnost,
Pythagorova vûta;
prostorové útvary – kvádr, krychle, rotaãní válec, jehlan, rotaãní kuÏel, koule, kolm˘ hranol;
konstrukãní úlohy – mnoÏiny v‰ech bodÛ dané vlastnosti (osa úseãky, osa úhlu, Thaletova kruÏnice),
osová soumûrnost, stﬁedová soumûrnost.
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NESTANDARDNÍ APLIKAâNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
V˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍

uÏívá logickou úvahu a kombinaãní úsudek pﬁi ﬁe‰ení úloh a problémÛ a nalézá rÛzná ﬁe‰ení pﬁedkládan˘ch nebo zkouman˘ch situací,
ﬁe‰í úlohy na prostorovou pﬁedstavivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z rÛzn˘ch
tematick˘ch a vzdûlávacích oblastí.

Uãivo
âíselné a logické ﬁady, ãíselné a obrázkové analogie, logické a netradiãní geometrické úlohy.

Dopravní v˘chova v matematice
Úvod
Cílové zamûﬁení vzdûlávací oblasti Matematika a její aplikace poskytuje mnoho podnûtÛ, které mohou pﬁispût k naplÀování cílÛ dopravní v˘chovy. Jde zejména o:
– vyuÏívání matematick˘ch poznatkÛ a dovedností v praktick˘ch ãinnostech – odhady, mûﬁení, orientace apod.,
– rozvoj kritického my‰lení,
– modelování reáln˘ch situací v matematickém prostﬁedí, vyhodnocování modelu a jeho porovnání
s reálnou skuteãností,
– ﬁe‰ení problémov˘ch situací a aplikovan˘ch úloh z bûÏného Ïivota, vyuÏití v˘sledkÛ, ﬁe‰ení úloh
a problémÛ v reáln˘ch situacích,
– v˘chova k soustavné sebekontrole, rozvíjení dÛvûry ve vlastní schopnosti.
Matematika se mÛÏe sv˘m pojetím i sv˘mi metodami podílet velkou mûrou na pûstování celé ﬁady
kompetencí potﬁebn˘ch pﬁi zvládání dopravních situací, jako jsou napﬁ. kázeÀ, sebekontrola, peãlivost,
pﬁesnost, pohotovost, dÛslednost, odpovûdnost, koncentrace a dal‰í. RovnûÏ mÛÏe pﬁispívat k potlaãování nûkter˘ch negativních rysÛ, jakou jsou zbrklost, neuváÏenost, povrchnost, nekritické sebevûdomí
apod. Dopravní v˘chova poskytuje matematice mimo jiné moÏnosti uplatnûní teoretick˘ch poznatkÛ
v realitû a tím se realizují moÏnosti vyuÏití aplikaãních úloh v mnoha tématech matematiky základní ‰koly. Navíc práce s ãíseln˘mi údaji získan˘mi ze statistik dopravní nehodovosti pﬁiná‰í konkrétní v˘sledky, které mohou b˘t pro Ïáky varující. âíslo je zpravidla pro Ïáka tím nejpﬁesvûdãivûj‰ím argumentem.
Základní cíle, které mohou b˘t naplÀovány pﬁi realizaci vzájemné kooperace matematiky a dopravní v˘chovy lze formulovat takto:
– osvojit si strategii uãení,
– motivovat pro celoÏivotní uãení,
– podnûcovat k tvoﬁivému my‰lení, logickému uvaÏování, k ﬁe‰ení problémÛ,
– vést ke komunikaci,
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–
–
–

uplatÀovat svá práva, plnit své povinnosti,
chránit fyzické, du‰evní a sociální zdraví a b˘t za nû zodpovûdn˘,
rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti pﬁi rozhodování o vlastní Ïivotní a profesní
orientaci.

1. Matematika – okruhy uãiva RVP z matematiky, které mají vztah k dopravní
v˘chovû:
Vzdûlávací obsah oboru Matematika a její aplikace je v Rámcovém vzdûlávacím programu pro
základní vzdûlávání rozdûlen na ãtyﬁi tématické okruhy: âíslo a promûnná, Závislosti, vztahy a práce
s daty, Geometrie v provinû a v prostoru, Nestandardní aplikaãní úlohy a problémy. KaÏd˘ z okruhÛ poskytuje dostatek matematického aparátu souvisejícího s ﬁe‰ením reáln˘ch problémÛ s tématikou dopravní v˘chovy.

1.1 Vzdûlávací obsah vzdûlávacího oboru matematika a její aplikace
A. âíslo a promûnná: zápis ãísla v desítkové soustavû, porovnávání pﬁirozen˘ch a desetinn˘ch ãísel, zaokrouhlování ãísel, rÛzné zpÛsoby kvantitativního vyjádﬁení celku a ãástí, pomûr, mûﬁítko plánu
a mapy, poãítání s procenty, mocniny, matematizace reáln˘ch situací s vyuÏitím promûnn˘ch, operace
s mnohoãleny, s lomen˘mi v˘razy, formulace a ﬁe‰ení reálné situace pomocí rovnic a jejich soustav, uÏití matematického aparátu k anal˘ze a ﬁe‰ení konkrétních problémÛ v oboru racionálních ãísel.
B. Závislosti, vztahy a práce s daty: vyhledávání, vyhodnocování a zpracování dat, porovnávání
souborÛ dat, statistické v˘poãty, chápání funkãních vztahÛ, urãení jednotliv˘ch závislostí, vyjádﬁení
funkãních vztahÛ rovnicí, tabulkou, grafem, matematizace reáln˘ch situací s vyuÏitím funkãních vztahÛ.
C. Geometrie v rovinû a v prostoru: polohové a metrické vlastnosti základních geometrick˘ch útvarÛ – abstrakce reálné situace. Pojem úhlu. Obvod a obsah geometrick˘ch útvarÛ. Povrch a objem tûles.
Anal˘za reálné situace s vyuÏitím geometrického modelu.
D. Nestandardní aplikaãní úlohy a problémy: vyuÏití logické úvahy a kombinaãního úsudku k ﬁe‰ení úloh modelujících dopravní situace.

1.2 Oãekávané v˘stupy ·VP z matematiky, které mají vztah k dopravní v˘chovû
A. âÍSLO A PROMùNNÁ
Îák:
– provádí poãetní operace v oboru pﬁirozen˘ch a racionálních ãísel,
– ãísla porovnává, zaokrouhluje, provádí odhady s danou pﬁesností,
– racionálnû pouÏívá kalkulátor,
– poãítá s velk˘mi ãísly, vyuÏívá mocnin k zápisu ãísla pomocí mocnin deseti,
– uÏívá druhou mocninu a odmocninu,
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ﬁe‰í úlohy pomocí trojãlenky,
vyjadﬁuje kvantitativní vztahy pomocí pomûru, vyuÏívá mûﬁítko plánu a mapy,
poãítá s procenty, ﬁe‰í aplikaãní úlohy, umí pracovat s promile,
vyuÏívá promûnn˘ch k matematizaci reálné situace, umí pracovat s mnohoãleny a jednoduch˘mi
lomen˘mi v˘razy (napﬁ. v = S ),
t
– k popisu reálné situace vyuÏívá rovnic a jejich soustav (napﬁ. ﬁe‰ení úloh o pohybu jako matematického modelu a jejich interpretace v praxi,
– s vyuÏitím racionálních ãísel ﬁe‰í aplikaãní úlohy popisující dopravní situace.
B. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Îák
– vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, vyuÏívá statistick˘ch tabulek (napﬁ. o dopravní
nehodovosti, délce vozovek rÛzn˘ch tﬁíd apod.),
– pracuje s tabulkami, grafy, diagramy, statistické údaje získává napﬁ. z internetu,
– porovnává soubory dat, umí urãit absolutní a relativní ãetnost znaku, sleduje v˘voj,
– poãítá aritmetick˘ prÛmûr a dal‰í stﬁední hodnoty (modus, medián, harmonick˘ prÛmûr),
– urãuje funkãní vztahy, zejména pﬁímou a nepﬁímou úmûrnost, (pﬁíp. kvadratickou závislost – pro
pohyb rovnomûrnû zrychlen˘ ãi zpoÏdûn˘),
– matematizuje reálné situace pomocí funkãních vztahÛ – zejména ty, které mají vztah k ﬁe‰ení aplikaãních úloh s dopravní tématikou.
C. GEOMETRIE V ROVINù A V PROSTORU
Îák
– vyuÏívá základní polohové a metrické vlastnosti geometrick˘ch útvarÛ jako matematického
modelu reáln˘ch situací v dopravních situacích,
– vyuÏívá pojmu úhlu (stoupání, klesání, úhel mezi vozovkami apod.)
– urãuje obvod a obsah rovinn˘ch geometrick˘ch úvarÛ, nalézá interpretaci napﬁ. v dopravních
znaãkách,
– urãuje povrch a objem tûles (objem válcÛ vozidla)
D. NESTANDARDNÍ APLIKAâNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Îák
– ﬁe‰í komplexnûj‰í úlohy s dopravní tématikou, ve kter˘ch lze uÏít logick˘ nebo kombinaãní
úsudek pro ﬁe‰ení problému,
– nalézá rÛzná ﬁe‰ení zkouman˘ch situací s dopravní tématikou,
– ﬁe‰í úlohy na orientaci v rovinû i prostoru.
Metody práce: pozorování, vyhledávání dat, práce s internetem, práce s tabulkami, se statistickou roãenkou.
Metody práce v matematice: anal˘za, syntéza, induktivní postupy, deduktivní úvahy, zobecÀování.
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1.3 Klíãové kompetence
Neustál˘ rozvoj motorismu, stále vzrÛstající poãet dopravních prostﬁedkÛ na silnicích, kvalita dopravních komunikací, chování ﬁidiãÛ i chodcÛ jsou pﬁíãinou pomûrnû velkého kaÏdoroãního poãtu dopravních nehod. Následky nehod jsou velmi bolestivé a mezi postiÏen˘mi jsou velmi ãasto dûti a mladí
lidé. Právû v˘chova dûtí a mládeÏe k dopravní kázni a chování se v silniãním provozu je jedním z motivÛ k soustﬁedûné péãi jak v pﬁedmûtech t˘kajících se dopravní v˘chovy, tak v matematice.
Ze statistiky je známo, Ïe na vût‰inû dopravních nehod se podílí selhání ãlovûka. V˘chovné pÛsobení na ãlovûka jako na úãastníka silniãního provozu je sloÏit˘m komplexem nejrÛznûj‰ích vlivÛ, které zahrnují formování jeho psychick˘ch, morálních, volních i sociálních vlastností. Správnû provádûná v˘chova k dopravní kázni pﬁispívá k osobnostnímu rozvoji Ïáka, k rozvoji jeho schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygieny, kreativity. V rámci morálního
rozvoje mÛÏe pﬁispívat ke správnému chápání hodnot, postojÛ, etiky, dále pak k vytváﬁení schopnosti
k ﬁe‰ení problémÛ a rozhodovacích dovedností. Rozvíjí i sociální vlastnosti ÏákÛ, mezi které patﬁí napﬁ.
poznávání a chápání ostatních lidí, mezilidské vztahy, schopnost komunikace, schopnost kooperace
apod.
NaplÀování klíãov˘ch kompetencí pﬁi vzájemné kooperaci matematiky a dopravní v˘chovy:
Kompetence k uãení:
Îák:
– vyhledává a tﬁídí informace, systematizuje je a efektivnû vyuÏívá v procesu uãení, tvÛrãích ãinnostech a v praktickém Ïivotû,
– samostatnû pozoruje a experimentuje, získané v˘sledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje
z nich závûry.
Kompetence k ﬁe‰ení problémÛ:
– vnímá nejrÛznûj‰í problémové situace ve ‰kole i mimo ni, rozpozná problém, pﬁem˘‰lí o nesrovnalostech a jejich pﬁíãinách, promyslí a naplánuje zpÛsob ﬁe‰ení problémÛ a vyuÏívá k tomu vlastního úsudku a zku‰eností,
– vyhledává informace vhodné k ﬁe‰ení problému, nachází shodné, podobné a odli‰né znaky, vyuÏívá získané vûdomosti a dovednosti k objevování rÛzn˘ch variant ﬁe‰ení, nenechá se odradit pﬁípadn˘m nezdarem a vytrvale hledá koneãné ﬁe‰ení problému,
– samostatnû ﬁe‰í problémy, volí vhodné postupy ﬁe‰ení, vyuÏívá matematické postupy,
– ovûﬁuje prakticky správnost ﬁe‰ení problémÛ a osvûdãené postupy aplikuje pﬁi ﬁe‰ení obdobn˘ch
situací,
– uvûdomuje si zodpovûdnost za svá rozhodnutí a v˘sledky sv˘ch ãinÛ hodnotí.
Kompetence komunikativní:
– rozumí rÛzn˘m typÛm textÛ, záznamÛ, obrazov˘ch materiálÛ, gest, zvukÛ a jin˘ch informaãních
a komunikaãních prostﬁedkÛ, tvoﬁivû je vyuÏívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do
spoleãenského dûní,
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– vyuÏívá informaãní a komunikaãní prostﬁedky a technologie pro kvalitní a úãinnou komunikaci
s okolním svûtem.
Kompetence sociální a personální:
– pﬁispívá k upevÀování dobr˘ch mezilidsk˘ch vztahÛ, v pﬁípadû potﬁeby poskytne pomoc nebo
o ni poÏádá,
– oceÀuje zku‰enosti jin˘ch lidí,
– ovládá a ﬁídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence obãanské:
– chápe základní principy, na nichÏ spoãívají zákony a spoleãenské normy, je si vûdom sv˘ch práv
i povinností ve ‰kole i mimo ‰kolu,
– rozhoduje se zodpovûdnû podle dané situace, poskytne dle sv˘ch moÏností úãinnou pomoc a chová se zodpovûdnû v krizov˘ch situacích i situacích ohroÏujících Ïivot a zdraví ãlovûka,
– chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje poÏadavky na kvalitní Ïivotní prostﬁedí.
Kompetence pracovní:
– pouÏívá bezpeãnû a úãinnû materiály, nástroje a vybavení, dodrÏuje vymezená pravidla, adaptuje
se na zmûnûné podmínky,
– pﬁistupuje k v˘sledkÛm pracovní ãinnosti nejen z hlediska kvality, funkãnosti, hospodárnosti
a spoleãenského v˘znamu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví, Ïivotního prostﬁedí i ochrany
kulturních a spoleãensk˘ch hodnot,
– orientuje se v základních aktivitách k uskuteãnûní podnikatelského zámûru, chápe podstatu, cíl,
riziko podnikání, rozvíjí podnikatelské my‰lení.

1.4 PrÛﬁezová témata
PrÛﬁezová témata uvedená v Rámcovém vzdûlávacím programu jsou jedním z formativních
prvkÛ v základním vzdûlávání, neboÈ:
– reprezentují okruhy aktuálních problémÛ souãasného svûta,
– jsou dÛleÏit˘m formativním prvkem základního vzdûlávání,
– vytváﬁejí pﬁíleÏitosti pro individuální uplatnûní ÏákÛ,
– pomáhají rozvíjet osobnost Ïáka v oblasti postojÛ a hodnot.
PrÛﬁezov˘ch témat lze vyuÏít jako integrativní souãásti vzdûlávacího obsahu vyuãovacího pﬁedmûtu.
Zejména ve spojení matematiky a dopravní v˘chovy poskytují nepﬁeberné mnoÏství námûtÛ k realizaci
projektÛ, semináﬁÛ, kurzÛ apod., které je moÏné realizovat jak v pﬁímé v˘uce, tak mimo ‰kolu.
Propojenost vzdûlávacího obsahu Matematika a její aplikace a Dopravní v˘chova je v˘razná, má konkrétní naplnûní a je pro v˘chovu ÏákÛ nezastupitelná.
PrÛﬁezové téma Osobnostní a sociální v˘chova akcentuje formativní prvky, je zamûﬁeno na Ïáka, má
uplatnûní v kaÏdodenním Ïivotû a pﬁispívá k utváﬁení dovedností potﬁebn˘ch v jeho bûÏném Ïivotû.
Osobnostní rozvoj Ïáka, kter˘m je napﬁ. rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, sebere25

gulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita a sociální rozvoj, zahrnuje napﬁ. poznávání lidí,
mezilidské vztahy, komunikaci, kooperaci i morální rozvoj, zahrnující napﬁ. ﬁe‰ení problémÛ a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktickou etiku se mÛÏe naplÀovat právû vyuÏitím propojenosti matematiky a dopravní v˘chovy.
Co dané téma konkrétnû rozvíjí:
– ukáznûnost, chování v silniãním provozu, ohleduplnost k ostatním úãastníkÛm, schopnost ovládat se,
– schopnost dodrÏovat dopravní pﬁedpisy, dodrÏovat zákony,
– rozvíjení postﬁehu, rychl˘ch reakcí, sledování dûní v provozu,
– odhad vzdáleností, odhad ãasov˘ch úsekÛ,
– odpovûdnost za svá rozhodnutí a jejich v˘sledky.

II. Praktická ãást
A. Statistika dopravní nehodovosti
V tabulce je uvedena statistika dopravní nehodovosti za posledních 11 rokÛ. VyuÏijte údaje v tabulce k formulování úloh.
tab. 1
Rok

Poãet
nehod

Usmrceno

TûÏce
zranûno

Lehce
zranûno

Hmotná
‰koda v mil. Kã

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

175 520
201 697
198 431
210 138
225 690
211 516
185 664
190 718
195 851
196 484
199 262

1 384
1 386
1 411
1 204
1 322
1 336
1 219
1 314
1 319
1 215
1 127

6 298
6 621
6 632
6 152
6 093
5 525
5 493
5 492
5 253
4 878
4 396

30 866
31 296
30 155
29 225
28 747
27 063
28 297
29 013
30 312
29 543
29 974

4 877,20
6 054,40
5 981,60
6 834,00
7 148,80
7 095,80
8 243,90
8 891,20
9 334,27
9 687,39
9 770,00

Srovnejte tyto údaje se statistick˘mi údaji o dopravní nehodovosti z let 1965–1977 v tehdej‰í âSSR
(ãerpáno ze statistiky vydané Odborem dopravní v˘chovy FS VB, vydané ve Statistické roãence 1978).
Ke srovnání je tﬁeba zváÏit poãty dopravních prostﬁedkÛ, jejichÏ poãet se nûkolikanásobnû zvût‰il i metodiku evidence dopravních nehod.
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tab. 2
Rok

Poãet
nehod

Usmrceno

TûÏce
zranûno

Lehce
zranûno

Hmotná
‰koda v mil. Kã

1965
1970
1975
1976
1977

74 100
70 977
80 025
78 382
80 122

1 611
2 199
1 947
2 017
1 886

10 546
11 134
9 289
9 333
8 877

28 169
30 835
29 275
30 959
30 827

137
430
626
595
583

V letech 2004 a 2005 se jako nejãastûj‰í pﬁíãiny dopravních nehod uvádí: nesprávn˘ zpÛsob jízdy, nedání pﬁednosti v jízdû, nesprávné pﬁedjíÏdûní, nepﬁimûﬁená rychlost, zavinûní chodcem, alkohol, technická závada, aj.
tab. 3
Poãet nehod
2004
Nepﬁimûﬁená rychlost
Nesprávné pﬁedjíÏdûní
Nedání pﬁednosti
Nesprávn˘ zpÛsob jízdy

20 890
4 224
32 225
114 063

%

16,6
2,3
17,9
63,6

Poãet nehod
2005
31 066
4 274
33 152
115 975

%

16,8
2,3
18,0
62,9

tab. 4
Viník nehody 2005

Poãet nehod

%

¤idiã motorového vozidla
¤idiã nemotorového vozidla
Chodec
Jin˘ úãastník
Závada komunikace
Technická závada vozidla
Lesní, domácí zvûﬁ
Jiné zavinûní

184 467
2 796
1 639
249
599
1 388
7 501
623

92,6
1,4
0,8
0,1
0,3
0,7
3,8
0,3

Poãet usmrcen˘ch
1 015
51
51
0
0
1
0
9

Nejãetnûj‰í pﬁíãiny nehod ﬁidiãÛ motorov˘ch vozidel uvádí tabulka (prvních deset pﬁíãin):
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%
90,1
4,5
4,5
0
0
0
0
0,8

tab. 5
Pﬁíãina nehody

Poãet nehod

¤idiã se plnû nevûnoval ﬁízení vozidla
NedodrÏení bezpeãné vzdálenosti za vozidlem
Nesprávné otáãení, couvání
NepﬁizpÛsobení rychlosti stavu vozovky
Nedání pﬁednosti znaãkou Dej pﬁednost v jízdû
Nezvládnutí ﬁízení vozidla
NepﬁizpÛsobení rychlosti stavu vozovky
Vjetí do protismûru
Vyh˘bání bez dostateãného odstupu
Nedání pﬁednosti pﬁi odboãování vlevo

32 897
30 680
21 615
18 570
10 909
10 534
6 526
6 252
5 530
4 635

Alarmující jsou také údaje, které informují o vzájemn˘ch stﬁetech vozidla s pﬁekáÏkou:
tab. 6
Druh sráÏky

Poãet nehod

S jedoucím vozidlem
Se zaparkovan˘m vozidlem
S pevnou pﬁekáÏkou
S chodcem
Se zvûﬁí
S vlakem
Havárie
Jin˘ druh nehody

107 807
31 780
30 837
4 362
7 540
250
11 920
4 802

Poãet usmrcen˘ch
458
11
303
238
0
30
75
12

VyuÏití v uãivu matematiky:
Formulace pﬁíkladÛ k jednotliv˘m tématÛm uãiva matematiky. Îáci formulují úlohy samostatnû, vyhledávají aktuální informace ve sdûlovacích prostﬁedcích a na internetu.
Porovnávání ãísel
Z tabulky ã. 1, sloupce Poãet nehod vyberte nejvût‰í ãíslo, nejmen‰í ãíslo, sledujte nárÛst poãtu dopravních nehod od roku 2001 apod. DoplÀujte tabulku prÛbûÏnû za dal‰í roky.
Zaokrouhlování ãísel
âísla uvedená v tabulce ã. 1 (sloupec Poãet nehod) zaokrouhlete na a) tisíce, b) desetitisíce.
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Zápis ãísel pomocí mocnin deseti
Zapi‰te ãísla uvedená ve sloupci Hmotná ‰koda pomocí mocnin ãísla 10,
napﬁ. 4 877 200 000 = 4,9 . 109
Procenta
V roce 2005 z celkového poãtu 1 127 usmrcen˘ch osob bylo 39 dûtí. Kolik je to procent?
Chodci zavinili v roce 2005 celkem 1639 nehod, z toho nejvíce zavinili muÏi – 659 nehod, dûti zavinily 579 nehod, Ïeny zavinily 355 nehod a zbytek nehod zavinily skupiny chodcÛ. Vyjádﬁete údaje v procentech.
Základní pojmy statistiky – v˘poãty prÛmûrÛ, diagramy
Ovûﬁte, zda uvedené údaje jsou skuteãné. Ze statistick˘ch údajÛ roku 2005 mÛÏeme vypoãítat:
Policie ‰etﬁila dopravní nehodu kaÏdé 2,6 minuty.
KaÏd˘ch 7,8 hodiny zemﬁel pﬁi nehodû ãlovûk.
KaÏdé 2 hodiny se pﬁi dopravní nehodû tûÏce zranil ãlovûk.
KaÏd˘ch 19 minut se pﬁi dopravní nehodû ãlovûk zranil lehce.
KaÏdou hodinu byla pﬁi dopravních nehodách zpÛsobena ‰koda 1 115 443 Kã.
Vypoãítejte, kolik dopravních nehod se v roce 2005 stalo prÛmûrnû dennû. Kolik osob prÛmûrnû dennû zahynulo.
V˘poãet prÛmûrné rychlosti pohybu:
Cyklista jede do kopce rychlostí 15 km/h, z kopce rychlostí 75 km/h. Jaké prÛmûrné rychlosti
dosáhl?
PrÛmûrná rychlost se nepoãítá aritmetick˘m prÛmûrem, ale prÛmûtem harmonick˘m. Poãítá se jako
celková dráha dûlená celkov˘m ãasem:
v = 2s
= 25
s + s
15 15
PrÛmûrná rychlost cyklisty je 25 km/h.
¤e‰ení rovnic a nerovnic – ﬁe‰ení úloh o pohybu
Funkce – grafy funkcí znázorÀující pohyb vozidel, grafické ﬁe‰ení úkol o pohybu pomocí grafÛ lineárních funkcí
Lomené algebraické v˘razy – vyuÏívání vztahÛ pro v˘poãet dráhy a rychlosti
Vyhledávání údajÛ, práce s daty
Práce s internetem: ve statistické roãence nebo na internetu vyhledejte údaje o dopravní síti v âeské
republice a podílu jednotliv˘ch druhÛ vozovek.
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Mezipﬁedmûtové vazby – fyzika, informatika, enviromentální v˘chova

¤e‰ení úloh s dopravní tematikou
PﬁedjíÏdûní
Úlohy, které ﬁe‰í problém pﬁedjíÏdûní v silniãním provozu, mají v uãivu matematiky adekvátní model. Matematick˘m modelem situace je ﬁe‰ení úloh o pohybu (pohyb vozidel proti sobû, pohyb vozidel
za sebou).
Pﬁed ﬁe‰ením úloh o pohybu je tﬁeba zopakovat:
a) – pﬁevody jednotek délky
– pﬁevody jednotek ãasu – napﬁ. 0,1 h = 6 minut, 15 min = 0,25 h, 1, 2 h = 1 h 12 min = 72 min
b) vztah pro v˘poãet dráhy rovnomûrného pohybu: s = v . t, v = st , t = sv
c) jednotky rychlosti a jejich pﬁevody
7 200 m
m
napﬁ. 72 km
h = 3 500 s = 20 s
10 m = 0,01 km = 36 km
s
1
h
3 600 h

(72 : 3,6)
(10 . 3,6)

d) uvûdomit si skuteãnost, Ïe jestliÏe se vozidla pohybují proti sobû, je jejich vzájemná rychlost rovna souãtu rychlostí obou vozidel; jestliÏe se vozidla pohybují stejn˘m smûrem, je jejich vzájemná rychlost rovna rozdílu rychlostí obou vozidel.

Pﬁ. 1 Z místa A vyjel osobní automobil prÛmûrnou rychlostí 54 km/h a za pÛl hodiny vyjelo za ním
z téhoÏ místa auto prÛmûrnou rychlostí 72 km/h. Za jak dlouho bude míjet první automobil a kolik kilometrÛ pﬁitom ujede?
(2 h, 108 km)

Pﬁ. 2 Pﬁi rychlosti 54 km/h je automobil pﬁedjíÏdûn jin˘m automobilem, jehoÏ rychlost je 72 km/h.
Jak dlouho pﬁedjíÏdûní potrvá, jestliÏe zaãne 50 m a skonãí 30 m pﬁed pﬁedjíÏdûn˘m vozidlem ? Jak dlouh˘ úsek musí ﬁidiã pﬁehlédnout, má-li b˘t pﬁedjíÏdûní bezpeãné ?
¤e‰ení: UvaÏujeme matematick˘ model situace, tj. povaÏujeme vozidla za hmotné body a uvaÏujeme, Ïe se pohybují rovnomûrn˘m pohybem.
v1 = 54 km/h = 15 m/s
30

v2 = 72 km/h = 20 m/s
Oznaãme dráhu, kterou po dobu pﬁedjíÏdûní urazí vozidlo pﬁedjíÏdûné, symbolem x. Pak dráha vozidla, které pﬁedjíÏdí je 50 + x + 30 = x + 80
_______________________________
____________________________________________
50
x
30
PﬁedjíÏdûní potrvá dobu t, pro obû vozidla je tato doba stejná: t1 = t2.
x , t = 80 + x , tedy x = 80 + x
t1 = 15
2
20
15
20
x = 240
PﬁedjíÏdûné vozidlo ujede dráhu 240 m, pﬁedjíÏdûjící vozidlo ujede dráhu (240 + 80) m = 320 m.
320
Doba, po kterou pﬁedjíÏdûní trvá: t = 240
15 s = 20 s = 16 s
Odpovûì: PﬁedjíÏdûní potrvá 16 sekund, aby pﬁedjíÏdûní bylo bezpeãné, musí ﬁidiã pﬁehlédnout úsek
320 m. Pokud na tuto vzdálenost nemá dostateãn˘ pﬁehled, nemûl by pﬁedjíÏdûní realizovat.
Velikost dráhy potﬁebné k pﬁedjetí vozidla pﬁi urãit˘ch vzájemn˘ch rychlostech udává následující tabulka:
tab. 7
Rychlost
pﬁedjíÏdûjícícho
vozidla v km/ h 20 30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100 40
Rychlost
pﬁedjíÏdûného
vozidla v km/h
10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 30
Dráha potﬁebná
k pﬁedjetí v m 180 133 129 119 105 96 89 80 75 170 163 154 143 140 135 133 120 320

Rychlost
pﬁedjíÏdûjícícho
vozidla v km/ h 50 60 70 90 100 50 80 100 60 80 100 80 100 80 100 90 100
Rychlost
pﬁedjíÏdûného
vozidla v km/h
30 30 30 30 30 40 40 40 50 50 50 60 60 70 70 80 90
Dráha potﬁebná
k pﬁedjetí v m 225 200 198 187 180 500 260 250 720 373 320 600 980 1280 600 980 2000
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V˘poãet brzdné dráhy
Matematick˘ model – práce s lomen˘mi algebraick˘mi v˘razy. Jedná se o pohyb nerovnomûrn˘, rov1 . v2
nomûrnû zpoÏdûn˘. Brzdná dráha s poãítá podle vztahu: s =
2 10f
kde f je souãinitel tﬁení, v je rychlost vozidla v okamÏiku zaãátku brzdûní (napﬁ. v okamÏiku, kdyÏ
ﬁidiã postﬁehne nebezpeãí).
PﬁibliÏné souãinitele smykového tﬁení f pro rÛzné kvality povrchu vozovky pﬁi neojet˘ch pneumatikách jsou:
tab. 8
Druh vozovky
·tûrková a malé kostky
Betonová
DláÏdûná
Asfaltová
Zledovatûl˘ povrch

Suchá
0,8
0,7
0,6
0,5
0,2

mokrá
0,6
0,5
0,3
0,3
0,1

Souãinitel smykového tﬁení se podstatnû sniÏuje, je-li vozovka zneãi‰tûná napﬁ. blátem nebo olejem
a pﬁi ojet˘ch pneumatikách (také letních pneumatikách v zimû).
Brzdné dráhy pro urãité rychlosti a urãité souãinitele tﬁení se zpravidla uveﬁejÀují v tabulkách. Napﬁ.
pﬁi rychlosti 20 km/h a f = 0,2 je brzdná dráha 7,7 m, pﬁi rychlosti 50 km/h a f = 0,2 je brzdná dráha
48 m, pro f = 0,7 je 13 m, pﬁi rychlosti 100 km/h je od 55 m do 193 m podle velikosti f.
V tabulce jsou uvedeny délky drah, které ujede vozidlo pﬁi urãité rychlosti a souãiniteli tﬁení:
tab. 9
Souãinitel tﬁení
Rychlost km h–1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,2
m
1,9
7,7
17,4
31,0
48,0
69,0
95,0
124,0
156,0
193,0
234,0
279,0

0,3
0,4
0,5
m
m
m
1,3
1,0
0,8
5,5
3,9
3,1
11,6
8,7
6,9
20,5 15,0 12,3
32,0 24,0 19,0
46,0 35,0 27,0
63,0 47,0 38,0
82,0 62,0 49,0
104,0 78,0 62,0
129,0 97,0 77,0
156,0 117,0 93,0
186,0 139,0 111,0
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0,6
m
0,6
2,6
5,8
10,2
16,0
23,0
31,0
41,0
52,0
64,0
78,0
93,0

0,7
m
0,6
2,2
5,0
8,8
13,0
20,0
27,0
35,0
45,0
55,0
67,0
79,0

Pﬁ. 3 ¤idiã malého motocyklu jede rychlostí 50 km/h na asfaltové vozovce. Vypoãítejte brzdnou dráhu vozidla: a) na suché vozovce, b) na mokré vozovce.
¤e‰ení: a) v = 50 = 13,9 , f = 0,5
1 . v2
VyuÏitím vztahu: s =
2 10 f,
vypoãítáme s = 19,3 m
b) analogicky pro f = 0,3 vypoãítáme s = 32,2 m.
Odpovûì: Brzdná dráha malého motocyklu je na suché vozovce 19 metrÛ, na mokré vozovce je
32 metrÛ.
V˘poãet dráhy potﬁebné k zastavení vozidla
Dráha potﬁebná k zastavení vozidla se skládá ze dvou sloÏek:
– z reakãní vzdálenosti st
– z brzdné dráhy vozidla sl.
Reakãní vzdálenost je dráha, kterou urazí vozidlo nezmen‰enou rychlostí je‰tû pﬁed zaãátkem
pÛsobení brzd. V praxi je známo, Ïe od okamÏiku, kdy ﬁidiã postﬁehne nebezpeãí, do okamÏiku,
kdy na toto nebezpeãí reaguje se‰lápnutím brzdového pedálu, uplyne urãitá doba. Tato doba není
u v‰ech lidí stejná, dokonce se mûní i u téhoÏ jednotlivce. Tato doba se naz˘vá reakãní doba. Závisí
na rÛzn˘ch vlivech a mÛÏe nab˘vat tûchto hodnot:
¤idiã je pozorn˘ a pﬁipraven˘ na brzdûní
¤idiã je pozorn˘, ale neoãekává nebezpeãí
Pozornost ﬁidiãe je soustﬁedûna na jiné ãinnosti
(ﬁadí, pozoruje postranní cestu, pﬁedjíÏdí apod.)
¤idiã je nepozorn˘ (baví se se spolujezdcem, telefonuje)
¤idiã je k ﬁízení indisponován (únava, nemoc, alkohol, léky)

0,6 s – 0,7 s
0,7 s – 0,9 s
1,0 s – 1,2 s
1,4 s – 1,8 s
1,6 s – 2,4 s

Za normálních okolností se poãítá s reakãní dobou ﬁidiãe 1 s. Krat‰í doba (napﬁ. 0,6 s) závisí na
zvlá‰tû rychlé reakci ﬁidiãe a jeho stálé pﬁipravenosti se‰lápnout brzdy.
Kromû reakãní doby ﬁidiãe se na velikosti dráhy nebrzdûného vozidla podílí je‰tû dal‰í faktor, kter˘m
je ãasov˘ interval, kter˘ uplyne od okamÏiku se‰lápnutí brzdového pedálu do okamÏiku, kdy brzdy zaãnou skuteãnû pÛsobit – naz˘vá se doba zpoÏdûní úãinku brzd. Závisí na technickém stavu vozidla a brzdovém systému. Tato doba se pohybuje v rozmezí 0,1 s – 0,6 s.
Dráha nebrzdûného vozidla se tedy vypoãítá podle vztahu sτ = v . τ,
kde t je souãet ãasov˘ch intervalÛ – reakãní doby ﬁidiãe a doby zpoÏdûní úãinku brzd.
Bûhem této doby se vozidlo pohybuje toutéÏ rychlostí, kterou mûlo v okamÏiku, kdy ﬁidiã postﬁehl na
vozovce nebezpeãnou situaci.
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Hodnoty reakãních vzdáleností pro urãité rychlosti udává následující tabulka:
tab. 10

τ (s)
Rychost
km h–1
10
20
30
40
0
60
70
80
90
100

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

1,5

2,0

m
1,95
3,84
5,83
7,77
9,72
11,67
13,61
15,54
17,48
19,44

m
2,22
4,45
6,66
8,89
11,11
13,34
15,55
17,78
20,00
21,00

m
2,50
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00

m
2,78
5,56
8,33
11,11
13,89
16,67
19,44
22,22
25,00
27,78

m
3,33
6,67
10,00
13,53
16,67
20,00
23,33
26,67
30,00
33,33

m
4,17
8,34
12,50
16,67
20,83
25,00
29,16
33,33
37,50
45,67

m
5,50
12,50
16,60
22,22
27,78
33,33
38,88
44,44
50,00
55,67

Z tabulky je moÏno urãit, Ïe napﬁ. je-li ﬁidiã pozorn˘, jeho reakãní doba je 0,7 sekundy, doba úãinku
zpoÏdûní brzd je 0,2 sekundy, je t = 0,9 s. Pﬁi rychlosti 80 km/h ujede vozidlo dráhu 20 metrÛ, pﬁi rychlosti 100 km/h pak 25 metrÛ. Je-li ﬁidiã indisponován, t = 2 s, je tato vzdálenost více neÏ dvakrát vût‰í.
Teprve po ujetí této dráhy zaãne vozidlo svoji rychlost zmen‰ovat. Tyto skuteãnosti by si mûl uvûdomit
jak ﬁidiã, tak cyklista ãi chodec.
Pﬁ. 4 Po dálnici jede osobní automobil prÛmûrnou rychlostí 120 km/h. Urãete reakãní dobu ﬁidiãe,
jestliÏe od okamÏiku pozorování pﬁekáÏky do okamÏiku, kdy se projevil úãinek brzd, ujelo auto 30 metrÛ (doba zpoÏdûní úãinku brzd je 0,2 s).
¤e‰ení: 120 km/h = 33,3 m/s
sτ = v . t,
τ = s , po dosazení t = 0,9 s.
v
ProtoÏe t je souãet reakãní doby ﬁidiãe a doby zpoÏdûní úãinku brzd, které je 0,2 s, je reakãní doba
ﬁidiãe 0,9 s – 0,2 s = 0,7 s.
Odpovûì: Reakãní doba ﬁidiãe je 0,7 s.
Pﬁ. 5 Jakou rychlostí se pohyboval závodní automobil, jestliÏe reakãní doba závodníka je 0,7 s, doba zpoÏdûní úãinku brzd je 0,1 s a ujel-li závodník dráhu 36 m od poãátku pÛsobení brzd?
¤e‰ení: ze vztahu sτ = v . τ , je v = s
τ.
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v =

36 = 45 m/s
0,7 + 0,1

45 m/s = 162 km/h

Odpovûì: Závodní automobil se pohyboval rychlostí 162 km/h .
Pﬁ. 6 MÛÏe ﬁidiã zabránit nehodû, jestliÏe do vozovky vbûhne dítû 20 metrÛ pﬁed vozidlem jedoucím
rychlostí 50 km/h? Vozidlo se pohybuje po suché vozovce s prÛmûrn˘m souãinitelem tﬁení 0,5.
UvaÏujme reakãní dobu ﬁidiãe 0,8 s a dobu zpoÏdûní úãinku brzd 0,2 s.
¤e‰ení: celková dráha potﬁebná k zastavení vozidla se skládá z reakãní vzdálenosti a brzdné dráhy
vozidla: s = sτ + s1
v = 50 km/h = 13,9 m/s
τ = 0,8 s + 0,2 s = 1,0 s
pak

2
s = 13,9 . 1 + 1 . 13,9
2 100,5

s = 13,9 + 19,3 = 33,2
Odpovûì: ¤idiã nemÛÏe nehodû zabránit, potﬁeboval by k zastavení více neÏ 33 m.
Následující tabulka uvádí dráhu a ãas potﬁebné k zastavení vozidla za velmi dobr˘ch podmínek, kdy
ﬁidiã má velmi krátkou reakãní dobu, vozovka je suchá, s dobr˘m povrchem a technick˘ stav vozidla
(brzdy, pneumatiky) je v˘born˘.
tab. 11
Rychlost vozidla
v km za h

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

Dráha uraÏená za
reakãní dobu ﬁidiãe

8,3 m
10,3 m
12,5 m
14,6 m
16,7 m
18,7 m
20,8 m
22,9 m
25,0 m
27,1 m
29,2 m
31,3 m
33,3 m
34,4 m
37,5 m

Dráha uraÏená za
dobu brzdûní

Dráha potﬁebná
k zastavení

10,3 m
16,2 m
23,2 m
31,4 m
41,0 m
52,0 m
64,6 m
78,1 m
83,0 m
108,5 m
123,0 m
144,1 m
164,3 m
184,6 m
208,0 m

18,6 m
26,5 m
35,7 m
46,0 m
57,7 m
70,7 m
85,4 m
101,0 m
118,0 m
135,6 m
152,2 m
175,4 m
197,6 m
219,0 m
245,5 m
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âas potﬁebn˘
k zastavení vozidla

2,60 s
3,06 s
3,53 s
3,99 s
4,46 s
4,92 s
5,38 s
5,84 s
6,30 s
6,76 s
7,23 s
7,69 s
8,15 s
8,62 s
9,08 s

Pﬁ. 7 Jaká je energie vozidla pﬁi nárazu do pevné pﬁekáÏky:
Energie pohybujícího se vozidla Wk = 1 mv2

2

Pohybová energie tedy roste s druhou mocninou rychlosti vozidla.
Potenciální energie Wp = mgh
Pﬁedstavte si, Ïe automobil v urãité rychlosti narazí do pevné pﬁekáÏky, tak se jeho pohybová energie
mûní v polohovou a mÛÏeme si to pﬁedstavit tak, jako kdyby automobil spadl z urãité v˘‰ky.
Wp = Wk
mgh = 1 mv2

2

2

h= v

2g

Napﬁ. pﬁi rychlosti v = 72 km/h = 20 m/s vypoãítáme h = 20
Odpovûì: Pﬁi nárazu do pevné pﬁekáÏky pﬁi rychlosti 72 km/h je situace taková, jako by automobil
spadl z v˘‰ky 20 metrÛ.
Pﬁi rychlosti 125 km/h vypoãítáme h = 60 m – je to, jako by automobil spadl z Petﬁínské rozhledny.
Dopravní znaãky
Dopravní znaãky mají tvar kruhu, rovnostranného trojúhelníku, ãtverce, obdélníku. Jak˘ je jejich v˘znam? Které jsou zákazové, které v˘straÏné, které pﬁíkazové, které informativní? Jak˘ tvar mohou mít
smûrové tabule?
1. Vyjmenuj a nar˘suj nûkolik dopravních znaãek, které mají tvar kruhu.
PrÛmûr kruhu je ____ cm. Jak˘ je jeho obvod a jak˘ je jeho obsah?
Znaãka Zákaz vjezdu v‰ech vozidel má ãerven˘ okraj, vnitﬁní oblast kruhu je bílá. ·íﬁka ãerveného mezikruÏí je ____ cm. Vypoãítej, kolik procent kruhu ãiní ãást ãervená a kolik procent ãást bílá.
2. Znaãka oznaãující hlavní pozemní komunikace má tvar ãtverce, jehoÏ ãást vnitﬁní oblasti je Ïlut˘
ãtverec. Strana ãtverce má délku _____ cm, strana Ïlutého ãtverce má délku _____cm. Vypoãítej obvody a obsahy obou ãtvercÛ a porovnej je.
3. Svislé v˘straÏné znaãky mají tvar rovnostranného trojúhelníku o délce strany ____ cm.
Vypoãítej jeho obvod a jeho obsah.
Jak se v umístûní li‰í znaãka Dej pﬁednost v jízdû od umístûní znaãek v˘straÏn˘ch?
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4. Znaãka k oznaãení parkovi‰tû má tvar obdélníku o rozmûrech ____ cm a ____ cm. Vypoãítej obvod a obsah tohoto obdélníku.
V rÛzn˘ch krizov˘ch situacích jsou potﬁebná ãísla : 150, 155, 158. Ví‰, kam se jimi dovolá‰?

âíselné údaje z Pravidel silniãního provozu
Údaje jsou z Pravidel z roku 2002. Je tﬁeba je aktualizovat podle Pravidel, která jsou platná od ãervence 2006.
ÚdajÛ lze vyuÏít k zápisu nerovnic, k pouÏívání kvantifikovan˘ch v˘rokÛ apod.
Na sedadle vedle ﬁidiãe lze pﬁepravovat osobu mlad‰í 12 let nebo osobu mlad‰í 18let a men‰í neÏ 150
cm pouze za pouÏití zádrÏného systému.
V obci smí jet ﬁidiã rychlostí nejv˘‰e 50 km h–1, jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla nejv˘‰e 80 km h–1.
¤idiã motorového vozidla o maximální hmotnosti nepﬁevy‰ující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo
obec rychlostí nejv˘‰e 90 km h–1, na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejv˘‰e 130 km h–1.
¤idiã jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejv˘‰e 80 km h–1.
Ve vzdálenosti 50 m pﬁed Ïelezniãním pﬁejezdem a pﬁi jeho pﬁejíÏdûní smí ﬁidiã jet rychlostí nejv˘‰e
30 km h–1. Svítí-li pﬁesu‰ované bílé svûtlo, smí jet rychlostí 50 km h–1.
Je-li blíÏe neÏ 50 m kﬁiÏovatka se ﬁízen˘m provozem, pﬁechod pro chodce, nadchod nebo podchod vyznaãené pﬁíslu‰n˘mi znaãkami, musí chodec pﬁecházet jen na tûchto místech.
Mimo pﬁechod pro chodce je dovoleno pﬁecházet vozovku jen kolmo k její ose.
Cyklista mlad‰í 15 let je povinen za jízdy pouÏít ochrannou pﬁilbu.
Dítû mlad‰í 10 let smí na silnici, komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby star‰í
15 let.
Námûty k dal‰ím ãinnostem
Poãet osobních automobilÛ – prodej, v˘roba apod.
Konstrukãní vlastnosti vozidel, rozmûry vozidel, hmotnosti.
Ekologiãnost dopravy.
Pohonné hmoty – prodej, cena, spotﬁeba.
Cyklistika – stezky, závody, pﬁedpisy, vybavení cyklisty, chování v silniãním provozu.
Práce s automapou – mûﬁítko plánu a mapy.
Optimalizace v dopravním provozu – hledání nejkrat‰í cesty – teorie grafÛ.
Podíl dal‰ích druhÛ dopravy (letecká, vodní, Ïelezniãní, mûstská).
Cestování v zahraniãí.
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Zájmová matematika
Závody Formule 1
Okruh
Bahrajn – ·akir
Malajsie – Sepang
Austrálie – Melbourne
San Marino – Imola
Evropa – Nürburgring
·panûlsko – Barcelona
Monaco – Monte Carlo
V. Británie – Silverstone
Kanada – Montreal
USA – Indianopolis
Francie – Magny-Cours
Nûmecko – Hockenheimring
Maìarsko – Hungaroring
Turecko – Istambul
Itálie – Monza
âína – ·anghaj
Japonsko – Suzuka
Brazílie – Sao Paulo
tab. 12

Délka okruhu Poãet kol
5,769 km
57
5,543 km
56
5,303 km
58
4,933 km
62
5,148 km
60
4,627 km
66
3,340 km
78
5,141 km
60
4,361 km
70
4,192 km
73
4,411 km
70
4,574 km
67
4,381 km
70
5,339 km
58
5,793 km
53
5,451 km
56
5,807 km
57
4,309 km
71

Celkem km
328,833 km
310,408 km
307,574 km
305,609 km
308,863 km
305,256 km
260,520 km
308,355 km
305,270 km
306,016 km
308,568 km
306,458 km
306,663 km
309,396 km
306,720 km
307,573 km
307,573 km
305,909 km

Automobily dosahují rychlosti pﬁes 200 kilometrÛ za hodinu, napﬁ. v roce 2005 bylo dosaÏeno
rychlosti pﬁi nejrychlej‰ím kole 228,372 km h–1, v roce 2004 bylo dosaÏeno maximální rychlosti
235,049 km h–1.

Literatura
BlaÏková, R.: Prvky dopravní v˘chovy v uãivu matematiky a fyziky. Brno: KPÚ 1979.
Tesaﬁík, J., Sobotka, P.: Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích âeské republiky za rok
2005. www. mvcr.cz
Rámcov˘ vzdûlávací program pro základní vzdûlávání. www.vuppraha.cz
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3. Vzdûlávací oblast: Informaãní a komunikaãní technologie
3.1 Informatika a v˘poãetní technika
INFORMATIKA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro Dopravní v˘chovu
Îák
❍

ovûﬁuje vûrohodnost informací a informaãních zdrojÛ, posuzuje jejich závaÏnost a vzájemnou návaznost.

Uãivo:
V˘vojové trendy informaãních technologií, hodnota a relevance informací a informaãních zdrojÛ, metody a nástroje jejich ovûﬁování, internet.

INFORMATIKA – ZPRACOVÁNÍ A VYUÎITÍ INFORMACÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

ovládá práci s textov˘mi a grafick˘mi editory i tabulkov˘mi editory a vyuÏívá vhodn˘ch aplikací,
uplatÀuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem,
pracuje s informacemi v souladu se zákony o du‰evním vlastnictví,
pouÏívá informace z rÛzn˘ch informaãních zdrojÛ a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji,
zpracuje a prezentuje na uÏivatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formû.

Uãivo:
Poãítaãová grafika, rastrové a vektorové programy, tabulkov˘ editor, vytváﬁení tabulek, porovnávání
dat, jednoduché vzorce, prezentace informací (webové stránky, prezentaãní programy, multimédia),
ochrana práv k du‰evnímu vlastnictví, copyright, informaãní etika.

Dopravní v˘chova v informaãních a komunikaãních technologiích
Okruhy uãiva RVP z informaãní a komunikaãní technologie, které mají vztah k DV:
● poznání úlohy informací a informaãních ãinností vedoucí k vyuÏívání moderních informaãních
a komunikaãních technologií v dopravû
● porozumûní toku informací, poãínaje jejich vznikem, uloÏením na médium, pﬁenosem, zpracováním, vyhledáváním, s praktick˘m vyuÏitím informací o dopravních situacích
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●
●
●
●
●

schopnost formulovat svÛj poÏadavek a vyuÏívat pﬁi interakci s poãítaãem algoritmické my‰lení
pﬁi realizaci multimediálních v˘ukov˘ch programÛ s dopravními prvky
porovnávání informací a poznatkÛ z vût‰ího mnoÏství alternativních informaãních zdrojÛ a tím
dosáhnout vût‰í vûrohodnosti vyhledan˘ch informací, napﬁ. statistiky dopravních nehod
tvoﬁivé vyuÏívání softwarov˘ch a hardwarov˘ch prostﬁedkÛ pﬁi prezentaci v˘sledkÛ své práce
v oblasti dopravní v˘chovy
respektování práv k du‰evnímu vlastnictví pﬁi vyuÏívání SW s dopravní tématikou
‰etrná práce s v˘poãetní technikou a její vyuÏití pﬁi dopravních akcích.

Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
● Ïák vyuÏívá základní standardní funkce poãítaãe pﬁi spu‰tûní a ovládání v˘ukov˘ch programÛ pro
dopravní v˘chovu
● na internetu pouÏívá jednoduché a vhodné cesty pﬁi vyhledávání informací o dopravû, dopravních
situacích, dopravních nehodách, informacích ministerstva dopravy
● pracuje s textem a obrázkem s dopravní tématikou v textovém a grafickém editoru
● zpracuje a prezentuje na uÏivatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formû
o dopravû
Námûty a pﬁíklady vhodné pro DV:
multimediální vyuÏití poãítaãe u v˘ukov˘ch programÛ na dopravní v˘chovu
metody a nástroje vyhledávání informací
na internetu
❍ mapy
❍ jízdní ﬁády
❍ chování v dopravních prostﬁedcích
❍ povinná v˘bava jízdního kola
❍ dopravní situace na silnicích
❍ hledání vhodn˘ch tras pro ‰kolní i mimo‰kolní akce a pod.
● poãítaãová grafika, sestavení poutaãÛ s dopravní tématikou, obrazÛ na ‰kolní nástûnku, návrh materiálÛ pro krouÏky dopravní v˘chovy
● prezentace – dopravní soutûÏ na na‰í ‰kole, náv‰tûva dopravního hﬁi‰tû, apod.
● V tematickém okruhu Místo, kde Ïijeme se klade dÛraz na dopravní v˘chovu, praktické poznávání místních a regionálních skuteãností a na utváﬁení pﬁím˘ch zku‰eností ÏákÛ
● V informatice Ïáci mohou vyuÏít sv˘ch dovedností a za pomocí uãitele prezentovat znalosti z dopravní v˘chovy napﬁ. na cestû ze svého bydli‰tû do ‰koly.
●
●
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Pﬁíklad 1
Sestavení námûtu s dopravní tématikou na ‰kolní nástûnku poãítaãem
a/ text
b/ obrázek

Pﬁíklad 2
Cesta do ‰koly
Cíle úlohy z hlediska dopravní v˘chovy:
– bezpeãné chování dûtí v silniãním provozu
– pﬁedvídání rizika, správné vyhodnocování situace a vhodné jednání
– trvalé utváﬁení návykÛ ve vztahu k dopravû
Îáci mohou najít na internetu mapu bydli‰tû, pﬁedstaví si cestu do ‰koly a pak najdou mapku viz – seznam –
mapy.

Podle mapy nakreslí cestu v nûkterém grafickém programu (Malování, Zoner Callisto, ...). Jednoduch˘ plánek se
v‰emi pﬁechody pro chodce:

Do plánku potom zakreslí pﬁesnou cestu, jak se dostat co nejbezpeãnûji do ‰koly a zpût:
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Upozorní na nesprávné varianty pﬁecházení pﬁes silnici. Îák ukáÏe svoji práci projekcí a vznikne diskuze, zda je
jeho ﬁe‰ení správné. Hledání v‰ech nebezpeãn˘ch míst a „zkratek“, které dûti, a bohuÏel ãasto i jejich rodiãe, pouÏívají. Podobnû lze tuto úlohu ﬁe‰it pﬁi cestû do ‰koly na jízdním kole.

Pﬁíklad 3.
Práce s textov˘m editorem – nadpis, tvar, barva a velikost písma:
Chodec a cyklista – úãastník silniãního provozu, vybavení jízdního kola
Práce s obrázky – úpravy, v˘ﬁez, doplnûní:

Popis pod obrázek – textov˘ editor – úprava tohoto textu (text se pﬁedá ÏákÛm s chybami):
Dvû na sobû nezávislé úãinné brzdy s odstupÀovateln˘m ovládáním brzdného úãinku. Jízdní kola pro dûti pﬁed‰kolního vûku vybavená volnobûÏn˘m nábojem s proti‰lapací brzdou nemusí b˘t vybavena pﬁední brzdou.
Za nesníÏené viditelnosti - zadní odrazka ãervené barvy, tato odrazka mÛÏe b˘t kombinovaná se zadní ãervenou svítilnou. Pﬁední odrazka bílé barvy.
Odrazky oranÏové barvy (autoÏluÈ) na obou stranách ‰lapátek (pedálÛ), tyto odrazky mohou b˘t nahrazeny svûtlo odráÏejícími materiály umístûn˘mi na obuvi nebo v jejich blízkosti, na paprscích pﬁedního nebo zadního kola, nebo obou kol. Nejménû jedna boãní odrazka oranÏové barvy (autoÏluÈ) na kaÏdé stranû kola.
Za sníÏené viditelnosti - svûtlomet svítící dopﬁedu bíl˘m svûtlem, zadní svítilna ãervené barvy, která mÛÏe b˘t
kombinována se zadní odrazkou ãervené barvy. Zadní ãervená svítilna mÛÏe b˘t nahrazena svítilnou s pﬁeru‰ovan˘m
svûtlem ãervené barvy. Zdroj elektrického proudu.
K bezpeãné jízdû dále pﬁispûje mít na kole kryt ﬁetûzu, kter˘ ochraÀuje pﬁed zachycením odûvu, a blatníky, které ochraÀují cyklistovi oãi, obliãej a chrání jeho odûv pﬁed zneãi‰tûním.
Cyklista mlad‰í 15 let je povinen za jízdy pouÏít ochrannou pﬁilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a ﬁádnû
pﬁipevnûnou na hlavû.
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Pﬁíklad 4
Pﬁíprava exkurze nebo náv‰tûva technického muzea – vyhledávání na internetu:
● Bezpeãná jízda tam a zpût (pû‰ky, dopravním prostﬁedkem)
● Ceny (vstupenka, jízdné, slevy pro dûti)
● Informace o programu a otevírací doba
● Poãasí (vhodné obleãení).
Pﬁíklad 5
Prezentace bezpeãné mûsto – tvorba www stránek, PowerPoint
● Mapka
● Nebezpûãná místa pro chodce
● DÛleÏité instituce
● ·kolení a kurzy s dopravní tématikou
● Apod.

V˘uka informaãních a komunikaãních technologií na 2. stupni
●
●
●
●
●
●
●
●

základní uãivo
v˘vojové trendy informaãních technologií
hodnota a relevance informací a informaãních zdrojÛ, metody a nástroje jejich ovûﬁování
internet
poãítaãová grafika, rastrové a vektorové programy
tabulkov˘ editor, vytváﬁení tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
prezentace informací (webové stránky, prezentaãní programy, multimédia)
ochrana práv k du‰evnímu vlastnictví, copyright, informaãní etika

Návrh propojení dopravní v˘chovy (pﬁípadnû prvkÛ dopravní v˘chovy)
s v˘ukou informaãních a komunikaãních technologií na Z·
6.–7. roãník
Povinná v˘uka poãítaãÛ v rozsahu 1 hodiny za t˘den. V˘uka probíhá pod vedením odborného uãitele a kaÏd˘ Ïák
má k dispozici svÛj poãítaã (ideální stav!).
Osnova:
● zrychlit pouÏívání v˘poãetní techniky Ïáky – poãítaãové hry s dopravní tématikou
● tﬁídit a analyzovat získané informace z internetov˘ch stránek o dopravû
● ovládat textov˘ editor na úrovni uÏivatele, ãlánky vztahující se k dopravû
● posílení práce se soubory ve ‰kolní síti, implementace dopravních prvkÛ
● vyhledávat v síti internet informace pokroãilej‰ím zpÛsobem, zadání hesel vztahujících se k dopravní
problematice
● instalace systému, údrÏba poãítaãe, nastavení parametrÛ systému pﬁi ‰kolních dopravních akcích
● základní informace o digitální fotografii a jejím zpracování smûﬁující k dopravû.
Ve v‰ech bodech je moÏné doplnit dal‰í dopravní prvky, pokud uãitel dopravní tématiku zná.
8. – 9. roãník
Voliteln˘ pﬁedmût, 2 hodiny t˘dnû.
Osnova:
● základy grafického programu (Zoner Callisto, Adobe Photoshop) – grafické návrhy dopravních situací
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●
●
●
●
●
●
●

programy pro tvorbu prezentací – Microsoft PowerPoint, sestavení dopravní hry s jednoduch˘mi animacemi
vyuÏívání poãítaãÛ v dopravû, statistiky, bodové hodnocení ﬁidiãÛ
vyuÏití znalostí získan˘ch ve v˘uce poãítaãÛ pﬁi samostatné i skupinové práci. V˘stupy z projektÛ zamûﬁené
na dopravní situace atd.
v˘razné aktivní pouÏívání v˘ukov˘ch programÛ o DV, pﬁípadnû E-learningu
tvorba vlastních v˘ukov˘ch projektÛ pro spoluÏáky jak v on-line variantû, tak v ti‰tûné podobû; spolupráce
napﬁíã roãníky s námûty smûﬁující k bezpeãné dopravû
aktivace a vyuÏívání komunikace s Ïáky jin˘ch ‰kol v reálném ãase pﬁi internetov˘ch konferencích atd. na
téma bezpeãná doprava
základy tvorby www stránek smûﬁujících k bezpeãné dopravû
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4. Vzdûlávací oblast: âlovûk a spoleãnost
4.1 Dûjepis
âLOVùK V DùJINÁCH
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

uvede konkrétní pﬁíklady dÛleÏitosti a potﬁebnosti dûjepisn˘ch poznatkÛ,
uvede pﬁíklady zdrojÛ informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromaÏìovány,
orientuje se na ãasové ose a v historické mapû, ﬁadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu

Uãivo:
V˘znam zkoumání dûjin, získávání informací o dûjinách; historické prameny, historick˘ ãas a prostor.

POâÁTKY LIDSKÉ SPOLEâNOSTI
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

charakterizuje Ïivot pravûk˘ch sbûraãÛ a lovcÛ, jejich materiální a duchovní kulturu,
objasní v˘znam zemûdûlství, dobytkáﬁství a zpracování kovÛ pro lidskou spoleãnost,
uvede pﬁíklady archeologick˘ch kultur na na‰em území.

Uãivo:
âlovûk a lidská spoleãnost v pravûku.

NEJSTAR·Í CIVILIZACE. KO¤ENY EVROPSKÉ KULTURY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

rozpozná souvislost mezi pﬁírodními podmínkami a vznikem prvních velk˘ch zemûdûlsk˘ch civilizací, uvede nejv˘znamnûj‰í typy památek, které se staly souãástí svûtového kulturního dûdictví,
demonstruje na konkrétních pﬁíkladech pﬁínos antické kultury a uvede osobnosti antiky dÛleÏité
pro evropskou civilizaci, zrod kﬁesÈanství a souvislost s judaismem,
porovná formy vlády a postavení spoleãensk˘ch skupin v jednotliv˘ch státech a vysvûtlí podstatu
antické demokracie.
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Uãivo:
Nejstar‰í starovûké civilizace a jejich kulturní odkaz, antické ¤ecko a ¤ím, stﬁední Evropa a její styky s antick˘m Stﬁedomoﬁím

K¤ESËANSTVÍ A ST¤EDOVùKÁ EVROPA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

popí‰e podstatnou zmûnu evropské situace, která nastala v dÛsledku pﬁíchodu nov˘ch etnik, christianizace a vzniku státÛ,
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti,
objasní situaci Velkomoravské ﬁí‰e a vnitﬁní v˘voj ãeského státu a postavení tûchto státních útvarÛ v evropsk˘ch souvislostech,
vymezí úlohu kﬁesÈanství a víry v Ïivotû stﬁedovûkého ãlovûka, konflikty mezi svûtskou a církevní mocí, vztah kﬁesÈanství ke kacíﬁství a jin˘m vûroukám,
ilustruje postavení jednotliv˘ch vrstev stﬁedovûké spoleãnosti, uvede pﬁíklady románské a gotické
kultury.

Uãivo:
Nov˘ etnick˘ obraz Evropy, utváﬁení státÛ ve v˘chodoevropském a západoevropském kulturním
okruhu a jejich specifick˘ v˘voj, islám a islámské ﬁí‰e ovlivÀující Evropu (Arabové, Turci), Velká
Morava a ãesk˘ stát, jejich vnitﬁní v˘voj a postavení v Evropû, kﬁesÈanství, papeÏství, císaﬁství, kﬁíÏové
v˘pravy, struktura stﬁedovûké spoleãnosti, funkce jednotliv˘ch vrstev, kultura stﬁedovûké spoleãnosti –
románské a gotické umûní a vzdûlanost.

OBJEVY A DOB¯VÁNÍ. POâÁTKY NOVÉ DOBY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍

vysvûtlí znovuobjevení antického ideálu ãlovûka, nové my‰lenky Ïádající reformu církve vãetnû
reakce církve na tyto poÏadavky,
vymezí v˘znam husitské tradice pro ãesk˘ politick˘ a kulturní Ïivot,
popí‰e a demonstruje prÛbûh zámoﬁsk˘ch objevÛ, jejich pﬁíãiny a dÛsledky,
objasní postavení ãeského státu v podmínkách Evropy rozdûlené do ﬁady mocensk˘ch a náboÏensk˘ch center a jeho postavení uvnitﬁ habsburské monarchie,
objasní pﬁíãiny a dÛsledky vzniku tﬁicetileté války a posoudí její dÛsledky,
na pﬁíkladech evropsk˘ch dûjin konkretizuje absolutismus, konstituãní monarchie, parlamentarismus,
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❍

rozpozná základní znaky jednotliv˘ch kulturních stylÛ a uvede jejich pﬁedstavitele a pﬁíklady
v˘znamn˘ch kulturních památek.

Uãivo:
Renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich ‰íﬁení Evropou, zámoﬁské objevy a poãátky dob˘vání svûta, ãesk˘ stát a velmoci v 15.–18. století, barokní kultura a osvícenství.

MODERNIZACE SPOLEâNOSTI
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

vysvûtlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní zmûny ve vybran˘ch zemích a u nás,
které charakterizují modernizaci spoleãnosti,
objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonsk˘ch válek na jedné stranû
a rozbitím star˘ch spoleãensk˘ch struktur v Evropû na stranû druhé,
porovná jednotlivé fáze utváﬁení novodobého ãeského národa v souvislosti s národními hnutími
vybran˘ch evropsk˘ch národÛ,
charakterizuje emancipaãní úsilí v˘znamn˘ch sociálních skupin; uvede poÏadavky formulované
ve vybran˘ch evropsk˘ch revolucích,
na vybran˘ch pﬁíkladech demonstruje základní politické proudy,
vysvûtlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnomûrnosti v˘voje jednotliv˘ch,
ãástí Evropy a svûta vãetnû dÛsledkÛ, ke kter˘m tato nerovnomûrnost vedla; charakterizuje soupeﬁení mezi velmocemi a vymezí v˘znam kolonií.

Uãivo:
Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svût; vznik USA, industrializace a její dÛsledky pro spoleãnost; sociální otázka, národní hnutí velk˘ch a mal˘ch národÛ; utváﬁení
novodobého ãeského národa, revoluce 19. století jako prostﬁedek ﬁe‰ení politick˘ch, sociálních a národnostních problémÛ, politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus),
ústava, politické strany, obãanská práva, kulturní rozrÛznûnost doby konflikty mezi velmocemi, kolonialismus.

MODERNÍ DOBA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

na pﬁíkladech demonstruje zneuÏití techniky ve svûtov˘ch válkách a jeho dÛsledky,
rozpozná klady a nedostatky demokratick˘ch systémÛ,
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, pﬁíãiny jejich nastolení v ‰ir‰ích ekonomick˘ch a poli47

❍
❍

tick˘ch souvislostech a dÛsledky jejich existence pro svût; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu
a vypjatého nacionalismu,
na pﬁíkladech vyloÏí antisemitismus, rasismus a jejich nepﬁijatelnost z hlediska lidsk˘ch práv,
zhodnotí postavení âSR v evropsk˘ch souvislostech a jeho vnitﬁní sociální, politické, hospodáﬁské a kulturní prostﬁedí.

Uãivo:
První svûtová válka a její politické, sociální a kulturní dÛsledky, nové politické uspoﬁádání Evropy
a úloha USA ve svûtû; vznik âSR, její hospodáﬁsko- politick˘ v˘voj, sociální a národnostní problémy,
mezinárodnû politická a hospodáﬁská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy – komunismus, fa‰ismus, nacismus – dÛsledky pro âSR a svût, druhá svûtová válka, holocaust; situace v na‰ich zemích, domácí a zahraniãní odboj; politické mocenské a ekonomické dÛsledky války.

ROZDùLEN¯ A INTEGRUJÍCÍ SE SVùT
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

vysvûtlí pﬁíãiny a dÛsledky vzniku bipolárního svûta; uvede pﬁíklady stﬁetávání obou blokÛ,
vysvûtlí a na pﬁíkladech doloÏí mocenské a politické dÛvody euroatlantické hospodáﬁské a vojenské spolupráce,
posoudí postavení rozvojov˘ch zemí,
prokáÏe základní orientaci v problémech souãasného svûta.

Uãivo:
Studená válka, rozdûlení svûta do vojensk˘ch blokÛ reprezentovan˘ch supervelmocemi; politické,
hospodáﬁské, sociální a ideologické soupeﬁení, vnitﬁní situace v zemích v˘chodního bloku (na vybran˘ch
pﬁíkladech srovnání s charakteristikou západních zemí), âeskoslovensko od únorového pﬁevratu do
r. 1989, vznik âR, rozpad koloniálního systému, mimoevropsk˘ svût, problémy souãasnosti, vûda, technika a vzdûlání jako faktory v˘voje; sport a zábava.
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Dopravní v˘chova v dûjepisu
Dûjepis pﬁiná‰í základní poznatky o konání ãlovûka v minulosti. Jeho pﬁedmûtem je kultivace historického vûdomí jedince. Tedy jak je minulost zapojena do kulturního, sociálního a politického prostﬁedí
dne‰ní doby, respektive jak mÛÏe ovlivnit budoucnost.
Souãástí je tedy rovnûÏ problematika dopravní v˘chovy, která zaujímá místo témûﬁ ve v‰ech tematick˘ch okruzích. Zejména se jedná o vedení dûtí ke vnímání historického rozmûru souãasné podoby dopravy. Na vhodn˘ch pﬁíkladech z historie si mají uvûdomit nejen v˘voj postupÛ a ﬁe‰ení dopravní problematiky lidskou spoleãností, ale téÏ hospodáﬁské, politické, kulturní, vûdecké a technické vlivy, jeÏ tento v˘voj ovlivÀovaly a mohou ovlivnit i v budoucnosti. Mají si vytvoﬁit nejen ãasové, ale i prostorové
pﬁedstavy, které jim umoÏní lépe pochopit koﬁeny a pﬁíãiny historick˘ch jevÛ, tzn. i fenoménu dopravy.
Îáci si obecné rysy jevÛ konkretizují v rámci moÏností regionálními a místními pﬁíklady. V˘znamnû se
uplatÀuje zﬁetel k základním hodnotám evropské civilizace. Mají dospût k poznání, Ïe Ïádn˘ jev v minulosti není ukonãenou záleÏitostí, coÏ stejnû prÛkaznû dokládá i dopravní problematika. PonûvadÏ je dÛleÏité zejména poznávání historick˘ch skuteãností, které ovlivÀují zásadním zpÛsobem zejména na‰i souãasnost a potenciálnû i blízkou budoucnost, je dÛraz také v problematice dopravy a dopravního chování
kladen na dûjiny 19. a 20. století.
âLOVùK V DùJINÁCH
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ uvede pﬁíklady zdrojÛ informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromaÏìovány
❍ orientuje se na ãasové ose a v historické mapû, ﬁadí hlavní historické epochy v chronologickém
sledu
·kolní v˘stupy: Ïák
Pojmenuje (v rámci kraje, státu) specializované instituce v místû svého bydli‰tû – regionální
muzea, technická muzea a dal‰í zdroje informací (média), které mu lépe umoÏní pochopit koﬁeny,
souãasn˘ stav dopravy a pravidel jejího vyuÏívání.
● Popí‰e ãinnost tûchto muzeí, archivÛ, médií.
● Porozumí pojmu pamûÈ krajiny, ve které Ïije, jako zdroje informací – téÏ o v˘voji dopravy
a zmûnách chování lidí v dopravû.
● Zaﬁadí v˘znamné historické jevy související s v˘vojem dopravy do hlavních historick˘ch epoch
a prostoru.
●

Uãivo:
V˘znam zkoumání dûjin dopravy, získávání informací o dûjinách; historické prameny textové, ikonické a hmotné prameny dokumentující vznik a v˘voj jednotliv˘ch druhÛ dopravy a dopravního chování, historick˘ ãas a prostor, ve kterém se odehrály základní mezníky v˘voje dopravy
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NEJSTAR·Í CIVILIZACE. KO¤ENY EVROPSKÉ KULTURY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ uvede nejv˘znamnûj‰í typy památek, které se staly souãástí svûtového kulturního dûdictví
❍ demonstruje na konkrétních pﬁíkladech pﬁínos antické kultury a uvede osobnosti antiky dÛleÏité
pro evropskou civilizaci, zrod kﬁesÈanství a souvislost s judaismem
·kolní v˘stupy: Ïák
Porozumí souvislosti mezi existencí a vyspûlostí antické civilizace a budováním kvalitních a promy‰len˘ch dopravních sítí.
● Popí‰e podobu, pﬁínos a funkãnost dopravní sítû pro nejrÛznûj‰í odvûtví ﬁímského státu.
●

Uãivo:
Nejstar‰í starovûké civilizace a jejich kulturní odkaz, antické ¤ecko a ¤ím, silniãní síÈ, Limes
Romanus, republika, císaﬁství, provincie, legie, války.

K¤ESËANSTVÍ A ST¤EDOVùKÁ EVROPA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ popí‰e podstatnou zmûnu evropské situace, která nastala v dÛsledku pﬁíchodu nov˘ch etnik, christianizace a vzniku státÛ
·kolní v˘stupy: Ïák
● Vhodn˘mi pﬁíklady doloÏí stﬁedovûkou podobu dopravních tras a cestování ve stﬁedovûku
● Lokalizuje na mapû ãesk˘ch zemí dÛleÏité obchodní cesty ve stﬁedovûku, zemské stezky, lokalizuje cesty nejbliÏ‰í svému bydli‰ti
Uãivo:
Nov˘ etnick˘ obraz Evropy, stûhování národÛ, poutû, kﬁíÏové v˘pravy, stﬁedovûk˘ obchod.
Utváﬁení státÛ ve v˘chodoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifick˘ v˘voj.
OBJEVY A DOB¯VÁNÍ. POâÁTKY NOVÉ DOBY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ popí‰e a demonstruje prÛbûh zámoﬁsk˘ch objevÛ, jejich pﬁíãiny a dÛsledky
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·kolní v˘stupy: Ïák
● Vysvûtlí, které zmûny v hospodáﬁské, kulturní a technické oblasti vedly k evropské expanzi
● Zapamatuje si evropské zemû a osobnosti, které uskuteãnily zámoﬁské objevy a podmaÀování
nov˘ch území
● Demonstruje objevená a dobytá území
● Popí‰e nové dopravní tepny, jejich v˘znam pro globální pﬁepravu cestujících a vznik svûtového
trhu
Uãivo:
·panûlsko, Portugalsko, Orient, Indie, âína, Amerika, Lisabon, Sevilla, objevitel, conquistador, expanze, koloniální ﬁí‰e, otroci, drahé kovy, nové plodiny, koﬁení, lodû, navigace, kartografie.
MODERNIZACE SPOLEâNOSTI
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍
❍

vysvûtlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní zmûny ve vybran˘ch zemích a u nás,
které charakterizují modernizaci spoleãnosti
vysvûtlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnomûrnosti v˘voje jednotliv˘ch ãástí
Evropy a svûta vãetnû dÛsledkÛ, ke kter˘m tato nerovnomûrnost vedla; charakterizuje soupeﬁení
mezi velmocemi a vymezí v˘znam kolonií

·kolní v˘stupy: Ïák
Porozumí souvislosti mezi formou vlády a modernizací spoleãnosti
Vyjmenuje v˘robní odvûtví, v nichÏ do‰lo k modernizaci
Uvede souvislosti mezi modernizací v˘roby, technick˘mi vynálezy a zmûnami v dopravû – nov˘mi dopravními prostﬁedky, roz‰íﬁením a hustotou komunikací
● Porovná rychlost prÛmyslového rÛstu nejvyspûlej‰ích zemí té doby - USA, vybrané západoevropské zemû (Anglie, Nûmecko, Francie).
● Popí‰e dal‰í etapu vûdeck˘ch a technick˘ch objevÛ a vynálezÛ a jejich vliv na rozvoj nov˘ch
druhÛ dopravy, uvede v˘znamné osobnosti spojené s v˘vojem dopravy a jeho bydli‰tûm, ãesk˘mi
zemûmi.
●
●
●

Uãivo:
Îelezná ruda, uhlí, parní stroj, lodní ‰roub, lokomotiva, Ïeleznice, kolesov˘ parník, kanály, ﬁíãní doprava, továrny, doly, hutû, spalovací motor, automobil, pásová v˘roba, silniãní síÈ, dopravní pravidla.
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MODERNÍ DOBA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ na pﬁíkladech demonstruje zneuÏití techniky ve svûtov˘ch válkách a jeho dÛsledky
❍ rozpozná klady a nedostatky demokratick˘ch systémÛ
❍ charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, pﬁíãiny jejich nastolení v ‰ir‰ích ekonomick˘ch a politick˘ch souvislostech
·kolní v˘stupy: Ïák
Uvede do vztahu dynamiku rozvoje jednotliv˘ch v˘robních odvûtví v prÛbûhu obou svûtov˘ch válek a vznik nov˘ch technick˘ch vynálezÛ vãetnû komunikací
● Posoudí zneuÏití a potenciální zneuÏití technick˘ch vynálezÛ a nov˘ch druhÛ komunikací totalitními reÏimy
●

Uãivo:
První svûtová válka, fronta, t˘l, tanky, letadla, meziváleãné období, civilní letecká doprava, fa‰ismus,
komunismus, dálnice, dopravní znaãení, druhá svûtová válka, radary, trysková letadla, rakety.
ROZDùLEN¯ A INTEGRUJÍCÍ SE SVùT
V˘stup RVP: Ïák
❍ vysvûtlí pﬁíãiny a dÛsledky vzniku bipolárního svûta, uvede pﬁíklady stﬁetávání obou blokÛ,
❍ vysvûtlí a na pﬁíkladech doloÏí mocenské a politické dÛvody euroatlantické vojenské spolupráce
❍ rozpozná klady a nedostatky demokratick˘ch systémÛ, posoudí postavení rozvojov˘ch zemí,
❍ prokáÏe základní orientaci v problémech souãasného svûta
·kolní v˘stupy: Ïák
DoloÏí na pﬁíkladech vojenské a hospodáﬁské stﬁetávání obou mocensk˘ch blokÛ, posoudí zpûtné
vyuÏití vojenské techniky v civilním sektoru
● Specifikuje rozdíly mezi úrovní a intenzitou dopravy vybran˘ch západních státÛ, v˘chodních státÛ a tﬁetího svûta
● Popí‰e vzrÛstající vliv moderní dopravy na Ïivotní na Ïivotní prostﬁedí.
●

Uãivo:
Západní blok, V˘chodní blok, âeskoslovenská socialistická republika, raketové dopravní systémy,
studená válka, letecká civilní doprava, proudové dopravní letouny, navigaãní systémy, satelity, vesmírn˘
program, vûdeckotechnická revoluce, dálniãní sítû, globalizace.
Úkoly:
1) Jsi pﬁedstavitelem své obce (mûsta) v období
– prÛmyslové revoluce
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– konce 19. století…
Zformuluj tﬁi dÛvody pro
a) pﬁijetí
b) odmítnutí nového druhu dopravy. Inspiruj se poznatky v textu.
2) Pﬁenesl jsi se strojem ãasu do minulosti: (stﬁedovûku, 1. prÛmyslové revoluce, na poãátek 20. století)… Napi‰ krátk˘ dopis o sv˘ch záÏitcích z v˘letu do mûsta (na venkov té doby). Hlavní pozornost zamûﬁ na dobové moÏnosti a podobu dopravy, chování lidí bûhem dopravy.
Alternativní cestu nabízí projektovû orientovaná v˘uka ãi komplexnû pﬁipraven˘ a realizovan˘ projekt Ïáky pﬁi skupinové práci v projektu. Pﬁi realizaci navrhovaného projektu se uplatní formy skupinové v˘uky, dÛleÏitá skupina expoziãních metod, zejména: metody monologické, dialogické – ﬁízené
diskuse. V neposlední ﬁadû pÛjde o metody zprostﬁedkovaného pﬁenosu poznatkÛ pomocí praktick˘ch
ãinností studentÛ. RÛzné metody zde uplatnûné samostatné práce budou mít nejen povahu reprodukce, rekonstrukce nebo aplikace, ale téÏ elementární tvÛrãí práce.
3) Projektová v˘uka:
JAK DOPRAVA OVLIV≈OVALA A OVLIV≈UJE MÍSTO A CHOVÁNÍ LIDÍ TAM, KDE ÎIJI
Etapy navrhovaného projektu:
Projektov˘ vstup v podobû závûreãné prezentace je smûrován na konec ãtyﬁletého cyklu. Pﬁi konstrukci projektu se lze variaãnû inspirovat i v metodické literatuﬁe a promyslet zejména mezipﬁedmûtovou koordinaci. Pracovní t˘m (poãet ÏákÛ mÛÏe odpovídat poãtu zadání) si rozdûlí následující úkoly. Po
jejich vyﬁe‰ení probûhne prezentace v˘sledku pﬁed tﬁídou (tﬁídami, ‰kolou). Mluvãí skupiny poté vyzve
a ujme se (pﬁípadnû za pomoci pedagoga) ﬁízené diskuse se sv˘mi spoluÏáky nad pﬁedveden˘mi ukázkami a zveﬁejnûn˘mi v˘sledky. NejdÛleÏitûj‰í závûry budou zaznamenány. Ukonãen˘ projekt je nezbytné
zhodnotit pedagogem a vyzvednout jeho silné i slabé stránky. Hodnotit mohou i Ïáci.
Jak se promûÀovala doprava a chování lidí v prÛbûhu vûkÛ?
Úvodní seznámení s tématem a úkoly. V rámci t˘mu si rozdûlí práci (kdo zajistí odbornou literaturu, kdo periodika, kdo zajistí informace z internetu, kdo shrne nejdÛleÏitûj‰í závûry…) a zaloÏí deník:
bude obsahovat ãasov˘ a pracovní rozvrh, jednotlivé pracovní úkoly, dÛleÏité podnûty a jejich ﬁe‰ení,
zdÛvodnûní nesplnûn˘ch úkolÛ, formy pﬁipravované prezentace – jaká didaktická technika (PC, zpûtn˘
projektor…) a vyuãovací prostﬁedky (folie, videozáznam…) pﬁi ní budou pouÏity. Úãelná je i prezentace formou plakátu.
● Podle tématu a znûní úkolÛ si studenti sami vyhledají odpovûdi a najdou ﬁe‰ení v informaãních
zdrojích: encyklopediích, odborné literatuﬁe, internetov˘ch odkazech, z periodik, uãebnic, v „Poznatkové
zásobárnû“ k historii dopravy apod.
●

1. t˘m geografick˘: místo bydli‰tû a jeho poloha ve vztahu k dopravním spojÛm v minulosti a dnes –
jednotlivé mapy.
Podle mapy – Evropy – ãesk˘ch zemí zjisti: jak daleko od tvého místa bydli‰tû probíhaly v jednotliv˘ch obdobích dûjin dÛleÏité komunikace. Popi‰ jejich charakter.
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2. t˘m v˘tvarná v˘chova: pﬁipojování letopoãtÛ, historické periody, zákres soudob˘ch komunikací,
zástavby a symbolu dopravních prostﬁedkÛ – panoramatické foto krajiny s transparentními fóliemi.
3. t˘m statistick˘: ãasové a faktografické údaje o vzniku a podobû komunikací, dopravních prostﬁedkÛ a pﬁípadnû pravidel, která jejich provoz upravovala. Hlavní historické epochy.
4. t˘m jazykovûliterární: úryvky z krásné, populárnû-vûdecké literatury, pramenÛ – popisy soudob˘ch
podob dopravy (dobov˘ tisk, Dûdeãek automobil apod.)
5. t˘m rekonstrukãní historie: (v˘voje dopravního odvûtví ve va‰í obci): Ïeleznice, silniãní, lodní, letecká doprava. Interwiew s pﬁednostou Ïelezniãní stanice, dopravního podniku, náv‰tûva internetov˘ch
stránek obce, místního muzea apod.
6. t˘m: Zji‰tûní jaké historické události stojí v pozadí promûn ve v˘voji dopravy v místû tvého bydli‰tû nebo bezprostﬁedního okolí (v˘stavby továren, tûÏba surovin, zemûdûlství, komunikaãní uzly…).
Dal‰í moÏné úkoly:
● Zjisti faktografické údaje o v˘znamn˘ch osobách spojen˘ch s dûjinami dopravy ve tvém okolí
● Jak ti plnûní tvého úkolu pomohlo pochopit dobu, o které se vypráví?
● Které zdroje(média) ti mohou podat informace o historii dopravy?

„Poznatková zásobárna“ k historii dopravy
Doprava je zpÛsob pﬁemisÈování objektÛ z místa na místo. Mohou to b˘t pﬁedmûty, osoby, ale tﬁeba
i informace nebo energie. Aby se pﬁeprava mohla uskuteãnit, potﬁebujeme k tomu: a) dopravní prostﬁedky, b) vhodné prostﬁedí (silnice, kanály, koleje…) a c) pﬁemisÈování organizovat podle dohodnut˘ch
pravidel. Z hlediska dopravní v˘chovy má pro nás jako aktivní úãastníky nepochybnû nejvût‰í v˘znam
silniãní doprava a pravidla s ní spojená. Dozvíme se také základní údaje o historii dal‰ích druhÛ dopravy (Ïelezniãní, vodní i letecké).
Historick˘ rozvoj uvádûn˘ch druhÛ dopravy souvisí zásadním zpÛsobem s prÛmyslovou revolucí.
Napﬁíklad v ãesk˘ch zemích se od 30. let 19. století zrychlilo tempo pronikání strojové v˘roby do prÛmyslu, pﬁedev‰ím do textilních odvûtví; strojová v˘roba v následujících letech (zhruba do poloviny století) zcela ovládla textilní prÛmysl, zasáhla potravináﬁství (cukrovarnictví) i strojírenství. V˘roba strojÛ
kladla zv˘‰ené nároky na Ïelezáﬁství, poãty dûlnictva, rostoucí poãty obyvatelstva a poÏadavky na zásobení potravinami. Doprava tak byla ovlivnûna rozhodujícím zpÛsobem.
Není sporu o tom, Ïe silniãní, Ïelezniãní, letecká i vodní doprava mûly jiÏ dﬁíve, a mají zvlá‰tû dnes,
znaãn˘ vliv na Ïivotní prostﬁedí, prostor, ve kterém Ïijeme. Tento stav je ov‰em v˘sledkem dlouhého v˘voje. Pro nûkoho pﬁesto mÛÏe b˘t pﬁekvapením, Ïe i na‰e ustálené dopravní chování na silnici nevzniklo ze dne na den. Povûzme si tedy nejprve nûco o historii v˘voje dopravní sítû ve svûtû na území na‰eho
státu, a to pﬁedev‰ím v˘voje ãesk˘ch dálnic a rychlostních silnic.
Dûjiny dopravy jsou dûjinami vztahÛ mezi dopravou a v˘vojem spoleãnosti a jejího hospodáﬁství, dûjinami jejího technického zázemí, technologie i ekonomiky. Doprava, jako samostatné hospodáﬁské odvûtví, nevznikla naráz, ale v prÛbûhu v˘voje.
Její dûjiny jsou nerozluãnû spojeny s v˘znamn˘mi osobnostmi, které se podílely na konstrukci a stavbû dopravních prostﬁedkÛ, na projekci a v˘stavbû dopravních staveb, na v˘voji zabezpeãovacích systé54

mÛ a dal‰ích dÛleÏit˘ch zaﬁízení nezbytn˘ch pro dopravní provoz. Napﬁíklad s mûstem Brnem se nedílnû pojí jméno bratﬁí KleinÛ, v˘znamn˘ch tvÛrcÛ vodní, silniãní a Ïelezniãní sítû v 19. století u nás.
S Pardubicemi jsou spojeny jiné dvû v˘znamné osobnosti. Jan Ka‰par – ãesk˘ inÏen˘r a první ãesk˘ pilot a Jan Perner – Ïelezniãní inÏen˘r, budovatel rusk˘ch a ãesk˘ch Ïeleznic apod.

Historie silnice ve svûtû a u nás
První silnice stavûly uÏ starovûké civilizace a témûﬁ k dokonalosti je pﬁivedli sami staﬁí ¤ímané. Jejich
kvalitnû dláÏdûné vozovky o délce 90 000 km protkaly a propojily celé ﬁímské impérium. Nejznámûj‰í
z nich a také jedna z nejstar‰ích je Via Appia. AÏ do rozvoje prÛmyslové revoluce v 18. a 19. století pak
platilo, Ïe ãím je silnice hor‰í, tím více zbrzdí protivníka pﬁi pﬁípadném vpádu do zemû. V 19. století se
stavûly silnice ‰tûrkové, podloÏené nûkolika druhy hrubého ‰tûrku; s rozvojem automobilové dopravy ve
30. aÏ 60. letech 20. století se stavûly dláÏdûné silnice. V té dobû se zaãínají objevovat i první dálnice,
postavené nejprve v Nûmecku za Adolfa Hitlera ve 30. letech z betonu, a v 50. letech Mezistátní dálniãní systém D. Eisenhowera v USA. Název vznikl ve tﬁicát˘ch letech, kdy se dlouho hledalo jednotné
oznaãení pro rychlostní typ komunikace. âasem byly beton i dlaÏba nahrazeny asfaltem, ze kterého se
staví povrch silnic dodnes. Klíãov˘m úkolem ve stavbû dne‰ních silnic je dostavût celoevropskou dálniãní síÈ, to se t˘ká hlavnû nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU a ãásteãnû i jejich kandidátsk˘ch zemí.
Poãátky vzniku silniãní sítû na na‰em území spadají do roku 1725, kdy byla za vlády císaﬁe Karla VI.
ustavena silniãní reparaãní komise pro ﬁízení silniãních prací. Stát pﬁevzal péãi o odbornou v˘stavbu
a údrÏbu silnic a dal základ k její ﬁádné organizaci. Tehdej‰í silnice mûly kamennou konstrukci s povrchovou vrstvou ‰tûrku a písku. ·íﬁka silnice byla nûco pﬁes 7 m a vedle ní vedla nezpevnûná letní cesta,
která pﬁebírala provoz za pﬁíznivého poãasí a tím ‰etﬁila hlavní silnici. V polovinû devatenáctého století
bylo jiÏ na na‰em dne‰ním území dobudováno 3 835 km státních silnic.
Po vzniku samostatného âeskoslovenska bylo pﬁistoupeno k modernizaci silniãní sítû. Koncem dvacát˘ch let minulého století zaãíná silnû vzrÛstat silniãní doprava. Proto byly od roku 1927 na v˘stavbu
silnic soustﬁedûny státní peníze a do roku 1938 postaãily na vybavení 16 % celkové délky hlavních silnic nepra‰n˘mi vozovkami, vhodn˘mi pro automobilovou dopravu. V tomto období jsme dosáhli v hustotû silniãní sítû v˘znamné ãtvrté místo v Evropû (za Velkou Británií, Francií a Itálií).
Na‰e dálnice mají v rodném listu uveden rok 1938. Pﬁesnûji 4. listopad, kdy byla odsouhlasena stavba dálnice z Prahy na Podkarpatskou Rus (pozdûji oznaãená jako D1). Koncem téhoÏ roku v‰ak Nûmci
zahajují stavbu tzv. sudetské autostrády (tehdy na území Nûmecké ﬁí‰e) z Bavorska pﬁes zabran˘ Cheb –
Karlovy Vary – Lovosice – âeskou Lípu – Liberec – do Saska.
V dubnu 1939 zaãala v˘stavba nûmecké dálnice na Moravû, která mûla spojovat VídeÀ a Vroclaw.
Tato ﬁí‰ská dálnice nebyla nikdy zrealizována. Stavba D1 zaãala 2. kvûtna 1939 a byla aÏ druhou zapoãatou dálnicí na na‰em území: mûla vést z Prahy pﬁes Brno na hranice se Slovenskem. Av‰ak v roce 1942
byla pﬁeru‰ena váleãn˘mi událostmi. I kdyÏ v˘stavbu po válce úﬁady v omezeném rozsahu obnovily, do‰lo v roce 1950 k jejímu definitivnímu zastavení.
Koncem padesát˘ch let, po pﬁekonání pováleãné krize, kdy nebyla stavba dálnic samozﬁejmû prioritou, zaãala narÛstat intenzita silniãního provozu vãetnû rÛstu individuálního motorismu a brzy tak byla
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úroveÀ z doby tûsnû pﬁed válkou pﬁekonána. Toto byl impuls pro modernizaci silniãní sítû, kter˘ zpÛsobil, Ïe se v ﬁadû úsekÛ silnic provoz blíÏil k naplnûní jejich dopravních moÏností.
V roce 1963 ãeskoslovenská vláda vydala první dálniãní rozhodnutí, které se od té doby vydává pravidelnû. Rozhodnutí poprvé vymezilo vybranou silniãní síÈ urãenou k pﬁednostní modernizaci a zároveÀ
byl stanoven tvar a rozsah dálniãní sítû. K Ïádné vût‰í zmûnû od té doby nedo‰lo a v‰echny dálnice, které jsou nyní v provozu, z ní vycházejí. AlespoÀ na papíﬁe existovaly dálnice jako D1, D3, D5, D8, D11
a dal‰í. Navíc tu byly je‰tû dálnice, které se pozdûji zcela zavrhly nebo byly pﬁepracovány do podoby R.
Byly to napﬁíklad D38 (Jihlava – Znojmo – Rakousko) nebo D43 (nyní známá jako R43).
S témûﬁ tﬁicetilet˘m zpoÏdûním byla koneãnû v roce 1967 zahájena v˘stavba první ãeskoslovenské
dálnice. JelikoÏ mûla v˘stavba sítû D1 a D2 mezi Prahou, Brnem a Bratislavou pﬁednost, musely ostatní
dálnice ãekat. První ãást v délce 21 km byla uvedena do provozu v roce 1971, jednalo se o úsek Praha –
Miro‰ovice. K propojení Prahy a Bratislavy do‰lo nakonec v roce 1980, tedy o 40 let pozdûji neÏ bylo
pÛvodnû plánováno.
Mezi lety 1980–1989 se sice zaãalo s celou ﬁadou projektÛ (vût‰inou s dálnicemi z Prahy), ale vzhledem k neschopnosti komunistického vedení zemû byly tyto dálnice jen velmi krátké a jejich v˘stavba trvala neuvûﬁitelnû dlouho.
Zmûna pﬁi‰la aÏ po revoluci v roce 1989. V‰echny priority se zmûnily, a to platilo i u v˘stavby dálnic. Od roku 1990 stoupala intenzita dopravy i nûkolikanásobnû, a tak se stala v˘stavba nov˘ch dálniãních kilometrÛ stále potﬁebnûj‰í. Jako nejdÛleÏitûj‰í smûr se ukázal smûr západní. To ovlivnilo v˘stavbu
dálnic D5 a D8.
Vznik a v˘voj dopravních pravidel a znaãek
Funkci smûrového dopravního znaãení v dávn˘ch dobách plnily jen stopy a vy‰lapané pû‰iny a stezky. JiÏ v antick˘ch Pompejích byly nalezeny patníky oddûlující prostor námûstí od pásu pro jízdu, zv˘‰ené chodníky a zv˘‰en˘ pﬁechod pﬁes jízdní pás pﬁipomínající nejmodernûj‰í provedení „zebry“.
¤ímané kolem roku 120 pﬁ. n. l. zaãali kolem cest osazovat milníky se vzdáleností od ¤íma (odtud pochází úsloví „V‰echny cesty vedou do ¤íma“). Kolem roku 1700 zavádûl verstníky (versta = jednotka
délky) car Petr Velik˘ v Rusku a dávno po zániku ¤ímské ﬁí‰e osazoval milníky na pﬁelomu 17. a 18. století sask˘ a polsk˘ panovník August Siln˘. Kolem roku 1750 se v Nûmecku na kﬁiÏovatkách zaãaly objevovat dﬁevûné znaãky, aby je od roku 1789 nové naﬁízení zaãalo nahrazovat „hodinov˘mi kameny“
(vzdálenost se na nich udávala v hodinách).
Nejvût‰í zku‰enosti se zavádûním pravidel silniãního provozu mají zﬁejmû v Anglii. Nejen kvÛli nejranûj‰ímu rozvoji prÛmyslu a automobilismu, ale i pro kurióznost tzv. praporkového zákona jsou jako
jedny z nejstar‰ích dopravních pﬁedpisÛ obvykle jmenovány anglické. Silniãní zákony zde byly vydávány jiÏ nejménû od roku 1555, av‰ak t˘kaly se zejména povinností ve v˘stavbû, údrÏbû a financování cest.
Jako pﬁíklad úpravy pravidel provozu v dne‰ním smyslu by mohl poslouÏit aÏ zákon z roku 1773.
V první polovinû 19. století byla zru‰ena povinná robota na obecních silnicích a údrÏbu zaãaly platit radnice.
Z roku 1861 pochází první zákon, kter˘ se vztahoval na vozidla pohánûná parou nebo jakoukoliv jinou silou neÏ zvíﬁecí. Stanovil nejvy‰‰í povolenou rychlost motorov˘ch vozidel v obci 8 km (5 mil) za
hodinu, mimo obec asi 26 km za hodinu. Roku 1865 pak vznikl povûstn˘ druh˘ Zákon o samohybech,
naz˘van˘ téÏ Praporkov˘. Patﬁí k nejkurióznûj‰ím, neboÈ obsluhu vozidla museli tvoﬁit tﬁi lidé, z nichÏ
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jeden musel jít pﬁed vozidlem ve vzdálenosti do cca 55 metrÛ (60 yardÛ) a nést ãerven˘ praporek.
Rychlost byla omezena na 6,4 km (4 míle) za hodinu, v obcích 3,2 km (2 míle) za hodinu.
Zmûna z roku 1878 zru‰ila povinnost ãerveného praporku, av‰ak zÛstala povinnost, aby pﬁed vozidlem bûÏel ãlovûk. Teprve tûsnû pﬁed koncem století byla zru‰ena povinnost pû‰ího prÛvodce vozidla.
Rychlostní limit byl zv˘‰en na 14 mil za hodinu, jenÏe místní správa jej mohla sníÏit na 12 mil za
hodinu.
Samozﬁejmû Ïe i u nás se s patﬁiãn˘m zpoÏdûním (od roku 1875) zaãaly objevovat podobné pﬁedpisy. Jen formulace obsahovaly jiná slova. Napﬁíklad naﬁízení z roku 1900 hovoﬁila o rychlosti jízdy v obci, jeÏ nesmí b˘t vût‰í neÏ rychlost konû v ãerstvém klusu.
Signály pro ﬁízení Ïelezniãní a silniãní dopravy v moderní dobû byly inspirovány námoﬁními signály.
Z roku 1868 je doloÏeno pouÏití primitivního mechanického semaforu na jedné z lond˘nsk˘ch kﬁiÏovatek - semafor mûl tvar kﬁíÏe napodobujícího lidskou postavu s rozpaÏen˘ma rukama („stÛj“) s moÏností
svûsit obû paÏe („volno“).
V roce 1903 zavedl automobilov˘ zákon poprvé na svûtû v Anglii dopravní znaãky ve tvaru kruhÛ
a trojúhelníkÛ podobné dne‰ním. Ostrovní ﬁí‰i pak v prvním desetiletí 20. století následovaly národní automobilové kluby v Itálii a Nûmecku. V roce 1920 se konal silniãní kongres v Holandsku, na nûmÏ se
místní turistická organizace pochlubila, Ïe jiÏ umístila 400 v˘straÏn˘ch znaãek odpovídajících mezinárodnû pﬁijat˘m tvarÛm a barvám. Tuto situaci bychom snad mohli pﬁirovnat k dne‰nímu znaãení turistick˘ch cest a cyklotras u nás. âeské zemû osadily prvních pût druhÛ v˘straÏn˘ch znaãek v roce 1935 a o tﬁi
roky pozdûji jiÏ celou ‰kálu znaãek pro rÛzné úãely. ProtoÏe reflexní fólie tehdy je‰tû nebyly, pﬁipevÀovaly se na nûkteré znaãky malé kulaté odrazky - podobné znaãky mÛÏeme mimochodem je‰tû dodnes
najít na ãesk˘ch Ïeleznicích.
Jednotn˘ pﬁístup v této záleÏitosti byl velmi dÛleÏit˘. Proto od prvního naﬁízení v Anglii v roce
1903 probûhla v uplynulém století celá ﬁada mezinárodních shromáÏdûní. Cílem se staly mezinárodní dohody a návrhy ke sjednocení dopravního znaãení. V USA se systém znaãení vyvíjel odli‰nû. Nûkteré
znaãky se podobají evropsk˘m, ale napﬁíklad v˘straÏné znaãky mají tvar Ïlutého ãtverce postaveného na
vrcholu.
Nejnovûj‰í v˘voj znamená vstup promûnn˘ch a elektronick˘ch dopravních znaãek, osvûtlení znaãek
s ãasov˘m ovládáním (napﬁíklad u ‰kol), zv˘razÀující reflexní Ïlutozelené orámování atd.
Zﬁejmû to byla PaﬁíÏská úmluva o jízdû motorov˘mi vozidly z roku 1909 a roku 1926, které nakonec
pﬁimûly âeskoslovensko k zavedení dopravních znaãek. Nûkteré závazky z tûchto úmluv, napﬁíklad pravidlo jízdy vpravo, v‰ak tehdej‰í âeskoslovensko splnilo aÏ v letech 1938–1939. Obsazení republiky dne
15. 3. 1939 Nûmeckem v‰ak vedlo k uspí‰ení úãinnosti – mimo Prahu bylo zavedeno ihned, v Praze byla úãinnost asi o 10 dní odloÏena.
Na území âeskoslovenska se tedy pouÏívalo prvních ‰est v˘straÏn˘ch znaãek (1. StruÏka, 2. Zatáãka,
3. KﬁiÏovatka, 4. Chránûn˘ pﬁejezd dráhy, 5. Nechránûn˘ pﬁejezd dráhy a 6. Nebezpeãí jiná neÏ 1–5.
Uvedené znaãky byly ustanoveny vládním naﬁízením z roku 1935. Mûly jiÏ tvar rovnostranného trojúhelníku, av‰ak symboly podobné dne‰ním byly provedeny bíle na modrém podkladû. O tﬁi roky pozdûji
byly zavedeny dal‰í druhy dopravních znaãek:
1. v˘straÏné znaãky (11 znaãek)
2. znaãky vyjadﬁující dopravní zákazy a pﬁíkazy (19 znaãek)
57

3. znaãky vyjadﬁující dopravní pokyny a v‰eobecné informaãní údaje
4. svûtelné znaãky pro ﬁízení dopravy, dnes naz˘vané svûteln˘mi signály (zavedena jednobarevná,
dvoubarevná a tﬁíbarevná svûtelná soustava)
5. znaãkování silnic dopravnû v˘znamn˘ch barvou, ãísly nebo písmeny
6. zaﬁízení pﬁi uzavírkách silnic a cest
U vût‰iny znaãek byly pﬁipu‰tûny dvû varianty velikosti.
Poprvé se objevily znaãky upravující pﬁednost v jízdû - tvarovû podobné dne‰ním, ale v jiném barevném provedení. Nûkteré zákazové znaãky se jiÏ podobaly dne‰ním (bíl˘ kruh s ãerven˘m okrajem), jen
symboly uvnitﬁ znaãky byly tmavomodré a ãerven˘ lem ‰ir‰í. O rok pozdûj‰í vládní naﬁízení barevné
a tvarové provedení v˘straÏn˘ch a zákazov˘ch znaãek je‰tû více pﬁiblíÏilo dne‰ní podobû. „Silnice pro
hlavní dopravu“ má sice dne‰ní tvar, ale stále je plocha bílá s ãerven˘m orámováním. Jen pro zajímavost,
poslední zmûnu jsme mohli zaznamenat v roce 2001.
Vznik a v˘voj trolejbusové dopravy ve svûtû a u nás
Trolejbusy vznikly na zaãátku minulého století jako autobusy s elektrick˘m pohonem, kdyÏ se návrháﬁi snaÏili vymyslet nûco mezi autobusem a tramvají. Pro nûkterá mûsta byl jeho v˘voj dÛleÏit˘, neboÈ
v‰ude se tramvajová doprava nehodila. První z nich, která trolejbusovou dopravu v 1. desetiletí 20. století âesku zavedla, byly âeské Velenice a âeské Budûjovice (‰lo hlavnû o místa, kde by ne‰lo provozovat klasickou tramvajovou traÈ). K masovému rozvoji trolejbusÛ do‰lo jak v âeskoslovensku, tak
i v Evropû v polovinû minulého století. Poté je rozvoj autobusové dopravy málem odkázal do
muzeí;strach z nedostatku ropy v sedmdesát˘ch létech ale situaci zmûnil. O desetiletí pozdûji se zaãala
trolejbusová doprava opût roz‰iﬁovat, dal‰ím jejím dÛvodem se v stále více zneãi‰Èûn˘ch mûstech stala
ochrana Ïivotního prostﬁedí.
Vznik a v˘voj tramvajové dopravy ve svûtû a u nás
První linka koÀské tramvaje byla zﬁízena v roce 1832 v New Yorku. Poãínaje rokem 1845 se zaãaly
budovat tramvajové linky také v Evropû. Nejprve na nich jezdily tramvaje na koÀsk˘ pohon, pozdûji se
objevily parní tramvaje. První elektrická tramvajová linka byla postavena v Budape‰ti v roce 1887. Zlatá
éra tramvají byla ve 20. aÏ 30. letech 20. století, kdyÏ autobusy byly teprve experimentální formou dopravy a tramvaje tak nemûly Ïádnou konkurenci, navíc mûsta rychle rostla.
Po druhé svûtové válce byly tramvajové linky v ﬁadû mûst Evropy i USA ru‰eny a vnímány jako nemoderní zpÛsob dopravy, mj. kvÛli rychlému rozvoji autobusÛ, zpÛsobenému zdokonalením technologie
spalovacího motoru. Ve Spojen˘ch státech dokonce firma General Motors zaloÏila spoleãnost „National
City Lines“, která skupovala provozovatele tramvajové dopravy v jednotliv˘ch mûstech a tramvaje nahrazovala autobusy.
Po válce nakonec zaznamenala úpadek tramvajová doprava i u nás. Ropná krize v roce 1973 v‰ak zahájila éru renesance tramvají, která trvá dodnes v Západní Evropû a proniká i do Ameriky (San Diego,
Los Angeles, Portland). V nûkter˘ch americk˘ch mûstech jsou budovány systémy tzv. lehké Ïeleznice,
které by Evropané ãi Australané zﬁejmû oznaãili za tramvajové linky. Mnoho mûst tímto druhem dopravy reagovalo na pﬁesycení komunikací individuální automobilovou dopravou.
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První linka koÀské tramvaje byla v ãesk˘ch zemích zﬁízena 17. srpna 1869 v Brnû. Belgick˘ podnikatel Edouard Otlet 23. záﬁí 1875 zprovoznil první linku koÀské tramvaje v Praze. ·lo o traÈ z Karlína na
Národní tﬁídu.
V provozu parní tramvaje opût získalo prvenství Brno. Parní tramvaje zde poprvé zavedl vídeÀsk˘
podnikatel Lindeheim na pﬁestavûné lince koÀské Ïeleznice Pisárky – Královo Pole v roce 1884. Dal‰ím
mûstem s parní tramvají byla Ostrava, kde byla 18. srpna 1894 zprovoznûna linka Pﬁívoz - Moravská
Ostrava - Vítkovice.
První pokusná elektrická tramvajová linka v Praze byla postavena roku 1891 u pﬁíleÏitosti Jubilejní
v˘stavy zásluhou Franti‰ka KﬁiÏíka. Ten také financoval stavbu trati z Karlína do Vysoãan, která po svém
dokonãení v roce 1896 odstartovala budování rozsáhlé celomûstské sítû.
V souãasnosti jsou tramvajové linky v âR v provozu v Brnû, Liberci dokonce s mezimûstskou linkou
do Jablonce, Mostû a Litvínovû také propojen˘mi, Olomouci, Ostravû, Plzni a Praze.
Vznik a v˘voj metra
Název Metro je zkrácenina názvu Metropolitan Railway, tedy metropolitní Ïeleznice. Poprvé bylo
metro postaveno v Lond˘nû, a to jako podzemní spojnice dvou nádraÏí v roce 1863, mezi kter˘mi jezdil
parní vlak. První podzemní dráha na evropském kontinentu byla vybudována v Budape‰ti roku 1896.
Ke konci 19. století se uÏ stavûly tratû elektrické s boãním pﬁívodem proudu, jak je známe dnes, v 70.
letech se zaãaly objevovat experimenty s metrem na pneumatikách (ve francouzském Marseille). Ke konci století se zase zaãínají zavádût i automatizované vozy, s jejich nasazením se uvaÏuje i v Praze po roce 2013.
Vznik a v˘voj autobusové dopravy ve svûtû a u nás
První autobus se spalovacím motorem pﬁedstavila spoleãnost Merceds-Benz na konci 19. století,
av‰ak tehdy byl velmi nespolehliv˘m vozidlem, navíc pro velmi omezen˘ poãet cestujících (okolo 10-20
osob). Za dvacet let se v‰ak technologie zdokonalila natolik, Ïe bylo moÏno pouÏívat autobusy v moderním slova smyslu. Okolo roku 1930 jiÏ uvezly aÏ 50 lidí a byly pohánûné rÛznû – svítiplynem, naftou,
dﬁevoplynem atp. Hlavní rozvoj autobusové dopravy v‰ak nastal aÏ krátce po 2. svûtové válce, kdyÏ byla roz‰íﬁena infrastruktura pro automobilovou dopravu (zlevnil benzin, bylo více silnic apod.) V posledních padesáti letech autobusy pﬁevládly v MHD a doplnily tak tramvaje na linkách nevyÏadující vysoké
pﬁepravní kapacity. Na rozdíl od nich jsou totiÏ manévrovatelnûj‰í, levnûj‰í, jednodu‰‰í a jsou velmi
nízké náklady na jejich zavádûní, takÏe si veﬁejnou dopravu autobusy mohou dovolit i nûkterá men‰í
mûsta.
Vznik a v˘voj automobilové dopravy ve svûtû a u nás
Na poãátku automobilu stojí parní stroj. První pokusy s dopravním prostﬁedkem pohánûn˘m párou
provádûli Skot James Watt a nebo Francouz Nicolas Joseph Cugnot. Jeho parní stroj uvezl v roce 1769
ãtyﬁi pasaÏéry a dokázal vyvinout rychlost aÏ 9 km za hodinu. V dal‰ím roce postavil vynálezce vylep‰en˘ typ a v roce 1771 s ním narazil do cihlové zdi, coÏ je první známá automobilová nehoda. Stroj z roku 1770 je dodnes zachován v paﬁíÏském Conservatoire des Arts et Metiers.
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Dal‰í pokusy provádûl v Praze Josef BoÏek v letech 1815–1817. Jeho parovÛz byl sice úspû‰nû pﬁedveden, ale po ukradení pokladny z pﬁedvádûcí akce jej vynálezce rozbil a pokusy ukonãil.
RÛzné formy parních automobilÛ byly vyrábûny aÏ do tﬁicát˘ch let 20. století, ale byly to spí‰e nákladní typy. Prosadily se pﬁedev‰ím v Anglii, ale i u nás mÛÏeme jmenovat parní nákladní automobil
·koda-Sentinel.
Dnes jsou parní automobily spí‰e jen kuriozitou. Pokusy s osobním automobilem pohánûn˘m párou
provádûla v 60. letech firma Saab, ale v˘voj skonãil u prototypu. Úspû‰n˘ byl naopak prodej britského
vozu Stanley Steamer.
Poãátek 19. století byl tedy stále doménou parních strojÛ, které se postupnû zlep‰ovaly a zrychlovaly. Nic to ov‰em nemûnilo na jejich provozní nároãnosti a tûÏkopádnosti. Zvrat nastal ve druhé polovinû
19. století, kdy se konstruktérÛm podaﬁilo zprovoznit první spalovací motory. V letech 1862 aÏ 1866 vyvinul Nikolaus August Otto první ãtyﬁdob˘ spalovací motor.
Vlastní v˘voj dne‰ních automobilÛ zaãal v roce 1885 v nûmeckém Mannheimu u Karla Benze, kter˘
si nechal patentovat svoji motorovou tﬁíkolku. První dálkovou jízdu s automobilem podnikla Bertha
Benzová 5. srpna 1888, a to cestu z Mannheimu do Pforzheimu.
V roce 1887 zcela nezávisle na Karlu Benzovi zaãal automobily stavût také Gottlieb Daimler, kter˘
pﬁi v˘robû motorÛ spolupracoval s Wilhelmem Maybachem. V roce 1897 pak Raku‰an Rudolf Diesel sestrojil první provozuschopn˘ vznûtov˘ motor. AlespoÀ jednou vûtou se v tomto místû musíme zmínit
o motocyklu. Jeho historicky prvního zástupce, pohánûného petrolejem, vyrobili a poslali na silnice
Gottlieb Daimler and Wilhelm Maybach v roce 1885.
Koncem 19. století se rovnûÏ objevily první elektromobily. SoutûÏ mezi automobily s parním, elektrick˘m a spalovacím motorem trvala témûﬁ aÏ do konce prvního desetiletí 20. století. Poté zaãaly dominovat automobily se spalovacím motorem, i kdyÏ z hlediska efektivity pﬁenosu energie je i po století v˘voje dvakrát v˘hodnûj‰í elektromobil.
Ve dvacátém století se benzínem ãi naftou pohánûné automobily staly nejv˘znamnûj‰ím dopravním
prostﬁedkem. Revoluci ve v˘robû a masové roz‰íﬁení automobilÛ odstartoval v USA Henry Ford tím, Ïe
vymyslel a vyrobil lidovû dostupn˘ automobil. Byl také jedním z prvních, kteﬁí vyrábûli auta na montáÏní lince, coÏ umoÏÀovalo masovou produkci cenovû v˘hodn˘ch automobilÛ. Tento úspûch znamenal
nejen revoluci v prÛmyslu, ale také velk˘ vliv na moderní kulturu. Bûhem velmi krátké doby si dokázal
naklonit trh s automobily na svou stranu a vydûlat nûkolik miliónÛ dolarÛ. Uvûdomoval si i sílu reklamy
a propagace, kter˘mi lidi motivoval. DÛleÏité bylo i to, Ïe pro svoji my‰lenku dokázal nadchnout v‰echny své zamûstnance. Slavn˘ Ford model T byl uveden na trh v roce 1908 a byl vyrábûn aÏ do roku 1927.
Na ãeském území byl vyroben první automobil v Kopﬁivnici na Moravû, v nynûj‰í továrnû Tatra, jiÏ
v roce 1897. Na poãest prezidenta rakouského autoklubu obdrÏel pojmenování Präsident. V roce 1898
následoval první nákladní automobil.
O dva roky pozdûji zapoãal Václav Klement se sv˘m spoleãníkem Václavem Laurinem v Mladé
Boleslavi, v dílnû, v níÏ se do té doby vyrábûly bicykly, v˘robu motocyklÛ. Po vítûzství v závodû Coupe
Internationale v r. 1905, v nûmÏ získala firma motocyklem své v˘roby nejvy‰‰í ceny, byla továrna Laurin
a Klement podstatnû roz‰íﬁena. Tak vznikl ãeskoslovensk˘ automobilov˘ prÛmysl. Cesta k dne‰nímu stavu byla velmi obtíÏná pro v‰eobecné ‰patné hospodáﬁské pomûry a z toho vypl˘vající pomûrnû malou
kupní schopnost obãanstva a v neposlední míﬁe i pro nepﬁízeÀ rakousk˘ch úﬁadÛ. Nejvût‰ího rozvoje
a vzrÛstu dosáhly na‰e automobilky po 1. svûtové válce, hlavnû od r. 1922. Siln˘ tlak vyvozovan˘ na
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trhu automobilÛ cizí konkurencí a zejména americká konkurence nutila na‰e závody k neustál˘m investicím, modernizaci v˘roby a horeãnatému konstruování nov˘ch modelÛ.
Vznik a v˘voj jízdního kola
Jízdní kolo, nûkdy zastarale naz˘vané bicykl, bylo vynalezeno Karlem Draisem v roce 1817
v Karlsruhe v dne‰ním Nûmecku. PÛvodní DraisÛv vynález nemûl je‰tû pedály a byl pohánûn odráÏením
nohama od zemû. K vybavení kola pedály do‰lo aÏ okolo roku 1861, kdyÏ bratﬁi Michaux v PaﬁíÏi zaãali s velk˘m úspûchem sériové vyrábût bicykly s pedály pevnû spojen˘mi s osou pﬁedního kola. Na konci 19. století se roz‰íﬁila takzvaná vysoká kola, která vyuÏívala jako pﬁevod na vy‰‰í rychlost obrovské
pﬁední kolo. Zaãátkem 20. století byla tato kola vytlaãena víceménû souãasn˘m typem kol s ﬁetûzov˘m
pﬁevodem a volnobûÏkou.
Cykloturistika je odnoÏ turistiky provozovaná na kole. Zaãátky cykloturistiky sahají na ãeském
území na konec 19. století. Nejvût‰í rozmach cykloturistika zaznamenala po roz‰íﬁení horsk˘ch a trekov˘ch kol. Vzniklo mnoho cykloturistick˘ch oddílÛ a sdruÏení. Jejímu rozvoji napomáhá stále vût‰í poãet
cyklotras a cyklostezek, které poslední léta vznikají kolem mûst a obcí. Tento rozmach ale pﬁinesl jedno
negativum, a to pﬁetlak cyklistÛ na znaãen˘ch turistick˘ch trasách, coÏ obãas vyvolává konflikty mezi turisty.

Vznik a poãátky Ïelezniãní dopravy
1. vynález v Ïelezniãní dopravû je spojen s Angliãanem Georgem Stephensonem a jeho lokomotivou
r. 1819. O deset let pozdûji byl pﬁedstaven nov˘ typ RAKETA dosahující rychlosti 50 km/h. Ve 40. letech 19. století dochází k prudkému rozvoji stavby Ïeleznic, které se staly dÛleÏit˘m druhem podnikání.
O nûco dﬁíve byla roku 1827 na jihu âech postavena první Ïeleznice v Evropû. Jmenovala se konûspﬁeÏní a vedla z âesk˘ch Budûjovic do Mauthausenu. Doprava zboÏí, hlavnû soli, byla zahájena
ihned. Ov‰em obyvatelstvo bylo proti dráze silnû zaujato a snaÏilo se maﬁit její v˘stavbu.
Ale hned první rok rozhodl o jejím úspûchu. Pﬁepraveno bylo totiÏ 9500 tun zboÏí a i osobní doprava rychle rostla. V roce 1860 pouÏilo dráhy jiÏ 27 000 osob. Zatím v‰ak pﬁevládla na Ïeleznicích jako
pohonn˘ motor parní lokomotiva. Proto byla roku 1870 doprava zastavena a dráha za dva roky pﬁestavûna na dráhu parní. Na Moravû byla postavena první parní Ïeleznice v ãesk˘ch zemích. Byly to úseky
známé Severní dráhy od Bﬁeclavi do Brna a do Bohumína, stavûné pro dopravu uhlí a Ïeleza z prÛmyslové oblasti ostravské a slezské, obilí z Hané, dobytka a soli z Haliãe. Budování tratû zapoãalo v roce
1836. O nûco pozdûji vznikla odboãka do Brna a Olomouce. V roce 1845 byla linka protaÏena
z Olomouce do Prahy (Jan Perner).
Dal‰í v˘voj Ïelezniãní sítû: První Ïeleznice na na‰em území byly vesmûs dílem soukromého podnikání. Ale v‰echny stavby zápasily s nedostatkem kapitálu, neboÈ rozpoãet byl vesmûs pﬁekraãován. Dﬁíve
neÏ se jednotlivé trati mohly spojit v úãeln˘ celek, rychle pominula prvotní horeãka stavby nov˘ch drah.
K systematické v˘stavbû organické sítû Ïeleznic pﬁikroãil pak stát, kter˘ v‰ak brzy prodal (r. 1854–1858)
své dráhy francouzské spoleãnosti. DÛvodem byla také finanãní tíseÀ. Nato následovala opût perioda
soukromého podnikání ve stavbû drah.
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Velké soukromé Ïeleznice byly postátnûny nebo koupeny (ko‰icko-bohumínská) v letech 1920–1925
a tento stav pﬁetrval aÏ dodne‰ka.
Vznik a v˘voj vodní a letecké dopravy ve svûtû a u nás
Samostatn˘ a v˘znamn˘ druh pﬁepravy pﬁedstavuje pochopitelnû i letecká doprava. Do na‰eho zamûﬁení a vyprávûní by se jiÏ neve‰la, proto se omezíme jen na nûkolik vybran˘ch poznámek. V˘voj dopravního letectví narazil zpoãátku na pomûry znaãnû tûÏ‰í neÏ vojenské letectví, protoÏe po 1. sv. válce
vzory pro civilní leteckou dopravu chybûly. Dal‰í pﬁekáÏku pﬁedstavovaly mezinárodnûpolitické pomûry. Napﬁíklad âeskoslovensko, které pﬁistoupilo k mezinárodní úmluvû o letectví ze dne 13. ﬁíjna 1919,
bylo obklopeno státy, jeÏ úmluvu nepodepisovaly, a proto bránily zﬁizování leteck˘ch linek nad sv˘m
územím. V prv˘ch letech po válce provozovala proto u nás leteckou dopravu pouze jedna francouzská
spoleãnost. Z domácích dopravních leteck˘ch podnikÛ jsou nejstar‰í âs. státní aerolinie, které vznikly
v r. 1924 z vojenského dopravního oddílu. Pﬁes mnoho historick˘ch promûn mÛÏeme s potomkem této
spoleãnosti cestovat dodnes.
Podobnû jako o letecké dopravû, mohli bychom si dlouho povídat i o dopravû vodní. Jakmile bylo
moÏné vyuÏít parního stroje, zaãala se v 19. století pﬁekotnû rozvíjet i ﬁíãní a námoﬁní doprava. Ameriãan
Robert Fulton sestrojil první parník. Roku 1818 první americk˘ parník SAVANNAH pﬁeplul Atlantik
z USA aÏ do Evropy. AÏ v 60. letech 19. st. následovala pravidelná námoﬁní doprava.
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4.2 V¯CHOVA K OBâANSTVÍ
âLOVùK VE SPOLEâNOSTI
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

objasní úãel dÛleÏit˘ch symbolÛ na‰eho státu a zpÛsoby jejich pouÏívání,
rozli‰uje projevy vlastenectví od projevÛ nacionalismu,
zdÛvodní nepﬁijatelnost vandalského chování a aktivnû proti nûmu vystupuje,
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cílenû z ní vybírá akce, které ho zajímají,
kriticky pﬁistupuje k mediálním informacím, vyjádﬁí svÛj postoj k pÛsobení propagandy a reklamy na veﬁejné mínûní a chování lidí,
zhodnotí a na pﬁíkladech doloÏí v˘znam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádﬁí své moÏnosti,
jak mÛÏe v pﬁípadû potﬁeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohroÏení,
uplatÀuje vhodné zpÛsoby chování a komunikace v rÛzn˘ch Ïivotních situacích, pﬁípadné neshody ãi konflikty s druh˘mi lidmi ﬁe‰í nenásiln˘m zpÛsobem,
objasní potﬁebu tolerance ve spoleãnosti, respektuje kulturní zvlá‰tnosti i odli‰né názory, zájmy,
zpÛsoby chování a my‰lení lidí, zaujímá tolerantní postoje k men‰inám,
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá
aktivní postoj proti v‰em projevÛm lidské nesná‰enlivosti,
posoudí a na pﬁíkladech doloÏí pﬁínos spolupráce lidí pﬁi ﬁe‰ení konkrétních úkolÛ a dosahování
nûkter˘ch cílÛ v rodinû, ve ‰kole, v obci.

Uãivo:
Na‰e ‰kola – Ïivot ve ‰kole, práva a povinnosti ÏákÛ, v˘znam a ãinnost Ïákovské samosprávy, spoleãná pravidla a normy; vklad vzdûlání pro Ïivot;
na‰e obec, region, kraj – dÛleÏité instituce, zajímavá a památná místa, v˘znamní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek, pﬁírodních objektÛ a majetku;
na‰e vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, v˘znamné osobnosti; státní symboly, státní svátky, v˘znamné dny;
kulturní Ïivot – rozmanitost kulturních projevÛ, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní instituce;
masová kultura, prostﬁedky masové komunikace, masmédia;
lidská setkání – pﬁirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení muÏÛ
a Ïen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potﬁební lidé ve spoleãnosti;
vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty v mezilidsk˘ch
vztazích, problémy lidské nesná‰enlivosti;
zásady lidského souÏití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování; dûlba práce a ãinností, v˘hody spolupráce lidí.
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âLOVùK JAKO JEDINEC
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

objasní, jak mÛÏe realistiãtûj‰í poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivnû ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druh˘mi lidmi i kvalitu Ïivota,
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i spoleãn˘ch cílÛ, objasní v˘znam
vÛle pﬁi dosahování cílÛ a pﬁekonávání pﬁekáÏek,
rozpoznává projevy záporn˘ch charakterov˘ch vlastností u sebe i u druh˘ch lidí, kriticky hodnotí
a vhodnû koriguje své chování a jednání,
popí‰e, jak lze usmûrÀovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní pﬁednosti,
pﬁekonávat osobní nedostatky a pûstovat zdravou sebedÛvûru.

Uãivo:
Podobnost a odli‰nost lidí – projevy chování, rozdíly v proÏívání, my‰lení a jednání; osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené pﬁedpoklady, osobní potenciál;
vnitﬁní svût ãlovûka – vnímání, proÏívání, poznávání a posuzování skuteãnosti, sebe i druh˘ch lidí,
systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování druh˘ch lidí;
osobní rozvoj – Ïivotní cíle a plány, Ïivotní perspektiva, adaptace na Ïivotní zmûny, sebezmûna; v˘znam motivace, aktivity, vÛle a osobní káznû pﬁi seberozvoji.

STÁT A HOSPODÁ¤STVÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍

rozli‰uje a porovnává rÛzné formy vlastnictví, uvede jejich pﬁíklady,
objasní potﬁebu dodrÏování zásad ochrany du‰evního vlastnictví a jejich znalost uplatÀuje ve svém
jednání,
dodrÏuje zásady hospodárnosti, popí‰e a objasní vlastní zpÛsoby zacházení s penûzi a se sv˘m
i svûﬁen˘m majetkem, vyh˘bá se rizikÛm v hospodaﬁení s penûzi,
vysvûtlí, jakou funkci plní banky a jaké sluÏby obãanÛm nabízejí,
rozli‰uje, ze kter˘ch zdrojÛ pocházejí pﬁíjmy státu a do kter˘ch oblastí stát smûruje své v˘daje,
uvede pﬁíklady dávek a pﬁíspûvkÛ, které ze státního rozpoãtu získávají obãané,
rozli‰uje a porovnává úlohu v˘roby, obchodu a sluÏeb, uvede pﬁíklady jejich souãinnosti na pﬁíkladu chování kupujících a prodávajících vyloÏí podstatu fungování trhu.

Uãivo
Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a du‰evní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaﬁení
s penûzi, majetkem a rÛzn˘mi formami vlastnictví;
peníze – funkce a podoby penûz, formy placení; rozpoãet rodiny, státu; v˘znam daní;
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v˘roba, obchod, sluÏby – jejich funkce a návaznost;
principy trÏního hospodáﬁství – nabídka, poptávka, trh; podstata fungování trhu; nejãastûj‰í právní
formy podnikání.

STÁT A PRÁVO
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍

rozli‰uje nejãastûj‰í typy a formy státÛ a na pﬁíkladech porovná jejich znaky,
rozli‰uje a porovnává úkoly jednotliv˘ch sloÏek státní moci âR i jejich orgánÛ a institucí, uvede
pﬁíklady institucí a orgánÛ, které se podílejí na správû obcí, krajÛ a státu,
objasní v˘hody demokratického zpÛsobu ﬁízení státu pro kaÏdodenní Ïivot obãanÛ,
vyloÏí smysl voleb do zastupitelstev v demokratick˘ch státech a uvede pﬁíklady, jak mohou v˘sledky voleb ovlivÀovat kaÏdodenní Ïivot obãanÛ,
pﬁimûﬁenû uplatÀuje svá práva a respektuje práva a oprávnûné zájmy druh˘ch lidí, posoudí v˘znam
ochrany lidsk˘ch práv a svobod,
objasní v˘znam právní úpravy dÛleÏit˘ch vztahÛ – vlastnictví, pracovní pomûr, manÏelství, provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich dÛsledky, uvede pﬁíklady nûkter˘ch smluv upravujících obãanskoprávní vztahy – osobní pﬁeprava; koupû, oprava ãi pronájem vûci,
dodrÏuje právní ustanovení, která se na nûj vztahují a uvûdomuje si rizika jejich poru‰ování,
rozli‰uje a porovnává úkoly orgánÛ právní ochrany obãanÛ, uvede pﬁíklady jejich ãinnosti a spolupráce pﬁi postihování trestn˘ch ãinÛ,
rozpozná protiprávní jednání, rozli‰í pﬁestupek a trestn˘ ãin, uvede jejich pﬁíklady.

Uãivo:
Právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; státní obãanství âR; Ústava âR; sloÏky státní
moci, jejich orgány a instituce;
státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly;
principy demokracie – znaky demokratického zpÛsobu rozhodování a ﬁízení státu; politick˘ pluralismus, sociální dialog a jejich v˘znam; v˘znam a formy voleb do zastupitelstev;
lidská práva – základní lidská práva, práva dítûte, jejich ochrana; úprava lidsk˘ch práv a práv dûtí
v dokumentech; po‰kozování lidsk˘ch práv, ‰ikana, diskriminace;
právní ﬁád âeské republiky – v˘znam a funkce právního ﬁádu, orgány právní ochrany obãanÛ, soustava soudÛ; právní norma, pﬁedpis, publikování právních pﬁedpisÛ;
protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání, trestní postiÏitelnost; poru‰ování pﬁedpisÛ v silniãním provozu, poru‰ování práv k du‰evnímu vlastnictví
právo v kaÏdodenním Ïivotû – v˘znam právních vztahÛ; dÛleÏité právní vztahy a závazky z nich vypl˘vající; styk s úﬁady.
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVùT
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍

popí‰e vliv zaãlenûní âR do EU na kaÏdodenní Ïivot obãanÛ, uvede pﬁíklady práv obãanÛ âR
v rámci EU i moÏn˘ch zpÛsobÛ jejich uplatÀování,
uvede nûkteré v˘znamné mezinárodní organizace a spoleãenství, k nimÏ má vztah âR, posoudí
jejich v˘znam ve svûtovém dûní a popí‰e v˘hody spolupráce mezi státy,
uvede pﬁíklady nûkter˘ch projevÛ globalizace, porovná jejich klady a zápory,
uvede nûkteré globální problémy souãasnosti, vyjádﬁí na nû svÛj osobní názor a popí‰e jejich hlavní pﬁíãiny i moÏné dÛsledky pro Ïivot lidstva,
objasní souvislosti globálních a lokálních problémÛ, uvede pﬁíklady moÏn˘ch projevÛ a zpÛsobÛ
ﬁe‰ení globálních problémÛ na lokální úrovni - v obci, regionu,
uvede pﬁíklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke zpÛsobÛm jeho potírání.

Uãivo:
Evropská integrace – podstata, v˘znam, v˘hody; Evropská unie a âR;
mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpeãnostní spolupráce mezi státy, její v˘hody;
v˘znamné mezinárodní organizace (RE, NATO, OSN aj.);
globalizace – projevy, klady a zápory; v˘znamné globální problémy, zpÛsoby jejich ﬁe‰ení.
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Dopravní v˘chova v obãanské v˘chovû
Vzdûlávací oblast âlovûk a spoleãnost
Vzdûlávací oblast âlovûk a spoleãnost vybavuje Ïáka aktivními znalostmi a dovednostmi, které jsou
dÛleÏité pro jeho aktivní zapojení do Ïivota ve spoleãnosti. Seznamuje Ïáka se Ïivotem ve spoleãnosti
a jevy, které spoleãnost ovlivÀují a které jsou také v˘sledkem spoleãensk˘ch procesÛ, jak v minulosti,
tak v souãasnosti. Zamûﬁuje se na utváﬁení pozitivních obãansk˘ch postojÛ a jejich vyuÏití v konkrétním
chování, coÏ se v souvislosti s dopravní v˘chovou projevuje v pochopení a respektování pravidel silniãního provozu, v etice a chování v dopravních situacích a v aktivním ﬁe‰ení vznikl˘ch problémÛ.
Doprava je v˘znamn˘m spoleãensk˘m jevem, a proto je mu tﬁeba ve vzdûlávací oblasti âlovûk a spoleãnost vûnovat pozornost.
Souãástí Ïivota kaÏdé organizované spoleãnosti jsou pravidla, ker˘mi se ﬁídí. V silniãní dopravû plní
tuto funkci pravidla silniãního provozu, která mají s její rostoucí intenzitou stále vût‰í v˘znam. Souãástí
vzdûlávací oblasti âlovûk a spoleãnost je v˘chova k úctû k hodnotám, coÏ u dopravní v˘chovy znamená
úctu jak k samotnému Ïivotu, tak k materiálním statkÛm i k v˘sledkÛm technického rozvoje.
Vzdûlávací obor V˘chova k obãanství
Vzdûlávací obor V˘chova k obãanství se zamûﬁuje na vytváﬁená kvalit, které souvisí s orientací Ïáka
v sociální realitû a také se zaãleÀováním do rozmanit˘ch spoleãensk˘ch vztahÛ.
Souãástí je jak sebereflexe, která je nutná pro zdravé sebepoznání a hlavnû pro osobnostní rÛst.
Vzhledem k dopravní v˘chovû se jedná o reflexi vlastního jednání v dopravních situacích a v mezilidsk˘ch kontaktech, které jsou s dopravou spojeny.
V˘chova k obãanství seznamuje Ïáka s ãinností dÛleÏit˘ch politick˘ch institucí a dal‰ích orgánÛ ve
spoleãnosti. Uãí respektovat pravidla spoleãenského souÏití a pﬁebírat odpovûdnost za vlastní chování
a názory i jejich dÛsledky. Rozvíjí obãanské a právní vûdomí ÏákÛ a posiluje smysl pro odpovûdnost.
Právû tyto momenty jsou velmi dÛleÏité právû ve vztahu k dopravní v˘chovû, kde je nutné formovat u ÏákÛ vûdomí právní i morální odpovûdnosti v dopravních situacích a také postoje vedoucí k zodpovûdnosti.
âlovûk ve spoleãnosti:
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ zhodnotí a na pﬁíkladech doloÏí v˘znam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádﬁí své moÏnosti, jak
mÛÏe v pﬁípadû potﬁeby pomáhat lidem v nouzi a v situaci ohroÏení
·kolní v˘stupy: Ïák
vysvûtlí v˘znam povinností úãastníkÛ silniãního provozu jako základu pro bezpeãnost
chová se ukáznûnû a ohleduplnû v silniãním provozu, respektuje dopravní pﬁedpisy
jízdu na kole pﬁizpÛsobuje sv˘m schopnostem

●
●
●
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●
●
●

reflektuje své chování v dopravních situacích a dokáÏe kriticky hodnotit chování úãastníkÛ silniãního provozu
zná dÛleÏité kontakty a dokáÏe pﬁivolat pomoc pﬁi dopravní nehodû
poskytne pomoc mlad‰ímu dítûti nebo jinému ãlovûku pﬁi pﬁechodu vozovky nebo v jin˘ch situacích, které jiÏ dokáÏe zvládnout

V˘stup RVP: Ïák
❍ kriticky pﬁistupuje k mediálním informacím, vyjádﬁí svÛj postoj k pÛsobení propagandy reklamy
na veﬁejné mínûní a chování lidí
·kolní v˘stupy: Ïák
● sleduje informace t˘kajících se zmûn v dopravních pﬁedpisech, a to v˘znamné zejména pro
vlastní chování v dopravních situacích
● na pﬁíkladech vysvûtlí v˘znam mediální osvûty pﬁi zmûnû dopravních pﬁedpisÛ
● kriticky se zam˘‰lí nad pÛsobením reklamy
V˘stup RVP: Ïák
❍ posoudí a na pﬁíkladech doloÏí pﬁínos spolupráce lidí pﬁi ﬁe‰ení konkrétních úkolÛ a dosahování
nûkter˘ch cílÛ v rodinû, ve ‰kole, v obci
·kolní v˘stupy: Ïák
na konkrétních pﬁíkladech ze svého okolí doloÏí v˘znam spolupráce pﬁi ﬁe‰ení sloÏit˘ch dopravních situací
● navrhuje ve spolupráci se spoluÏáky a odborníky ﬁe‰ení dopravních situací ve svém okolí (napﬁ.
pomocí projektové práce – viz. projekt Obãan)
● umí naplánovat trasy cest a v˘letÛ z hlediska bezpeãnosti a plynulosti jízdy (hustota provozu, druh
silnice, charakter silnice, vzdálenost, ãas)
●

Uãivo:
Na‰e obec, region kraj – doprava a dopravní situace v na‰em okolí
Vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace v dopravních situacích, konflikty v mezilidsk˘ch vztazích – zpÛsoby jejich ﬁe‰ení
Zásady lidského souÏití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování, dûlba práce a ãinností, v˘hody spolupráce lidí

âlovûk jako jedinec:
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ objasní, jak mÛÏe realistiãtûj‰í poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivnû ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druh˘mi lidmi i kvalitu Ïivota
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·kolní v˘stupy: Ïák
● rychlost jízdy (na kole) vÏdy pﬁizpÛsobuje sv˘m schopnostem
● jede jen takovou rychlostí, aby byl schopen vÏdy podle potﬁeby a nutnosti vãas zastavit
● objasní, jak jeho realistické sebepoznání mÛÏe ovlivnit jeho chování v dopravních situacích
● chápe základní psychologické aspekty bezpeãné jízdy – vnímání, pozornost, pﬁedvídání, rozhodování, reagování, vlastnosti ﬁidiãe, vûkové zvlá‰tnosti, emoce, bdûlost, vliv alkoholu a drog

V˘stup RVP: Ïák
❍

rozpozná projevy záporn˘ch charakterov˘ch vlastností u sebe i u druh˘ch lidí, kriticky hodnotí
a vhodnû koriguje své chování a jednání

·kolní v˘stupy: Ïák:
kriticky hodnotí vliv záporn˘ch charakterov˘ch vlastností na chování lidí v dopravních situacích
rozeznává chyby vycházející ze zámûrného nerespektování pravidel, z neznalosti nebo jin˘ch pﬁíãin (únava, stres, nejistota, váhavost, rozpt˘lení apod.)
● chápe pﬁíãiny dopravních nehod
● koriguje vlastní jednání a pﬁekonává problémy vycházející z neadekvátního chování v dopravních
situacích a dokáÏe toto chování napravit
● uvûdomuje si nebezpeãnost nerespektování dopravních pﬁedpisÛ z dÛvodÛ nedostateãného volního jednání a dokáÏe odhadnout dÛsledky vlastního chování v dopravních situacích
●
●

Uãivo:
Podobnost a odli‰nost lidí – projevy chování, rozdíly v proÏívání, my‰lení i jednání, osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter, vrozené pﬁedpoklady, osobní potenciál;
vnitﬁní svût ãlovûka - vnímání, proÏívání, poznávání skuteãnosti, systém osobních hodnot, sebehodnocení;
osobní rozvoj- v˘znam motivace, aktivity, vÛle a osobní káznû pﬁi seberozvoji

Stát a hospodáﬁství:
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ dodrÏuje zásady hospodárnosti, popí‰e a objasní zpÛsoby zacházení s penûzi a se svûﬁen˘m majetkem, vyh˘bá se riziku v hospodaﬁení s penûzi
·kolní v˘stupy: Ïák
● objasní v˘znam péãe o svûﬁené dopravní prostﬁedky, silnice a dal‰í zaﬁízení vybudované za úãelem bezpeãné dopravy
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Uãivo:
Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví, hmotné a du‰evní vlastnictví, jejich ochrana

Stát a právo:
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich dÛsledky, uvede pﬁíklady nûkter˘ch smluv upravujících obãanskoprávní vztahy – osobní pﬁeprava, koupû, oprava ãi pronájem vûci
·kolní v˘stupy: Ïák:
● dokáÏe uvést pﬁíklady smluv, které se vztahují k osobní pﬁepravû, koupû kola nebo jiného dopravního prostﬁedku

V˘stup RVP: Ïák
❍ dodrÏuje právní ustanovení, která se na nûj vztahují, a uvûdomuje si rizika jejich poru‰ování
·kolní v˘stupy: Ïák
zná základní ustanovení o povinnostech úãastníkÛ silniãního provozu: chodcÛ, ﬁidiãÛ (spolujezdcÛ, pﬁepravovan˘ch osob) a jejich zpÛsobilosti ve smyslu zákonné normy
● chová se ukáznûnû a ohleduplnû, neohroÏuje bezpeãnost a plynulost silniãního provozu
● dbá dopravních znaãek a poslouchá pokyny a v˘zvy policistÛ
● jako cyklista jezdí vÏdy v pravém jízdním pruhu (v˘jimka pﬁi odboãování, objíÏdûní, pﬁedjíÏdûní,
vyjíÏdûní ze silnice)
● zná pravidla jízdy ve zvlá‰tních pﬁípadech
● rychlost jízdy uzpÛsobuje sv˘m schopnostem
● zná a uplatÀuje pravidla pro zastavení a stání
● uzamyká jízdní kolo pﬁi jeho opu‰tûní
● osvûtluje kolo pﬁi sníÏené viditelnosti
● zvládá projíÏdûní kﬁiÏovatek a ﬁe‰ení sloÏitûj‰ích situací
● dodrÏuje zásady správné jízdy ve skupinû
● dodrÏuje bezpeãné vzdálenosti mezi cyklisty
● dodrÏuje bezpeãnost pﬁi odboãování, objíÏdûní, pﬁedjíÏdûní, projíÏdûní kﬁiÏovatek, zmûny rychlosti za jízdy
●

V˘stup RVP: Ïák
❍ rozpozná protiprávní jednání, rozli‰í pﬁestupek a trestn˘ ãin, uvede jejich pﬁíklady
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·kolní v˘stupy: Ïák
● rozpozná poru‰ování pravidel silniãního provozu
● uvede pﬁíklady pﬁestupkÛ a trestn˘ch ãinÛ v souvislosti s dopravou
● uvûdomí si dÛsledky poru‰ování dopravních pﬁedpisÛ
Uãivo:
Právní rád âeské republiky – v˘znam a funkce právního ﬁádu, orgány právní ochrany obãanÛ;
protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání, trestní postiÏitelnost, poru‰ování pﬁedpisÛ v silniãním provozu;
právo v kaÏdodenním Ïivotû – v˘znam právních vztahÛ, dÛleÏité právní vztahy a závazky z nich vypl˘vající, styk s úﬁady.
Mezinárodní vztahy, globální svût:
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍ uvede nûkteré globální problémy souãasnosti, vyjádﬁí na nû svÛj osobní názor a popí‰e jejich hlavní pﬁíãiny i moÏné dÛsledky pro Ïivot lidstva
·kolní v˘stupy: Ïák
● uvûdomí si ‰kodlivost úãinkÛ automobilové dopravy na Ïivotní prostﬁedí – hluk, otﬁesy a vibrace,
zneãi‰tûní vody, uÏívání autokosmetick˘ch a jin˘ch pﬁípravkÛ, solení komunikací aj.
● popí‰e v˘znam katalyzátorÛ pro Ïivotní prostﬁedí
● získává informace o dopravû z hlediska tvorby a ochrany Ïivotního prostﬁedí
Uãivo:
Globalizace – projevy, klady a zápory, automobilová doprava jako ekologick˘ problém

Konkrétní námûty pro dopravní v˘chovu
MoÏnost vyuÏití projektové práce – ukázka práce na projektu Obãan
Projekt Obãan je projekt, kter˘ organizuje jiÏ nûkolik let SdruÏení pro v˘chovu k obãanství a demokracii (SVOD). Vznikl, aby pomáhal rozvíjet komunikaãní, my‰lenkové a poznávací schopnosti dûtí
a vybavil je v‰ím potﬁebn˘m pro Ïivot aktivního obãana.
Jde o program, kter˘ probouzí zájem ÏákÛ a studentÛ o vûci veﬁejné, umoÏÀuje jim zapojit se do ﬁe‰ení reáln˘ch spoleãensk˘ch situacích a vidût konkrétní v˘sledky své práce. Snahou je propojit ‰kolu
s reáln˘m Ïivotem, vytvoﬁit demokratick˘ vztah uãitel – Ïák a pﬁivádût Ïáky ke spoleãenské angaÏovanosti a zájmu o vûci obecné a spoleãné. Je prostorem pro navázání ãi prohloubení kontaktÛ ‰koly s rodiãi a zástupci samosprávy, místních organizací a spoleãností. Je realizován pﬁedev‰ím na 2. stupni Z·
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a v odpovídajících roãnících vícelet˘ch gymnázií, ale sv˘m charakterem je vhodn˘ i pro gymnázia a dal‰í stﬁední ‰koly.
Îáci pﬁi jeho ﬁe‰ení získávají rozmanité kompetence, které sv˘m charakterem odpovídají poÏadavkÛm RVP a v‰ech klíãov˘ch kompetencí.
Îáci sami vybírají veﬁejn˘ (nejãastûji komunální) problém ve svém okolí, sbírají a tﬁídí informace,
které o problému zjistili, hledají informace na internetu, v tisku, v knihovnách. Získávají mnohé uÏiteãné kompetence: jak si smluvit schÛzku napﬁ. se starostou obce, pﬁipravit si interview se zastupiteli obecního úﬁadu (opravdu se s nimi setkají a hledají spoleãná ﬁe‰ení). ¤e‰ení projektu vyÏaduje i znalost pﬁíslu‰né legislativy, navrhované ﬁe‰ení musí b˘t v souladu s Listinou lidsk˘ch práv a zákony âR.
Hlavním v˘stupem je realizace navrhovaného ﬁe‰ení a následnû pak jeho prezentace ve ‰kole, v obci a také na spoleãn˘ch regionálních setkáních.
Zajímavou ukázkou vyuÏití projektu Obãan v souvislosti s dopravní v˘chovou je projekt
Z· Otnice (okres Vy‰kov) – Dopravní situace v okolí ‰koly z tohoto roku 2006 – pod vedením paní
uãitelky Ivany âermákové. Îákovsk˘ t˘m vyﬁe‰il za podpory zastupitelstva obce nejoÏehavûj‰í problémy dopravní situace a podaﬁilo se zv˘‰it bezpeãnost dopravy nejen v okolí ‰koly.
Pﬁi práci na projektu si dûti zvolily nejvíce oÏehav˘ problém v jejich okolí – problém nedostateãnû
o‰etﬁené dopravní situace kolem ‰koly, kter˘ vedl k pocitu ohroÏení u mnoha dûtí ve ‰kole, coÏ úãastníci projektu zmapovali mimo jiného i na základû v˘zkumu ve ‰kole.
Îáci sledovali vyhlá‰ky, informace v tisku, na internetu a mluvili také se zástupci policie.
Také oslovili zástupce samosprávy v okolních obcích, kde byla dopravní situace v˘raznû lep‰í.
Na základû tohoto ‰etﬁení navrhli ﬁe‰ení, které bylo z velké ãásti akceptováno místními zastupiteli
a vedlo ke zlep‰ení celkové dopravní situace.
Postup pﬁi práci na projektu
1. Volíme veﬁejn˘ problém
Ve tﬁídû je nutná diskuse o vybran˘ch problémech – napﬁ. pomocí otázek a odpovûdí
a) Proã jsme vybrali dan˘ problém?
b) Jak bychom ho mohli ﬁe‰it?
c) Je toto ﬁe‰ení dosaÏitelné a jak?
Îáci z Otnice zvolili po diskusi problém bezpeãnosti pﬁi cestû do ‰koly
2. Rozbor problému
a) Problém je tﬁeba pojmenovat a zamyslet se nad roz‰íﬁeností tohoto jevu (v obci, kraji, státû, ve
svûtû)
b) Je tﬁeba rozpoznat dosavadní ﬁe‰ení. Napﬁ. Kdo na nûj jiÏ poukázal? Jaké ﬁe‰ení pﬁinesl? Jaké jsou
v˘hody a nev˘hody tohoto ﬁe‰ení?
c) Je tﬁeba pracovat s následujícími informacemi
– zprávami z tisku
– informacemi z internetu, knih, ãasopisÛ a jin˘ch dokumentÛ
– je tﬁeba hledat právní pozadí problému
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– mÛÏeme provést samostatn˘ v˘zkum
– mÛÏeme oslovit pravomocn˘ orgán a jeho zástupce.
Îáci hledali informace v místním tisku, na internetu, v zákonech a také oslovili ﬁadu osob (zástupce
policie âR, místostarosty obcí …) a provedli si vlastní v˘zkum mezi dûtmi ve ‰kole a také hledali inspiraci v sousedních obcích.
Zaznamenávali na základû vlastního pozorování poãet automobilÛ ve vybran˘ch ulicích.
O v‰ech jednáních si Ïáci dûlali záznamy a také v˘zkum peãlivû vyhodnotili. Zji‰Èovali i statistiku
nehod za úãasti chodce u tiskového oddûlení Policejního prezidenta âR.
Na základû tûchto informací Ïáci vyhodnotili, Ïe se více jak polovina dûtí ze Z· Otnice necítí pﬁi cestû do ‰koly bezpeãnû, a na‰li také nejproblémovûj‰í úseky a denní doby.
3. Navrhovaná ﬁe‰ení
Îáci navrhli 6 bodÛ – jako napﬁ. jiné umístûní znaãek, umístûní zpomalovacích retardérÛ, zlep‰ení v˘jezdu z asfaltového hﬁi‰tû, vyuÏití jiné doby pro odvoz odpadkÛ …
4. Realizovaná ﬁe‰ení
Pût z tûchto návrhÛ bylo následnû schváleno a realizováno zastupitelstvem obce.
Tento projekt je pﬁíkladem projektové práce, která mÛÏe velice dobﬁe rozvíjet kompetence dûtí ve
vztahu k dopravní v˘chovû a souãasnû se dot˘ká celé ‰kály klíãov˘ch kompetencí.
Literatura:
Portfolio projektu Z· Otnice
Rozum, F.: Já, obãan, SVOD, 1. vydání, 32 s., (2005)

Pﬁíklady vyuÏití souãasn˘ch uãebnic obãanské v˘chovy pro implementaci dopravní v˘chovy
Jano‰ková, D., Ondráãková, M., âeãilová A. Obãanská v˘chova s blokem Rodinná v˘chova pro 6.
roãník základní ‰koly a primu víceletého gymnázia, PlzeÀ: Fraus, 2003, 1. vydání, 136 s.
ISBN 80-7238-207-1
A. Téma Rodina – ostrov bezpeãí, str. 22–23
V uãebnici je pouÏita problémová situace:
Text:
Lenka dojíÏdí do ‰koly z vesnice vzdálené 6 km.
Jakmile zaãne b˘t hezky, jezdí na kole, neboÈ je to pro ni v˘hodnûj‰í neÏ ãasté vstávání na vlak. Cesta
do mûsta je v‰ak frekventovaná a neosvûtlená ...
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MoÏnosti práce s tématem pro dopravní v˘chovu
·kolní v˘stupy: Ïák
● vysvûtlí v˘znam povinností úãastníkÛ silniãního provozu jako základu pro bezpeãnost
● chová se ukáznûnû a ohleduplnû v silniãním provozu, respektuje dopravní pﬁedpisy
● jízdu na kole pﬁizpÛsobuje sv˘m schopnostem
Metody: práce s textem, diskuse, anal˘za situace, dramatizace, heuristické metody
Postup:
I. ãetba textu
II. diskuse o pﬁíbûhu, jeho rozbor a debata o podobn˘ch situacích, které zaÏívají Ïáci
III. skupinová práce
Úkoly pro skupiny:
1. Zjisti, jak musí b˘t podle platn˘ch pﬁedpisÛ vybaveno kolo a jaké dal‰í pomÛcky Lenka k jízdû
potﬁebuje.
2. Lenka dojede k místu, kde se stala dopravní nehoda, poradíte jí, jak se má zachovat?
3. Uveìte nejãastûj‰í pﬁíãiny dopravních nehod.
4. Naplánujte pro své kamarády v˘let na kole ve stejné délce, jako jezdí Lenka do ‰koly. Zkuste
dopﬁedu pﬁem˘‰let o moÏn˘ch nebezpeãn˘ch situacích, které vás mohou potkat.
5. Pﬁipravte si scénku, ve které máte mlad‰ího spoluÏáka pouãit o základních zásadách jízdy na
kole.
6. Pokuste se prodiskutovat své vlastní chování na silnicích a navrhnûte, jak své chování mÛÏete
zlep‰it.
7. Lenãina cesta je málo osvûtlená, mÛÏeme nûco udûlat jako obãané? Koho byste na tuto situaci
upozornili? Jak byste postupovali?
8. Pokuste se napsat zastupitelÛm nebo pracovníkÛm dopravního inspektorátu dopis, kde popisujete
dan˘ problém a buì Ïádejte o jeho ﬁe‰ení nebo ho i navrhujte.
Úkoly mohou b˘t vyuÏity i jako domácí práce
IV. Reflexe problému: Co jsme se nauãili a dozvûdûli nového?

B. I ve ‰kole s pravidly, str. 33–34
·kolní v˘stupy: Ïák
zná základní ustanovení o povinnostech úãastníkÛ silniãního provozu: chodcÛ, ﬁidiãÛ (spolujezdcÛ, pﬁepravovan˘ch osob) a jejich zpÛsobilosti ve smyslu zákonné normy
● chová se ukáznûnû a ohleduplnû, neohroÏuje bezpeãnost a plynulost silniãního provozu
● pochopí pﬁíãiny dopravních nehod
● koriguje vlastní jednání a pﬁekonává problémy vycházející z neadekvátního chování v dopravních
situacích a dokáÏe toto chování napravit
●
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Metody: brainstorming, diskuse, kritické my‰lení, vytváﬁení kodexu, pozorování
Postup:
I. Brainstorming: Proã potﬁebujeme pravidla?
Proã jsou nutná pravidla silniãního provozu?
Diskuse a následné vysvûtlení funkce pravidel – vyuÏití definice v uãebnici
II. Diskuse: Co se mÛÏe stát, kdyÏ se pravidla chování na silnici poru‰í?
Dûti diskutují o moÏn˘ch dÛsledcích poru‰ování pravidel.
Uãitel/ka mÛÏe pﬁinést tisk a doloÏit pﬁíklady dÛsledkÛ poru‰ování pravidel na silnici.
III. Dûti se zam˘‰lejí nad nejãastûj‰ími projevy poru‰ování pravidel a diskutují o jejich pﬁíãinách.
IV. Úkol pro zvídavé: Dûti mají pozorovat uãitelem/lkou vybranou ãást obce a sledovat dodrÏování
pravidel.
Následnû dûti prezentují svá zji‰tûní a navrhují moÏnosti nápravy.
V. Dûti mají za úkol si vytvoﬁit osobní kodex chování v dopravních situacích – nejdﬁíve jednotlivû,
pak ve skupinách. Své námûty pak prezentují a písemnou formu mohou vyvûsit ve tﬁídû nebo si v‰e zaloÏí do Ïákovského portfolia.
VI. Domácí úkol: dûti mají reflektovat cel˘ t˘den své chování a porovnat je s pﬁijat˘m kodexem.

C. Organizace práce, str. 36
·kolní v˘stupy: Ïák
objasní, jak jeho realistické sebepoznání mÛÏe ovlivnit jeho chování v dopravních situacích
chápe základní psychologické aspekty bezpeãné jízdy – vnímání, pozornost, pﬁedvídání, rozhodování, reagování, vlastnosti ﬁidiãe, vûkové zvlá‰tnosti, emoce, bdûlost, vliv alkoholu a drog

●
●

Metody: Diskuse, mentální mapování
Postup:
I. VyuÏití textu uãebnice na stranû 36 – kapitola Soustﬁedûní - vymezení ru‰iv˘ch vlivÛ pﬁi uãení
Vnûj‰í ru‰ivé vlivy, napﬁ. doma
Ru‰ivé vlivy pﬁi vyuãování
Poruchy motivace
Pﬁechodné zátûÏové situace
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Úkol pro dûti: Soustﬁedûní je kromû uãení dÛleÏité i pﬁi ﬁízení kola, auta nebo jiného dopravního prostﬁedku nebo také pﬁi pohybu na ulicích.
Zamyslete se, které konkrétní vlivy mohou ovlivÀovat dopravní nehody, zkuste je vysvûtlit a zaﬁadit
do tûchto upraven˘ch kategorií: Vnûj‰í ru‰ivé vlivy
Poruchy motivace
Pﬁechodné zátûÏové situace
Dal‰í faktory
II. Dûti si samostatnû nebo ve skupinách vytváﬁejí pﬁehled kategorií, mohou také vytvoﬁit skupinovou
mentální mapu problému.
III. Prezentace jednotliv˘ch názorÛ a následná diskuse s moÏnou korekcí uãitelem/kou.
IV. Diskuse: Zamyslete se, jak je moÏné pﬁedcházet stresu nebo jak je tﬁeba reagovat pﬁi stresu a pﬁetíÏenosti na silnici.
V. Reflexe: Dûti spolu s uãitelem/kou pojmenují základní psychologické aspekty bezpeãné jízdy.

D: Îivotní prostﬁedí, str. 45
·kolní v˘stupy: Ïák
● uvûdomí si ‰kodlivost úãinkÛ automobilové dopravy na Ïivotní prostﬁedí – hluk, otﬁesy a vibrace, zneãi‰tûní vody, uÏívání autokosmetick˘ch a jin˘ch pﬁípravkÛ, solení komunikací aj.
● popí‰e v˘znam katalyzátorÛ pro Ïivotní prostﬁedí
● získává informace o dopravû z hlediska tvorby a ochrany Ïivotního prostﬁedí
Metody: diskuse, brainstorming, mentální mapování, práce ve skupinách – ﬁe‰ení problému,
Postup:
I. Evokace: Zamy‰lení nad citátem z uãebnice
„Pﬁírodu jsme nezdûdili po sv˘ch pﬁedcích, ale pÛjãily nám ji na‰e dûti.“
(Andre Gide)
II. Dne‰ní svût je charakteristick˘ mnoÏstvím aut a jin˘ch prostﬁedkÛ dopravy. Jaké to má dÛsledky
pro Ïivotní prostﬁedí?
Brainstorming a vytváﬁení mentální mapy dÛsledkÛ dopravy na pﬁírodu.
III. Diskuse s uãitelem/kou nad dÛsledky a hledání moÏnosti ochrany Ïivotního prostﬁedí.
IV. Skupinová práce: Hledáme ﬁe‰ení
1. Co mohu udûlat já ?
2. Co mohou dûlat rodiãe?
3. Co mohou dûlat zastupitelé obce?
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4. Co mÛÏe dûlat stát?
V. Prezentace námûtÛ a diskuse.

E. Miniúvod do lidsk˘ch práv, Dvû strany jedné mince, str. 70–71
·kolní v˘stupy: Ïák
● objasní v˘znam péãe o svûﬁené dopravní prostﬁedky, silnice a dal‰í zaﬁízení vybudované za úãelem bezpeãné dopravy
● zná základní ustanovení o povinnostech úãastníkÛ silniãního provozu: chodcÛ, ﬁidiãÛ …
● na konkrétních pﬁíkladech ze svého okolí Ïák doloÏí v˘znam spolupráce pﬁi ﬁe‰ení sloÏit˘ch
dopravních situací
Metody: problémové uãení, vyprávûní, hodnotící posouzení problémov˘ch situací, diskuse
Postup:
I. VyuÏití obrázkÛ, které mají ukazovat tyto situace – pﬁevrácené auto – po dopravní nehodû
– jízdu veﬁejnou dopravou
– pﬁípadnû uãitel pﬁinese dal‰í obrázky
Úkol v uãebnici: Zamysli se nad následujícími situacemi. Co mají spoleãného? V ãem se li‰í?
II. Dûti porovnávají situace a hledají, kdo nese za tuto situaci zodpovûdnost.
III. Na základû obrázkÛ dûti vyprávûjí pﬁíbûh, kter˘ se mohl stát. Pak porovnají rÛzná ﬁe‰ení situace,
ke kter˘m do‰ly.
IV. Dûti popí‰í, jak by mûli reagovat policisté, zdravotníci a dal‰í lidé pﬁi dopravní nehodû.
V. Dûti zhodnotí míru zodpovûdnosti jednotliv˘ch úãastníkÛ diskutovan˘ch situací.
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5. Vzdûlávací oblast: âlovûk a pﬁíroda
5.1 FYZIKA
LÁTKY A TùLESA
Oãekávané v˘stupy
Îák
❍
❍
❍
❍

zmûﬁí vhodnû zvolen˘mi mûﬁidly nûkteré dÛleÏité fyzikální veliãiny charakterizující látky
a tûlesa,
uvede konkrétní pﬁíklady jevÛ dokazujících, Ïe se ãástice látek neustále pohybují a vzájemnû na
sebe pÛsobí,
pﬁedpoví, jak se zmûní délka ãi objem tûlesa pﬁi dané zmûnû jeho teploty,
vyuÏívá s porozumûním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem pﬁi ﬁe‰ení praktick˘ch problémÛ.

Uãivo:
mûﬁené veliãiny – délka, objem, hmotnost, teplota a její zmûna, ãas;
skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich ãásticovou stavbou; difúze.

POHYB TùLES, SÍLY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍

rozhodne, jak˘ druh pohybu tûleso koná vzhledem k jinému tûlesu,
vyuÏívá s porozumûním pﬁi ﬁe‰ení problémÛ a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a ãasem u rovnomûrného pohybu tûles,
zmûﬁí velikost pÛsobící síly,
urãí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil pÛsobících na tûleso, jejich velikosti, smûry a v˘slednici,
vyuÏívá Newtonovy zákony pro objasÀování ãi pﬁedvídání zmûn pohybu tûles pﬁi pÛsobení stálé
v˘sledné síly v jednoduch˘ch situacích,
aplikuje poznatky o otáãiv˘ch úãincích síly pﬁi ﬁe‰ení praktick˘ch problémÛ.

Uãivo
pohyby tûles – pohyb rovnomûrn˘ a nerovnomûrn˘; pohyb pﬁímoãar˘ a kﬁivoãar˘;
gravitaãní pole a gravitaãní síla – pﬁímá úmûrnost mezi gravitaãní silou a hmotností tûlesa;
tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niÏ síla pÛsobí;
tﬁecí síla – smykové tﬁení, ovlivÀování velikosti tﬁecí síly v praxi;
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v˘slednice dvou sil stejn˘ch a opaãn˘ch smûrÛ;
Newtonovy zákony – první, druh˘ (kvalitativnû), tﬁetí;
rovnováha na páce a pevné kladce.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍

vyuÏívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidn˘ch tekutinách pro ﬁe‰ení konkrétních praktick˘ch
problémÛ,
pﬁedpoví z anal˘zy sil pÛsobících na tûleso v klidné tekutinû chování tûlesa v ní.

Uãivo:
PascalÛv zákon – hydraulická zaﬁízení;
hydrostatick˘ a atmosférick˘ tlak – souvislost mezi hydrostatick˘m tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; souvislost atmosférického tlaku s nûkter˘mi procesy v atmosféﬁe;
ArchimédÛv zákon – vztlaková síla; potápûní, vzná‰ení se a plování tûles v klidn˘ch tekutinách;

ENERGIE
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

urãí v jednoduch˘ch pﬁípadech práci vykonanou silou a z ní urãí zmûnu energie tûlesa,
vyuÏívá s porozumûním vztah mezi v˘konem, vykonanou prací a ãasem,
vyuÏívá poznatky o vzájemn˘ch pﬁemûnách rÛzn˘ch forem energie a jejich pﬁenosu pﬁi ﬁe‰ení konkrétních problémÛ a úloh,
❍ urãí v jednoduch˘ch pﬁípadech teplo pﬁijaté ãi odevzdané tûlesem,
❍ zhodnotí v˘hody a nev˘hody vyuÏívání rÛzn˘ch energetick˘ch zdrojÛ z hlediska vlivu na
Ïivotní prostﬁedí.
Uãivo:
formy energie – pohybová a polohová energie; vnitﬁní energie; elektrická energie a v˘kon; v˘roba
a pﬁenos elektrické energie; jaderná energie, ‰tûpná reakce, jadern˘ reaktor, jaderná elektrárna; ochrana
lidí pﬁed radioaktivním záﬁením;
pﬁemûny skupenství – tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; vypaﬁování a kapalnûní; hlavní faktory
ovlivÀující vypaﬁování a teplotu varu kapaliny;
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.
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ZVUKOVÉ DùJE
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativnû analyzuje pﬁíhodnost daného prostﬁedí pro ‰íﬁení zvuku,
posoudí moÏnosti zmen‰ování vlivu nadmûrného hluku na Ïivotní prostﬁedí.

Uãivo:
Vlastnosti zvuku – látkové prostﬁedí jako podmínka vzniku ‰íﬁení zvuku, rychlost ‰íﬁení zvuku v rÛzn˘ch prostﬁedích; odraz zvuku na pﬁekáÏce, ozvûna; pohlcování zvuku; v˘‰ka zvukového tónu.

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVùTELNÉ DùJE
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

sestaví správnû podle schématu elektrick˘ obvod a analyzuje správnû schéma reálného obvodu,
rozli‰í stejnosmûrn˘ proud od stﬁídavého a zmûﬁí elektrick˘ proud a napûtí,
rozli‰í vodiã, izolant a polovodiã na základû anal˘zy jejich vlastností,
vyuÏívá OhmÛv zákon pro ãást obvodu pﬁi ﬁe‰ení praktick˘ch problémÛ,
vyuÏívá prakticky poznatky o pÛsobení magnetického pole na magnet a cívku s proudem
a o vlivu zmûny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napûtí v ní,
zapojí správnû polovodiãovou diodu,
vyuÏívá zákona o pﬁímoãarém ‰íﬁení svûtla ve stejnorodém optickém prostﬁedí a zákona odrazu
svûtla pﬁi ﬁe‰ení problémÛ a úloh,
rozhodne ze znalosti rychlostí svûtla ve dvou rÛzn˘ch prostﬁedích, zda se svûtlo bude lámat ke kolmici ãi od kolmice, a vyuÏívá této skuteãnosti pﬁi anal˘ze prÛchodu svûtla ãoãkami.

Uãivo:
elektrick˘ obvod – zdroj napûtí, spotﬁebiã, spínaã;
elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrick˘ náboj; tepelné úãinky elektrického proudu; elektrick˘ odpor; stejnosmûrn˘ elektromotor; transformátor; bezpeãné chování pﬁi práci s elektrick˘mi pﬁístroji a zaﬁízeními;
vlastnosti svûtla – zdroje svûtla; rychlost svûtla ve vakuu a v rÛzn˘ch prostﬁedích; stín, zatmûní Slunce
a Mûsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle (kvalitativnû); zobrazení lomem
tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativnû); rozklad bílého svûtla hranolem.
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VESMÍR
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍

objasní (kvalitativnû) pomocí poznatkÛ o gravitaãních silách pohyb planet kolem Slunce a mûsícÛ planet kolem planet,
odli‰í hvûzdu od planety na základû jejich vlastností.

Uãivo:
Sluneãní soustava – její hlavní sloÏky; mûsíãní fáze;
hvûzdy – jejich sloÏení.

Dopravní v˘chova ve fyzice
1. Vzdûlávací oblast RVP pro základní vzdûlávání:
âlovûk a pﬁíroda
Vzdûlávací oblast âlovûk a pﬁíroda zahrnuje okruh problémÛ spojen˘ch se zkoumáním pﬁírody jako
systému, jehoÏ souãásti jsou vzájemnû propojeny a ovlivÀují se. V‰echny vzdûlávací obory této vzdûlávací oblasti (fyzika, chemie, pﬁírodopis a zemûpis) mají spoleãn˘ cíl – umoÏnit ÏákÛm, aby hloubûji porozumûli zákonitostem pﬁírodních procesÛ a uvûdomili si uÏiteãnost pﬁírodovûdn˘ch poznatkÛ i jejich
aplikace v praktickém Ïivotû. Îáci postupnû poznávají souvislosti mezi stavem pﬁírody a lidskou ãinností, pﬁedev‰ím závislost ãlovûka na pﬁírodních zdrojích a vlivy lidské ãinnosti na stav Ïivotního prostﬁedí a na lidské zdraví. Mezi v˘znamnou lidskou ãinnost patﬁí doprava a v‰e co s ní souvisí. Pro ‰kolu z toho vypl˘vá vûnovat zv˘‰enou pozornost i dopravní v˘chovû (dále jen DV).
Dopravní v˘chova na základní ‰kole sleduje více konkrétních cílÛ, zejména má:
– vést Ïáky k bezpeãnému pohybu a ohleduplnosti na komunikacích (spoleãensk˘)
– pﬁispívat ke zlep‰ení a ochranû Ïivotního prostﬁedí (ekologick˘)
– vést obãany k efektivnímu provozu v pﬁírodû (ekonomick˘).
K DV mohou pﬁispívat prakticky v‰echny vyuãovací pﬁedmûty, protoÏe je to problematika, která má
interdisciplinární charakter. Proto ji lze povaÏovat za prÛﬁezové téma ‰kolních vzdûlávacích programÛ.
Fyzika pﬁispívá k DV velmi v˘znamnû, protoÏe se zab˘vá okruhy uãiva s DV úzce souvisejícími.
Z celkového poãtu devíti okruhÛ uãiva fyziky z RVP pro Z· má sedm pﬁímou vazbu na DV. RVP zdÛrazÀuje mj. i vytváﬁení následujících klíãov˘ch kompetencí ve fyzikálním vzdûlávání s v˘znamem pro
dopravní v˘chovu. Îáci mají:
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b˘t zapojováni do aktivit, smûﬁujících k ‰etrnému chování k pﬁírodním systémÛm, k vlastnímu
zdraví i zdraví ostatních lidí
porozumût souvislostem mezi ãinnostmi lidí a stavem pﬁírodního a Ïivotního prostﬁedí
co nejefektivnûj‰í vyuÏívat zdrojÛ energie v praxi, vãetnû obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
utváﬁet dovednosti vhodnû se chovat pﬁi kontaktu s objekty ãi situacemi ohroÏujícími Ïivoty, majetek nebo Ïivotní prostﬁedí lidí.

2. FYZIKA – okruhy uãiva RVP z fyziky, které mají vztah k DV
A. Pohyb tûles: pohyb rovnomûrn˘ a nerovnomûrn˘; pohyb pﬁímoãar˘ a kﬁivoãar˘.
B. Síly:
– gravitaãní síla (pﬁímá úmûrnost mezi gravitaãní silou a hmotností tûlesa);
– tlaková síla a tlak (vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niÏ síla pÛsobí);
– tﬁecí síla (smykové tﬁení, ovlivÀování velikosti tﬁecí síly v praxi);
– vztlaková síla (ArchimédÛv zákon);
– v˘slednice dvou sil stejn˘ch a opaãn˘ch smûrÛ;
– elektrická síla, magnetická síla.
C. Mechanické vlastnosti tekutin: PascalÛv zákon, hydraulická zaﬁízení; hydrostatick˘ a atmosférick˘ tlak
D. Energie:
– formy energie (polohová a pohybová energie);
– vnitﬁní energie (teplo, teplota; elektrická energie, v˘kon a práce, úãinnost stroje.
E. Zvukové dûje: vlastnosti zvuku.
F. Elektromagnetické dûje:
– elektrick˘ obvod (zdroj napûtí, spotﬁebiã);
– tepelné úãinky elektrického proudu, elektrick˘ odpor; stejnosmûrn˘ elektromotor;
– bezpeãné zacházení s elektrick˘mi pﬁístroji a zaﬁízeními.
G. Svûtelné dûje: vlastnosti svûtla, zdroje svûtla, zobrazení na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle.

3 Oãekávané v˘stupy ·VP z fyziky, které mají vztah k DV
A. POHYB TùLES
Îák
❍
❍

rozhodne, jak˘ druh pohybu tûleso koná vzhledem k jinému tûlesu
vyuÏívá s porozumûním pﬁi ﬁe‰ení problémÛ a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a ãasem u rovnomûrného pohybu tûles
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B. SÍLY
Îák
❍
❍

urãí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil pÛsobících na tûleso, jejich velikosti, smûry a v˘slednici
vyuÏívá Newtonovy zákony pro objasÀování ãi pﬁedvídání zmûn pohybu tûles pﬁi pÛsobení stálé v˘sledné síly v jednoduch˘ch situacích

C. MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Îák
❍

vyuÏívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidn˘ch tekutinách pro ﬁe‰ení konkrétních praktick˘ch
problémÛ

D. ENERGIE
Îák
❍
❍
❍
❍

urãí v jednoduch˘ch pﬁípadech práci vykonanou silou a z ní urãí zmûnu energie tûlesa
vyuÏívá s porozumûním vztah mezi v˘konem, vykonanou prací a ãasem
vyuÏívá poznatky o vzájemn˘ch pﬁemûnách rÛzn˘ch forem energie a jejich pﬁenosu pﬁi ﬁe‰ení konkrétních problémÛ a úloh
zhodnotí v˘hody a nev˘hody vyuÏívání rÛzn˘ch energetick˘ch zdrojÛ z hlediska na Ïivotní prostﬁedí

E. ZVUKOVÉ DùJE
Îák
❍

posoudí moÏnosti zmen‰ování vlivu nadmûrného hluku na Ïivotní prostﬁedí

F. ELEKTROMAGNETICKÉ DùJE
Îák
❍
❍
❍

sestaví správnû podle schématu elektrick˘ obvod a analyzuje správnû schéma reálného obvodu
rozli‰í stejnosmûrn˘ proud od stﬁídavého a zmûﬁí elektrick˘ proud a napûtí
vyuÏívá prakticky poznatky o pÛsobení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu zmûny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napûtí v ní
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G. SVùTELNÉ DùJE
Îák
❍

vyuÏívá zákona o pﬁímoãarém ‰íﬁení svûtla ve stejnorodém optickém prostﬁedí a zákona odrazu
svûtla pﬁi ﬁe‰ení problémÛ a úloh

4. Uãivo fyziky, mající vztah k DV (vã. konkrétních ukázek)
V souãasné dobû existuje 7 alternativních ﬁad uãebnic fyziky pro Z· (a dal‰í jsou avizovány).
V‰echny uãebnice mají respektovat Rámcov˘ vzdûlávací program fyziky a obsahovû se v˘raznû neli‰í.
Proto jsou v dal‰ím uvádûny ilustraãní pﬁíklady vazby fyziky a DV z dosud nejpouÏívanûj‰ích dvou ﬁad
uãebnic: autorské dvojice Koláﬁová–Bohunûk a Macháãek [1] – [6].

ad A) POHYB TùLES
Studium pohybÛ tûles patﬁí mezi základní uãivo fyziky. Fyzika hledá nejen pﬁíãiny a dÛsledky pohybu tûles, ale pohyby kvalitativnû zdÛvodÀuje a kvantitativnû popisuje kinematick˘mi i dynamick˘mi pojmy. Mezi nejdÛleÏitûj‰í patﬁí pojmy trajektorie, dráha, rychlost, zrychlení, síla tahová, síla tﬁecí apod.,
které úzce souvisejí s DV.
■ Ve ‰kolské fyzice se obvykle v˘uka tímto tématem zaãíná, a to objasÀováním relativnosti klidu
a pohybu tûles na pﬁíkladech cestujících v jedoucím dopravním prostﬁedku (cestující jsou v pohybu
vzhledem k okolí, ale v klidu vzhledem k jedoucímu automobilu). To dokladují následující pﬁíklady:

Oãekávan˘ v˘stup 1
❍ Îák rozhodne, jak˘ druh pohybu tûleso koná vzhledem k jinému tûlesu.
A1

Pan Novák sedí v autobusu, kter˘ jede pﬁes most (obr. 1.1a).
Rozhodni, zda je pan Novák v klidu, nebo v pohybu:
a) vzhledem k podlaze autobusu,
b) vzhledem k mostu,
c) vzhledem k protijedoucímu automobilu,
d) vzhledem k nákladnímu automobilu, kter˘ jede za autobusem stejnou rychlostí
[1], s. 9, ú 3.
A2

Kuba jede v autû s rodiãi a pozoruje psa v autû, kter˘ jede v autû ve vedlej‰ím jízdním pruhu. ¤íká,
Ïe pes je vÛãi nûmu v klidu. Je to moÏné? Vysvûtli
[1], s. 9, ú. 4.

Pojmy trajektorie a dráha jsou objasÀovány rovnûÏ na pohybu vlaku a automobilu. Podle trajektorie
(ãára, kterou pﬁi pohybu opisuje tûleso) dûlíme pohyby tûles na pﬁímoãar˘ a kﬁivoãar˘, dráha je fyzikální veliãina a udává délku trajektorie.
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A3

UkaÏ na obr. 1.2 pﬁibliÏn˘ tvar trajektorie vlaku a pak automobilu, kter˘ by jel z Daãic do Slavonic.
a) Vysvûtli, co je trajektorie pohybu tûlesa.
b) Porovnej pomocí údajÛ na mapû dráhu vlaku a automobilu. Co rozumíme drahou pohybu tûlesa?
[1], s. 12, o 1.
A4

Body na autíãku vyznaãené v obr. 1.6 si pﬁekresli do se‰itu a pokus se naznaãit, jak˘ tvar má pﬁi
pohybu autíãka trajektorie bodu K na karoserii, stﬁedu S kola a bodu O na obvodu kola. Za dobu, za
kterou se autíãko dostane z polohy I do polohy II, se kolo autíãka dvakrát otoãí.
[1], s. 12, ú 2.

Oãekávan˘ v˘stup 2
❍ Îák vyuÏívá s porozumûním pﬁi ﬁe‰ení problémÛ a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a ãasem
u rovnomûrného pohybu tûles
Pojmy pohyb rovnomûrn˘, pohyb nerovnomûrn˘, rychlost se rovnûÏ objasÀují ze sledování pohybu
rÛzn˘ch vozidel na komunikacích pﬁi rozjíÏdûní, pﬁi pohybu rovnomûrném a pﬁi brzdûní. Souãasnû s tím
se probírá tachometr pouÏívan˘ na jízdním kole a v automobilech.
A5 Rovnomûrn˘ a nerovnomûrn˘ pohyb
[2], s.6, 7 – viz. obr. A5
A6 Cyklista jede rychlostí 30 km/h. Jaká je to rychlost v metrech za sekundu?
[2], s. 10, pﬁ. 6.
A7

Automobil ujede dráhu 36 km za 30 min, motorov˘ ãlun 15 km za 20 min, letadlo uletí 950 km za
70 min. Jaká je jejich rychlost v m/s a v km/h?
[2], s.11, pﬁ. 7.
A8

V obci je povolená rychlost 50 km/h. MÛÏe tam auto jet rychlostí 50 m/s? Vyjádﬁete tuto rychlost
v km/h.
[2], s. 11, cv. 10.
A9

¤idiã jel po dálnici hodinu rychlostí 130 km/h, potom ãtvrthodinu stál a nakonec jel pÛlhodinu
rychlostí 100 km/h. Jaká byla jeho prÛmûrná rychlost za celou dobu jízdy?
[2], s. 15, pﬁ. 1.

A10

Pomocí obr. 1.15 vypoãítej prÛmûrnou rychlost nákladního automobilu na dráze 15 m, 30 m a 40 m.
Co jsi tímto v˘poãtem ovûﬁil(a)? Jaká je prÛmûrná rychlost na celém úsek dráhy?
[1], s. 28, ú. 4.
A11

Nejvût‰í rychlost, kterou se smí jezdit v obci, je 50 km/h. MÛÏe ﬁidiã zaplatit pokutu za pﬁíli‰ rychlou
jízdu, kdyÏ jede hodinu rovnomûrn˘m pohybem rychlostí 40 km/h a projíÏdí mezitím obcí? A mÛÏe
zaplatit tuto pokutu, kdyÏ jede hodinu nerovnomûrn˘m pohybem o prÛmûrné rychlosti 40 km/h
a projíÏdí mezitím obcí? Svou odpovûì vysvûtlete pomocí grafu.
[2], s.16, cv. 10.
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A12 Dovednost ãtení grafu závislosti drah 3 automobilÛ na ãase
[2], s. 16, cv. 11.
A13

Pﬁedstavte si, Ïe máte jet autem z Prahy do Bruselu. Jak dlouho vám asi bude trvat cesta? Zjistûte,
jakou prÛmûrnou rychlostí se obvykle pohybují auta po dálnici. Potom zjistûte, jaká je vzdálenost
z Prahy do Bruselu, a odhadnûte dobu, kterou vám asi bude cesta trvat. Poãítejte i s pﬁestávkami na
jídlo a na odpoãinek
[2], s. 16, cv. 15.
A14

Kamion jede rychlostí 90 km/h. Zezadu ho dojíÏdí osobní auto rychlostí 130 km/h. Jakou rychlostí se
k nûmu pﬁibliÏuje?
[2], s. 17, pﬁ. 2
A15

Auto a kamion z pﬁedchozího pﬁíkladu jedou proti sobû. Jakou vzájemnou rychlostí se k sobû
pﬁibliÏují?
[2], s.17, pﬁ. 3.
A16

„Pane ﬁidiãi, zaplatíte pokutu. Jedete 80 km za hodinu a jste v obci.“ „To není pravda! Neujel jsem
80 km, ale jen 40 a nejedu hodinu, ale jen pÛl hodiny.“ Co byste ﬁidiãi odpovûdûli?
[2], s.19, cv. 2.
A17

Modré auto zvût‰ilo svou rychlost za 2 s z klidu na 30 km/h, ãervené auto za 3 s z rychlosti 20 km/h
na 70 km/h. Které auto mûlo vût‰í zrychlení?
[2], s.19, cv. 14
A18

Z Ondﬁejova do ¤íãan jede osobní auto. V Mnichovicích je nejvy‰‰í dovolená rychlost 40 km/h,
v ostatních obcích 50 km/h. Mezi obcemi jede auto rychlostí 75 km/h, jen mezi Ondﬁejovem
a Mnichovicemi, kde je hodnû zatáãek, jede rychlostí 50 km/h. Nakreslete pﬁibliÏn˘ graf dráhy
tohoto auta. Vzdálenost odhadnûte z vedlej‰í mapky, která je nakreslena v mûﬁítku 1 : 200 000.
[2], s.20, cv. 1.
A19

KaÏdé auto má tachometr. Autobusy a kamiony v‰ak musejí mít i tachograf. To je vlastnû tachometr,
kter˘ údaj o rychlosti zapisuje na papír. Takto vypadá záznam z tachografu. ¤eknûte, co v‰echno z nûj
mÛÏete vyãíst.
[2], s.21, cv. 4.
A20

Zdenûk sledoval pﬁi jízdû tachometr na svém kole. Zjistil, Ïe se mu na rovném dlouhém úseku silnice podaﬁilo jet 30 min. stálou rychlostí 20 km/h. Jakou pﬁitom ujel vzdálenost? MÛÏe ji také zjistit na
svém tachometru?
[1], s.24, ú. 2.
A21 a) Ruãka tachometru v automobilu se ustálila na údaji 70 km/h. Vysvûtli, co to znamená?
b) Po 6 min jízdy se zaãala v˘chylka ruãky tachometru automobilu zvût‰ovat. Jak˘ pohyb automobil konal?
c) Pﬁed vjezdem do uzavﬁené obce sníÏil ﬁidiã rychlost na 50 km/h a touto rychlostí projel celou
obcí. Popi‰, jak se pﬁitom mûnila v˘chylka ruãky tachometru, kdyÏ pﬁed vjezdem do obce ruãka
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ukazovala 80 km/h.
[1], s.28, ú. 5.
A22

Navrhni a popi‰, jak bys pouze pomocí hodinek ovûﬁil, Ïe tachometr automobilu pﬁi jízdû po dálnici
ukazuje správnou hodnotu rychlosti. Zkus si ovûﬁit navrÏen˘ postup, tﬁeba aÏ pojede‰ s rodiãi.
[1], s.28, ú. 7.
A23

Silnice z Bene‰ova do Miro‰ovic je 16 km dlouhá. V 9 hodin na ni vyjelo nákladní auto z Bene‰ova
rychlostí 60 km/h, o 5 minut pozdûji osobní auto také z Bene‰ova rychlostí 90 km/h a souãasnû
motocykl z Miro‰ovic opaãn˘m smûrem rychlostí 80 km/h. Nakreslete grafy jejich pohybÛ a odvoìte z nich, kdy se kdo s k˘m setkal.
[2], s.21, cv. 4.
A24

Úloha z dopravní tematikou z leto‰ního 47. roãníku fyzikální olympiády pro Z· (2005/06)
Na dálnici
Po dálnici jel v automobilu neukáznûn˘ ﬁidiã stálou rychlostí 162 km/h, kdyÏ náhle míjel hlídku dálniãní policie stojící u odpoãívadla. Bûhem následujících 40 s sníÏil rychlost na 126 km/h. Hlídka
vyrazila 10 s po prÛjezdu ﬁidiãe a bûhem 20 s získal její vÛz rychlost 144 km/h a touto rychlostí jel
dále.
a) Nakresli do téhoÏ grafu v (t) pohyb obou automobilÛ.
b) Dohoní hlídka silniãní policie neukáznûného ﬁidiãe je‰tû pﬁed v˘jezdem z dálnice ve
vzdálenosti 8,0 km?

Potﬁebné vûdomosti a dovednosti z fyziky:
❍ umût sestrojit graf dvou pohybujících se tûles
❍ dovednost ãtení grafu – umût vypoãítat tﬁetí veliãinu z obsahu obrazce
❍ umût vyhodnotit údaje získané z grafu
Pojmy z kinematiky se upevÀují a prohlubují uvádûním dal‰ích pﬁíkladÛ a ﬁe‰ením ﬁady úloh z provozu na komunikacích, napﬁ. [1], s. 19, 25, 27, 30 aj. Kromû toho je v uãebnici [1] laboratorní úloha
s vyuÏitím autíãka na setrvaãník, a to urãení prÛmûrné rychlosti nerovnomûrného pohybu tûlesa.

ad B) SÍLY
Oãekávan˘ v˘stup:
Îák urãí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil pÛsobících na tûleso, jejich velikosti, smûry
a v˘slednici.

❍

Síla patﬁí ve fyzice k nejdÛleÏitûj‰ím pojmÛm, proto je dÛleÏité, aby Ïáci dobﬁe pochopili její v˘znam.
Tomu napomáhají i pﬁíklady z oblasti DV, zaﬁazené do uãebnic fyziky. Na tûchto pﬁíkladech si Ïáci uvûdomují souvislost fyzikálních poznatkÛ a jejich v˘znam pro bezpeãn˘ a efektivní provoz na dopravních
komunikacích.
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B1

Mezi dÛleÏité fyzikální pojmy patﬁí tûÏi‰tû tûlesa, na Z· definované jako pÛsobi‰tû gravitaãní síly. Pﬁitom se zdÛrazÀuje v˘znam polohy tûÏi‰tû pro stabilitu tûles. Jako ilustraãní pﬁíklad se uvádí mj. rovnání nákladu na automobil.
[1], s. 51, ú 5.

Skládání a rozklad sil jsou mj. ilustrovány na automobilu, kter˘ se nachází na vodorovné rovinû a na
naklonûné rovinû (gravitaãní síla a „pevnost silnice“)
[2], s. 37.
Urychlující a brzdné úãinky síly na tûleso se objasÀují v kvalitativní formû ve fyzice opût na pﬁíkladech pohybu automobilÛ, jízdních kol apod. Pﬁitom se zdÛrazÀuje opatrnost pﬁi jízdû v de‰ti, kdy brzdné
síly mezi automobilem a silnicí pﬁi de‰ti jsou men‰í neÏ síly tﬁecí, coÏ mÛÏe zpÛsobit smyk automobilu.
[1], s. 57–60.
B2

Malé pﬁívûsy za osobními automobily nemají vlastní brzdy. Velké pﬁívûsy za traktory a nákladními
auty v‰ak vlastní brzdy mít musí. Vysvûtlete v ãem je rozdíl.
[2], s.43, cv. 4.
B3
Jaké jsou tvary závodních automobilÛ, lodí, letadel a ponorky? Vysvûtli proã.
[1], s. 60, ú. 4.

B4

Automobil jede stálou rychlostí po pﬁímé vodorovné silnici. Pﬁitom na nûj pÛsobí tahová síla motoru
1 250 N. Jaká celková brzdná (tﬁecí a odporová) síla pÛsobí na automobil?
[1], s. 95, ú. 3.

Ke správnému pochopení prvního pohybového (Newtonova) zákona – zákona setrvaãnosti pomáhá
i pﬁipomínka, Ïe s tímto zákonem musíme poãítat napﬁ. pﬁi pﬁecházení vozovky, protoÏe „automobil se
ani po vypnutí motoru ani pﬁi brzdûní nezastaví okamÏitû, ale pohybuje se je‰tû po urãité dráze. Je tedy
nebezpeãné pﬁecházet vozovku pﬁed jedoucím vozidlem“.
[1], s. 62.
B5

Setrvaãnost svého tûla si mÛÏe‰ uvûdomit pﬁi jízdû tramvají, vlakem nebo autobusem.
a) Tûlo se naklání ve smûru jízdy.
b) Tûlo se naklání proti smûru jízdy.
Rozhodni v pﬁípadech a, b, zda se tramvaj, vlak nebo autobus prudce rozjíÏdí, nebo prudce brzdí.
ZdÛvodni.
[1], s. 63, ú. 5.
B6

Pﬁi prudkém odboãení automobilu cítí‰, Ïe jsi vtlaãován doleva. Odboãuje v tu chvíli automobil
doprava, nebo doleva? Vysvûtli.
[1], s. 63, ú. 9.
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Pﬁi probírání uãiva Tlaková síla a tlak se zdÛrazÀuje, Ïe pro zmen‰ení ãi zvût‰ení deformaãních úãinkÛ síly je uÏiteãné vûdût, Ïe zvût‰it tlak mÛÏeme dvûma zpÛsoby:
a) Zvût‰ením obsahu stykové plochy, napﬁ. uÏitím pásÛ u pásového traktoru, zvût‰ením poãtu kol
u vozidel (tûÏká nákladní auta mají aÏ deset kol, dokladuje obr. tahaãe s vût‰ím poãtem kol).
b) Zmen‰ením tlakové síly, napﬁ. kolové traktory se vyrábûjí s co nejmen‰í hmotností, aby se neboﬁily pﬁíli‰ do pÛdy.
[1], s. 89–90.
B7

U velk˘ch tahaãÛ (obr. 1.102) je zaﬁízení umoÏÀující zdvihnout pár kol, aby se nedot˘kala vozovky.
Vysvûtli:
a) Jakou v˘hodu má toto zaﬁízení a kdy ho ﬁidiã tahaãe pouÏije?
b) Proã na nûkter˘ch dálnicích je pouÏití tohoto zaﬁízení zakázáno?
[1], s. 91, ú. 6.

V tématu Tﬁení a tﬁecí síla získávají Ïáci informace o tom, Ïe pﬁíãinou tﬁení je drsnost stykov˘ch ploch
a vzájemné silové pÛsobení ãástic ve stykov˘ch plochách. Dále, Ïe tﬁecí síla pÛsobí ve stykové plo‰e
s podloÏkou, a to proti smûru pohybu tûlesa. Následuje metoda mûﬁení velikosti tﬁecí síly a objasnûní na
ãem závisí. Îáci mají za úkol prohlédnout si pﬁední brzdy jízdního kola a objasnit jejich funkci.
V uãebnici [2], s. 40 zaãíná toto téma historií: „Jedete na kole po rovné silnici a musíte ‰lapat do pedálÛ, abyste pﬁekonali tﬁení, protoÏe jinak by se kolo za chvíli zastavilo. Auta mají motory pﬁedev‰ím proto, aby pﬁekonávaly tﬁení. Lidé hledali rÛzné zpÛsoby, jak tﬁení zmen‰it a pﬁi‰li na rÛzné uÏiteãné vynálezy. NejdÛleÏitûj‰í z nich je kolo. Kola mazali kolomazí, vynalezli kulová loÏiska, na kola zaãali dávat
pneumatiky. Kdyby totiÏ nebylo tﬁení mezi koly a vozovkou, nedostali bychom se vÛbec nikam.
Pﬁesvûdãujeme se o to kaÏd˘ rok. Pﬁijde náledí, auta nemohou jezdit a nastává poﬁádná kalamita.“
Je objasnûna i otázka, co je nejdÛleÏitûj‰í souãástí kaÏdého automobilu. Není to motor, ale brzdy – selhání brzd je nejnebezpeãnûj‰í závada na autû. A brzdy jsou zcela závislé na tﬁení.
[1], s. 41.
Dále se zdÛrazÀuje, Ïe pﬁi tﬁení vzniká teplo, které mÛÏe zaﬁízení po‰kodit. ·patnû namazané loÏisko
se pﬁi rychlém otáãení mÛÏe i roztavit. Tﬁení zmen‰ujeme pomocí kuliãkov˘ch nebo váleãkov˘ch
loÏisek.
[2], s. 42.
Jak se setrvaãnost tûlesa projevuje a jak pÛsobí tﬁecí síly mají Ïáci prokázat odpovûdí na otázky a ﬁe‰ením úloh, napﬁ. B8. PÛsobí tﬁecí síla mezi autem a vozovkou v okamÏiku, kdy se ho neúspû‰nû snaÏí‰
roztlaãit? ZdÛvodni svou odpovûì.
[1], s. 95, o. 3.
S dopravní v˘chovou souvisí i téma Tﬁecí síly v denní i technické praxi, kde se zdÛrazÀuje zmen‰ení tﬁecí síly u otáãejících se hﬁídelÛ strojÛ a dopravních prostﬁedkÛ jednak pouÏitím kuliãkov˘ch a váleãkov˘ch loÏisek, jednak správn˘m mazáním. Tím se ‰etﬁí palivo a energie nutné k jejich pohonu.
ZdÛrazÀuje se, Ïe klidová tﬁecí síla je podmínkou chÛze, jízdy automobilÛ (ale i brzdné síly). Proto pﬁi
náledí sypeme chodníky pískem a silnice drobn˘m ‰tûrkem. Na pryÏov˘ch plá‰tích kol automobilu nebo
jízdního kola jsou vylisovány záﬁezy, aby se zvût‰ila tﬁecí síla v místû dotyku kola a vozovky. Tím se sniÏuje nebezpeãí smyku a prokluzování kol [1], s. 96. Voda zmen‰uje tﬁení mezi pneumatikou a vozovkou,
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proto musí b˘t na pneumatikách dráÏky. Síla, kterou je pneumatika tlaãena k silnici, vytlaãí vodu do dráÏek. Mezi gumou a vozovkou uÏ není voda. Tﬁení se zvût‰í a auto „neplave“. KdyÏ v‰ak jede auto velmi
rychle, voda do dráÏek nestaãí natéct. Auto zase zaãne „plavat“. Zaãne b˘t neovladatelné a ãasto havaruje. Proto je velmi nebezpeãné jet za de‰tû rychle.
B9
ZdÛvodni, proã se pﬁi jízdû na snûhu pouÏívají na kolech automobilu ﬁetûzy.
[1], s. 97, ú. 1.
B10 Kde jsou na jízdním kole kuliãková nebo váleãková loÏiska? Vysvûtli v˘znam jejich pouÏití.
[1], s. 97, ú. 3.
B11 Proã musíme peãlivû chránit brzdy automobilu, aby do nich nevnikl olej?
[1], s. 97, ú. 4.
B12 Proã dostane motocykl na mokré dlaÏbû nebo vozovce s olejovou skvrnou snadno smyk?
[1], s. 97, ú. 5.
B13 Vysvûtli, proã vzorek zimních pneumatik je hlub‰í neÏ vzorek pneumatik letních.
[1], s. 97, ú. 4 dole.

ad C) MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Oãekávan˘ v˘stup:
❍ Îák vyuÏívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidn˘ch tekutinách pro ﬁe‰ení konkrétních praktick˘ch problémÛ
Z uãiva tohoto tematického celku mají pro DV v˘znam následující pojmy:
PascalÛv zákon a jeho vyuÏití v hydraulick˘ch zaﬁízeních: zvedák automobilÛ v servisech, brzdy vût‰iny aut
([1], s. 104, obr. 2.8; [2], s. 112).
Atmosferick˘ tlak a mûﬁení pﬁetlaku v pneumatikách dopravních prostﬁedkÛ
([1], s. 146; [2], s. 113).
ArchimédÛv zákon a deformaãní manometry – mûﬁení hustoty roztoku kyseliny sírové v akumulátoru automobilu hustomûrem
[2], s. 108.
C1

a) Jaké mûﬁidlo pouÏije‰ k mûﬁení pﬁetlaku v du‰i jízdního kola nebo v pneumatice auta?
b) Zmûﬁ pﬁetlak v du‰i jízdního kola a vyjádﬁi ho v pascalech.
[1], s. 147, ú 3.
C2

KdyÏ hodnû nafouknete du‰i do jízdního kola, která okolo sebe nemá plá‰È, na nûkterém
místû se vám pravdûpodobnû vyboulí. Je v tomto místû tlak vût‰í, men‰í nebo stejn˘ jako v ostatních
místech du‰e?
[2], s. 115, cv. 3.
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C3

Tlak mezi pneumatikou a vozovkou je o nûco vût‰í neÏ tlak vzduchu v pneumatice. âím je to zpÛsobeno? Pﬁi jak˘ch pneumatikách by tento rozdíl byl zanedbateln˘ a pﬁi jak˘ch by byl hodnû velik˘?
[2], s. 115, cv. 7.
C4
Vysvûtli podle obr.10.23 ãinnost hydraulické brzdy automobilu.
[5], s. 191, ú. 1.

ad D) ENERGIE
Oãekávané v˘stupy s vazbou na DV:
Îák
❍
❍

1. urãí v jednoduch˘ch pﬁípadech práci vykonanou silou a z ní urãí zmûnu energie tûlesa
2. vyuÏívá s porozumûním vztah mezi v˘konem, vykonanou prací a ãasem.

Pojem energie je nejdÛleÏitûj‰ím pojmem nejen pro fyziku a ostatní pﬁírodní vûdy, ale pro lidstvo vÛbec (zdroje, pﬁemûny, pﬁenos energie). Je to pojem úzce související s dal‰ími dÛleÏit˘mi fyzikálními pojmy: práce, teplo, v˘kon a úãinnost. V˘uka této problematiky zaãíná obvykle objasÀováním pojmÛ práce a v˘kon, uvádûním ilustraãních pﬁíkladÛ i z oblasti dopravy. Svûdãí o tom následující pﬁíklady z uãebnic fyziky: – traktor táhne pﬁívûs nebo ãlovûk tlaãí auto [3], s. 12, 13; [4], s. 8; [6], s. 118 - nakládání písku na automobil lopatou a bagrem [3], s. 22; [4], s. 12.
D1 Zjistûte, jaké maximální v˘kony mají motory rÛzn˘ch znaãek osobních a nákladních automobilÛ.
[4], s. 12, ú. 28.
D2 Brzdy aut jsou obloÏeny zvlá‰tním materiálem, kter˘ musí vydrÏet hodnû vysoké teploty. Proã?
[4], s. 34, ú. 6.
D3

Automobil s pasaÏéry má hmotnost 1 000 kg. V˘kon jeho motoru je 25 kW.
a) Jaká je nejkrat‰í doba, za kterou mÛÏe vyjet do kopce vysokého 100 m?
b) Do tohoto kopce stoupá silnice o délce 1 km. Jakou nejvût‰í rychlost mÛÏe auto na této silnici
vyvinout?
[4], s. 75, cv. 1.

Îák
❍
❍

3. vyuÏívá poznatky o vzájemn˘ch pﬁemûnách rÛzn˘ch forem energie a jejich pﬁenosu pﬁi ﬁe‰ení
konkrétních problémÛ a úloh
4. zhodnotí v˘hody a nev˘hody vyuÏívání rÛzn˘ch energetick˘ch zdrojÛ z hlediska vlivu na Ïivotní prostﬁedí.

RovnûÏ v˘uka tohoto uãiva je motivována pﬁíklady z DV uveden˘mi v uãebnicích fyziky:
– jízda na kole do kopce a z kopce [4], s. 20, 22.
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–
–
–
–

sráÏka automobilÛ [4], s. 32.
pﬁemûny energie ve válci spalovacího motoru [6], s. 120.
chladiã automobilu a ventilátor [4], s. 61, 99.
energie skrytá v benzínu [6], s. 118.
D4

Po dálnici jede automobil A a za ním automobil B. Oba mají stejné hmotnosti. Porovnej vzájemnû
jejich pohybové energie vzhledem k dálnici v okamÏiku, kdy automobil B pﬁedjíÏdí automobil A.
[3], s. 33, ú. 1.
D5

Pohybová i polohová energie mohou nûkdy zpÛsobit ‰kodu – napﬁíklad pﬁi sráÏce aut, pﬁi pádu apod.
Tehdy se je snaÏíme pﬁemûnit v ne‰kodné teplo, které se „ztratí“ v okolí. To je napﬁíklad prav˘m
úãelem v‰ech brzd v dopravních prostﬁedcích i v jin˘ch strojích.
Uveìte co nejvíc dal‰ích pﬁíkladÛ.
[4], s. 34, ú. 15.
D6

Je pro pasaÏéry bezpeãnûj‰í auto, jehoÏ pﬁedek se snadno „zmáãkne“, nebo auto, které má velmi
tvrd˘ pﬁedek? Proã?
[4], s. 34, ú. 16.
D7

Spojku v autû si mÛÏeme pﬁedstavit jako dva ploché drsné kotouãe proti sobû. Jeden je spojen s motorem, druh˘ s pﬁevodovkou. Normálnû se oba kotouãe dot˘kají, pruÏina je tlaãí k sobû, takÏe motor
otáãí pﬁevodovkou. KdyÏ ale ﬁidiã „vy‰lápne spojku“, kotouãe se od sebe vzdálí, takÏe motor je od
pﬁevodovky „odpojen“. Pﬁi rozjíÏdûní se spojka pomalu pou‰tí, kotouãe se k sobû pﬁibliÏují, aÏ se
dotknou, motor zaãne otáãet pﬁevodovkou a auto se rozjede. Kdy se mÛÏe spojka pﬁíli‰ zahﬁát
a spálit?
[4], s. 34, ú. 17.
D8

Uvnitﬁ auta b˘vá nûkdy nepﬁíjemnû horko. Navrhnûte takové auto, které by se ani na sluníãku nerozpálilo
[4], s. 64, cv. 7.
D9 Jak se chladí motor motocyklu? Jak je k tomu uzpÛsoben?
[4], s. 64, cv.10.

Uãivo s tûsnou vazbou na DV se t˘ká tepeln˘ch motorÛ, jejich funkce, sloÏení a vyuÏití, vãetnû pojmÛ: v˘hﬁevnost paliva a úãinnost motoru. Jedná se o pﬁemûnu vnitﬁní energie paliva na pohybovou energii pístu [3], s. 90-95; [4], s. 92-99.
D10

Popi‰ podle obr. 1.55 a 1.56 ãinnost záÏehového ãtyﬁdobého motoru bûhem jednoho pracovního
cyklu.
[3], s. 95, o. 1.
D11 Popi‰ podle obr. 1.57 ãinnost záÏehového dvoudobého motoru bûhem jednoho cyklu.
[3], s. 95, o. 3.
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D12

Kter˘ ze spalovacích motorÛ je ekologicky nejvhodnûj‰í? V ãem jsou ty ostatní nevhodné?
ZdÛvodni.
[3], s. 95, o. 6.
D13

Automobil jel rovnomûrn˘m pohybem rychlostí 75 km/h po dráze 110 km. Motor spotﬁeboval benzin
o hmotnosti 6,9 kg. Urãi:
a) dobu jízdy,
b) teplo odevzdané pﬁi spálení paliva,
c) práci vykonanou motorem pﬁi v˘konu 13 kW,
d) úãinnost motoru.
[3], s. 95, ú. 3.
D14

Chladiãe automobilÛ b˘vají uzavﬁeny tlakovou zátkou. Tím se chladiã podobá tlakovému hrnci: voda
v nûm je pod tlakem a vaﬁí se pﬁi teplotû vy‰‰í neÏ 100 °C. Co by se stalo, kdybyste otevﬁeli zátku
chladiãe dokud je je‰tû motor hork˘? âím je to nebezpeãné?
[4], s. 98, cv. 6.
D15

Klasické spalovací motory si vzduch do válce prostû nasávaly – pﬁi pohybu pístu dolÛ ho tam vhánûl
atmosférick˘ tlak. Moderní v˘konné spalovací motory v‰ak vhánûjí do válcÛ vzduch kompresorem
(turbodmychadlem), aby se ho tam dostalo co nejvíce. Jak˘ to má v˘znam?
[4], s. 98, cv. 8.
D16

Zjistûte co nejvíc informací o tom, jak pracují moderní spalovací motory v autech. âím se li‰í od star‰ích motorÛ? Jaké mají pﬁednosti?
[4], s. 98, cv. 11. apod.

ad E) ZVUKOVÉ DùJE
Oãekávan˘ v˘stup:
Îák
❍

posoudí moÏnosti zmen‰ování vlivu nadmûrného hluku na Ïivotní prostﬁedí.

Vazbu na DV má poznatek, Ïe pobyt v prostﬁedí s hladinou zvuku nad 70 dB se povaÏuje za zdraví
‰kodliv˘ a Ïe práh bolesti je 130 dB. Ve fyzice se dále Ïáci dovídají, Ïe osobní auto vytváﬁí hladinu zvuku 70 dB, motocykl a nákladní auto 90 dB ([3], s. 178, [6], s. 64).
E1

Prohlédnûte si kabinu osobního auta. Podívejte se i pod kapotu motoru. Najdûte na autû co nejvíc prvkÛ, které sniÏují hluãnost. Které nejhluãnûj‰í auto znáte? Které nejti‰‰í? Pokuste se pﬁijít na to, ãím je
tento rozdíl v hluãnosti zpÛsoben.
[6], s. 75, ú. 6.
E2

DÛm na sídli‰ti stojí asi 40 m od hluãné silnice. ¤eknûte, co by se dalo udûlat, aby byl hluk
v bytech co nejménû sly‰et.
[6], s. 75, ú. 7.
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ad F) ELEKTROMAGNETICKÉ DùJE
Oãekávané v˘stupy s vazbou na DV:
Îák
❍
❍
❍

sestaví správnû podle schématu elektrick˘ obvod a analyzuje správnû schéma reálného obvodu
rozli‰í stejnosmûrn˘ proud od stﬁídavého a zmûﬁí elektrick˘ proud a napûtí
vyuÏívá prakticky poznatky o pÛsobení magnetického pole na magnet a cívku s proudem
a o vlivu zmûny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napûtí v ní.

Tento tematick˘ celek nemá tak bezprostﬁední vazbu na DV jako napﬁ. celek Pohyb tûles, av‰ak získané vûdomosti a dovednosti jsou uÏiteãné zejména pro ﬁidiãe automobilÛ a motocyklÛ Z vûdomostí to
jsou: elektrick˘ proud (v obvodu), elektrické napûtí (zdroje), elektrick˘ odpor (spotﬁebiãe), OhmÛv zákon, v˘kon, elektromagnetická indukce jako princip funkce startéru apod. Z dovedností je to hlavnû mûﬁení elektrického napûtí proudu.
Úloh s dopravní tematikou je v tomto tematickém celku relativnû málo:

F1

V motocyklu je akumulátorová baterie o napûtí 6 V. K baterii jsou pﬁipojeny dva spotﬁebiãe zapojené
vedle sebe. První spotﬁebiãem je Ïárovka koncového svûtla s elektrick˘m odporem 12 Ω. Druh˘m je
Ïárovka dálkového svûtla s elektrick˘m odporem 1,0 Ω.
a) Nakresli schéma popsaného obvodu.
b) Urãi proud procházející Ïárovkou koncového svûtla.
c) Urãi proud procházející Ïárovkou dálkového svûtla.
d) Urãi v˘sledn˘ odpor obou Ïárovek
[1], s. 152, ú. 2.
Na vyhﬁívání zadního skla automobilu se uÏívá vyhﬁívací tûleso s odporem 1,6 Ω, které je pﬁipojeno
na akumulátorovou baterii o napûtí 12 V.
a) Urãi pﬁíkon vyhﬁívacího tûlesa.
b) Jaké teplo odevzdá vyhﬁívací tûleso svému okolí, je-li alespoÀ dvû hodiny zapojeno na baterii?
[1], s. 163, ú. 2.

F2

F3

V kaÏdém autû je kontrolka nabíjení. Pﬁi normální jízdû, kdyÏ alternátor nabíjí baterii, je tato kontrolka zhasnutá. Ale kdyby se baterie pﬁestala nabíjet, kontrolka se rozsvítí. Pﬁedstavte si, Ïe jako
ﬁidiã jedete autem a tato kontrolka se rozsvítí. Co udûláte? MÛÏete jet dál, nebo musíte zastavit
a závadu opravit?
[2], s. 151, ú. 4.
F4

KdyÏ se podíváte pod kapotu, uvidíte, Ïe od baterie vedou hodnû tlusté vodiãe. Srovnejte to s vodiãi,
kter˘mi se v domácnosti rozvádí síÈové napûtí 230 V – ty jsou daleko tenãí. Vysvûtlete, proã v autû
musíme pouÏívat tlust‰í vodiãe neÏ v domû.
[2], s. 151, ú. 6.
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F5
Îárovka reflektoru auta má pﬁíkon 60 W. Jakou pojistku byste pﬁed ni zaﬁadili?
[2], s. 151, ú. 7.
F6
Obvod od akumulátoru ke startéru není vÛbec ji‰tûn. Proã?
[2], s. 151, ú. 8.

ad G) SVùTELNÉ DùJE
Oãekávané v˘stupy
Îák
❍

vyuÏívá zákona o pﬁímoãarém ‰íﬁení svûtla ve stejnorodém optickém prostﬁedí a zákona odrazu
svûtla pﬁi ﬁe‰ení problémÛ a úloh.

Pro DV má v˘znam zejména zákon odrazu svûtla, kter˘ je základem velice dÛleÏit˘ch zaﬁízení pro
bezpeãnost jízdy. Jsou to napﬁ. odrazky na jízdním kole a na patnících u silnice, protoÏe odráÏejí svûtlo
od reflektorÛ automobilÛ a pﬁispívají tak k bezpeãnosti jízdy. Ze zákona odrazu svûtla je také objasnûno,
proã je odrazka sloÏena z mnoha mal˘ch pravoúhl˘ch leskl˘ch koutÛ a ne z jednoho rovinného zrcadla
[1], s. 162.
Dal‰ím uãivem v˘znamn˘m pro DV je zobrazování zrcadly. PouÏití dut˘ch a vypukl˘ch i parabolick˘ch zrcadel v reflektorech automobilÛ a motocyklÛ, na nepﬁehledn˘ch kﬁiÏovatkách nebo v zatáãkách
umoÏÀuje ﬁidiãÛm pozorovat dopravu na vedlej‰ích komunikacích a tím zv˘‰it bezpeãnost i plynulost dopravy. [1], s. 169; [2], s. 135.
G1

Proã se na nûkter˘ch nepﬁehledn˘ch kﬁiÏovatkách nebo v ostr˘ch nepﬁehledn˘ch zatáãkách
pouÏívá pro orientaci ﬁidiãÛ vypuklé zrcadlo? Proã se nepouÏívá zrcadlo rovinné?
[1], s. 170, ú 6.
G2

V reflektorech auta je Ïárovka s dvûma vlákny. Prohlédnûte si ji. Jedno vlákno je pro
dálková svûtla
– reflektor vrhá jeho svûtlo dopﬁedu. Druhé vlákno je pro potkávací svûtla
– jeho svûtlo musí dopadat ‰ikmo dolÛ.
Které vlákno je pro dálková svûtla a které pro potkávací?
[2], s. 136, cv. 16.
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Problémové úkoly s dopravní tematikou
Mechanika hmotn˘ch bodÛ
1. Dva ﬁidiãi se pﬁeli o ﬁe‰ení následujícího problému: V hornatém terénu nákladní automobil ujel
z kopce dolÛ dráhu 24 km stálou rychlostí 80km/h. Zpátky jel také stálou rychlostí o velikosti 40 km/h.
První ﬁidiã tvrdil, Ïe prÛmûrná rychlost celé jízdy tam i nazpût je:
vp = 80 + 40 km/h = 60 km/h
2
a ãas projetí celé dráhy je:
t=

48 km = 0,8 h
60 km/h

Druh˘ ﬁidiã ale nesouhlasil. Podle nûho byl ãas potﬁebn˘ k projetí celé dráhy 0,9 h.
Kter˘ ﬁidiã mûl pravdu? Jaká byla skuteãná prÛmûrná rychlost vozidla?
¤e‰ení: Pravdu mûl druh˘ ﬁidiã.
âas pﬁi jízdû dolÛ byl t1 = 24 h = 0,6 h a ãas pﬁi jízdû nahoru byl t1 = 24 h = 0,6 h
40
40
48
a prÛmûrná rychlost vp =
km/h = 53,3 km/h
0,9
2. Proã není moÏné mluvit o prÛmûrné rychlosti daného nerovnomûrného pohybu (napﬁ. automobilu, vlaku apod.) bez udání toho, o jak˘ úsek dráhy se jedná a o jak˘ interval ãasu s pﬁesnû udan˘m poãátkem a koncem pohybu.
¤e‰ení: PrÛmûrná rychlost nerovnomûrného pohybu je pro rÛzné ãásti dráhy nebo rÛzné ãasové intervaly rÛzná.
3. Proã se má na jezdící schody vstupovat pﬁi chÛzi a ne v klidu?
¤e‰ení: Îáci by mûli na základû poznatkÛ o principu setrvaãnosti dojít k ﬁe‰ení, Ïe kdybychom vstoupili na schody v klidu, nohy se uvedou do pohybu. Av‰ak horní ãást tûla zÛstává setrvaãností v klidu a my
bychom spadli dozadu.
4. Proã se automobil nebo vlak nezastaví ihned, jakmile pﬁestane pracovat motor:
¤e‰ení: Podle zákona setrvaãnosti tûleso setrvává v pohybu, kdyÏ na nûj nepÛsobí Ïádná síla. Na vozidlo sice pÛsobí tﬁecí síly a odpor vzduchu, ale jejich pÛsobením se vozidlo zastavuje pomalu.
5. Proã je nebezpeãné pﬁebíhat silnici pﬁed jedoucím automobilem? Vysvûtlete v˘znam brzdné dráhy
vozidla.
¤e‰ení: Pokud automobil zaãne brzdit, nezastaví se hned ale ujede je‰tû urãitou vzdálenost (brzdnou
dráhu). Pﬁi brzdûní se automobil pohybuje setrvaãností dál. âím vût‰í je rychlost vozidla, tím vût‰í je
brzdná dráha.
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6. Pﬁi naskakování do jedoucího vozidla nebo pﬁi vyskakování z nûho je mnoho úrazÛ. Jak to vysvûtlíte?
¤e‰ení: Do jedoucího vozidla musíme naskakovat buì z klidu, nebo s rychlostí men‰í, neÏ má vozidlo. Nohy jsou pﬁi doskoku do vozidla uná‰eny vût‰í rychlostí, neÏ má zbytek tûla a naskakující spadne setrvaãností dozadu. Pﬁi vyskakování má tûlo rychlost vozidla. Nohy se pﬁi dopadu na zem zastaví ale
tûlo se setrvaãností pohybuje vpﬁed. Pokud cestující vyskoãí obrácen zády po smûru jízdy, nemÛÏe pﬁedejít pádu tím, Ïe se rozbûhne vpﬁed. NemÛÏe ani zmírnit následky pádu pomocí rukou.

Mechanická práce
1. Koná práci parník, kter˘ jede po vodorovné hladinû?
¤e‰ení: Ano, koná, protoÏe síla pﬁemáhá síly tﬁení a jin˘ch odporÛ proti pohybu.

Tlaková síla, tlak
1. Proã mají zemûdûlské stroje a vozidla jezdící v mûkkém terénu kola s ‰irok˘mi obruãeni? Proã
mohou pásové traktory a tanky dobﬁe jezdit i v bahnitém terénu, i kdyÏ jsou velmi tûÏké?
¤e‰ení: Ve zmínûn˘ch pﬁípadech pÛsobí velká tlaková síla na velkou styãnou plochu mezi koly a vozovkou. DÛsledkem toho je pomûrnû mal˘ tlak na vozovku a vozidlo se neproboﬁí.

Mechanika kapalin a plynÛ
1. Stojí-li automobil, jsou jeho pneumatiky v dolním ãásti deformovány pod tíhou vozidla. Je vzduch
v pneumatice pod vût‰ím tlakem dole, nebo nahoﬁe, kde pneumatika není deformována?
¤e‰ení: Tlak je uvnitﬁ pneumatiky v‰ude stejn˘, coÏ vypl˘vá z Pascalova zákona.

Tﬁení a valiv˘ odpor
1. Proã nûkdy prokluzuje spojka automobilu?
¤e‰ení: Princip ãinnosti spojky je zaloÏen na tﬁení. Spojka prokluzuje tehdy, kdyÏ je tﬁecí síla men‰í,
neÏ síla tahová.
2. Pokud automobilista brzdí pﬁi velké rychlosti, stává se, Ïe brzdy selÏou. Proã tomu tak je, kdyÏ víme, Ïe rychlost pohybu tûlesa po podloÏce nemá vliv na velikost tﬁecí síly?
¤e‰ení: Pﬁi velké smykové rychlosti se mûní podmínky- mûní se kvalita povrchu tﬁecích ploch vzrÛstem teploty apod. DÛsledkem toho je sníÏení koeficientu smykového tﬁení.
3. Proã mÛÏe dostat na mokré dlaÏbû motocykl snadno smyk?
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¤e‰ení: Mezi mokrou dlaÏbou a plá‰ti kol motocyklu je koeficient smykového tﬁení mal˘. Pokud jede motocykl do zatáãky, nesklouzne tehdy, pokud je tﬁecí síla Ft vût‰í neÏ setrvaãná („odstﬁedivá“) síla
Fo. I v pﬁípadû, Ïe nejsou kola naklonûna, jsou podmínky vzniku smyku stejné.

Akustika
1. Proã na Ïelezniãních stanicích chodí Ïelezniãáﬁ a tluãe kladivem do kol vagónÛ? Srovnejte se zvukem prasklé sklenûné nebo porcelánové nádoby.
¤e‰ení: Úderem kladiva se rozkmitá kolo vagónu, které pﬁitom vydává zvuk. Neporu‰ené kolo a kolo s prasklinou vydávají rÛzné zvuky.
2. KdyÏ se pﬁiloÏí ucho k Ïelezniãním kolejím, je sly‰et hukot jedoucího vlaku i na velkou vzdálenost. Co umoÏÀuje, abychom sly‰eli vzdálen˘ zdroj zvuku?
¤e‰ení: V pevn˘ch látkách se zvuk ‰íﬁí lépe neÏ ve vzduchu. V kolejnicích se navíc zvuk ‰íﬁí ve dvou
smûrech. Ve volném prostoru se ‰íﬁí ve vzduchu v‰emi smûry. Tak nastává ve vzduchu podstatnû vût‰í
rozptyl zvukové energie neÏ v kolejnici.

Nauka o elektﬁinû
1. Nûkteré automobily jsou opatﬁeny vodiv˘m lankem, které do zemû odvádí el. náboj vznikl˘ bûhem
jízdy na karoserii. Za stejn˘m úãelem také letadla spou‰tûjí pﬁi pﬁistávání ocelové lanko. Proã se povrch
tûchto dopravních prostﬁedkÛ uzemÀuje?
¤e‰ení: Pﬁí jízdû nebo letu vzniká na kovovém povrchu elektrick˘ náboj. U automobilu by mohlo docházet k nepﬁíjemn˘m elektrick˘m ranám pﬁi vystupování. Pﬁi v˘boji mezi trupem letadla a zemí by mohlo dojít k poÏáru.
2. Proã je akumulátor v automobilu pokud moÏno blízko u startéru a je s ním spojen tlust˘m drátem?
¤e‰ení: Tlust˘ a krátk˘ mûdûn˘ drát má velmi mal˘ elektrick˘ odpor. Tím se zmen‰uje pokles napûtí na koncích vodiãe a tepeln˘ ohﬁev spojovacího drátu.

Optika
1. Proã jsou nerovnosti cesty ve dne vidût hÛﬁe neÏ v noci pﬁí osvûtlení reflektory automobilu?
¤e‰ení: Pﬁi osvûtlení cesty reflektory automobilu vznikají za nerovnostmi stíny, které jsou z v˘‰ky oãí
ﬁidiãe dobﬁe viditelné.
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5.2 CHEMIE
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEâNOST PRÁCE
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

urãí spoleãné a rozdílné vlastnosti látek,
pracuje bezpeãnû s vybran˘mi dostupn˘mi a bûÏnû pouÏívan˘mi látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpeãnost vybran˘ch dostupn˘ch látek, se kter˘mi zatím pracovat nesmí,
objasní nejefektivnûj‰í jednání v modelov˘ch pﬁíkladech havárie s únikem nebezpeãn˘ch látek.

Uãivo:
vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti
a stav látek;
zásady bezpeãné práce – ve ‰kolní pracovnû (laboratoﬁi) i v bûÏném Ïivotû;
nebezpeãné látky a pﬁípravky – R-vûty, S-vûty, varovné znaãky a jejich v˘znam;
mimoﬁádné události – havárie chemick˘ch provozÛ, úniky nebezpeãn˘ch látek.

SMùSI
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍

rozli‰uje smûsi a chemické látky,
vypoãítá sloÏení roztokÛ, pﬁipraví prakticky roztok daného sloÏení,
vysvûtlí základní faktory ovlivÀující rozpou‰tûní pevn˘ch látek,
navrhne postupy a prakticky provede oddûlování sloÏek smûsí o známém sloÏení; uvede pﬁíklady
oddûlování sloÏek v praxi,
rozli‰í rÛzné druhy vody a uvede pﬁíklady jejich v˘skytu a pouÏití uvede pﬁíklady zneãi‰Èování
vody a vzduchu v pracovním prostﬁedí a domácnosti, navrhne,
nejvhodnûj‰í preventivní opatﬁení a zpÛsoby likvidace zneãi‰tûní.

Uãivo:
smûsi – rÛznorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; koncentrovanûj‰í,
zﬁedûnûj‰í, nasycen˘ a nenasycen˘ roztok; vliv teploty, míchání a plo‰ného obsahu pevné sloÏky na rychlost jejího rozpou‰tûní do roztoku; oddûlování sloÏek smûsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace,
sublimace);
voda – destilovaná, pitná, odpadní; v˘roba pitné vody; ãistota vody;
vzduch – sloÏení, ãistota ovzdu‰í, ozonová vrstva.
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âÁSTICOVÉ SLOÎENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

pouÏívá pojmy atom a molekula ve správn˘ch souvislostech,
rozli‰uje chemické prvky a chemické slouãeniny a pojmy uÏívá ve správn˘ch souvislostech,
orientuje se v periodické soustavû chemick˘ch prvkÛ, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich moÏné vlastnosti.

Uãivo:
âásticové sloÏení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronov˘ obal a jeho zmûny v chemick˘ch reakcích, elektrony;
prvky – názvy, znaãky, vlastnosti a pouÏití vybran˘ch prvkÛ, skupiny a periody v periodické soustavû chemick˘ch prvkÛ; protonové ãíslo;
chemické slouãeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduch˘ch anorganick˘ch a organick˘ch
slouãenin.

CHEMICKÉ REAKCE
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

rozli‰í v˘chozí látky a produkty chemick˘ch reakcí, uvede pﬁíklady prakticky dÛleÏit˘ch chemick˘ch reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich vyuÏívání,
pﬁeãte chemické rovnice a s uÏitím zákona zachování hmotnosti vypoãítá hmotnost v˘chozí látky
nebo produktu,
aplikuje poznatky o faktorech ovlivÀujících prÛbûh chemick˘ch reakcí v praxi a pﬁi pﬁedcházení
jejich nebezpeãnému prÛbûh.

Uãivo:
chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové mnoÏství, molární
hmotnost;
klasifikace chemick˘ch reakcí – sluãování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní;
faktory ovlivÀující rychlost chemick˘ch reakcí – teplota, plo‰n˘ obsah povrchu v˘chozích látek, katal˘za;
chemie a elektﬁina – v˘roba elektrického proudu chemickou cestou.

ANORGANICKÉ SLOUâENINY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
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Îák
❍
❍
❍

porovná vlastnosti a pouÏití vybran˘ch prakticky v˘znamn˘ch oxidÛ, kyselin, hydroxidÛ a solí
a posoudí vliv v˘znamn˘ch zástupcÛ tûchto látek na Ïivotní prostﬁedí,
vysvûtlí vznik kysel˘ch de‰ÈÛ, uvede jejich vliv na Ïivotní prostﬁedí a uvede opatﬁení, kter˘mi jim
lze pﬁedcházet,
orientuje se na stupnici pH, zmûﬁí reakci roztoku univerzálním indikátorov˘m papírkem a uvede
pﬁíklady uplatÀování neutralizace v praxi.

Uãivo:
Oxidy – názvosloví, vlastnosti a pouÏití vybran˘ch prakticky v˘znamn˘ch oxidÛ;
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztokÛ; vlastnosti, vzorce, názvy a pouÏití vybran˘ch
prakticky v˘znamn˘ch kyselin a hydroxidÛ;
soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, pouÏití vybran˘ch solí, oxidaãní ãíslo, názvosloví, vlastnosti a pouÏití vybran˘ch prakticky v˘znamn˘ch halogenidÛ.

ORGANICKÉ SLOUâENINY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍

rozli‰í nejjednodu‰‰í uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a pouÏití,
zhodnotí uÏívání fosilních paliv a vyrábûn˘ch paliv jako zdrojÛ energie a uvede pﬁíklady produktÛ prÛmyslového zpracování ropy,
rozli‰í vybrané deriváty uhlovodíkÛ, uvede jejich zdroje, vlastnosti a pouÏití,
orientuje se ve v˘chozích látkách a produktech fotosyntézy a koncov˘ch produktÛ biochemického zpracování, pﬁedev‰ím bílkovin, tukÛ, sacharidÛ,
urãí podmínky postaãující pro aktivní fotosyntézu,
uvede pﬁíklady zdrojÛ bílkovin, tukÛ, sacharidÛ a vitaminÛ.

Uãivo:
Uhlovodíky – pﬁíklady v praxi v˘znamn˘ch alkanÛ, uhlovodíkÛ s vícenásobn˘mi vazbami a aromatick˘ch uhlovodíkÛ
paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, prÛmyslovû vyrábûná paliva
deriváty uhlovodíkÛ – pﬁíklady v praxi v˘znamn˘ch alkoholÛ a karboxylov˘ch kyselin
pﬁírodní látky – zdroje, vlastnosti a pﬁíklady funkcí bílkovin, tukÛ, sacharidÛ a vitaminÛ v lidském
tûle.

CHEMIE A SPOLEâNOST
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
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Îák
❍
❍
❍

zhodnotí vyuÏívání prvotních a druhotn˘ch surovin z hlediska trvale udrÏitelného rozvoje na
Zemi,
aplikuje znalosti o principech ha‰ení poÏárÛ na ﬁe‰ení modelov˘ch situací z praxe,
orientuje se v pﬁípravû a vyuÏívání rÛzn˘ch látek v praxi a jejich vlivech na Ïivotní prostﬁedí
a zdraví ãlovûka.

Uãivo:
Chemick˘ prÛmysl v âR – v˘robky, rizika v souvislosti s Ïivotním prostﬁedím, recyklace surovin,
koroze;
prÛmyslová hnojiva;
tepelnû zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika;
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, pouÏití, likvidace;
detergenty a pesticidy, insekticidy;
hoﬁlaviny – v˘znam tﬁíd nebezpeãnosti;
léãiva a návykové látky.

Chemie v dopravní v˘chovû
Vzdûlávací oblast vymezuje vzdûlávací obsah t˘kající se oboru chemie vyuãovaného na 2. stupni Z·
v 8. a 9. roãníku. V tûchto roãnících uÏ Ïáci znají a pouÏívají pravidla bezpeãnosti silniãního provozu.
Znají dopravní znaãení stejnû jako práva a povinnosti úãastníkÛ silniãního provozu. V devátém roãníku,
po dovr‰ení patnáctého roku vûku, pak mají moÏnost absolvovat kurzy auto‰koly a získat tak ﬁidiãské
oprávnûní typu A1. K tomu v‰ak potﬁebují znát nejen znaãky a pravidla silniãního provozu, ale rovnûÏ
by mûli znát základy ãinnosti motorÛ, které jim poskytne pﬁedmût fyzika. Neménû dÛleÏité jsou znalosti z chemie, která ÏákÛm podá základní informace o chemick˘ch látkách pouÏívan˘ch jako paliva (i alternativní) v˘‰e uveden˘ch typÛ motorÛ. RovnûÏ tak ÏákÛm podá informace o chemick˘ch látkách spojen˘ch s pouÏíváním automobilov˘ch souãástí jako jsou akumulátory, konstrukãní materiály (kovy,
„plasty“), tak i chemick˘ch látkách spojen˘ch s údrÏbou motorov˘ch vozidel a jejich souãástí.
Dal‰ími vûdomostmi, které se Ïák nauãí v pﬁedmûtu chemie, jsou znalosti o povrchov˘ch úpravách
kovÛ, napﬁ. i o pokovování karosérií automobilÛ. TaktéÏ v chemii Ïák získá informace o vlivu motorismu na Ïivotní prostﬁedí, tj. o emisích, likvidaci pouÏit˘ch maziv, pneumatik a autovrakÛ.

2. SOUHRN OKRUHÒ UâIVA RVP Z CHEMIE, KTERÉ MAJÍ VZTAH
K DOPRAVNÍ V¯CHOVù
A. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEâNOST PRÁCE: vlastnosti látek, zásady bezpeãné práce, nebezpeãné látky a pﬁípravky, mimoﬁádné události
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B. SMùSI: smûsi – rÛznorodé, stejnorodé roztoky, vliv teploty na rychlost jejího rozpou‰tûní do roztoku; oddûlování sloÏek smûsí – usazování, filtrace, destilace; voda – destilovaná voda, ãistota vody;
vzduch – sloÏení, ãistota ovzdu‰í, ozonová vrstva
C. âÁSTICOVÉ SLOÎENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY: prvky – názvy, znaãky, vlastnosti a pouÏití vybran˘ch prvkÛ
D. CHEMICKÉ REAKCE: faktory ovlivÀující rychlost chemick˘ch reakcí – teplota, koncentrace
chemick˘ch látek, katal˘za; chemie a elektﬁina – v˘roba elektrického proudu chemickou cestou
E. ANORGANICKÉ SLOUâENINY: oxidy – názvosloví, vlastnosti a pouÏití vybran˘ch prakticky v˘znamn˘ch oxidÛ; kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztokÛ; vlastnosti, vzorce, názvy a pouÏití vybran˘ch prakticky v˘znamn˘ch kyselin a hydroxidÛ; soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti,
pouÏití vybran˘ch solí, oxidaãní ãíslo, názvosloví, vlastnosti a pouÏití vybran˘ch prakticky v˘znamn˘ch
halogenidÛ
F. ORGANICKÉ SLOUâENINY: uhlovodíky – pﬁíklady v praxi v˘znamn˘ch alkanÛ, uhlovodíkÛ s vícenásobn˘mi vazbami a aromatick˘ch uhlovodíkÛ; paliva – ropa, zemní plyn, prÛmyslovû vyrábûná paliva; deriváty uhlovodíkÛ – pﬁíklady v praxi v˘znamn˘ch alkoholÛ
G. CHEMIE A SPOLEâNOST: chemick˘ prÛmysl v âR – v˘robky, rizika v souvislosti s Ïivotním
prostﬁedím; hoﬁlaviny – v˘znam tﬁíd nebezpeãnosti; léãiva a návykové látky

A. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEâNOST PRÁCE

V˘stup RVP: Ïák
❍ pracuje bezpeãnû s vybran˘mi dostupn˘mi a bûÏnû pouÏívan˘mi látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpeãnost vybran˘ch dostupn˘ch látek, se kter˘mi zatím pracovat nesmí
❍ objasní nejefektivnûj‰í jednání v modelov˘ch pﬁíkladech havárie s únikem nebezpeãn˘ch látek
·kolní v˘stupy: Ïák
vyjmenuje a podle základních vlastností (pach, barva) rozpozná základní chemické látky vyuÏívané pﬁi provozu dopravních prostﬁedkÛ;
● zná pravidla pro bezpeãné zacházení s hoﬁlav˘mi látkami pouÏívan˘mi jako palivo v automobilech a rovnûÏ pravidla pro bezpeãné zacházení s dal‰ími chemikáliemi, jeÏ jsou pouÏívané pﬁi provozu a údrÏbû motocyklÛ a automobilÛ;
● zná, které vlastnosti látek mohou ovlivnit jejich pouÏívání a bezpeãnost práce s nimi;
● umí se zachovat pﬁi nehodû motocyklu, automobilu, autobusu a pﬁi úniku nebezpeãn˘ch látek
z automobilu nebo jiného dopravního prostﬁedku tak, aby zabránil nebo minimalizoval po‰kození
zdraví a Ïivota lidí i Ïivotního prostﬁedí;
●

Uãivo:
pﬁíklady nejznámûj‰ích v˘robkÛ chemického prÛmyslu vyuÏívan˘ch v automobilovém prÛmyslu – benzin, nafta a propan-butan z ropy, kyselina sírová, destilovaná voda, rÛzná maziva, náplnû do ostﬁikovaãÛ; detergenty, syntetick˘ kauãuk atd.
●
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● pravidla bezpeãné práce pﬁi zacházení s nebezpeãn˘mi a hoﬁlav˘mi látkami v bûÏném Ïivotû –
benzin, nafta, propan-butanová smûs, maziva, kyselina sírová, náplnû do ostﬁikovaãÛ, nemrznoucí
smûsi;
● vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti
a stav látek pouÏívan˘ch pﬁi bûÏném provozu automobilu;
● mimoﬁádné události – havárie motocyklÛ, automobilÛ a jin˘ch dopravních prostﬁedkÛ na silnicích, úniky nebezpeãn˘ch látek z dopravních prostﬁedkÛ, dodrÏování pravidel pro zachování vlastního
zdraví a Ïivota, péãe o Ïivotní prostﬁedí v tûchto situacích;

Otázky a úkoly:
1. Li‰í se náplÀ v ostﬁikovaãích v závislosti na roãních obdobích?
(Ano, náplnû se li‰í. V zimû se napﬁ. pouÏívají speciálnû upravené nemrznoucí smûsi do ostﬁikovaãÛ,
které jsou pﬁipraveny pro rÛzné stupnû mrazu.)
2. Která chemická látka se pouÏívá pro likvidaci rozlité kyseliny sírové?
(K likvidaci kyseliny sírové a obecnû anorganick˘ch kyselin se pouÏívá pevn˘ uhliãitan vápenat˘.)
3. Vyjmenuj dÛleÏitá telefonní ãísla pro pﬁivolání policie, hasiãÛ a záchranné sluÏby.
(Telefonní ãísla: 112, 158 – policie, 150 – hasiãi, 155 – záchranná sluÏba)
Pokusy: viz pﬁíloha pokusy ã. 1, 8, 9 (nebezpeãí pﬁi práci s hoﬁlavinami)

B. SMùSI
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozli‰uje smûsi a chemické látky
❍ vypoãítá sloÏení roztokÛ, pﬁipraví prakticky roztok daného sloÏení
❍ vysvûtlí základní faktory ovlivÀující rozpou‰tûní pevn˘ch látek
❍ navrhne postupy a prakticky provede oddûlování sloÏek smûsí o známém sloÏení; uvede pﬁíklady
oddûlování sloÏek v praxi
❍ rozli‰í rÛzné druhy vody a uvede pﬁíklady jejich v˘skytu a pouÏití
❍ uvede pﬁíklady zneãi‰Èování vody a vzduchu v pracovním prostﬁedí a domácnosti, navrhne nejvhodnûj‰í preventivní opatﬁení a zpÛsoby likvidace zneãi‰tûní
·kolní v˘stupy: Ïák
ví, Ïe ropa je smûsí rÛzn˘ch chemick˘ch látek a Ïe se z ní vyrábûjí pohonné hmoty tj. benzin
a nafta, stejnû jako se z ní vyrábûjí rÛzné oleje a maziva pouÏívaná pro správn˘ chod dal‰ích souãástí dopravních prostﬁedkÛ;
● chápe princip rektifikace – opakované destilace jakoÏto základního v˘robního postupu pﬁi v˘robû benzinu a nafty, stejnû jako zná dal‰í zpÛsoby oddûlování sloÏek smûsí pouÏívané pﬁi v˘robû
pohonn˘ch hmot ãi maziv z ropy;
● chápe pojem destilovaná voda, zná zpÛsob její v˘roby a jejího uÏití v automobilech
● chápe, Ïe doprava je jedním z nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ Ïivotního prostﬁedí, umí vysvûtlit pojmy
●
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smog, teplotní inverze a zná zpÛsoby jak toto niãení Ïivotního prostﬁedí, pﬁedev‰ím ovzdu‰í, minimalizovat;
Uãivo:
smûsi v pﬁírodû a kaÏdodenním Ïivotû – ropa a z ní vyrábûn˘ benzin, benzin jako stejnorodá smûs
uhlovodíkÛ ;
● oddûlování sloÏek smûsí (usazování, filtrace, destilace, destilace za sníÏeného tlaku, rektifikace) –
v˘roba benzinu, nafty a olejÛ z ropy;
● destilovaná voda – její v˘roba a vlastnosti
● ãistota ovzdu‰í a zdroje jeho zneãi‰Èování, teplotní inverze, smog; zji‰Èování konkrétních pﬁíkladÛ
o zneãi‰Èování ovzdu‰í a vody v okolí bydli‰tû a ‰koly;
●

Otázky a úkoly:
1. Na základû pokusu ã. 2 z pﬁílohy popi‰ aparaturu pro destilaci.
2. K ãemu se v automobilech pouÏívá destilovaná voda?
(Destilovaná voda se v automobilech pouÏívá k dolévání a tím opûtnému ﬁedûní roztoku kyseliny sírové v akumulátoru.)
3. Uveì alespoÀ dvû základní pﬁíãiny vzniku smogové situace v zimním období.
(Provoz automobilÛ – studen˘ motor, vût‰í mnoÏství spalin; topná sezóna – vût‰í koncentrace zneãi‰Èujících plynÛ a pevn˘ch ãástic v ovzdu‰í.)
Pokusy: viz pﬁíloha pokus ã. 2

C. âÁSTICOVÉ SLOÎENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozli‰uje chemické prvky a chemické slouãeniny a pojmy uÏívá ve správn˘ch souvislostech
❍ orientuje se v periodické soustavû chemick˘ch prvkÛ, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich moÏné vlastnosti
·kolní v˘stupy: Ïák
ovládá a v rámci chemick˘ch slouãenin pouÏívá znaãky a názvy chemick˘ch prvkÛ vyuÏívan˘ch
v automobilovém prÛmyslu;
● zná zpracování a vyuÏití kovÛ v automobilovém prÛmyslu;
● zná vlastnosti i moÏnosti rÛzn˘ch úprav vlastností tûchto kovÛ;
● chápe dÛvody pouÏití urãit˘ch kovÛ pﬁi v˘robû motocyklÛ i automobilÛ;
●

Uãivo:
psaní názvÛ a znaãek prvkÛ vyuÏívan˘ch v automobilovém prÛmyslu – Fe (Ïelezo), Al (hliník),

●

106

Zn (zinek), Cu (mûì), Pb (olovo)
● Ïelezo (litina, ocel), hliník, mûì, zinek – zpracování kovÛ a jejich vlastnosti
● vyuÏití nûkter˘ch kovÛ v automobilovém prÛmyslu i praktickém Ïivotû
Otázky a úkoly:
1. Vyjmenuj kovy nejãastûji pouÏívané v automobilovém prÛmyslu. (Fe-Ïelezo, Zn-zinek, Al-hliník,
Cu-mûì, Pb-olovo)
2. Vyhledej v literatuﬁe, popﬁ. na internetu, zpÛsoby v˘roby oceli ze Ïeleza.
Pokusy: viz pﬁíloha pokus ã. 3

D. CHEMICKÉ REAKCE
V˘stup RVP: Ïák
❍ aplikuje poznatky o faktorech ovlivÀujících prÛbûh chemick˘ch reakcí v praxi a pﬁi pﬁedcházení
jejich nebezpeãnému prÛbûhu
·kolní v˘stupy: Ïák
umí vyuÏít faktorÛ ovlivÀujících prÛbûh chemick˘ch reakcí ve prospûch vylep‰ení funkãnosti motocyklu, popﬁ. automobilu;
● naopak chápe i nebezpeãí vznikající pﬁi vlivu nûkter˘ch faktorÛ ovlivÀující prÛbûh chemick˘ch reakcí na funkce souãástí a maziv motocyklÛ i automobilÛ rovnûÏ i jejich pohonn˘ch hmot;
● rozumí funkci katalyzátoru emisí, dokáÏe si propojit funkci katalyzátoru a jeho pouÏívání pro
ochranu Ïivotního prostﬁedí;
● chápe funkci olovûného akumulátoru v automobilu, rozumí chemick˘m reakcím probíhajících
v akumulátoru a tím i v˘robû elektrické energie, pomocí chemick˘ch reakcí, potﬁebné pro ãinnost
motorÛ v motocyklech i automobilech;
●

Uãivo:
faktory ovlivÀující prÛbûh chemick˘ch reakcí – teplota, koncentrace chemick˘ch látek;
katalyzátory – jejich vyuÏití u automobilÛ;
chemie a elektﬁina – v˘roba elektrického proudu chemickou cestou _› galvanick˘ ãlánek
galvanické pokovování nûkter˘ch souãástí motocyklÛ i automobilÛ;

●
●
●
●

Otázky a úkoly:
1. Které základní faktory ovlivÀují prÛbûh chemick˘ch reakcí?
(Základní faktory ovlivÀující prÛbûh chemické reakce jsou teplota, koncentrace reagujících chemick˘ch látek, katalyzátory.)
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2. Podle pokusu ã. 5 z pﬁílohy popi‰ vznik galvanického ãlánku.
3. Jak˘ je dÛvod pozinkování karoserií automobilÛ?
(Ocelové, popﬁ. Ïelezné) karoserie jsou náchylné ke korozi a tím i zniãení automobilu, kdeÏto v souãasnosti pouÏívaná ocel je chránûna proti korozi vrstviãkou zinku.)
POKUSY: viz pﬁíloha pokusy ã. 3, 4, 5

E. ANORGANICKÉ SLOUâENINY
V˘stup RVP: Ïák
❍ porovná vlastnosti a pouÏití vybran˘ch prakticky v˘znamn˘ch oxidÛ, kyselin, hydroxidÛ a solí
a posoudí vliv v˘znamn˘ch zástupcÛ tûchto látek na Ïivotní prostﬁedí
❍ vysvûtlí vznik kysel˘ch de‰ÈÛ, uvede jejich vliv na Ïivotní prostﬁedí a uvede opatﬁení, kter˘mi jim
lze pﬁedcházet
·kolní v˘stupy: Ïák
● zvládá tvoﬁit vzorce oxidÛ, halogenidÛ, kyselin a solí;
● zná vlastnosti oxidÛ souvisejících s dopravou, jejich vliv na Ïivotní prostﬁedí;
● zná vlastnosti, úãinky a reakce chloridu sodného a tím i jeho ‰kodliv˘ vliv na karosérie automobilÛ
● chápe vznik a následky kysel˘ch de‰ÈÛ na automobily i dal‰í dopravní prostﬁedky
● chápe pojem koroze, zná vliv rÛzn˘ch ãinitelÛ na rychlost a tvorbu koroze, zná rovnûÏ zpÛsoby
ochrany karosérií motocyklÛ a automobilÛ pﬁed korozí;
Uãivo:
oxidy (oxid siﬁiãit˘, oxid dusnat˘ a oxid dusiãit˘, oxid uhliãit˘ – skleníkov˘ efekt;
pouÏití chloridu sodného v posypech silnic;
kyselina sírová (vzorec, vlastnosti, princip v˘roby, pouÏití, reakce s kovy);
kyselé de‰tû – doprava jakoÏto jeden z ãinitelÛ pÛsobících vznik kysel˘ch de‰ÈÛ;
koroze, vliv rÛzn˘ch ãinitelÛ na rychlost koroze a zpÛsoby ochrany ocelov˘ch karosérií motocyklÛ i osobních automobilÛ;

●
●
●
●
●

Otázky a úkoly:
1. Kter˘ z oxidÛ je pﬁíãinou skleníkového efektu a má neblah˘ vliv na Ïivotní prostﬁedí a oteplování
na‰í planety?
(„Skleníkov˘m plynem“ je oxid uhliãit˘ se vzorcem CO2)
2. Vyjmenuj názvy i vzorce oxidÛ, které jsou hlavní pﬁíãinou kysel˘ch de‰ÈÛ.
(Oxid siﬁiãit˘ SO2, oxid dusiãn˘ N2O, oxid dusnat˘ NO, oxid dusiãit˘ NO2 – souhrnnû se oxidy dusíku zapisují NOx.)
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Pokusy: viz pﬁíloha pokusy ã. 1, 4, 5

F. ORGANICKÉ SLOUâENINY
V˘stup RVP: Ïák
❍ rozli‰í nejjednodu‰‰í uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a pouÏití
❍ zhodnotí uÏívání fosilních paliv a vyrábûn˘ch paliv jako zdrojÛ energie a uvede pﬁíklady produktÛ prÛmyslového zpracování ropy
·kolní v˘stupy: Ïák
zapí‰e vzorce, popí‰e v˘skyt, vlastnosti a pouÏití níÏe uveden˘ch alkanÛ vyuÏívan˘ch jako paliva
nebo jeho souãásti ve spalovacích motorech;
● zapí‰e chemickou rovnicí spalování propanu;
● umí uvést základní frakce ropy a jejich pouÏití;
● zhodnotí z ekologického hlediska vyuÏívání rÛzn˘ch paliv (vãetnû pohonn˘ch látek pro automobily);
● dokáÏe vysvûtlit pojem oktanové ãíslo benzinu a jeho souvislost s kvalitou benzinu.
●

Uãivo:
alkany – propan, butan, 2,2,4-trimethylpentan (oktanové ãíslo 100), jejich vzorce, vlastnosti
a uÏití;
● ropa a její frakce;
● hodnocení ropy, jejích frakcí a zemního plynu z hlediska uÏiteãnosti, bezpeãnosti a ‰kodlivosti
vzhledem k Ïivotnímu prostﬁedí;
● bezpeãnost práce s tûkav˘mi a hoﬁlav˘mi látkami.
●

Otázky a úkoly:
1. Napi‰ strukturní vzorce propanu a butanu.
(CH3–CH2–CH3 – propan, CH3–CH2–CH2–CH3 – butan)
2. Která základní paliva pro osobní automobily se získávají frakãní destilací ropy?
(Jsou to benzin, nafta a propanbutanová smûs.)
Pokusy: viz pﬁíloha pokusy ã. 2, 6, 7, 8, 9
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G. CHEMIE A SPOLEâNOST

V˘stup RVP: Ïák
❍ zhodnotí vyuÏívání prvotních a druhotn˘ch surovin z hlediska trvale udrÏitelného rozvoje na Zemi
❍ aplikuje znalosti o principech ha‰ení poÏárÛ na ﬁe‰ení modelov˘ch situací z praxe
❍ orientuje se v pﬁípravû a vyuÏívání rÛzn˘ch látek v praxi a jejich vlivech na Ïivotní prostﬁedí
a zdraví ãlovûka
·kolní v˘stupy: Ïák
dokáÏe uvést na pﬁíkladu ropy, jakoÏto základní suroviny, meziprodukty pﬁi jejím zpracování;
vysvûtlí pojem sekundární surovina, uvede pﬁíklady takové suroviny na základû vûdomostí o zpracování ropy a její v˘znam z hlediska péãe o Ïivotní prostﬁedí;
● umí uvést pﬁíklady volnû prodávan˘ch hoﬁlavin souvisejících s provozem a údrÏbou motocyklÛ
a automobilÛ a zásady bezpeãné práce s tûmito látkami;
● vysvûtlí princip ha‰ení poÏárÛ, zná telefonní ãíslo hasiãÛ, zpÛsob ohla‰ování poÏárÛ a popí‰e zásady pro uloÏení hasicích pﬁístrojÛ;
● popí‰e nebezpeãí uÏívání alkoholu a dal‰ích drog pﬁed nebo v prÛbûhu jízdy motorov˘m vozidlem.
●
●

Uãivo:
základní technologická schémata zpracování ropy;
hoﬁlaviny – v˘znam tﬁíd nebezpeãnosti;
hoﬁlaviny – zpÛsoby ha‰ení poÏárÛ;
léãiva, drogy.

●
●
●
●

Otázky a úkoly:
1. Najdi v literatuﬁe, popﬁ. na internetu, informace o tûÏbû ropy v âR.
2. Jak mÛÏe uÏívání alkoholu a dal‰ích drog ﬁidiãem motorového vozidla ovlivnit jeho reakce pﬁi ﬁízení a tím bezpeãnost silniãního provozu? (Alkohol a dal‰í drogy zpomalují reakce ﬁidiãe pﬁi ﬁízení. ¤idiã
není schopen dobﬁe koordinovat svoje pohyby a rovnûÏ posílen návykov˘mi látkami ztrácí zábrany a pud
sebezáchovy.)
3. Vyjmenuj základní typy hasicích pﬁístrojÛ. (Základní typy hasicích pﬁístrojÛ jsou prá‰kov˘, snûhov˘, pûnov˘ a vodní.)
Pokusy: viz pﬁíloha pokusy ã. 2, 4, 8, 9
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5.3 P¤ÍRODOPIS
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro Dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

rozli‰í základní projevy a podmínky Ïivota, orientuje se v daném pﬁehledu v˘voje organismÛ;
popí‰e základní rozdíly mezi buÀkou rostlin, ÏivoãichÛ a bakterií a objasní funkci základních
organel;
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánÛ (orgánov˘ch soustav) rostlin i ÏivoãichÛ;
tﬁídí organismy a zaﬁadí vybrané organismy do ﬁí‰í a niÏ‰ích taxonomick˘ch jednotek;
vysvûtlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnoÏování a jeho v˘znam z hlediska dûdiãnosti;
uvede pﬁíklady dûdiãnosti v praktickém Ïivotû a pﬁíklady vlivu prostﬁedí na utváﬁení organismÛ;
uvede na pﬁíkladech z bûÏného Ïivota v˘znam virÛ a bakterií v pﬁírodû i pro ãlovûka.

Uãivo:
Vznik, v˘voj, rozmanitost, projevy Ïivota a jeho v˘znam – v˘Ïiva, d˘chání, rÛst, rozmnoÏování, v˘vin, reakce na podnûty; názory na vznik Ïivota;
základní struktura Ïivota – buÀky, pletiva, tkánû, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobunûãné a mnohobunûãné;
v˘znam a zásady tﬁídûní organismÛ;
dûdiãnost a promûnlivost organismÛ – podstata dûdiãnosti a pﬁenos dûdiãn˘ch informací, gen,
kﬁíÏení;
viry a bakterie – v˘skyt, v˘znam a praktické vyuÏití.

BIOLOGIE HUB
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

rozpozná na‰e nejznámûj‰í jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristick˘ch znakÛ,
vysvûtlí rÛzné zpÛsoby v˘Ïivy hub a jejich v˘znam v ekosystémech a místo v potravních ﬁetûzcích,
objasní funkci dvou organismÛ ve stélce li‰ejníkÛ.

Uãivo:
Houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na ãlovûka a Ïivé organismy
houby s plodnicemi – stavba, v˘skyt, v˘znam, zásady sbûru, konzumace a první pomoc pﬁi otravû
houbami
li‰ejníky – stavba, symbióza, v˘skyt a v˘znam.
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BIOLOGIE ROSTLIN
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

odvodí na základû pozorování uspoﬁádání rostlinného tûla od buÀky pﬁes pletiva aÏ k jednotliv˘m
orgánÛm,
porovná vnûj‰í a vnitﬁní stavbu jednotliv˘ch orgánÛ a uvede praktické pﬁíklady jejich funkcí
a vztahÛ v rostlinû jako celku,
vysvûtlí princip základních rostlinn˘ch fyziologick˘ch procesÛ a jejich vyuÏití pﬁi pûstování rostlin,
rozli‰uje základní systematické skupiny rostlin a urãuje jejich v˘znaãné zástupce pomocí klíãÛ
a atlasÛ,
odvodí na základû pozorování pﬁírody závislost a pﬁizpÛsobení nûkter˘ch rostlin podmínkám
prostﬁedí.

Uãivo:
Anatomie a morfologie rostlin – stavba a v˘znam jednotliv˘ch ãástí tûla vy‰‰ích rostlin (koﬁen, stonek, list, kvût, semeno, plod);
fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, d˘chání, rÛstu, rozmnoÏování;
systém rostlin – poznávání a zaﬁazování dan˘ch zástupcÛ bûÏn˘ch druhÛ ﬁas, mechorostÛ, kapraìorostÛ (plavunû, pﬁesliãky, kapradiny), nahosemenn˘ch a krytosemenn˘ch rostlin (jednodûloÏn˘ch
a dvoudûloÏn˘ch); jejich v˘voj a vyuÏití hospodáﬁsky v˘znamn˘ch zástupcÛ;
v˘znam rostlin a jejich ochrana.

BIOLOGIE ÎIVOâICHÒ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

porovná základní, vnûj‰í a vnitﬁní stavbu vybran˘ch ÏivoãichÛ a vysvûtlí funkci jednotliv˘ch
orgánÛ,
rozli‰uje a porovná jednotlivé skupiny ÏivoãichÛ, urãuje vybrané Ïivoãichy, zaﬁazuje je do
hlavních taxonomick˘ch skupin,
odvodí na základû pozorování základní projevy chování ÏivoãichÛ v pﬁírodû, na pﬁíkladech
objasní jejich zpÛsob Ïivota a pﬁizpÛsobení danému prostﬁedí,
zhodnotí v˘znam ÏivoãichÛ v pﬁírodû i pro ãlovûka, uplatÀuje zásady bezpeãného chování ve
styku se Ïivoãichy.

Uãivo:
Stavba tûla, stavba a funkce jednotliv˘ch ãástí tûla – Ïivoãi‰ná buÀka, tkánû, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobunûãné a mnohobunûãné, rozmnoÏování;
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v˘voj, v˘vin a systém ÏivoãichÛ – v˘znamní zástupci jednotliv˘ch skupin ÏivoãichÛ – prvoci, bezobratlí (Ïahavci, plo‰tûnci, hlísti, mûkk˘‰i, krouÏkovci, ãlenovci), strunatci (paryby, ryby, obojÏivelníci,
plazi, ptáci, savci);
roz‰íﬁení, v˘znam a ochrana ÏivoãichÛ – hospodáﬁsky a epidemiologicky v˘znamné druhy, péãe
o vybrané domácí Ïivoãichy, chov domestikovan˘ch ÏivoãichÛ, Ïivoãi‰ná spoleãenstva;
projevy chování ÏivoãichÛ.

BIOLOGIE âLOVùKA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

urãí polohu a objasní stavbu a funkci orgánÛ a orgánov˘ch soustav lidského tûla, vysvûtlí jejich
vztahy,
orientuje se v základních v˘vojov˘ch stupních fylogeneze ãlovûka,
objasní vznik a v˘vin nového jedince od poãetí aÏ do stáﬁí,
rozli‰uje pﬁíãiny, pﬁípadnû pﬁíznaky bûÏn˘ch nemocí, a uplatÀuje zásady jejich prevence
a léãby,
aplikuje pﬁedlékaﬁskou první pomoc pﬁi poranûní a jiném po‰kození tûla.

Uãivo:
Fylogeneze a ontogeneze ãlovûka – rozmnoÏování ãlovûka;
anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotliv˘ch ãástí lidského tûla, orgány, orgánové soustavy
(opûrná, pohybová, obûhová, d˘chací, trávicí, vyluãovací a rozmnoÏovací, ﬁídící), vy‰‰í nervová ãinnost,
hygiena du‰evní ãinnosti;
nemoci, úrazy a prevence – pﬁíãiny, pﬁíznaky, praktické zásady a postupy pﬁi léãení bûÏn˘ch nemocí; závaÏná poranûní a Ïivot ohroÏující stavy;
Ïivotní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví ãlovûka.

NEÎIVÁ P¤ÍRODA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

objasní vliv jednotliv˘ch sfér Zemû na vznik a trvání Ïivota,
rozpozná podle charakteristick˘ch vlastností vybrané nerosty a horniny s pouÏitím urãovacích
pomÛcek,
rozli‰uje dÛsledky vnitﬁních a vnûj‰ích geologick˘ch dûjÛ vãetnû geologického obûhu hornin
i obûhu vody,
porovná v˘znam pÛdotvorn˘ch ãinitelÛ pro vznik pÛdy, rozli‰uje hlavní pÛdní typy a pÛdní druhy
v na‰í pﬁírodû,
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❍
❍

rozli‰uje jednotlivá geologická období podle charakteristick˘ch znakÛ,
uvede na základû pozorování v˘znam vlivu podnebí a poãasí na rozvoj a udrÏení Ïivota na Zemi.

Uãivo:
Zemû – vznik a stavba Zemû;
nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní tﬁídûní, praktick˘ v˘znam a vyuÏití zástupcÛ, urãování jejich vzorkÛ; principy krystalografie;
vnûj‰í a vnitﬁní geologické procesy – pﬁíãiny a dÛsledky;
pÛdy – sloÏení, vlastnosti a v˘znam pÛdy pro v˘Ïivu rostlin, její hospodáﬁsk˘ v˘znam pro spoleãnost,
nebezpeãí a pﬁíklady její devastace, moÏnosti a pﬁíklady rekultivace;
v˘voj zemské kÛry a organismÛ na Zemi – geologické zmûny, vznik Ïivota, v˘skyt typick˘ch organismÛ a jejich pﬁizpÛsobování prostﬁedí;
geologick˘ v˘voj a stavba území âR – âesk˘ masiv, Karpaty;
podnebí a poãasí ve vztahu k Ïivotu.

ZÁKLADY EKOLOGIE
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

uvede pﬁíklady v˘skytu organismÛ v urãitém prostﬁedí a vztahy mezi nimi,
rozli‰uje a uvede pﬁíklady systémÛ organismÛ – populace, spoleãenstva, ekosystémy a objasní na
základû pﬁíkladu základní princip existence Ïiv˘ch a neÏiv˘ch sloÏek ekosystému,
vysvûtlí podstatu jednoduch˘ch potravních ﬁetûzcÛ v rÛzn˘ch ekosystémech a zhodnotí jejich
v˘znam,
uvede pﬁíklady kladn˘ch i záporn˘ch vlivÛ ãlovûka na Ïivotní prostﬁedí a pﬁíklady naru‰ení rovnováhy ekosystému.

Uãivo:
Organismy a prostﬁedí – vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostﬁedím; populace,
spoleãenstva, pﬁirozené a umûlé ekosystémy, potravní ﬁetûzce, rovnováha v ekosystému;
ochrana pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí – globální problémy a jejich ﬁe‰ení, chránûná území.

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ P¤ÍRODY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍

aplikuje praktické metody poznávání pﬁírody,
dodrÏuje základní pravidla bezpeãnosti práce a chování pﬁi poznávání Ïivé a neÏivé pﬁírody.
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Uãivo:
Praktické metody poznávání pﬁírody – pozorování lupou a mikroskopem (pﬁípadnû dalekohledem),
zjednodu‰ené urãovací klíãe a atlasy, zaloÏení herbáﬁe a sbírek, ukázky odchytu nûkter˘ch ÏivoãichÛ, jednoduché rozãleÀování rostlin a ÏivoãichÛ; v˘znamní biologové a jejich objevy.

Dopravní v˘chova v pﬁírodopise
P¤ÍRODOPIS – okruhy a aplikace uãiva Rámcového vzdûlávacího programu z pﬁírodopisu, které
mají vztah k dopravní v˘chovû :
A) Genetika – dûdiãnû dané osobnostní zaloÏení (úãastníkÛ dopravního provozu)
B) Viry a bakterie – rostlinné pyly, jejich negativní v˘znam jako alergenÛ, limitujících bezpeãnost pﬁi
ﬁízení motorov˘ch vozidel (moderní automobily jsou preventivnû vybaveny respiraãními filtry)
C) Houby a li‰ejníky – cílová individuální a rodinná dopravní turistika do pﬁírody v houbaﬁské sezónû, s dopravou a koncentrací lidí související místní dopravní a ekologická zátûÏ na komunikacích a v pﬁírodû
D) Rostliny – v˘znam a ochrana rostlin. Dopravní prostﬁedky nutné na obhospodaﬁování zemûdûlsk˘ch rostlin a jejich následné prÛmyslové zpracování, skladování a obchodní distribuce (napﬁ. nákladní
automobily, traktory, cisternové návûsy apod.). Dal‰ím aspektem je omezení rekreaãního dopravního pﬁístupu na louky, na lesní cesty apod. Ekologické souvislosti dopravní a emisní zátûÏe chránûn˘ch pﬁírodních území, kde se vyskytují vzácné, resp. ohroÏené rostlinné druhy
E) Îivoãichové – v˘znam nûkter˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ historicky vyuÏívan˘ch jako dopravní prostﬁedky v mírov˘ch i váleãn˘ch dobách (konû – sportovní jezdectví, zemûdûlské povozy, jízdní vojenské
a policejní jednotky, velbloudi – dopravní karavany, skot, osli, mezci, soumaﬁi – zemûdûlské potahy,
osobní pﬁeprava). Ochrana ÏivoãichÛ pﬁed dopravním provozem na pozemních komunikacích (napﬁ.
oplocení kolem dálnic, Ïeleznic, podchody pod komunikacemi pro migrující obojÏivelníky aj.). Opatﬁení
bezpeãnosti letecké dopravy na leti‰tích (napﬁ. zvukové pla‰ení ptactva, kombinace s vyuÏitím drav˘ch
ptákÛ na leti‰tních plochách). Ekologick˘ lodní provoz jako podmínka pro Ïivot vodních Ïivoãi‰n˘ch
spoleãenstev (ryb, obojÏivelníkÛ, planktonu – riziko zneãi‰tûní vody ropn˘mi produkty)
F) âlovûk a jeho zdraví – anatomie a fyziologie ãlovûka: konkrétními tématy jsou kosterní (opûrná)
soustava, svalová (pohybová) soustava, obûhová (krevní) soustava, d˘chací (plicní) soustava, centrální
nervová soustava, orgánové soustavy ãlovûka smyslové
– zásady první pomoci: pﬁedlékaﬁská první pomoc pﬁi dopravních nehodách dûtí, dospûl˘ch, dopravní nehody cyklistÛ, motocyklistÛ a automobilistÛ, dopravní nehody Ïelezniãní a letecké. V˘znam nácviku technik první pomoci ve ‰kole, v krouÏcích âerveného kﬁíÏe, Skautu, Junáka, tûlov˘chovn˘ch jednotách apod.
– zásady zdravého Ïivotního stylu: v˘znam znalosti zásad bezpeãnosti silniãního provozu, bezpeãn˘
pohyb dûtí a ostatních úãastníkÛ dopravního provozu po komunikacích, na kﬁiÏovatkách, pﬁechodech pro
chodce apod. V˘znam ekologick˘ch pohonÛ motorov˘ch vozidel pro ozdravûní Ïivotního prostﬁedí
a zdraví ãlovûka
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G) NeÏivá pﬁíroda – kovové nerostné suroviny (napﬁ. pro v˘robu motorov˘ch vozidel, dopravních
znaãek, dopravních svodidel apod.)
– nekovové nerostné suroviny (napﬁ. zemní plyn, uhlí, ropa a v˘robky z ní – benzin, nafta, oleje a mazadla, asfalt - pro provoz v‰ech druhÛ dopravních prostﬁedkÛ. V˘znam stavebního kamene, cementu, betonu a asfaltu pro v˘stavbu silnic a dálnic, atd.)
H) Základy ekologie – globální oteplování v souvislosti s produkcí skleníkov˘ch plynÛ. K nim pﬁispívají i spalovací motory v‰ech druhÛ souãasn˘ch dopravních prostﬁedkÛ – v˘znam ekologick˘ch motorov˘ch vozidel (motory hybridní, solární, plynové aj.). V˘znam sniÏování imisních hodnot spalovacích
motorÛ pro ozdravûní Ïivotního prostﬁedí. Ochrana pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí – kladn˘ a záporn˘ vliv
ãlovûka a role dopravy.
I) Postupné poznávání pﬁírody a Ïivota ãlovûkem – v˘znamní vûdci a jejich objevy. V˘znam objevu spalovacího motoru pro dopravní vyuÏití, rÛst intenzity dopravního provozu, jeho vliv na Ïivotní prostﬁedí. V˘znam prvních konstruktérÛ motorov˘ch vozidel, souãasná odpovûdnost svûtov˘ch automobilek, v˘robcÛ letadel a kosmick˘ch raket za stav Ïivotního prostﬁedí na svûtû. V˘znam jejich aktivit pro
ozdravûní Ïivotního prostﬁedí (sponzoring pro ochranu pﬁírody, konstrukce motorÛ ‰etﬁících Ïivotní prostﬁedí, ekologické danû apod.). V˘znam dopravy pro vzájemnou komunikaci, poznávání pﬁírody a Ïivota lidí (individuální a hromadná doprava rekreaãní a turistická, do ‰koly, za zamûstnáním, obchodní,
apod., doprava vnitrostátní, mezinárodní, perspektivy kosmické dopravy. V˘znam dopravy pro spoleãenské kontakty.
Cíl:
Vést Ïáky jako úãastníky silniãního a Ïelezniãního provozu k odpovûdnosti za své zdraví a Ïivoty, jakoÏ i k vûdomí odpovûdnosti za zdraví a Ïivoty ostatních úãastníkÛ dopravy. Ochrana zdraví a ÏivotÛ obãanÛ, tedy i ‰kolní mládeÏe v‰ech vûkov˘ch skupin, je v celospoleãenském zájmu. ·kola jako spoleãenská instituce se má spoleãnû s rodinou podílet na dopravní v˘chovû nov˘ch generací dopravnû odpovûdn˘ch obãanÛ a vyuÏívat k tomu v‰ech nástrojÛ, prostﬁedkÛ a metod, které jí k tomu dává Rámcov˘ vzdûlávací program (dále jen RVP) v jednotliv˘ch vzdûlávacích oborech (tradiãních pﬁedmûtech). Konkrétní
‰koly by si z nûho mûly prvky dopravní v˘chovy zaﬁadit do svého ·kolního vzdûlávacího programu
(·VP).

1. Charakteristika vzdûlávací oblasti
Ve ‰kolní vzdûlávací oblasti âlovûk a pﬁíroda má rovnûÏ obor (tradiãní pﬁedmût) pﬁírodopis ve v‰ech
(6.–9.) roãnících základní ‰koly své moÏnosti jak dopravní v˘chovu uplatÀovat. Samozﬁejmé v‰ak je,
Ïe hlavním v˘znamem a cílem pﬁírodovûdného vzdûlávání podle RVP zÛstává poskytovat ÏákÛm
prostﬁedky a metody pro hlub‰í porozumûní pﬁírodním faktÛm a jejich zákonitostem a tím jim pomáhat
v lep‰í orientaci v bûÏném Ïivotû. V bûÏném kaÏdodenním Ïivotû jsou v‰ak dnes dûti vystaveny pÛsobení celé ﬁady spoleãensk˘ch jevÛ, jsou mimo jiné konfrontovány i s fenoménem dopravy, zejména s jejími bezpeãnostními aspekty, které rÛst intenzity dopravy v souãasné dobû a zejména do budoucnosti
pﬁiná‰í.
Jedním ze ‰esti cílov˘ch zamûﬁení pﬁírodopisu je vyuÏívání osvojen˘ch poznatkÛ a dovedností
k ﬁe‰ení problémÛ v praktickém Ïivotû, pﬁedev‰ím k ochranû svého zdraví. A právû v tomto bodû cílo116

v˘ch zamûﬁení je moÏno vidût hlavní prÛseãík pﬁírodovûdného vzdûlávání v pﬁírodopisu a dopravní
v˘chovû.
Na základní ‰kole jsou i podle souãasného RVP v oboru pﬁírodopis rozãlenûny do jednotliv˘ch roãníkÛ základy vûdních oborÛ Ïivé a neÏivé pﬁírody jako jsou botanika, zoologie, biologie ãlovûka, geologie a ekologie. Ne v‰echny tematické celky ãi konkrétní vyuãovací témata tûchto vûdních oborÛ umoÏÀují stejné moÏnosti vyuÏití prvkÛ dopravní v˘chovy. Pﬁi zbûÏném pohledu by se mohlo zdát, Ïe napﬁ.
botanika, zoologie ãi geologie nabízí ménû moÏností dopravnû-v˘chovného vyuÏití neÏli napﬁ. biologie
ãlovûka s jejími tématy pﬁedlékaﬁské první pomoci ãi prevence úrazÛ apod. Pﬁi bliÏ‰ím pohledu na jednotlivá vyuãovací témata biologick˘ch a geologick˘ch vûdních oborÛ v‰ak nalezneme nepﬁeberné mnoÏství problémÛ a námûtÛ, které se pﬁímo ãi nepﬁímo více ãi ménû k problematice dopravní v˘chovy vztahují a které si v dal‰ím textu naznaãíme.

2. V˘bûr v˘stupÛ Rámcového vzdûlávacího programu
V uãivu Obecná (bunûãná) biologie a Dûdiãnost a promûnlivost (genetika) mnoho moÏností pro dopravnû-v˘chovné pÛsobení na Ïáky nenalezneme, nemáme-li zrovna na mysli geneticko-psychologické
aspekty temperamentu, agresivity, tolerance, asertivity úãastníkÛ silniãního provozu. Zde je moÏné zapracovat do ·VP zvlá‰tû odkaz na nutnost ohleduplnosti v‰ech úãastníkÛ silniãního provozu bez ohledu
na jejich dûdiãnû dané osobnostní zaloÏení. I lidé s geneticky vrozen˘mi agresivními sklony jsou v dopravním prostﬁedí povinni si osvojit a dodrÏovat jisté spoleãenské normy chování, aÈ uÏ jako ﬁidiãi motorov˘ch vozidel, cyklisté, chodci na pﬁechodech ãi mimo nû apod. Toto v‰e mÛÏe uãitel ve vyuãování
zdÛraznit a pﬁi pohybu se ‰kolní tﬁídou na veﬁejn˘ch komunikacích pasivnû pozorovat ãi aktivnû jako
úãastníci silniãního provozu nacviãovat.
V uãivu Viry a bakterie, Houby a li‰ejníky a Rostliny jsou moÏnosti dopravnû-v˘chovného pÛsobení
na Ïáky omezené podobnû. Nûkteré pﬁíklady nabízen˘ch moÏností v tematick˘ch celcích Houby a Vy‰‰í
rostliny pﬁesto nalezneme. Vycházejí z následujících skuteãností a dopravnû-bezpeãnostních jevÛ:
– V houbaﬁském období obãas dochází k otravám jedovat˘mi houbami a otázka moÏné záchrany Ïivota napﬁ. po poÏití muchomÛrky zelené ãili hlízovité (Amanita phalloides) nebo závojenky olovové
(Entoloma sinuatum) b˘vá v tomto pﬁípadû otázkou velmi krátkého ãasu, kter˘ je nutn˘ k pﬁevozu postiÏené osoby do zdravotnického zaﬁízení. Pﬁevoz sanitkou rychlé zdravotnické pomoci je záleÏitostí
pﬁednostního provozu na silniãních komunikacích, kde opût platí nejen zákonná, ale pﬁedev‰ím obecná
spoleãenská pravidla ohleduplnosti pﬁi dání pﬁednosti v dopravním provozu pﬁi jízdû oznaãen˘ch sanitních vozÛ. Îáci by si mûli pﬁi setkání se svûtelnû a zvukovû signalizujícím sanitním vozidlem uvûdomovat v‰echny zdravotnû bezpeãnostní souvislosti respektovánízvlá‰tní dopravní situace. ZároveÀ si upevÀují ve svém povûdomí nebezpeãí, které sk˘tá neznalost hub pﬁi jejich sbûru a které kaÏdoroãnû vede
k otravám s po‰kozením zdraví i úmrtím. Houbaﬁení je u nás velmi populární, vûnují se mu celé rodiny
a v˘chova dítûte k houbaﬁení, na níÏ se podílí kromû rodiny i ‰kola, má uvedené dopravnû-bezpeãnostní
aspekty, které je tﬁeba v dûtech pûstovat.
– Jin˘m zdravotnû rizikov˘m jevem houbaﬁské sezóny je podzimní v˘skyt drobné nenápadné houby
lysohlávky ãeské (Psilocybe bohemica). Zejména dorÛstající mládeÏ, holdující omamn˘m a psychotropním látkám, si v nedávné doby navykla na podzim vyhledávat tuto halucinogenní houbu v lese a konzu117

movat ji. ¤ízení motorového vozidla po poÏití takov˘chto upraven˘ch halucinogenních hub je velmi nebezpeãné a je moÏné srovnat jejich úãinky pro schopnosti ﬁízení motorového vozidla s úãinky po poÏití
alkoholick˘ch nápojÛ.
– Pro ﬁidiãe-alergiky je zejména ve vegetaãním období v˘skytu urãit˘ch biologick˘ch rostlinn˘ch
alergenÛ obtíÏné bezpeãnû ovládat motorové vozidlo se v‰emi bezpeãnostními dopady této skuteãnosti.
Pro sníÏení alergick˘ch reakcí zejména ﬁidiãÛ v moderních automobilech jsou tato jiÏ z v˘roby opatﬁována protipylov˘mi filtry. Tato technologická v˘bava motorov˘ch vozidel pﬁispívá k bezpeãnosti silniãního provozu.
– Mnohé nahosemenné a krytosemenné rostliny jsou v˘znamn˘mi léãiv˘mi rostlinami. Obsahují rÛzné alkaloidy, které se ve farmaceutickém prÛmyslu vyuÏívají k v˘robû nejrÛznûj‰ích léãiv, napﬁ. rÛzn˘ch
prostﬁedkÛ pﬁedlékaﬁské první pomoci na ti‰ení bolestí u ranûn˘ch úãastníkÛ silniãního a Ïelezniãního
provozu, pﬁi o‰etﬁení popálenin osob v hoﬁícím dopravním prostﬁedku, pﬁi traumatickém ‰oku, atd.
– Kromû uvedeného pozitivního v˘znamu nahosemenn˘ch a krytosemenn˘ch rostlin sk˘tají tyto
rostliny ve sv˘ch dopravnû-bezpeãnostních souvislostech rovnûÏ negativní aspekty, související s v˘robou alkoholick˘ch nápojÛ z plodÛ nûkter˘ch ovocn˘ch stromÛ a keﬁÛ, a zejména s konzumací tûchto alkoholick˘ch nápojÛ úãastníky silniãního a Ïelezniãního provozu, zejména ﬁidiãÛ. PoÏití alkoholick˘ch
nápojÛ pﬁed jízdou nebo bûhem ní sniÏuje schopnost ﬁízení motorov˘ch vozidel, v˘raznû omezuje rychlost reakce a správného vyhodnocení dopravní situace atd. a vede ke vzniku dopravních nehod. Pﬁi nich
b˘vají obûÈmi nejen oni sami, ale i nevinní lidé, mezi nimi i dûti. Sledované dopravnû-policejní statistiky to jednoznaãnû dokládají.
– Zcela zjevné dopravnû-bezpeãnostní souvislosti mají tradiãní stromoﬁadí ovocn˘ch a okrasn˘ch dﬁevin v tûsné blízkosti okrajÛ silnic, zejména 2. a 3. tﬁídy. Hrozí zde nebezpeãí nárazu motorového vozidla do pevné pﬁekáÏky, kterou kmen stromu pﬁedstavuje a rovnûÏ pád kmene ãi vûtví na vozovku. V zatáãkách je pak kvÛli stromÛm omezen˘ v˘hled. Tyto dopravní komunikace byly stavûny ãasto v minul˘ch stoletích za zcela jiné dopravní situace. Známe je zejména mezi men‰ími obcemi. âasto jsou úzké,
plné nepﬁehledn˘ch zatáãek, se ‰patnou kvalitou vozovky. K nebezpeãí provozu na takov˘chto komunikacích pﬁispívá i blízkost stromÛ a na podzim za de‰tivého poãasí znamenají spadlé mokré listy v zatáãkách vozovek nebezpeãí smyku. Souãasné úpravy na tûchto komunikacích, pokud to neodporuje pﬁedpisÛm ochrany pﬁírody a památkové péãe, zohledÀují i tuto skuteãnost tak, Ïe jsou stromy káceny a novû
vysazovány ve vût‰í vzdálenosti od vozovky, minimálnû aÏ za pﬁíkopy. Nové silnice a dálnice jsou budovány bez tûchto rizikov˘ch prvkÛ a následné terénní úpravy, vãetnû zelenû s pﬁeváÏnû estetikou funkcí jiÏ nepﬁedstavují váÏnûj‰í dopravnû-bezpeãnostní problém.
– Jin˘m rizikov˘m dopravnû-bezpeãnostním faktorem b˘vá zneãi‰tûní povrchu silnic blátem zejména v dobû podzimní skliznû zemûdûlsk˘ch plodin, napﬁ. brambor, ﬁepy cukrovky aj.
– Barevnû a druhovû pestrá, esteticky pÛsobivá vegetace kolem silnic a Ïelezniãních tratí má na ﬁidiãe a cestující naopak velmi pozitivní vliv – pÛsobí uklidÀujícím, relaxaãním dojmem. V takov˘chto
místech je napﬁ. na dálnicích vhodné budovat odpoãívadla. PrÛjezd lesem, aÈ uÏ vlakem nebo po silnici,
je sám o sobû jist˘m záÏitkem a pÛsobí na ãlovûka velmi pﬁíjemnû.
– Budování moderní dálniãní a silniãní sítû a související dopravní infrastruktury v‰ak mívá i kolizní
vztah se zájmy ochrany pﬁírody a krajiny, resp. soukromého majetku obãanÛ. Známé jsou souãasné
problémy ve vztazích mezi nûkter˘mi ekologick˘mi obãansk˘mi sdruÏeními a zájmy budování státní
a mezinárodní dopravní sítû pramenící z nedobré legislativy atd. Dochází k zájmov˘m stﬁetÛm a ﬁe‰ením
je vzájemná ohleduplnost a kompromisy v zájmu jak soukromém, tak spoleãenském, kam patﬁí i ochra118

na pﬁírody. Konkrétním pﬁíkladem je zdrÏení termínu v˘stavby dálnice z Prahy do nûmeck˘ch DráÏìan
pﬁes Chránûnou krajinnou oblast âeské stﬁedohoﬁí, kde se vlekle diskutuje a soudí stát a ekologická
obãanská sdruÏení o vedení trasy této potﬁebné komunikace (alternativy: pﬁím˘m smûrem po povrchu,
tunelem, obchvatem). Jin˘m pﬁíkladem je v˘stavba trasy dálnice z Olomouce do Ostravy, která vázne na
nedokonãen˘ch majetkov˘ch vyrovnáních se soukromníky vlastnícími pole a zahrady na ãásti plánované trasy.
Urãité moÏnosti dopravnû-v˘chovného pÛsobení na Ïáky má uãitel v uãivu Îivoãichové. RovnûÏ zde
se nabízí nûkteré konkrétní pﬁíklady, vztahující se k bezobratl˘m ÏivoãichÛm i obratlovcÛm (mezi nûÏ
systematicky ﬁadíme i ãlovûka homo sapiens sapiens):
– Ve vegetaãním období poletuje v ovzdu‰í mnoÏství bodavého hmyzu, kter˘ pﬁedstavuje v dopravním provozu jisté nebezpeãí. To by mûli mít na pamûti zejména ﬁidiãi motorov˘ch vozidel pﬁi pití slazen˘ch nealkoholick˘ch nápojÛ za jízdy. Do nádoby s nápojem mÛÏe vniknout napﬁ. vãela nebo vosa a bodnout ﬁidiãe do mûkk˘ch tkání úst ãi krku. Dopravnû-bezpeãnostním rizikem zde je následná ﬁidiãova reakce – jako je úlek, bolest, nástup ‰oku ãi alergické reakce, omezení ãi zástava d˘chání, atd., coÏ nejednou vedlo k dopravním nehodám. Nehody na silnicích ãasto zpÛsobuje i vniknutí obtíÏného hmyzu do
kabiny vozidla a snaha ﬁidiãe o jeho vypuzení za jízdy.
– Dûti jsou úãastníky silniãního provozu nejen jako chodci, ale i jako cyklisté. Jistou ochranu jejich
zdraví pﬁedstavují podle nov˘ch dopravních pﬁedpisÛ bezpeãnostní pﬁilby pro nezletilé osoby ãásteãnû
chránící hlavu pﬁed poranûním pádu z kola. Pád z kola v‰ak mÛÏe b˘t zpÛsoben i úlekem ãi náhlou neschopností vidût po vniknutí polétavého hmyzu do oka (oãí) nebo bodnutí vãely, vosy, sr‰nû pod odûv
nebo do úst.
– Dal‰í nebezpeãí pro bezpeãnost silniãního a Ïelezniãního provozu a zejména pro ﬁidiãe jednostop˘ch vozidel pﬁedstavuje stﬁet vozidla se zvûﬁí, zejména s lesní vysokou zvûﬁí. To ãasto konãí nejen smrtí Ïivoãicha, kteréÏto ‰kody jsou rostoucí hustotou provozu stále ãastûj‰í a zpÛsobují citeln˘ úbytek nûkter˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, ale zranûn˘mi ãi obûÈmi b˘vají i lidé – ﬁidiãi a cestující.
– V dopravním provozu je tﬁeba zohledÀovat i biologicky zákonité chování ÏivoãichÛ jako je migrace za reprodukcí, potravou, úkrytem apod. Migraãní trasy mnoh˘ch Ïivoãi‰n˘ch druhÛ jsou tradiãní,
dlouhodobû dané dûdiãn˘mi dispozicemi a ãasto vedou napﬁíã dopravních komunikací. Stﬁet mezi zájmy
ochrany pﬁírody, v tomto pﬁípadû konkrétních Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, a zájmy dopravní obsluÏnosti ãlovûka
musí ﬁe‰it ãlovûk. Dûje se tak napﬁ. oplocováním dálnic, budováním podchodÛ pod silnicemi v tradiãních
místech migrace ÏivoãichÛ nebo naopak zahlubováním ãástí dopravních úsekÛ pod okolní terén, doãasn˘m ﬁízením dopravy v místech krátkodobé migrace pﬁes silnici (napﬁ. u Ïab pﬁi rozmnoÏování, dále
u ovcí, koz, koní a skotu pﬁi pﬁesunu na pastviny) apod.
Nejvíce moÏností dopravnû-v˘chovného pÛsobení na Ïáky má uãitel v uãivu âlovûk a jeho zdraví
(biologie ãlovûka). Zde je na 2. stupni Z· ve vzdûlávací oblasti âlovûk a pﬁíroda pﬁímá návaznost na
vzdûlávací oblast 1. stupnû Z· âlovûk a jeho svût, z níÏ se vychází. Na konci 2. období základního vzdûlávání na 1. stupni Z· si jiÏ Ïáci osvojili kompetenci, která se pﬁímo vztahuje k dopravní v˘chovû: „zvládá základní pravidla silniãního provozu v roli chodce a cestujícího v hromadn˘ch dopravních prostﬁedcích a ﬁídí se jimi“. Logicky to souvisí s nûkter˘mi aspekty vztahu ãlovûk a doprava, které najdeme
i v uãivu âlovûk a jeho zdraví (biologie ãlovûka) – zejména v tematick˘ch celcích anatomie a fyziologie
ãlovûka, zásady první pomoci a zásady zdravého Ïivotního stylu.
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V uãivu o soustavách – opûrné, pohybové, obûhové, d˘chací, trávící, vyluãovací a ﬁídící se Ïáci seznamují s jejich sloÏením a ãinností. Dopravnû-bezpeãnostní souvislosti najdeme v zamy‰lení nad tím,
Ïe lidské tûlo je kﬁehké, snadno zranitelné, není fylogeneticky vybaveno Ïádnou ochrannou funkcí pﬁed
následky stﬁetu s kinetickou energií hmotnûj‰ího tûlesa, coÏ pﬁedstavují napﬁ. rÛzné varianty nárazu lidského tûla a dopravního prostﬁedku. Zejména pro vyvíjející se dûtsk˘ organismus, pro dûti hravé, nevyzrálé a neznalé zásad chování v dopravní situaci, ãasto v dopravním provozu bezstarostné, pﬁedstavuje
dopravní provoz znaãné nebezpeãí rÛzn˘ch úrazÛ, které mohou konãit i smrtí. Pﬁi sráÏce motorového vozidla s dítûtem-chodcem ãi cyklistou dochází k poranûním kostry, nejãastûji zlomeninám, k rÛznû tûÏk˘m
krváciv˘m poranûním (vláseãnicov˘m, Ïiln˘m, tepenn˘m), k Ïivot ohroÏujícím traumatick˘m ‰okÛm,
k zástavû d˘chání a srdeãní ãinnosti, poranûní mûkk˘ch tkání a svalstva atd. Nesmírnû dÛleÏité, Ïivot zachraÀující je, aby Ïáci znali zásady poskytnutí pﬁedlékaﬁské první pomoci, pokud se vyskytnou na místû
podobn˘ch dopravních nehod s poranûním úãastníkÛ. To, co se pﬁed mnoha lety na základních ‰kolách
vyuãovalo o první pomoci v pﬁedmûtu branná v˘chova jiÏ dnes v podobném rozsahu a kvalitû není. Je
tedy na rodinû a ‰kole, stejnû jako na dobrovoln˘ch spoleãensk˘ch organizacích (âerven˘ kﬁíÏ, Skaut,
Junák apod.), nauãit dûti dovednostem první pomoci. Obûtí dopravních nehod je stále mnoho a je známo, Ïe právû dûti jsou ochotnûj‰í ranûn˘m poskytnout pomoc neÏli mnozí dospûlí. A aby ji poskytli
správnû, je tﬁeba je k této vysoce humánní ãinnosti nejen mentálnû pﬁipravovat, vychovávat, ale i prakticky nauãit, vycviãit. ZároveÀ je tﬁeba ÏákÛm zdÛraznit, Ïe kvalifikovanou a plnû úãinnou zdravotnickou pomoc pﬁi dopravních nehodách mÛÏe poskytnout jen kvalifikovan˘ zdravotnick˘ personál, tj.
podle druhu a rozsahu poranûní zdravotní sestra nebo lékaﬁ. To pﬁímo souvisí s jiÏ zmínûn˘mi opatﬁeními jako je znalost pﬁivolání rychlé zdravotnické pomoci na místo dopravní nehody (spolu s pﬁivoláním
policie) a znalost dopravních pﬁedpisÛ pﬁi pﬁednostním pohybu sanitního automobilu na místo nehody.
Nûkteré konkrétní pﬁíklady z uãiva:
– kosterní (opûrná) soustava
– lebka: v uãivu je moÏné zdÛraznit, Ïe je pevn˘m obalem a ochranou mozku, Ïe ale není dostateãnou ochranou proti poranûní pﬁi dopravních nehodách. Ochrana se zvy‰uje opatrností dítûte v bûÏném silniãním provozu a u cyklistÛ povinn˘m no‰ením ochranné pﬁilby.
– kostra: v uãivu je moÏné poukázat na funkci pohybovou, pﬁi dopravních nehodách opût hrozí nebezpeãí nalomení, zlomení, vykloubení, apod.
– svalová (pohybová) soustava
– svalstvo, ‰lachy: v uãivu je moÏno uplatnit jako dopravnû-bezpeãnostní prvky napﬁ. poranûní svalÛ pﬁi úrazech, konkrétnû tedy i pﬁi rÛzn˘ch dopravních nehodách ãasto s trval˘mi následky. Mohou to
b˘t nataÏení ãi pﬁetrÏení svalu nebo pﬁetrÏení ‰lachy. Trval˘mi následky po dopravních nehodách mohou
b˘t jevy, kdy svaly pravidelnû nepracují, zaãínají slábnout a ochabovat (atrofie). Léãba takov˘chto svalov˘ch poranûní je zdlouhavá, ne vÏdy úspû‰ná.
– obûhová (krevní) soustava
– krev: kromû základních hematologick˘ch poznatkÛ by se mûli Ïáci z hlediska dopravnû-bezpeãnostního nauãit nûkteré ãinnosti a zásady osvojit, napﬁ.
– o‰etﬁení vláseãnicového krvácení pﬁi odﬁeninách po pádu z kola,
– stavûní Ïilného a nebezpeãnûj‰ího tepenného krvácení pﬁi rÛzn˘ch dopravních nehodách,
– o‰etﬁení kÛÏe proti nebezpeãí infekcí,
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– v˘znam oãkování proti tetanu, kter˘ hrozí pﬁi vniknutí neãistot ze zemû, dopravní komunikace
do rány.
– srdce: pﬁi dopravních nehodách hrozí zástava srdeãní ãinnosti. Zde je nesmírnû dÛleÏité, Ïivot zachraÀující, umût rychle a správnû poskytnout oÏivovací (resuscitaãní) první pomoc, tj. provést nepﬁímou
srdeãní masáÏ spojenou s umûl˘m d˘cháním z úst do úst. Ve ‰kole je moÏné v rámci normální v˘uky pﬁírodopisu nacviãit tuto kombinovanou první pomoc na resuscitaãní figurínû. Tyto figuríny na ‰kolách je‰tû po b˘valé branné v˘chovû zÛstaly a není tak problém v˘cvik tohoto druhu první pomoci provést.
– d˘chací (plicní) soustava
– plíce: pﬁi dopravních nehodách mÛÏe dojít k zástavû dechu, k proraÏení plic (pneumotoraxu). Zde
jako první pomoc platí totéÏ co pﬁi zástavû srdeãní ãinnosti, tedy umûlé d˘chání z plic do plic. Obû po‰kození jsou ãasto spolu spojena. Pﬁi pneumotoraxu je dÛleÏité umût pﬁiloÏit neprody‰n˘ obvaz na obû
strany hrudníku, kde vznikly úrazové otvory,
– horní cesty d˘chací: pﬁi dopravních nehodách mÛÏe zdravotní stav poranûné osoby ohrozit vniknutí cizího tûlesa do úst, krku a zejména do prÛdu‰nice. Mohou to b˘t pevná tûlesa, zapadnut˘ jazyk,
zvratky, krev apod. Také zde je dÛleÏité vûdût, jak se poskytuje první pomoc – napﬁ. vytaÏení a fixace jazyka, vyãi‰tûní (v˘plach) úst, podle charakteru poranûní poloha ve stabilizované poloze do pﬁíjezdu lékaﬁe i pﬁi transportu do nemocnice, atd.
– centrální nervová soustava
– mozek: pﬁi dopravních nehodách dochází k poranûní hlavy. Ta patﬁí k nejzávaÏnûj‰ím, neboÈ b˘vá
pﬁímo ohroÏen mozek. Opût je moÏné pﬁi vyuãování zdÛraznit zásady první pomoci pﬁi takovémto poranûní, ãasto kombinovaném s krvácením, jako je napﬁ. pﬁiloÏení obvazu, uloÏení do stabilizované polohy
se zv˘‰enou polohou hlavy a pﬁivolání rychlé zdravotnické pomoci,
– mícha, nervy: pﬁi poranûních hrozí nebezpeãí trvalého po‰kození hybnosti tûla, napﬁ. ãásteãné nebo úplné ochrnutí. Proto je v tomto pﬁípadû nutné ve v˘uce dûtem zdÛraznit zvlá‰tní opatrnost pﬁi manipulaci s ranûn˘m. Neopatrnou manipulací pﬁi poskytování první pomoci u jiného druhu poranûní mÛÏe
dojít k dal‰ímu zhor‰ení poranûní hlavy, zejména míchy v páteﬁi a nervÛ. PÛvodnû banální poranûní se
tak mÛÏe neopatrnou manipulací zmûnit na tûÏké po‰kození zdraví.
– orgánové soustavy ãlovûka smyslové
– zrak: jeden z nejdÛleÏitûj‰ích smyslÛ ãlovûka má z dopravního hlediska zásadní v˘znam. Bez zraku není moÏné Ïádn˘ dopravní prostﬁedek ﬁídit. Bez zraku je velmi obtíÏné a pro v‰echny úãastníky silniãního a Ïelezniãního provozu nebezpeãné se na komunikacích pohybovat. Pro dûti je dÛleÏité vûdût, Ïe
i slepí a slabozrací patﬁí mezi úãastníky dopravy, potﬁebují se pohybovat po komunikacích a Ïe je velmi
humánní a potﬁebné jim to maximálnû umoÏÀovat, nabízet pomoc, popﬁ. jim pﬁímo pomáhat. Dûti se uãí,
jak mají takovéto zdravotnû oslabené osoby poznat a b˘t k nim ohleduplné. Dopravnû-bezpeãnostní specifikum je barvoslepost. Dûtem by mûlo b˘t ve ‰kole pﬁi probírání tohoto uãiva zdÛraznûno, Ïe u zájemcÛ o ﬁidiãsk˘ prÛkaz je barvoslepost limitující pro vydání tohoto dokladu. Barvoslep˘ ﬁidiã není plnohodnotnû schopen nároãného silniãního provozu, napﬁ. kvÛli omezení schopnosti rychle a správnû vyhodnocovat barevné dopravní znaãky a zejména rychle a správnû reagovat na svûteln˘ch kﬁiÏovatkách,
– sluch, ãich, chuÈ, hmat: mají z hlediska dopravnû-bezpeãnostního jen omezen˘ v˘znam, ménû limitují ﬁidiãe. Jinak je tomu v pﬁípadû sluchu u chodcÛ. Tam je pro v‰echny úãastníky silniãního provozu
velmi nebezpeãné, pohybuje-li se nesly‰ící po komunikaci. Nesly‰í pﬁijíÏdûjící vozidlo, nesly‰í zvukové
znamení vlaku nebo na Ïelezniãním pﬁejezdu pﬁi pohybu pﬁes Ïelezniãní traÈ, apod.
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V uãivu NeÏivá pﬁíroda jsou moÏnosti dopravnû-v˘chovného pÛsobení na Ïáky limitované specifikou
témat geologick˘ch vûdních oborÛ – mineralogie, petrologie a obecné, historické a regionální geologie.
Konkrétní témata v‰ak nejvíce najdeme v kapitolách aplikované petrografie, resp. uãivu, které z toho uãitel pro své Ïáky v 9. roãníku Z· vybere. Nabídka vyuÏití aplikované (technické) petrografie, tedy nauky
o horninách, kam z tohoto hlediska ﬁadíme napﬁ. paliva, stavební hmoty, rudy barevn˘ch kovÛ a Ïeleza,
je pro dopravní v˘chovu kupodivu dosti ‰iroká. Patﬁí sem napﬁ.:
– v˘roba pohonn˘ch hmot a mazadel pro motorová vozidla silniãní, Ïelezniãní, lodní a letecké dopravy. Okrajovû s tím souvisí i v˘roba elektrické energie v elektrárnách na uhlí, ropu, zemní plyn, která
slouÏí k pohonu elektromotorÛ lokomotiv, lodí (napﬁ. ekologick˘ provoz v˘letních lodí) apod. K v˘robû
pohonn˘ch hmot a mazadel slouÏí napﬁ. horniny, které systematicky ﬁadíme mezi kaustobiolity, tj. pevné a zejména kapalné a plynné uhlovodíky. Jimi jsou v‰echny druhy uhlí a zejména ropa a zemní plyn,
a ty mají velmi podstatné vyuÏití pro v˘robu pohonn˘ch hmot pro silniãní, Ïelezniãní, lodní a letecké dopravní prostﬁedky. Bez nich si souãasnou dopravu osob a zboÏí nedovedeme pﬁedstavit a niãím jin˘m je
zatím neumíme nahradit. Toto je ve v˘uce tﬁeba ÏákÛm zdÛraznit, aby si uvûdomili, Ïe to má nesmírn˘
národohospodáﬁsk˘ v˘znam globálního rozsahu. Podobnû jako pro kapaln˘ uhlovodík ropu – nerostnou
surovinu tûÏenou ze zemské kÛry (s ãlovûkem vyroben˘mi pohonn˘mi deriváty benzinÛ, kerosinÛ apod.)
– to platí a perspektivnû je‰tû více bude platit pro plynn˘ uhlovodík zemní plyn. Souvislost geologie a dopravní v˘chovy je zde evidentní, velká. Uãivo takto interpretované je pro Ïáky srozumitelné, vychází
z ãásteãn˘ch znalostí ÏákÛ a vede je k pﬁem˘‰lení o mnohostranném v˘znamu, o vzájemn˘ch souvislostech.
Toto platí i pro vyuÏití nerostÛ, hornin, resp. komplexÛ nerostn˘ch surovin v rÛzn˘ch národohospodáﬁsk˘ch sférách lidské ãinnosti – viz dále.
– stavební suroviny na v˘stavbu silniãních, Ïelezniãních a vodních dopravních komunikací. Napﬁ. jiÏ
zmínûné kaustobiolity neslouÏí pouze jako pohonné hmoty, n˘brÏ k v˘robû stavebních hmot pro v˘stavbu napﬁ. silnic a dálnic. Pﬁíkladem takovéhoto kaustobiolitu pro Ïáky mÛÏe b˘t ropa, z níÏ se vyrábí mj.
asfalt. Asfalt nachází uplatnûní pﬁi v˘robû obalovan˘ch smûsí pro kryt vozovek, ale i jako tradiãní vodoizolaãní stavební hmota pﬁi v˘stavbû dopravních budov atd. Opût je v˘znam asfaltu pro dopravu nesmírnû velk˘ a i v tomto pﬁípadû platí, Ïe si bez kvalitních vozovek a pﬁíslu‰né infrastruktury ze stavebních hmot soudobou dopravu osob a zboÏí nedovedeme pﬁedstavit a omezen˘mi pﬁírodními zdroji minerálního asfaltu tento umûl˘ ropn˘ derivát pro v˘robu obalovan˘ch smûsí neumíme nahradit. Pro v˘stavbu silniãních a dálniãních tûles, jakoÏto pro v˘stavbu sypan˘ch a betonov˘ch pﬁehradních hrází a lodní
plavební kanály, stejnû jako pro v˘stavbu svr‰kÛ Ïelezniãních tratí potﬁebujeme beton z vápencového cementu, ‰tûrk, písek, keramické obklady atd. I zde je souvislost geologie a dopravní v˘chovy zﬁejmá.
– V˘bûr místa (dopravní trasy) pro v˘stavbu dopravních komunikací je nutno posuzovat z hlediska
geologického podloÏí, které je rÛznû vhodné pro v˘stavbu z hlediska únosnosti, co nejkrat‰í trasy, profilu, úhlu sklonu atd. Je nutno zvlá‰È inÏen˘rsky posuzovat vhodnost podloÏí písãitého, jílovitého, baÏinatého, skalního aj. podkladu, vedení dopravní trasy tunelem, po viaduktu apod. Pﬁi v‰ech tûchto stavebnû
inÏen˘rsk˘ch pracích je nutno kalkulovat s potﬁebou pﬁíslu‰n˘ch stavebních hmot, energie, lidské práce,
koneãné ekonomické rentability a národohospodáﬁského v˘znamu. RovnûÏ zde je souvislost dopravy
a jejich aspektÛ s georeliéfem, geologick˘m podloÏím, stavebními a pohonn˘mi hmotami atd.
– Kovové nerostné suroviny jako je limonit, hematit, magnetit, siderit aj., z nichÏ se vyrábí napﬁ. Ïelezné v˘robky, se vyuÏívají mj. i v dopravû. V‰echny druhy dopravních prostﬁedkÛ jsou z vût‰í ãi men‰í
míry ze Ïeleza, hliníku, resp. Ïelezn˘ch a hliníkov˘ch plechÛ. Ke konstrukci a provozu dopravních pro122

stﬁedkÛ se vyuÏívá barevn˘ch kovÛ, napﬁ. mûdi, cínu, zinku, olova, z nichÏ jsou vyrobeny napﬁ. rÛzné
elektrické vodiãe, akumulátory, pozinkované plechy karoserií; nepﬁíznivé ekologické dopady mûlo pouÏívání olova pro v˘robu benzinÛ apod. Z hlediska dopravnû-bezpeãnostního je v˘znamné pro ochranu
zdraví posádky, napﬁ. automobilu, má-li karoserie dostateãnou konstrukãní ochranu karoserie proti deformacím z provozu, pﬁi dopravních nehodách. Co je pro ﬁidiãe a osádku auta bezpeãím, je naopak rizikové pro chodce. Stﬁet chodce, cyklisty, zvlá‰tû dítûte s motorov˘m vozidlem je vÏdy Ïivotu nebezpeãné. Zde je vhodné, aby uãitel zdÛrazÀoval, Ïe Ïivot a zdraví ãlovûka je pﬁednûj‰í neÏli po‰kozená ãi zniãená karoserie vozidla a Ïe úãastníci silniãního provozu jsou ze zákona i morálnû povinni ranûnému pﬁednostnû poskytnout pﬁedlékaﬁskou první pomoc a teprve potom se starat o to, co se stalo s vozidlem.

3. V˘stupy pro ·kolní vzdûlávací program
Z uveden˘ch konkrétních pﬁíkladÛ uplatnûní dopravní v˘chovy ve vzdûlávací oblasti âLOVùK
A P¤ÍRODA (Pﬁírodopis 6.–9. roã. Z·) v Rámcovém vzdûlávacím programu mÛÏeme uvést do ·kolních
vzdûlávacích programÛ tyto základní body:
– V uãivu Obecná (bunûãná) biologie a Dûdiãnost a promûnlivost (genetika) mají pro dopravnû-v˘chovné pÛsobení na Ïáky v˘znam geneticko-psychologické aspekty temperamentu, agresivity, tolerance,
asertivity úãastníkÛ silniãního provozu.
– V uãivu Viry a bakterie, Houby a li‰ejníky a Rostliny jsou moÏnosti dopravnû-v˘chovného pÛsobení na Ïáky omezené napﬁ. na zdÛraznûní v˘znamu první pomoci a pﬁednostního transportu ranûného
pﬁi otravách jedovat˘mi houbami. Dále má v˘znam pojednání o léãiv˘ch rostlinách slouÏících k v˘robû
lékÛ (po jejichÏ poÏití se v‰ak mÛÏe sníÏit schopnost bezpeãného ﬁízení motorového vozidla) a dopravnû-bezpeãnostní v˘znam nejen pro ﬁidiãe (zvl. alergiky), ale i ostatní úãastníky silniãního provozu mají
nûkteré kvetoucí rostliny, resp. specifické místo v dopravû mají alkoholové deriváty nûkter˘ch plodÛ
rostlin.
– V uãivu Îivoãichové najdeme dopravnû-bezpeãnostní souvislosti u hmyzu (zejména polétavého,
bodavého) a dále u lesní vysoké zvûﬁe, kde hrozí stﬁety zvíﬁete s dopravním prostﬁedkem (ohroÏení ãlovûka i zvíﬁete).
– V uãivu âlovûk a jeho zdraví (biologie ãlovûka) je velmi mnoho dopravnû-bezpeãnostních souvislostí. V‰echny souvisí s problematikou pﬁedlékaﬁské první pomoci v nej‰ir‰ím slova smyslu.
– V uãivu NeÏivá pﬁíroda jsou nejvût‰í moÏnosti dopravnû-v˘chovného pÛsobení na Ïáky v kapitolách aplikované (technické) petrografie, kam patﬁí napﬁ. v˘roba pohonn˘ch hmot a mazadel pro v‰echny
druhy motorov˘ch vozidel, stavební suroviny na v˘stavbu silniãních, Ïelezniãních a vodních dopravních
komunikací, posouzení vhodnosti geologického prostﬁedí pro v˘stavbu komunikací a provoz a kovové
nerostné suroviny, z nichÏ v˘robky slouÏí mj. i v dopravû. V uãivu Základy ekologie je klíãov˘m tématem problematika globálního oteplování v souvislosti s produkcí skleníkov˘ch plynÛ. K tomu pﬁispívají
i spalovací motory v‰ech druhÛ souãasn˘ch dopravních prostﬁedkÛ – v˘znam ekologick˘ch motorov˘ch
vozidel (motory hybridní, solární, plynové aj.). V˘znam sniÏování imisních hodnot spalovacích motorÛ
pro ozdravûní Ïivotního prostﬁedí.
Ochrana pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí – kladn˘ a záporn˘ vliv ãlovûka, v˘znam dopravy v této souvislosti.
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– V uãivu Postupné poznávání pﬁírody a Ïivota ãlovûkem – v˘znamní vûdci a jejich objevy. V˘znam
objevu spalovacího motoru pro dopravní vyuÏití, rÛst intenzity dopravního provozu, jeho vliv na Ïivotní
prostﬁedí. Odpovûdnost svûtov˘ch automobilek, v˘robcÛ letadel a kosmick˘ch raket za stav Ïivotního
prostﬁedí na svûtû. V˘znam dopravy pro mezilidskou komunikaci, pro poznávání pﬁírody a Ïivota lidí (individuální a hromadná doprava rekreaãní a turistická, do ‰koly, do zamûstnání, obchodní, apod., doprava vnitrostátní, mezinárodní, perspektivy kosmické dopravy. V˘znam dopravy pro vzájemné poznávání
lidí.
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5.4 ZEMùPIS (GEOGRAFIE)
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT,
KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

organizuje a pﬁimûﬁenû hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupn˘ch kartografick˘ch
produktÛ a elaborátÛ, z grafÛ, diagramÛ, statistick˘ch a dal‰ích informaãních zdrojÛ,
pouÏívá s porozumûním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
pﬁimûﬁenû hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféﬁe, jejich urãité pravidelnosti, zákonitosti a odli‰nosti, jejich vzájemnou souvislost a podmínûnost,
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatn˘mi prostorov˘mi sloÏkami v krajinû,
vytváﬁí a vyuÏívá osobní my‰lenková (mentální) schémata a my‰lenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektÛ, jevÛ a procesÛ v nich, pro vytváﬁení postojÛ k okolnímu svûtu.

Uãivo:
Komunikaãní geografick˘ a kartografick˘ jazyk – vybrané obecnû pouÏívané geografické, topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: dÛleÏité body, v˘razné liniové (ãárové) útvary, plo‰né útvary a jejich kombinace: sítû, povrchy, ohniska – uzly; hlavní kartografické produkty: plán,
mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené znaãky, vysvûtlivky; statistická data a jejich grafické vyjádﬁení,
tabulky; základní informaãní geografická média a zdroje dat;
geografická kartografie a topografie – glóbus, mûﬁítko glóbusu, zemûpisná síÈ, poledníky a rovnobûÏky, zemûpisné souﬁadnice, urãování zemûpisné polohy v zemûpisné síti; mûﬁítko a obsah plánÛ a map,
orientace plánÛ a map vzhledem ke svûtov˘m stranám; praktická cviãení a aplikace s dostupn˘mi kartografick˘mi produkty v ti‰tûné i elektronické podobû.

P¤ÍRODNÍ OBRAZ ZEMù
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

zhodnotí postavení Zemû ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Zemû s ostatními tûlesy sluneãní soustavy,
prokáÏe na konkrétních pﬁíkladech tvar planety Zemû, zhodnotí dÛsledky pohybÛ Zemû na Ïivot
lidí a organismÛ,
rozli‰uje a porovnává sloÏky a prvky pﬁírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmínûnost,
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu,
porovná pÛsobení vnitﬁních a vnûj‰ích procesÛ v pﬁírodní sféﬁe a jejich vliv na pﬁírodu a na lidskou
spoleãnost.
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Uãivo:
Zemû jako vesmírné tûleso – tvar, velikost a pohyby Zemû, stﬁídání dne a noci, stﬁídání roãních období, svûtov˘ ãas, ãasová pásma, pásmov˘ ãas, datová hranice, smluven˘ ãas;
krajinná sféra – pﬁírodní sféra, spoleãenská a hospodáﬁská sféra, sloÏky a prvky pﬁírodní sféry;
systém pﬁírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická (‰íﬁková) pásma, v˘‰kové stupnû;
systém pﬁírodní sféry na regionální úrovni – pﬁírodní oblasti.

REGIONY SVùTA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

❍

rozli‰uje zásadní pﬁírodní a spoleãenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraniãení a lokalizaci regionÛ svûta,
lokalizuje na mapách svûtadíly, oceány a makroregiony svûta podle zvolen˘ch kritérií, srovnává
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny,
porovnává a pﬁimûﬁenû hodnotí polohu, rozlohu, pﬁírodní, kulturní, spoleãenské, politické a hospodáﬁské pomûry, zvlá‰tnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotliv˘ch svûtadílÛ, oceánÛ, vybran˘ch makroregionÛ svûta a vybran˘ch (modelov˘ch) státÛ,
zvaÏuje, jaké zmûny ve vybran˘ch regionech svûta nastaly, nastávají, mohou nastat a co je pﬁíãinou zásadních zmûn v nich.

Uãivo:
Svûtadíly, oceány, makroregiony svûta – urãující a porovnávací kritéria; jejich pﬁimûﬁená charakteristika z hlediska pﬁírodních a socioekonomick˘ch pomûrÛ s dÛrazem na vazby a souvislosti (pﬁírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboÏenské oblasti, kulturní oblasti);
modelové regiony svûta – vybrané modelové pﬁírodní, spoleãenské, politické, hospodáﬁské a environmentální problémy, moÏnosti jejich ﬁe‰ení.

SPOLEâENSKÉ A HOSPODÁ¤SKÉ PROST¤EDÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍

❍

posoudí na pﬁimûﬁené úrovni prostorovou organizaci svûtové populace, její rozloÏení, strukturu,
rÛst, pohyby a dynamiku rÛstu a pohybÛ, zhodnotí na vybran˘ch pﬁíkladech mozaiku multikulturního svûta;
posoudí, jak pﬁírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel;
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❍
❍
❍
❍

zhodnotí pﬁimûﬁenû strukturu, sloÏky a funkce svûtového hospodáﬁství, lokalizuje na mapách hlavní svûtové surovinové a energetické zdroje;
porovnává pﬁedpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístûní hospodáﬁsk˘ch aktivit;
porovnává státy svûta a zájmové integrace státÛ svûta na základû podobn˘ch a odli‰n˘ch znakÛ;
lokalizuje na mapách jednotliv˘ch svûtadílÛ hlavní aktuální geopolitické zmûny a politické
problémy v konkrétních svûtov˘ch regionech.

Uãivo:
Obyvatelstvo svûta – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické hospodáﬁské
a kulturní charakteristiky;
globalizaãní spoleãenské, politické a hospodáﬁské procesy – aktuální spoleãenské, sídelní, politické
a hospodáﬁské pomûry souãasného svûta, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace;
svûtové hospodáﬁství – sektorová a odvûtvová struktura, územní dûlba práce, ukazatelé hospodáﬁského rozvoje a Ïivotní úrovnû;
regionální spoleãenské, politické a hospodáﬁské útvary – porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní státy, ãásti státÛ, správní oblasti, kraje, mûsta, aglomerace; hlavní a periferní hospodáﬁské oblasti svûta; politická, bezpeãnostní a hospodáﬁská seskupení (integrace) státÛ; geopolitické procesy, hlavní svûtová konfliktní ohniska.

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

porovnává rÛzné krajiny jako souãást pevninské ãásti krajinné sféry, rozli‰uje na konkrétních pﬁíkladech specifické znaky a funkce krajin,
uvádí konkrétní pﬁíklady pﬁírodních a kulturních krajinn˘ch sloÏek a prvkÛ, prostorové rozmístûní hlavních ekosystémÛ (biomÛ),
uvádí na vybran˘ch pﬁíkladech závaÏné dÛsledky a rizika pﬁírodních a spoleãensk˘ch vlivÛ na
Ïivotní prostﬁedí.

Uãivo:
Krajina – pﬁírodní a spoleãenské prostﬁedí, typy krajin;
vztah pﬁíroda a spoleãnost – trvale udrÏiteln˘ Ïivot a rozvoj, principy a zásady ochrany pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí, chránûná území pﬁírody, globální ekologické a environmentální problémy lidstva.

âESKÁ REPUBLIKA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍

vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydli‰tû nebo ‰koly,
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❍
❍
❍
❍

hodnotí na pﬁimûﬁené úrovni pﬁírodní, hospodáﬁské a kulturní pomûry místního regionu, moÏnosti dal‰ího rozvoje, pﬁimûﬁenû analyzuje vazby místního regionu k vy‰‰ím územním celkÛm,
hodnotí a porovnává na pﬁimûﬁené úrovni polohu, pﬁírodní pomûry, pﬁírodní zdroje, lidsk˘ a hospodáﬁsk˘ potenciál âeské republiky v evropském a svûtovém kontextu,
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje âeské republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti
z hlediska osídlení a hospodáﬁsk˘ch aktivit,
uvádí pﬁíklady úãasti a pÛsobnosti âeské republiky ve svûtov˘ch mezinárodních a nadnárodních
institucích, organizacích a integracích státÛ.

Uãivo:
Místní region – zemûpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy k okolním regionÛm, základní pﬁírodní a socioekonomické charakteristiky s dÛrazem na specifika regionu dÛleÏitá pro
jeho dal‰í rozvoj (potenciál x bariéry);
âeská republika – zemûpisná poloha, rozloha, ãlenitost, pﬁírodní pomûry a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodáﬁské charakteristiky, sídelní pomûry; rozmístûní hospodáﬁsk˘ch aktivit, sektorová a odvûtvová struktura hospodáﬁství; transformaãní spoleãenské, politické a hospodáﬁské procesy a jejich územní projevy a dopady; hospodáﬁské a politické postavení âeské republiky
v Evropû a ve svûtû, zapojení do mezinárodní dûlby práce a obchodu;
regiony âeské republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské ãlenûní, kraj místního regionu, pﬁeshraniãní spolupráce se sousedními státy v euroregionech.

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ V¯UKA, PRAXE A APLIKACE
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu,
aplikuje v terénu praktické postupy pﬁi pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny,
uplatÀuje v praxi zásady bezpeãného pohybu a pobytu ve volné pﬁírodû.

Uãivo:
Cviãení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientaãní body, jevy, pomÛcky a pﬁístroje; stanovi‰tû, urãování hlavních a vedlej‰ích svûtov˘ch stran, pohyb podle mapy a azimutu,
odhad vzdáleností a v˘‰ek objektÛ v terénu; jednoduché panoramatické náãrtky krajiny, situaãní plány,
schematické náãrtky pochodové osy, hodnocení pﬁírodních jevÛ a ukazatelÛ;
ochrana ãlovûka pﬁi ohroÏení zdraví a Ïivota – Ïivelní pohromy; opatﬁení, chování a jednání pﬁi nebezpeãí Ïivelních pohrom v modelov˘ch situacích.
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Dopravní v˘chova v zemûpise
1. Vymezení zemûpisného uãiva ve vzdûlávací oblasti RVP âlovûk a pﬁíroda
Zemûpis sv˘m ãinnostním a badatelsk˘m charakterem v˘uky umoÏÀuje ÏákÛm hloubûji porozumût
zákonitostem pﬁírodních procesÛ a tím si uvûdomovat i uÏiteãnost pﬁírodovûdn˘ch poznatkÛ a jejich aplikaci v dopravní v˘chovû.
.Îáci se tak uãí zkoumat pﬁíãiny pﬁírodních procesÛ, souvislosti ãi vztahy mezi nimi, klást si otázky
(Jak? Proã? Co se stane, jestliÏe?) a hledat na nû odpovûdi, vysvûtlovat pozorované jevy, hledat a ﬁe‰it
poznávací nebo praktické problémy, vyuÏívat poznání zákonitostí procesÛ pro jejich pﬁedvídání ãi ovlivÀování
Ve vzdûlávací oblasti Zemûpis dostávají Ïáci pﬁíleÏitost poznávat pﬁírodu jako systém, jehoÏ souãásti jsou vzájemnû propojeny, pÛsobí na sebe a ovlivÀují se. Vzdûlávací oblast tak v˘znamnû podporuje vytváﬁení otevﬁeného my‰lení (pﬁístupného alternativním názorÛm), kritického my‰lení a logického uvaÏování, coÏ je jedním ze základních pﬁedpokladÛ orientace v problematice dopravní v˘chovy.
Ze stanoven˘ch cílÛ této vzdûlávací oblasti je ve vztahu k dopravní v˘chovû potﬁebné zváÏit alespoÀ
níÏe uvedené:
■ zapojování do aktivit smûﬁujících k ‰etrnému chování k pﬁírodním systémÛm, k vlastnímu zdraví
i zdraví ostatních lidí
■ porozumûní souvislostem mezi ãinnostmi lidí a stavem pﬁírodního a Ïivotního prostﬁedí
■ utváﬁení dovedností vhodnû se chovat pﬁi kontaktu s objekty ãi situacemi potenciálnû ãi aktuálnû
ohroÏujícími Ïivoty, zdraví, majetek nebo Ïivotní prostﬁedí lidí
2. Okruhy uãiva RVP ze zemûpisu, které mají vztah k DV
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a TOPOGRAFIE:
Hodnocení geografick˘ch objektÛ, jevÛ a procesÛ v krajinné sféﬁe, jejich urãité pravidelnosti, zákonitosti a odli‰nosti, jejich vzájemné souvislosti a podmínûnosti
P¤ÍRODNÍ OBRAZ ZEMù
Rozli‰ení a porovnání sloÏek a prvkÛ pﬁírodní sféry, jejich vzájemné souvislosti a podmínûnost
PÛsobení procesÛ v pﬁírodní sféﬁe a jejich vliv na pﬁírodu a na lidskou spoleãnost
ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
DÛsledky a rizika pﬁírodních a spoleãensk˘ch vlivÛ
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ V¯UKA, PRAXE A APLIKACE
Praktické postupy pﬁi pozorování a hodnocení krajiny
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3. Oãekávané v˘stupy ·VP ze zemûpisu, které mají vztah k DV
Problematika dopravní v˘chovy by se mûla promítnout do oãekávan˘ch v˘stupÛ vzdûlávacího oboru
zemûpis na druhém stupni v následujících bodech:
– organizuje a pﬁimûﬁenû hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupn˘ch kartografick˘ch
produktÛ a elaborátÛ, z grafÛ, diagramÛ, statistick˘ch a dal‰ích informaãních zdrojÛ
– pﬁimûﬁenû hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféﬁe, jejich urãité pravidelnosti,
zákonitosti a odli‰nosti, jejich vzájemnou souvislost a podmínûnost
– vytváﬁí a vyuÏívá osobní my‰lenková (mentální) schémata a my‰lenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektÛ, jevÛ a procesÛ v nich
– rozli‰uje a porovnává sloÏky a prvky pﬁírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmínûnost

4. Uãivo zemûpisu v dopravní v˘chovû
Problematika dopravní v˘chovy se nejtûsnûji dot˘ká poãasí a jeho zmûn, které ji pﬁímo ovlivÀují.
OkamÏit˘ stav atmosféry – na poãasí, je pﬁedmûtem zkoumání pﬁírodovûdn˘ch oborÛ,zejména geografie.
Na základní ‰kole se uãivo o poãasí objevuje v podrobném a konkrétním vyjádﬁení na 2. stupni. Zejména
na poãátku vyuãování zemûpisu je obvykle ﬁazena jiÏ v ‰esté tﬁídû problematika fyzickogeografické sféry a s ní i uãivo o atmosféﬁe a jejím aktuálním stavu. Spojitost problematiky dopravní v˘chovy je zde
velmi v˘hodné zejména pro praktické vyuÏití a funkãní propojení dílãích pﬁírodních geosfér.
Jednou z oblastí mající bezprostﬁední a trval˘ vliv na Ïivot ãlovûka je závislost na aktuálním stavu
atmosféry – poãasí. Jeho studium je proto neodmyslitelnou souãástí terénních mûﬁení a pozorování. Jak
ale zajistit, aby charakteristika poãasí nebyla pojímána obecnû a nekonãila lapidárním konstatováním –
bude hezké (chladné …) poãasí, ale exaktním a strukturovan˘m zpÛsobem je specifikovala. Druh˘m,
obecnûj‰ím smyslem tûchto ãinností je pﬁimût Ïáky a studenty k systematickému pozorování svého okolí, aÈ uÏ se nacházejí kdekoliv. NíÏe uvádûné návrhy si kladou za cíl tyto poÏadavky naplnit.
Jedním z prostﬁedkÛ názorného a v˘chovného vyuãování je prÛbûÏné sledování stavu a v˘voje poãasí v rámci vyuãování pﬁírodního obrazu Zemû.. K tomuto je níÏe uveden zpÛsob konkrétní realizace,
kter˘ v samotné v˘uce nemusí obsahovat v‰echny popsané souãásti. Závûrem je uvedena pﬁehledná t˘denní tabulka, která názornû podává pﬁehled o vykonávan˘ch ãinnostech a jejich v˘sledcích.
Co by mûlo b˘t ve vztahu k dopravní v˘chovû sledováno a mûﬁeno
Základem a nezbytn˘m pﬁedpokladem správného hodnocení a pﬁípravy pro bezpeãn˘ pohyb v dopravû je správné vyhodnocení oãekávaného poãasí. Proto je jako první krok nezbytn˘ rozbor povûtrnostní situace, kter˘ navíc pﬁedstavuje seznámení ÏákÛ se strukturou sledovan˘ch charakteristik poãasí.
Nejsledovanûj‰í z nich je teplota vzduchu. Následuje údaj o vlhkosti vzduchu, kter˘ má vût‰inou
opaãn˘ chod jako teplota. Dal‰í mûﬁenou charakteristikou je údaj o smûru a rychlosti vûtru. S vyuÏitím
mapy bude z místa pozorování urãována dohlednost. Pro celkovou charakteristiku poãasí je podstatné urãování druhu a mnoÏství oblaãnosti a druhu a intenzity sráÏek. Zvlá‰È se zaznamenávají neobvyklé povûtrnostní jevy. Závûrem se provádí koneãné vyhodnocení mûﬁení a pozorování.
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Pokud bude dal‰ím cílem získat pﬁesné ãásteãnû standardizované v˘sledky, je pﬁi realizaci mûﬁení a pozorování nutné dodrÏovat obecné zásady. Pokud budou mûﬁení ãi pozorování uskuteãÀována pouze vzhledem k úzce vytyãenému cíli, je samozﬁejmé, Ïe dodrÏování vût‰iny uveden˘ch
„meteorologick˘ch“ zásad je zbyteãné.
■ mûﬁení a pozorování jsou provádûna ve tﬁech termínech – 7, 14 a 21 hodin, pﬁípadnû po dobu
platnosti letního ãasu v 8, 15 a 22 hodin stﬁedoevropského ãasu, pouze neobvyklé jevy jsou zaznaãeny
v dobû jejich v˘skytu
■ mûﬁení jsou provádûna soubûÏnû na pﬁístrojích
■ namûﬁené hodnoty a pozorování se zapisují do zápisníku
POVùTRNOSTNÍ SITUACE
Podle televizní pﬁedpovûdi poãasí sledované pﬁímo nebo ze záznamu (nejlépe pﬁedpovûdi na âT 1
v 17.45) stanoven˘ Ïák struãnû charakterizuje poãasí na následující den. Ostatní Ïáci ho sledují, pﬁípadnû ho na závûr mohou doplnit. Velmi dÛleÏitou souãástí takto pojaté ãásti vyuãování je upozornûní na to,
jak mohou jednotlivé meteorologické prvky negativnû ovlivnit bezpeãnost dopravy. Napﬁíklad nízké teploty pﬁiná‰ejí moÏnost námrazy, snûÏení zvy‰uje kluzkost vozovky, v˘skyt mlhy nebo nízké oblaãnosti
sniÏuje dohlednost a mnoho dal‰ích. Je aÏ pﬁekvapivé, jak málo pozornosti se zatím tomuto tématu ve
‰kole vûnuje. Pﬁitom se jedná o skuteãnû aktuální a nanejv˘‰ potﬁebné znalosti vedoucí k bezpeãnému
pohybu ve stále komplikovanûj‰í a intenzivnûj‰í dopravû.
Obsah pﬁedpovûdi:
Podle mnoÏství oblaãnosti a sráÏek:
Zítra bude zataÏeno (oblaãno, polojasno, jasno) s trval˘mi sráÏkami (s de‰Èov˘mi, snûhov˘mi pﬁeháÀkami, beze sráÏek)
❍ V pﬁípadû pﬁechodu frontálního rozhraní:
Oãekáváme pﬁechod studené (teplé, okluzní) fronty pﬁes na‰e území od severozápadu
❍ DÛleÏité je upozornûní na nebezpeãné povûtrnostní jevy:
Oãekávají se vydatné sráÏky (bouﬁky, siln˘ nárazov˘ vítr, intenzivní sluneãní svit, oslabená
ozónová vrstva, extrémní teploty)
❍ Stanovení oãekávan˘ch teplot:
Ranní teploty 6 aÏ 2 °C, nejvy‰‰í odpolední 12 aÏ 16 °C
❍ Charakteristika vûtru:
Bude vát slab˘ (mírn˘, siln˘) vítr od severov˘chodu (severu)
Rozbor poãasí musí b˘t souãástí plánování ãinností na pﬁí‰tí den
Zítﬁej‰í poãasí neovlivní plánované ãinnosti (vzhledem k silnému de‰ti nebude moÏné uskuteãnit
terénní ‰etﬁení, apod.), nezapomeÀte si vzít plá‰tûnky …
❍

TEPLOTA VZDUCHU
Teplota je základní a nejfrekventovanûj‰í charakteristikou ovzdu‰í. Jak pﬁíli‰ vysoké, tak i nízké hodnoty pﬁedstavují riziko vzniku nebezpeãn˘ch situací. Za vysok˘ch teplot je to pﬁedev‰ím zv˘‰ená únava,
moÏnost v˘skytu technick˘ch závad (pﬁehﬁátí brzd) apod. Nízké teploty jsou spojeny s v˘skytem ledo131

v˘ch jevÛ na chodnících a vozovkách, námrazou, mlhami aj.
Pﬁi mûﬁení teploty vzduchu je nutné dodrÏovat následující postupy:
❍ Teplota se mûﬁí na meteorologickém teplomûru okamÏitû po otevﬁení dvíﬁek meteorologické budky, aby nedo‰lo k ovlivnûní teploty dechem. Pohled smûﬁuje kolmo ke sloupci rtuti ve v˘‰i jeho
horního konce. Pﬁesnost mûﬁení je na 1 desetinu stupnû celsia – liché desetiny se urãují v poloze
horního sloupce rtuti mezi ryskami, které jsou vyneseny v intervalu dvou desetin, napﬁ. 24,0 – 24,2
– 24,4 – 24,6 – 24,8 – 25,0
❍ Ve veãerním termínu mûﬁení se provádí ãtení maximálních a minimálních teplot. Pﬁi ãtení se drÏí
teplomûry v horizontální poloze, pﬁesnost ãtení je stejná jako v pﬁedchozím pﬁípadû. Minimální
teplota se ãte na konci tyãinky v kapiláﬁe vzdálenûj‰í od baÀky s kapalinou. Po ãtení se teplomûry nastaví a uloÏí zpût do drÏákÛ
❍ Nastavení teplomûru pro maximální teploty se provádí máváním teplomûru uchopeného za jeho
horní ãást v nataÏené ruce tak, aby odstﬁedivá síla stlaãila sloupec na aktuální teplotu
❍ Nastavení teplomûru pro minimální teploty se provede naklonûním teplomûru baÀkou v˘‰e, aÏ se
tyãinka zastaví o konec kapalinového sloupce
❍ Vypoãítá se prÛmûrná denní teplota vzduchu: (t7 + t14 + 2t21) / 4
VLHKOST VZDUCHU
Zv˘‰ená vlhkost vzduchu je spojena s moÏností atmosférick˘ch sráÏek, v˘skytem mlh ãi nízké
oblaãnosti. Navíc za teplot kolem bodu mrazu hrozí akutní nebezpeãí náledí na podchlazen˘ch povr‰ích, zejména mostech nebo v terénních sníÏeninách.
Mûﬁení vlhkosti vzduchu je omezeno na ãtení hodnoty relativní vlhkosti vzduchu na vlasovém
vlhkomûru.
❍ Vlhkost se mûﬁí na vlasovém vlhkomûru v meteorologické budce po ãtení teploty. Stanoví se
s pﬁesností na 1 procento
SMùR A RYCHLOSTI VùTRU
Siln˘ vítr je rovnûÏ velk˘m nebezpeãím pro dopravu. Sledování jeho aktuálního stavu je proto velmi
dÛleÏité. Vítr je schopen strhávat stﬁechy domÛ nebo vûtve stromÛ na projíÏdûjící vozidla, dokáÏe vych˘lit z pﬁímého smûru jedoucí vozidla (zvlá‰tû citlivá jsou jízdní kola a motorky). Je také limitujícím
faktorem v letecké dopravû.
❍ Smûr vûtru se urãí podle polohy vûtrné smûrovky podle 8 základních smûrÛ s pﬁíslu‰n˘mi azimuty ve stupních – S (0), SV (45), V (90), JV (135), J (180), JZ (225), Z (270), SZ (315).
❍ Rychlost vûtru se zmûﬁí ruãním anemometrem v metrech za sekundu. Pro lep‰í pﬁedstavu o rychlosti je moÏn˘ pﬁepoãet na kilometry za hodinu.
5. Urãování dohlednosti
Dohlednost má limitující úãinek na rychlost dopravy a její bezpeãnost. Zvlá‰tû za silné mlhy klesá
dohlednost jen na nûkolik desítek metrÛ. Pak je obtíÏné bezpeãnû pﬁejít pﬁes vozovku a je nezbytné poãítat s nenadál˘m objevením jedoucího vozidla. Nebezpeãí pﬁiná‰í i ostr˘ pﬁechod do prostﬁedí se s ní132

Ïenou viditelností.
❍ Dohlednost zjistíme podle bodÛ s urãenou vzdáleností v km, které lze spatﬁit (kostelní vûÏ,
vrch...). K tomu je vhodné ve tﬁídû k oknu povûsit mapu nebo plán území, které je v dohledu,
se stanoven˘mi vzdálenostmi.
6. Druh a mnoÏství oblaãnosti
Oblaãnost je velmi v˘znamn˘m indikátorem v˘voje poãasí i nebezpeãn˘ch povûtrnostních jevÛ.
Zvlá‰tû nebezpeãnou situaci vytváﬁí pﬁítomnost bouﬁkového mraku – elektrické v˘boje, siln˘ nárazov˘
vítr, pﬁívalové sráÏky. Sledování vyÏaduje ov‰em jistou zku‰enost s urãováním oblaãnosti, a je proto velmi závislá na vyuãujícím.
❍ Rozli‰uje se podle druhu oblaãnosti – slohovitá (stratus-st), kupovitá (cumulus-cu) a bouﬁková
(-cb) a podle v˘‰ky – nízká, stﬁední a vysoká
❍ MnoÏství se stanovuje podle osmin pokrytí oblohy: 0 – jasno, 1–3 skoro jasno, 4 polojasno, 5–7
oblaãno, 8 zataÏeno
7. Druh a intenzita sráÏek
Pozorování se zaznamenává pouze v pﬁípadû v˘skytu sráÏek. Zji‰tûní, zda se jedná o kapalné ãi pevné sráÏky, je jednoduché. V˘znamné je ale sledování intenzity sráÏek a doby jejich v˘skytu. Vydatné sráÏky jsou totiÏ pﬁíãinou povodní, v na‰í republice nejãastûji se vyskytujících pﬁírodních katastrof.
❍ Vût‰inou jsou de‰Èové; podle intenzity urãíme: mrholení – drobounké poãetné kapky, dé‰È, liják
❍ Dále urãujeme snûhové sráÏky, pﬁípadnû zjistíme pravítkem v˘‰ku snûhové pokr˘vky v centimetrech
❍ Vyskytnout se v bouﬁkách mohou ledové sráÏky – kroupy
8. Zaznamenávání neobvykl˘ch povûtrnostních jevÛ
Tyto jevy jsou velmi dÛleÏité a je nezbytné je sledovat v pﬁedpovûdích a v pﬁípadû jejich v˘skytu na nû upozornit a zaznamenat je. Dále je uveden pﬁehled nejãastûji se vyskytujících jevÛ.
❍ Mlha – nejãastûji se vyskytující jev v pﬁechodn˘ch obdobích roku. Dohlednost je sníÏena vlivem
vzdu‰né vlhkosti pod 1 kilometr, v silné mlze pod 200 metrÛ
❍ Bouﬁka – nejãastûji se objevuje v letním období. MÛÏeme zaznamenat poãet bleskÛ, vzdálenost
a doprovodné jevy – poryvy vûtru, kroupy ãi pﬁípadné ‰kody
❍ Vichﬁice mÛÏe doprovázet pﬁechod v˘razného frontálního rozhraní a bouﬁky
❍ Lijáky – sráÏková voda odtéká plo‰nû po povrchu, stoupá hladina vodních tokÛ
❍ Bl˘skavice – elektrické atmosférické v˘boje bez hromÛ
9. Vyhodnocení mûﬁení a pozorování
Tato ãást je nejv˘znamnûj‰í pro správné chápaní vztahu urãitého stavu poãasí a v˘skytu jevÛ omezující nebo ohroÏující dopravu. âasto b˘vá za bezoblaãného teplého poãasí podceÀována nízká ranní teplota, formuje se vûdomí, jaké teploty pﬁíslu‰í rÛzn˘m ãástem roku, ãi pﬁi jaké vlhkosti se objeví mlha atd.
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❍
❍
❍

Porovná se skuteãn˘ prÛbûh poãasí s pﬁedpovûdí z pﬁedchozího dne – teploty, oblaãnost, sráÏky,
pﬁechod fronty atd.
Záznamy se vyznaãí do grafÛ a porovná se aktuální stav s pﬁedchozími dny
V˘voj (od zaãátku t˘dne se ochlazuje a ub˘vá oblaãnosti, vítr naopak zesiluje a stáãí k v˘chodu …) Ïáci v podobû písemné zprávy zhodnotí a pﬁedloÏí spoleãnû se záznamy, vypoãítan˘mi prÛmûry a grafy jako podklad k celkovému hodnocení

Závûr
Zámûrem pﬁedloÏeného návrhu je pﬁimût Ïáky a studenty ke strukturovanému komplexnímu vnímání
a chápání aktuálního stavu atmosféry – poãasí a jejich projevÛ a dopadÛ v dopravû. Jedná se o první stupeÀ na cestû k porozumûní kauzality zmûn poãasí vzhledem k bezpeãnému pohybu ve vnûj‰ím prostﬁedí.. PﬁestoÏe je tato problematika souãástí v˘uky zemûpisu na základních a stﬁedních ‰kolách, bez názorného a soustavného pﬁibliÏování nemÛÏe dosáhnout poÏadovaného efektu.

Záznam meteorologick˘ch mûﬁení a pozorování
PONDùLÍ
07 14 21

ÚTER¯
07 14 21

teplota [°C]
maximální teplota [°C]
minimální teplota [°C]
vlhkost vzduchu [%]
dohlednost [km]
smûr vûtru [ ° ]
rychlost vûtru [m/s]
druh oblaãnosti
v˘‰ka oblaãnosti
druh sráÏek
neobvyklé jevy
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ST¤EDA
07 14 21

âTVRTEK
07 14 21

6. Vzdûlávací oblast: Umûní a kultura
6.1 HUDEBNÍ V¯CHOVA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

❍
❍

❍

❍
❍

vyuÏívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti pﬁi hudebních aktivitách,
uplatÀuje získané pûvecké dovednosti a návyky pﬁi zpûvu i pﬁi mluvním projevu v bûÏném Ïivotû; zpívá dle sv˘ch dispozic intonaãnû ãistû a rytmicky pﬁesnû v jednohlase i vícehlase,
dokáÏe ocenit kvalitní vokální projev druhého,
reprodukuje na základû sv˘ch individuálních hudebních schopností a dovedností rÛzné motivy,
témata i ãásti skladeb, vytváﬁí a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace,
realizuje podle sv˘ch individuálních schopností a dovedností písnû a skladby rÛzn˘ch stylÛ
a ÏánrÛ,
rozpozná nûkteré z tancÛ rÛzn˘ch stylov˘ch období, zvolí vhodn˘ typ hudebnû pohybov˘ch
prvkÛ k poslouchané hudbû a na základû individuálních hudebních schopností a pohybové vyspûlosti pﬁedvede jednoduchou pohybovou vazbu,
orientuje se v proudu znûjící hudby, vnímá uÏité hudebnû v˘razové prostﬁedky a charakteristické
sémantické prvky, chápe jejich v˘znam v hudbû a na základû toho pﬁistupuje k hudebnímu dílu
jako k logicky utváﬁenému celku,
zaﬁadí na základû individuálních schopností a získan˘ch vûdomostí sly‰enou hudbu do stylového
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové pﬁíslu‰nosti s dal‰ími skladbami.
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jin˘mi druhy umûní.

Uãivo
VOKÁLNÍ âINNOSTI
Pûveck˘ a mluvní projev – roz‰iﬁování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostateãnost
a nûkteré zpÛsoby její nápravy, mutace, vícehlas˘ a jednohlas˘ zpûv, deklamace, techniky vokálního projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální vyuÏití pﬁi zpûvu i pﬁi spoleãn˘ch vokálnû instrumentálních
aktivitách;
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v durov˘ch a mollov˘ch tóninách, improvizace jednoduch˘ch hudebních forem;
hudební rytmus – odhalování vzájemn˘ch souvislostí rytmu ﬁeãi a hudby, vyuÏívání rytmick˘ch zákonitostí pﬁi vokálním projevu;
orientace v notovém záznamu vokální skladby – notov˘ zápis jako opora pﬁi realizaci písnû ãi sloÏitûj‰í vokální nebo vokálnû instrumentální skladby;
rozvoj hudebního sluchu a hudební pﬁedstavivosti – reprodukce tónÛ, pﬁevádûní melodií z nezpûvné do zpûvné polohy, zachycování rytmu popﬁípadû i melodie zpívané (hrané) písnû pomocí grafického (notového) záznamu;
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reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a vokální projev ostatních, hledání moÏností nápravy hlasové nedostateãnosti (transpozice melodie, vyuÏití jiné hudební ãinnosti).
INSTRUMENTÁLNÍ âINNOSTI
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivkÛ, témat, písní, jednoduch˘ch skladeb), hra a tvorba doprovodÛ s vyuÏitím nástrojÛ Orffova instrumentáﬁe, keyboardÛ a poãítaãe, nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy);
záznam hudby – noty, notaãní programy (napﬁ. Capella, Finale, Sibelius) a dal‰í zpÛsoby záznamu
hudby;
vyjadﬁování hudebních i nehudebních pﬁedstav a my‰lenek pomocí hudebního nástroje – pﬁedstavy rytmické, melodické, tempové, dynamické, formální;
tvorba doprovodÛ pro hudebnû dramatické projevy.
HUDEBNù POHYBOVÉ âINNOSTI
Pohybov˘ doprovod znûjící hudby – taktování, taneãní kroky, vlastní pohybové ztvárnûní
pohybové vyjádﬁení hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla – pantomima, improvizace;
pohybové reakce na zmûny v proudu znûjící hudby – tempové, dynamické, rytmickometrické,
harmonické;
orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamûtí, reprodukce pohybÛ provádûn˘ch pﬁi tanci ãi pohybov˘ch hrách.
POSLECHOVÉ âINNOSTI
Orientace v hudebním prostoru a anal˘za hudební skladby – postihování hudebnû v˘razov˘ch
prostﬁedkÛ, v˘znamné sémantické prvky uÏité ve skladbû (zvukomalba, du‰emalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich v˘znam pro pochopení hudebního díla;
hudební dílo a její autor – hudební skladba v kontextu s jin˘mi hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, Ïivotem autora, vlastními zku‰enostmi (inspirace, epigonství, k˘ã, módnost a modernost,
stylová provázanost);
hudební styly a Ïánry – chápání jejich funkcí vzhledem k Ïivotu jedince i spoleãnosti, kulturním tradicím a zvykÛm;
interpretace znûjící hudby – slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové zaﬁazení
apod.), vytváﬁení vlastní soudÛ a preferencí.
Dopravní v˘chova v hudební v˘chovû
Vzdûlávací oblast umoÏÀuje jiné neÏ pouze racionální poznávání svûta a odráÏí nezastupitelnou souãást lidské existence – umûní a kulturu. Kulturu jako procesy a v˘sledky duchovní ãinnosti umoÏÀující
chápat kontinuitu promûn historické zku‰enosti, v níÏ dochází k socializaci jedince a jeho projekci do
spoleãenské existence, jako neoddûlitelnou souãást kaÏdodenního Ïivota (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umûní jako proces specifického poznání a dorozumívání, v nûmÏ vznikají informace
o vnûj‰ím i vnitﬁním svûtû a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdûlovat jin˘mi neÏ
umûleck˘mi prostﬁedky.
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Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stupy RVP: Ïák
❍ konfrontuje znûjící skladbu s dal‰ími skladbami z hlediska jejich funkce, stylu a Ïánru
❍ tvoﬁí na základû sv˘ch hudebních schopností jednoduchá aranÏmá, elementární kompozice
a improvizace
❍ vyhledává a v‰ímá si souvislostí mezi hudbou a jin˘mi druhy umûní a rozpoznává vliv kontextu
na zpÛsoby jejího utváﬁení
·kolní v˘stupy: Ïák
Aktivnû se zapojuje do hudebních aktivit.
Tvoﬁí na základû sv˘ch hudebních schopností a dovedností jednoduchá aranÏmá.
Podle barvy a v˘‰ky tónu dovede sluchovû rozli‰it rÛzné hudební i mimohudební útvary.
Rytmus ﬁeãi a hudební rytmus vyuÏívá pro improvizaci – práci s textem, hru na elementární
nástroje.
● Pﬁi pohybovém projevu získává orientaci v prostoru, dochází ke koordinace s hudbou.
● Pﬁijímá a interpretuje hudbu podle individuálního zájmu a zamûﬁení.
● Pﬁi elementárním komponování porovnává a ovûﬁuje si „relativnû nové“ s realitou.
●
●
●
●

Uãivo:
Vzdûlávací oblast obsahuje mnoho poloÏek. Pro dané téma jsou vybrány pouze námûty, které lze
funkãnû propojit s implementací dopravní v˘chovy do RVP
Vyjadﬁování hudebních i nehudebních pﬁedstav a my‰lenek pomocí hudebního nástroje
(hluk, souzvuk, harmonie, dynamika, tempo, agogika – spoleãnost, zpÛsob Ïivota, doprava …)
Pohybové reakce na zmûny v proudu znûjící hudby
(orientace v prostoru, osvojování si pohybov˘ch schémat, respektování se navzájem, reakce v souladu se znûjící hudbou, dodrÏování pravidel – paralela s jízdou vpravo, chÛzí vlevo …)
Orientace v prostoru – pamûtné uchování a reprodukce pohybÛ provádûn˘ch pﬁi tanci ãi pohybov˘ch
hrách (pohybové hry zamûﬁené na rozvoj rytmick˘ch dovedností v souvislosti s tempem a dynamikou)
Postihování hudebnû v˘razov˘ch prostﬁedkÛ a struktury hudebního díla (práce s motivem, hudební
vûta, hlavní a vedlej‰í téma – jejich vztah a podﬁízenost, grafick˘ zápis skladby, napﬁ. rondo)
Sémantické prvky – zvukomalba… (napﬁ. zvukomalebné vyjádﬁení jízdy vlakem v díle A. Dvoﬁáka:
Humoreska)
Hudební skladba v kontextu s jin˘mi hudebními i nehudebními prvky (zámûr autora, vyjádﬁení mimohudební reality)
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Chápání funkce hudby ve vztahu k Ïivotu jedince i spoleãnosti (sdûlení osobního proÏitku, vyjádﬁení
mimohudební reality – napﬁ. práce se skladbou A. Honeggera: Pacifik 231 vyjadﬁující obdiv nad lokomotivou, zázrakem techniky)

Metodick˘ prÛvodce k hodinû hudební v˘chovy - R O N D O
Cílem je seznámení s hudební formou r o n d o. Hudební forma je zaloÏená na návratu hlavní hudební
my‰lenky, která se stﬁídá s odli‰n˘mi hudebními my‰lenkami.
Dûtem lze hudební formu pﬁiblíÏit v propojení s písní Pûjme píseÀ dokola, která pﬁedstavuje hlavní
téma. Písniãky, kter˘mi vstupujeme do kruhu, znamenají vedlej‰í (odli‰né) my‰lenky.
Tuto hudební formu lze také vysvûtlit na principu kruhového objezdu:
Kruhov˘ objezd – pﬁedstavuje hlavní téma – A, vedlej‰í my‰lenky (mezivûty) B, C, D jsou silnice ústící do kruhového objezdu.
Na tomto pﬁíkladu lze ukázat, Ïe stejnû tak jako hudba má svá pravidla, která v daném slohovém období hudební skladatelé dodrÏovali, tak i ãlovûk ve spoleãnosti musí respektovat pravidla daná zákony.
Koncert C dur pro klavír a orchestr
Ludwig van Beethoven nav‰tívil nûkolikrát i Prahu. Bydlel na Malé Stranû. Zde se v roce 1798 pﬁedstavil i jako klavírní virtuóz pﬁi provedení svého klavírního koncertu. Tﬁetí vûta koncertu je psána rondovou formou.
Hlavní rondové téma zazní nejprve v sólovém klavíru, potom je pﬁebírá cel˘ orchestr.
Vedlej‰í my‰lenky mají odli‰n˘ charakter (B – je melodiãtûj‰í, C – je uvedena v mollové tóninû). Pﬁed
posledním návratem hlavní my‰lenky zazní kadence.
Kadence – ãást skladby, kdy sólista pokraãuje sám. Tato ãást je velmi technicky nároãná, obsahuje
obtíÏné pasáÏe, pﬁi nichÏ sólista pﬁedvede svoji virtuozitu.
RONDO

Ludwig van Beethoven

Rodn˘ dÛm v Bonnu
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Pamûtní deska v Praze

Ludwig van Beethoven
1770–1827
Koncert C dur pro klavír a orchestr – 3. vûta Rondo

A - hlavní téma (my‰lenka)

Rytmick˘ zápis – doplÀ, vytleskej:

B – vedlej‰í my‰lenka (mezivûta, epizoda)

Rondo – hudební forma zaloÏená na opakovaném návratu hlavní my‰lenky, která se stﬁídá s jin˘mi
(odli‰n˘mi) hudebními my‰lenkami (mezivûtami). Základní schéma je A-B-A-C-A.
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6.2 V¯TVARNÁ V¯CHOVA
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍

❍
❍

❍
❍
❍
❍

❍

vybírá, vytváﬁí a pojmenovává co nej‰ir‰í ‰kálu prvkÛ vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení a jejich vztahÛ; uplatÀuje je pro vyjádﬁení vlastních zku‰eností, vjemÛ, pﬁedstav a poznatkÛ; variuje rÛzné
vlastnosti prvkÛ a jejich vztahÛ pro získání osobit˘ch v˘sledkÛ;
uÏívá vizuálnû obrazná vyjádﬁení k zaznamenání vizuálních zku‰eností, zku‰eností získan˘ch
ostatními smysly a k zaznamenání podnûtÛ z pﬁedstav a fantazie;
uÏívá prostﬁedky pro zachycení jevÛ a procesÛ v promûnách a vztazích; k tvorbû uÏívá nûkteré metody uplatÀované v souãasném v˘tvarném umûní a digitálních médiích – poãítaãová grafika, fotografie, video, animace;
vybírá, kombinuje a vytváﬁí prostﬁedky pro vlastní osobité vyjádﬁení; porovnává a hodnotí jeho
úãinky s úãinky jiÏ existujících i bûÏnû uÏívan˘ch vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení;
rozli‰í pÛsobení vizuálnû obrazného vyjádﬁení v rovinû smyslového úãinku, v rovinû subjektivního úãinku a v rovinû sociálnû utváﬁeného i symbolického obsahu;
interpretuje umûlecká vizuálnû obrazná vyjádﬁení souãasnosti i minulosti; vychází pﬁi tom ze
sv˘ch znalostí historick˘ch souvislostí i z osobních zku‰eností a proÏitkÛ;
porovnává na konkrétních pﬁíkladech rÛzné interpretace vizuálnû obrazného vyjádﬁení; vysvûtluje
své postoje k nim s vûdomím osobní, spoleãenské a kulturní podmínûnosti sv˘ch hodnotov˘ch
soudÛ;
ovûﬁuje komunikaãní úãinky vybran˘ch, upraven˘ch ãi samostatnû vytvoﬁen˘ch vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci.

Uãivo:
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
Prvky vizuálnû obrazného vyjádﬁení – linie, tvary, objemy, svûtlostní a barevné kvality, textury; vztahy a uspoﬁádání prvkÛ v plo‰e, objemu, prostoru a v ãasovém prÛbûhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické promûny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálnû obrazném vyjádﬁení
uspoﬁádání objektÛ do celkÛ v plo‰e, objemu, prostoru a ãasovém prÛbûhu – vyjádﬁení vztahÛ, pohybu a promûn uvnitﬁ a mezi objekty (lineární, svûtlostní, barevné, plastické a prostorové prostﬁedky
a prostﬁedky vyjadﬁující ãasov˘ prÛbûh) ve statickém i dynamické vyjádﬁení;
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vûdomé vnímání a uplatnûní mimovizuálních podnûtÛ pﬁi vlastní tvorbû; reflexe ostatních umûleck˘ch druhÛ (hudebních, dramatick˘ch);
smyslové úãinky vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení – umûlecká v˘tvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; v˘bûr, kombinace a variace ve vlastní tvorbû.
UPLAT≈OVÁNÍ SUBJEKTIVITY
Prostﬁedky pro vyjádﬁení emocí, pocitÛ, nálad, fantazie, pﬁedstav a osobních zku‰eností – manipulace s objekty, pohyb tûla a jeho umístûní v prostoru, akãní tvar malby a kresby, uspoﬁádání prostoru, celku vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení a vyjádﬁení promûn; v˘bûr, uplatnûní a interpretace
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typy vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení – hraãky, objekty, ilustrace textÛ, volná malba, skulptura, plastika, animovan˘ film, comics, fotografie, elektronick˘ obraz, reklama, vizualizované dramatické akce, komunikaãní grafika; rozli‰ení, v˘bûr a uplatnûní pro vlastní tvÛrãí zámûry;
pﬁístupy k vizuálnû obrazn˘m vyjádﬁením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, zaloÏená na smyslovém vnímání, racionálnû
konstruktivní, expresivní); reflexe a vûdomé uplatnûní pﬁi vlastních tvÛrãích ãinnostech.
OVù¤OVÁNÍ KOMUNIKAâNÍCH ÚâINKÒ
Osobní postoj v komunikaci – jeho utváﬁení a zdÛvodÀování; dÛvody vzniku odli‰n˘ch interpretací
vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení (samostatnû vytvoﬁen˘ch a pﬁejat˘ch), kritéria jejich porovnávání, jejich
zdÛvodÀování;
komunikaãní obsah vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení – utváﬁení a uplatnûní komunikaãního obsahu; vysvûtlování a obhajoba v˘sledkÛ tvorby s respektováním zámûru autora; prezentace ve veﬁejném prostoru, mediální prezentace;
promûny komunikaãního obsahu – zámûry tvorby a promûny obsahu vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení
vlastních dûl i dûl v˘tvarného umûní; historické, sociální a kulturní souvislosti.

Dopravní v˘chova ve v˘tvarné v˘chovû
Obsahová struktura pro zpracování tematiky:
1) Charakteristika vzdûlávací oblasti, popﬁípadû vzdûlávacího oboru, je-li souãástí vzdûlávací
oblasti více oborÛ ve vztahu k dopravní v˘chovû.
2) V˘bûr v˘stupÛ RVP, které se vztahují k problematice dopravní v˘chovy.
3) Z v˘stupÛ RVP pojmenovat v˘stupy pro ‰kolní vzdûlávací program.
4) Vymezit uãivo vzdûlávacího oboru s vazbou na dopravní v˘chovu.
5) Konkrétní hry, pomÛcky, metody, strategie, podnûty…..
I. Charakteristika vzdûlávací oblasti ve vztahu k dopravní v˘chovû
Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe dopravní v˘chova nemá s kulturou nic spoleãného. Ov‰em zamyslíme-li se nad vztahem obou oborÛ dÛkladnûji, zjistíme, Ïe obû oblasti spojují dva principy, a to prostorovost (vnímání a obydlování prostoru) a ﬁád. Dopravní síÈ a ve‰keré komunikace, aÈ uÏ ve mûstech,
obcích nebo pﬁímo v krajinû, jsou spojeny s lidsk˘m utváﬁením míst, a tedy také s kulturou (odpovídá tomu pÛvodní etymologick˘ v˘znam slova kultura – vzdûlávání pÛdy, kultivování). Má-li dítû nebo student
poznat urãit˘ dopravní systém, vstﬁebat jeho pravidla a zaãít se jimi ﬁídit, je tﬁeba si uvûdomit, Ïe by to
v‰e nemûl poznávat pouze v abstraktní podobû studiem nûjak˘ch pﬁíruãek nebo provádûním cviãení mimo praktick˘ terén. Lidé si odedávna tvoﬁili stezky, po nichÏ se pﬁepravovali z místa na místo. Tyto stezky reflektovaly pﬁirozenou podobu utváﬁení krajiny. To stejné se sice nedá ﬁíci o souãasném dopravním
systému, ov‰em na druhé stranû je tﬁeba brát v úvahu, Ïe ﬁada dne‰ních komunikací se nachází na místech právû tûch star˘ch cest. Souãasn˘ ãlovûk sice uÏ není poutníkem, ale spí‰e chodcem nebo ﬁidiãem
motorového vozidla, ale úãely jeho cest – pﬁemísÈování se z místa na místo – mohou b˘t stejné jako v minulosti. Tímto úãelem mÛÏe b˘t poznání nového místa, náv‰tûvy pﬁíbuzn˘ch nebo pﬁátel. Chce se po
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sv˘ch cestách pohybovat rychle a bezpeãnû – i to je stejné jako v minulosti. Stále se zvy‰ující rychlost
chÛze ãi jízdy dopravním prostﬁedkem nûkteré vûci pﬁi cestování zjednodu‰uje, ov‰em za cenu toho, Ïe
je ohroÏen úrazem ãi dokonce ztrátou Ïivota. V praxi dopravního provozu tedy dochází k jakémusi stavu latentního ohroÏení, kterému je moÏno zabránit nejlépe jiÏ ranou v˘chovou ke znalosti a ovládání dopravních pravidel a následnou opatrností pﬁi jejich provozování. Celá oblast vizuální kultury nepﬁímo
s dopravní v˘chovou souvisí a to tak, Ïe ãlovûk se od raného dûtství uãí vnímat vizuální znaky, rozli‰ovat je a pﬁisuzovat jim urãité v˘znamy. Chce-li se stát uÏivatelem komunikací, musí se pak nauãit urãit˘
ustálen˘ systém znakÛ a pﬁiﬁadit jim v praxi urãit˘ zpÛsob praktického chování. V tomto smyslu je v˘tvarná v˘chova jist˘m pﬁedstupnûm v˘chovné práce s vizuálními znakov˘mi systémy a je tedy pro pozdûji rozvíjenou dopravní v˘chovu nepostradatelná.

II. V˘bûr v˘stupÛ RVP, které se vztahují k problematice dopravní v˘chovy
Rozpoznávání prvkÛ vizuálnû-obrazného vyjádﬁení
Jakkoliv se mÛÏe zdát, Ïe dopravní v˘chova pﬁímo s v˘tvarnou v˘chovou nesouvisí, je tﬁeba si v‰imnout povahy obou v˘chov v jejich základních projevech a pak mÛÏeme objevit nûkteré spoleãné rysy
v elementárních cílech, které si obû v˘chovy kladou za úkol splnit. Rozvíjení vnímání – senzibility v‰emi dostupn˘mi prostﬁedky je napﬁíklad prvním spoleãn˘m cílem obou pﬁedmûtÛ. Cviãení zamûﬁená na
vnímání jsou pﬁedpokladem rozpoznávání jednotliv˘ch elementÛ. ZpÛsoby vnímání souãasného dítûte,
ale i dospûlého ãlovûka jsou poznamenány autodidaktikou uãení se rozpoznávání jednotliv˘ch elementÛ
vizuální komunikace (toto uãení zaãíná uÏ v pﬁed‰kolní v˘chovû a je ve svém v˘voji poznamenáno mnoha faktory dan˘mi vrozen˘mi dispozicemi – vizuální a charakterov˘ typ dítûte, psychické rozpoloÏení,
stadium v˘voje grafick˘ch schopností). Vnímání, rozpoznávání a pojmenovávání prvkÛ vizuálnû-obrazného vyjádﬁení je tedy základem v˘chovy jako takové a nejenom v˘chovy v˘tvarné. V dopravní v˘chovû je vizuální inteligence a schopnost vizuální komunikace a orientace nutná. Nelze si napﬁíklad pﬁedstavit, Ïe by se v dopravním systému pohyboval ãlovûk, kter˘ by si pletl tvary a barvy. Takov˘ jedinec
(mÛÏe to b˘t tﬁeba ãlovûk handicapovan˘) je odsouzen˘ k tomu, aby mûl doprovod. V˘znamnou roli pﬁi
vizuální orientaci v prostoru sehrává samozﬁejmû zrak, ale i jiné smysly je tﬁeba rozvíjet. V tomto smûru by byla v˘tvarná v˘chova jak˘msi pﬁedstupnûm dopravní v˘chovy, tato by pak mohla ve sv˘ch programech s dovednostmi nabyt˘mi prostﬁednictvím v˘tvarn˘ch ãinností poãítat. Z pﬁíprav na ﬁidiãské
oprávnûní jasnû vypl˘vá, Ïe ﬁídit motorové vozidlo napﬁíklad nemÛÏe ãlovûk barvoslep˘. Barvoslepost
v plném rozsahu se objevuje pouze ojedinûle, ale její skryté projevy je moÏno rozeznat právû pﬁi v˘tvarn˘ch ãinnostech. Pomocí v˘tvarn˘ch aktivit je také moÏno rozvíjet i jiné vizuální schopnosti neÏ pouze
cit pro barvy. Lze pûstovat tzv. eidetickou pamûÈ – Ïák nebo student si zapamatuje urãit˘ obraz a je schopen jej kreslíﬁsky, malíﬁsky nebo prostorovû reprodukovat. Pro dopravní v˘chovu to mÛÏe b˘t uÏiteãné
napﬁíklad tak, Ïe podobn˘m zpÛsobem Ïák dovede nakreslit mapu nebo plánek, podle kterého se lehce
zorientuje v prostoru.
Projevy vlastní Ïivotní zku‰enosti
Z problematiky vztahující se k projevÛm vlastní Ïivotní zku‰enosti by mohlo b˘t spoleãné obûma v˘chovám zam˘‰lení se nad metodami pûstování vlastního úsudku. Úsudek je v obou v˘chovách rozvíjen
samozﬁejmû ponûkud jin˘mi zpÛsoby. Zatímco v dopravní v˘chovû je tﬁeba se zamûﬁovat na rychlé, byst142

ré posuzování situací na ulici nebo na jin˘ch komunikacích, ve v˘tvarné v˘chovû jde spí‰e o pûstování
usuzování pozvolného a uváÏlivého. Jakákoliv forma rozvoje reflexe vlastní Ïivotní zku‰enosti je v‰ak
pﬁípravou pro utváﬁení schopnosti zhodnocování dané situace a rychlého rozhodování. Ve v˘tvarné v˘chovû se napﬁíklad pûstuje tzv. „interpretace obrazu“. Îáci se uãí pozorovat dûní na obraze a charakterizují situaci pﬁedstavovanou urãitou kompozicí. Hodnotí mimo jiné jednání postav a jejich zámûry, odhadují prostorové uspoﬁádání jednotliv˘ch prvkÛ kompozice a pozorují jeho pﬁípadn˘ v˘voj, coÏ se t˘ká
vzniku obrazu. To v‰e se jim mÛÏe hodit i v dopravní v˘chovû, kde je napﬁíklad orientace v prostorovém
uspoﬁádání nutn˘m pﬁedpokladem správného vyhodnocování a zvládání situace.
Interpretace vizuálnû-obrazn˘ch vyjádﬁení
Pﬁesto v‰ak ve zpÛsobu interpretace vizuálnû vníman˘ch jevÛ v dopravní v˘chovû musíme b˘t obezﬁetní a opatrní a nelze zde danou situaci hodnotit zcela stejnû jako ve v˘tvarné v˘chovû. Pﬁedev‰ím nelze tuto interpretaci, podobnû jako je tomu ve v˘tvarné v˘chovû, ztotoÏÀovat s imaginací. Ta je v dopravní
v˘chovû neÏádoucí. Orientace v dopravû vyÏaduje jasn˘ úsudek a logická ﬁe‰ení situací. Pozorovací
schopnosti rozvinuté ve v˘tvarné interpretaci v‰ak mohou b˘t i v dopravní v˘chovû uÏiteãné.
Zapojení obsahu vizuálnû obrazn˘ch vyjádﬁení do komunikace
Samotn˘ systém dopravních znaãek je obrazn˘m vyjádﬁení a také gesta vykonávaná napﬁíklad pﬁi
osobním ﬁízení dopravní situace jsou performativnû-obrazná. V tomto smyslu je tedy komunikace v dopravní v˘chovû více obrazná neÏ verbální, a tudíÏ s v˘tvarnou v˘chovou propojená.
Pojmenování prvkÛ vizuálnû-obrazn˘ch vyjádﬁení
Od raného dûtství se dítû uãí uÏ v rámci pﬁed‰kolní v˘tvarné v˘chovy pojmenovávat prvky vizuálnûobrazn˘ch vyjádﬁení. Tato pojmenování pak uÏívá bûÏnû i v dopravní v˘chovû (trojúhelník, kruh, ãára
atd.). Archetypální v˘tvarn˘ pÛvod tûchto prvkÛ je pak základem v˘znamÛ urãit˘ch tvarÛ a barev i v dopravní v˘chovû (napﬁíklad archetyp trojúhelníku vyjadﬁuje nestabilitu a jako dopravní znaãení pak znamená varování atd.)
UÏívání a kombinace prvkÛ vizuálnû-obrazn˘ch vyjádﬁení
Jednotlivé prvky vizuálnû-obrazn˘ch vyjádﬁení jsou v‰ak ãasto ve v˘tvarné v˘chovû vnímány v urãit˘ch souvislostech, coÏ rozvíjí smysl pro kontexty vnímání. I tato zpÛsobilost mÛÏe b˘t pozdûji v dopravní v˘chovû zuÏitkována.
Porovnání rÛzn˘ch interpretací vizuálnû-obrazného vyjádﬁení
V‰echny v˘‰e zmínûné zku‰enosti rozvíjené v˘tvarnou v˘chovou jsou pﬁedpokladem rozvoje komparativní schopnosti, která je základem svobodného a zodpovûdného rozhodování.
Nalézání prostﬁedkÛ komunikace v sociálních vztazích
V˘tvarná v˘chova nesmûﬁuje pouze k sebevyjadﬁování – to je stejnû hodnotn˘m cílem jako rozvíjení
sociálních vztahÛ. Navazování kontaktÛ mezi jedinci i ve skupinû je ãast˘m námûtem v˘tvarn˘ch prací.
Dopravní systém je rovnûÏ odrazem komunikace a sociability. Chování jednotlivcÛ v dopravû odráÏí pﬁímo vztahy ve spoleãnosti, a tak lze napﬁíklad rozli‰ovat urãit˘ styl chování v dopravních systémech u jednotliv˘ch národností dle jejich povahy, podobnû jako je tomu v umûní. I tûchto vûcí si je tﬁeba v‰ímat
v obou v˘chovách.
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Uãivo ve v˘tvarné v˘chovû je rozdûleno do níÏe uveden˘ch kategorií. V dal‰í ãásti textu u kaÏdé kategorie upozorníme na urãité vazby uãiva ve v˘tvarné v˘chovû na problematiku dopravní v˘chovy.
A/ Rozvíjení smyslové citlivosti
Tato ãást uãiva je zamûﬁena na explorativní ãinnosti, pﬁi kter˘ch jsou prozkoumávány jisté zpÛsoby
vnímání. Pro dopravní v˘chovu by mohly b˘t uÏiteãné takové ãinnosti, které jsou zamûﬁeny na bystﬁení
zraku, cviãení rozli‰ování vizuálních vjemÛ a na rozvoj vnímání prostoru.
B/ UplatÀování subjektivity
Subjektivita je ve v˘tvarné v˘chovû jedním z dÛleÏit˘ch fenoménÛ. Je podmínkou sdûlné tvorby.
V dopravní v˘chovû by v‰ak mohla b˘t na obtíÏ. Îáci se zde totiÏ musí uãit objektivnímu posuzování situací. V tomto smyslu by ve v˘tvarné v˘chovû rozvíjená subjektivita mohla vûci dopravní v˘chovy spí‰e u‰kodit. Je v‰ak velmi dobré, je-li subjektivita ve v˘tvarné v˘chovû pûstována, vûdût nûco o její podobû a dokázat ji rozli‰it od objektivních pozorování a hodnocení.
C/ Ovûﬁování komunikaãních úãinkÛ
Tato ãást uãiva v˘tvarné v˘chovy bude zﬁejmû pro dopravní v˘chovu velmi podnûtná. Existují v˘tvarné ãinnosti, které pﬁímo rozvíjejí dvoustrannou komunikaci (akce a reakce mezi dvûma jedinci) nebo i vícedimenzionální komunikaci (komunikace ve skupinû). Také úãastníci dopravního systému se sice ﬁídí obecn˘mi pravidly, ale ve skuteãnosti jsou to lidé s rozdíln˘mi povahami a s tímto faktem je tﬁeba také poãítat. Reakce jednoho ãlovûka na akci jiného má ve vyhrocen˘ch situacích vyhrocenou povahu. Je tedy moÏné pﬁevést jistou zku‰enost z v˘tvarné v˘chovy do ﬁe‰ení dopravních situací (pûstování
intuice, empatie, ohleduplnosti, vstﬁícnosti atd.).
Konkrétní hry, pomÛcky, metody, strategie, podnûty, …
Pﬁíklady:
V˘tvarné hry zamûﬁené na rozvoj senzibility
Rozvíjení barevné senzibility
Hra spoãívá v pﬁípravû barevn˘ch ploch a jejich pouÏití v rozdíln˘ch barvách. Úkol zní jednodu‰e:
Pomaluj vût‰í kusy papíru rÛzn˘mi barvami a pak z tûchto barevn˘ch papírÛ vystﬁihni tvary podle toho,
jak cítí‰ urãitou barvu. Ve skupinû pak vytvoﬁte vût‰í kompozici ze vznikl˘ch barevn˘ch nepravideln˘ch
ploch a umístûte ji na stûnu, zem, ãi na trávník do exteriéru ‰koly. Pozorujte tuto kompozici a zkuste se
pobavit o symbolice barev, o jejím historickém v˘voji. Vztáhnûte symbolické v˘znamy barev k praxi dopravní v˘chovy (ãervená – varovn˘ signál apod.)
Rozvíjení vizuálního postﬁehu
Hra je zaloÏená na pozorování fotografie. Îáci nejprve popisují celou situaci na fotografii – snaÏí se
pﬁedpovûdût v˘voj zobrazené situace. Pak fotografii rozstﬁíhají a prostﬁednictvím koláÏe budoucí v˘voj
situace znázorní. Pro dopravní v˘chovu to mÛÏe b˘t pouãné z hlediska rozvoje empatického hodnocení
situace na komunikacích.
Dokreslen˘ film
Îáci pozorují krátk˘ film. Ten je v nûjaké vyhrocené situaci zastaven a Ïáci malují nebo animují kompozici, kterou utváﬁejí jako vizi pokraãování pﬁeru‰ené situace. Následuje rozhovor o jin˘ch moÏn˘ch v˘vojích dané situace, o jednání a povaze aktérÛ filmu. âinnost je zakonãena spoleãnou v˘stavou prací
a diskuzí o moÏn˘ch v˘vojov˘ch peripetiích znázornûn˘ch na obraze.
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UplatÀování subjektivity
Grafická reflexe nehody
Pozorování dopravní nehody na videu (s vynecháním jak˘chkoliv drastick˘ch zábûrÛ). Vyprávûní
o jejím prÛbûhu a následné zachycení nehody kresbou. Kresba mÛÏe mít nejrÛznûj‰í podoby – lze vyuÏít objektivní lineární kresbu, expresívní kresbu ‰rafurou, kombinované kreslíﬁské techniky, lavírovanou
kresbu (tu‰ová kresba rozm˘vaná vodou). Smyslem tûchto kreseb je zachytit podrobnosti nebo celkovou
atmosféru nehody a tak varovat pﬁed jejími pﬁíãinami a následky.
Osobní komiks
Smyslem komiksu – kresby nebo malby v jednotliv˘ch polích – je zachytit prÛbûh dopravní situace
a jejího v˘voje. Komiks se takto mÛÏe stát pﬁím˘m nástrojem dopravní v˘chovy.
Domalovaná fotografie
ÎákÛm je poskytnuta fotografie nûjaké dopravní situace, kde je naznaãena konfliktní situace, na kterou je tﬁeba reagovat. Reakce je pak provedena pﬁím˘m v˘tvarn˘m zásahem – koláÏí, malbou nebo kresbou. Tato reakce je odrazem pﬁedstavy Ïáka, jak by se dopravní situace mohla vyvíjet.
Ovûﬁování komunikaãních úãinkÛ
Kresba jako dialog
Zadání úkolu zní: Jste úãastníci takové a takové dopravní situace. Nakreslete sami sebe a se sv˘m kolegou zkuste komunikovat prostﬁednictvím kresby. Kresbou rozviÀte dialog mezi obûma partnery.
Kresbou zachyÈte vyﬁe‰ení dopravní situace.
Malba jako reakce
Gestická malba je jedním z nejzajímavûj‰ích v˘tvarn˘ch vyjadﬁovacích prostﬁedkÛ. Co se t˘ká zobrazování dopravních situací pomocí gestické malby, slouÏí pﬁedev‰ím jako odreagování a vyjadﬁování
emocí.
Komunikaãní pole – prostorová tvorba
V rámci spolupráce v˘tvarné a dopravní v˘chovy lze vytváﬁet také prostorové objekty nebo instalace. MoÏnosti materiálov˘ch objektÛ ãi instalací jsou prakticky neomezené. Z v˘tvarn˘ch i nev˘tvarn˘ch
materiálÛ lze vytváﬁet celá mûsta, ãtvrti nebo jakési makety komunikací v krajinû. Dûti se pﬁitom pobaví i pouãí o komponování komunikací v rÛzn˘ch prostorech.
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7. Vzdûlávací oblast: âlovûk a zdraví
7.1 V¯CHOVA KE ZDRAVÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍

respektuje pﬁijatá pravidla souÏití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací a kooperací
pﬁispívá k utváﬁení dobr˘ch mezilidsk˘ch vztahÛ v ‰ir‰ím spoleãenství (v rodinû, komunitû);
vysvûtlí role ãlenÛ komunity (rodiny, tﬁídy, spolku) a uvede pﬁíklady pozitivního a negativního
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostﬁedí);
z hlediska prospû‰nosti zdraví vysvûtlí na pﬁíkladech pﬁímé souvislosti mezi tûlesn˘m, du‰evním
a sociálním zdravím;
vysvûtlí vztah mezi uspokojováním základních lidsk˘ch potﬁeb a hodnotou zdraví;
posoudí rÛzné zpÛsoby chování lidí z hlediska odpovûdnosti za vlastní zdraví i zdraví druh˘ch
a vyvozuje z nich osobní odpovûdnost ve prospûch aktivní podpory zdraví;
usiluje v rámci sv˘ch moÏností a zku‰eností o aktivní podporu zdraví;
vyjádﬁí vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o nûm v kruhu vrstevníkÛ, rodiny i v nejbliÏ‰ím okolí;
dává do souvislostí sloÏení stravy a zpÛsob stravování s rozvojem civilizaãních nemocí a v rámci
sv˘ch moÏností uplatÀuje zdravé stravovací návyky;
uplatÀuje osvojené preventivní zpÛsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s bûÏn˘mi,
pﬁenosn˘mi, civilizaãními a jin˘mi chorobami; svûﬁí se se zdravotním problémem a v pﬁípadû
potﬁeby vyhledá odbornou pomoc;
projevuje odpovûdn˘ vztah k sobû samému, k vlastnímu dospívání a pravidlÛm zdravého Ïivotního stylu; dobrovolnû se podílí na programech podpory zdraví v rámci ‰koly a obce;
samostatnû vyuÏívá osvojené kompenzaãní a relaxaãní techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, pﬁekonávání únavy a pﬁedcházení stresov˘m situacím;
optimálnû reaguje na fyziologické zmûny v období dospívání a kultivovanû se chová k opaãnému
pohlaví;
v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a Ïivotními cíli mlad˘ch lidí pﬁijímá odpovûdnost za
bezpeãné sexuální chování;
dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuÏíváním návykov˘ch látek
a Ïivotní perspektivu mladého ãlovûka; uplatÀuje osvojené sociální dovednosti a modely chování
pﬁi kontaktu se sociálnû patologick˘mi jevy ve ‰kole i mimo ni; v pﬁípadû potﬁeby vyhledá odbornou pomoc sobû nebo druh˘m;
vyhodnotí na základû sv˘ch znalostí a zku‰eností moÏn˘ manipulativní vliv vrstevníkÛ, médií,
sekt; uplatÀuje osvojené dovednosti komunikaãní obrany proti manipulaci a agresi;
projevuje odpovûdné chování v situacích ohroÏení zdraví, osobního bezpeãí, pﬁi mimoﬁádn˘ch
událostech; v pﬁípadû potﬁeby poskytne adekvátní první pomoc.
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Uãivo:
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUÎITÍ
Vztahy ve dvojici – kamarádství, pﬁátelství, láska, partnerské vztahy, manÏelství a rodiãovství; vztahy a pravidla souÏití v prostﬁedí komunity – rodina, ‰kola, vrstevnická skupina, obec, spolek.
ZMùNY V ÎIVOTù âLOVùKA A JEJICH REFLEXE
Dûtství, puberta, dospívání – tûlesné, du‰evní a spoleãenské zmûny; sexuální dospívání a reprodukãní zdraví – pﬁedãasná sexuální zku‰enost; tûhotenství a rodiãovství mladistv˘ch; poruchy pohlavní
identity.
ZDRAV¯ ZPÒSOB ÎIVOTA A PÉâE O ZDRAVÍ
V˘Ïiva a zdraví – zásady zdravého stravování, vliv Ïivotních podmínek a zpÛsobu stravování na zdraví; poruchy pﬁíjmu potravy; tûlesná a du‰evní hygiena – zásady osobní, intimní a du‰evní hygieny, otuÏování, v˘znam pohybu pro zdraví; reÏim dne; ochrana pﬁed pﬁenosn˘mi i nepﬁenosn˘mi chorobami,
chronick˘m onemocnûním a úrazy – bezpeãné zpÛsoby chování (nemoci pﬁenosné pohlavním stykem,
HIV/AIDS, hepatitidy); preventivní a lékaﬁská péãe; odpovûdné chování v situacích úrazu a Ïivot ohroÏujících stavÛ (úrazy v domácnosti, pﬁi sportu, na pracovi‰ti, v dopravû).
RIZIKA OHROÎUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzaãní, relaxaãní a regeneraãní techniky k pﬁekonávání únavy,
stresov˘ch reakcí a k posilování du‰evní odolnosti; civilizaãní choroby – zdravotní rizika, preventivní
a lékaﬁská péãe; auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika zneuÏívání návypatologického
hráãství, práce s poãítaãem; návykové látky (bezpeãnost v dopravû, trestná ãinnost, dopink ve sportu);
skryté formy a stupnû individuálního násilí a zneuÏívání, sexuální kriminalita – ‰ikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneuÏívání dûtí; komunikace se sluÏbami odborné pomoci;
bezpeãné chování – komunikace s vrstevníky a neznám˘mi lidmi, pohyb v rizikovém prostﬁedí, pﬁítomnost v konfliktních a krizov˘ch situacích;
dodrÏování pravidel bezpeãnosti a ochrany zdraví – bezpeãné prostﬁedí ve ‰kole, ochrana zdraví pﬁi
rÛzn˘ch ãinnostech, bezpeãnost v dopravû, znalost pravidel silniãního provozu;
manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, pÛsobení sekt;
ochrana ãlovûka za mimoﬁádn˘ch událostí – Ïivelní pohromy, terorismus.
HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
celostní pojetí ãlovûka ve zdraví a nemoci – sloÏky zdraví a jejich interakce, základní lidské potﬁeby
a jejich hierarchie (Maslowova teorie); podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, pÛsobení na
zmûnu kvality prostﬁedí a chování jedince, odpovûdnost jedince za zdraví; podpora zdraví v komunitû –
programy podpory zdraví.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobû samému, vztah k druh˘m lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí;
seberegulace a sebeorganizace ãinností a chování – cviãení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémov˘ch situací; stanovení osobních cílÛ a postupn˘ch krokÛ k jejich dosaÏení; psy147

chohygiena v sociální dovednosti pro pﬁedcházení a zvládání stresu, hledání pomoci pﬁi problémech;
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druh˘ch, pﬁijímání názoru
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v rÛzn˘ch situacích;
morální rozvoj – cviãení zaujímání hodnotov˘ch postojÛ a rozhodovacích dovedností;
dovednosti pro ﬁe‰ení problémÛ v mezilidsk˘ch vztazích; pomáhající a prosociální chování.

Dopravní v˘chova ve v˘chovû ke zdraví
Vzdûlávací oblast âlovûk a zdraví pﬁiná‰í základní podnûty pro ovlivÀování zdraví, s nimiÏ se Ïáci
seznamují, uãí se je vyuÏívat a uplatÀovat ve svém Ïivotû. Îáci by mûli pochopit pﬁedev‰ím hodnotu
zdraví a smysl zdravotní prevence. Seznamují se s moÏn˘m nebezpeãím, které ohroÏuje zdraví v bûÏn˘ch
i mimoﬁádn˘ch situacích, a osvojují si zásady vedoucí k zachování a posílení zdraví jako tûlesné, du‰evní a sociální pohody. DÛraz by se mûl klást pﬁedev‰ím na praktické dovednosti a jejich aplikaci v kaÏdodenním Ïivotû ve ‰kole i mimo ni. DÛleÏitou souãástí jejich získávání je i problematika dopravní v˘chovy, jejíÏ prvky lze zaﬁadit do obou hlavních oborÛ, v nichÏ se tato vzdûlávací oblast na 2. stupni Z·
realizuje: V˘chova ke zdraví a Tûlesná v˘chova. Zejména se jedná o v‰tûpování zásad bezpeãného chování ÏákÛ v silniãním provozu, jejich vedení k tomu, aby si váÏili zdraví a Ïivota, rozvíjeli schopnost
pﬁedvídání rizika, správnû ho vyhodnocovali a optimálnû se rozhodovali, získávali vztah k pozitivnímu
Ïivotnímu stylu na silnicích a utváﬁeli si návyky vedoucí k uvûdomûlému zaﬁazování pohybov˘ch aktivit v pﬁírodû i na silnici do denního reÏimu.
Okruhy uãiva RVP, které mají vztah k dopravní v˘chovû
A) Péãe o zdraví, zdravá v˘Ïiva: zásady první pomoci pﬁi sportovních a dopravních nehodách, zásady správné v˘Ïivy, kompenzaãní a relaxaãní techniky pro pﬁekonání únavy
B) Návykové látky: zdravotní rizika spojená se zneuÏíváním návykov˘ch látek pﬁi sportu
C) Osobní bezpeãí, ochrana ãlovûka za mimoﬁádn˘ch událostí: chování pﬁi spontánních ãinnostech
v silniãním provozu
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP : Ïák
❍ zvládnutí zásad první pomoci pﬁi úrazu – cyklistovi zranûnému po pádu z kola o‰etﬁí odﬁeninu
a fixuje zlomenou konãetinu
❍ uvede zdravotní rizika spojená s nevhodn˘m pitn˘m reÏimem a nedostateãn˘m pﬁíjmem potravin
na pû‰ích a cyklistick˘ch pohybov˘ch aktivitách
❍ samostatnû vyuÏívá osvojená kompenzaãní cviãení k pﬁekonání únavy pﬁi pﬁesunech
❍ sestaví jídelníãek na celodenní pû‰í – cykloturistick˘ v˘let
❍ navrhne vhodné obleãení a obutí pﬁimûﬁené dané akci a konkrétním klimatick˘m podmínkám
148

❍
❍
❍

umí doporuãit vhodné pohybové aktivity pro systematické zvy‰ování kondice pﬁed plánovanou
akcí
zná zásady a principy správného rozcviãení pﬁed zaãátkem pﬁesunu
chová se odpovûdnû pﬁi mimoﬁádn˘ch událostech – dopravních nehodách a prokáÏe praktickou
znalost první pomoci

Oãekávané v˘stupy ·VP z V˘chovy ke zdraví, které mají vztah k dopravní v˘chovû
V˘stupy: Ïák
umí pﬁedvídat a vyhodnotit zdravotní rizika pﬁi pû‰ím i cykloturistickém pﬁesunu
zná zásady správné v˘Ïivy, umí je uplatnit pﬁi konkrétních turistick˘ch a cyklistick˘ch akcích
je schopen se funkãnû a úãelnû vybavit v˘strojí a v˘zbrojí na jednotlivé pohybové aktivity v terénu i na silnici, odpovídající dan˘m hygienick˘m poÏadavkÛm
● je schopen naplánovat trasu pﬁesunu tak, aby odpovídala bezpeãnostním pﬁedpisÛm, umí je dodrÏovat
● zná základní vybavení lékárniãky na cyklistick˘ v˘let
● z moÏn˘ch tras pﬁesunu umí zvolit nejvhodnûj‰í trasu nejenom z bezpeãnostního hlediska, ale
i z hlediska vnímání radostn˘ch proÏitkÛ z ãinnosti podpoﬁené pohybem, pﬁíjemn˘m prostﬁedím
a atmosférou spoleãensk˘ch i pﬁírodních vztahÛ
● pﬁi pû‰ích a cyklistick˘ch túrách vnímá ãlovûka jako biologického jedince závislého nejenom
na vlastním jednání a rozhodování, ale i na úrovni mezilidsk˘ch vztahÛ a prostﬁedí
● na turistick˘ch a cykloturistick˘ch akcích uplatÀuje získané návyky osobní a intimní hygieny
● je schopen vyuÏívat osvojené kompenzaãní a relaxaãní techniky k pﬁekonání únavy a stresu pﬁi
akcích souvisejících s dopravní v˘chovou
● v závislosti na konané akci vysvûtlí pﬁímé souvislosti mezi sloÏením stravy, zpÛsobem stravování
a v˘konem ve vztahu k vûku, pohlaví a zdravotnímu stavu
● uvede zdravotní, psychická a sociální rizika pﬁi pouÏití zakázan˘ch podpÛrn˘ch prostﬁedkÛ,
pﬁípadnû návykov˘ch látek pﬁi vytrvalostních pû‰ích a cyklistick˘ch akcích
●
●
●

Uãivo: poznávaní zdraví jako nejdÛleÏitûj‰í hodnoty, upevÀování zásad správného chování chodce
a cyklisty s uplatÀováním zdravotních aspektÛ, získávání pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví a jeho
upevÀování zvy‰ováním kondice pﬁi rÛzn˘ch formách turistiky, zvládnutí zásad první pomoci pﬁi úrazech, zvládnutí zásad bezpeãnosti a hygieny, sestavení jídelníãku podle zásad zdravé v˘Ïivy, základní
orientace v tom co je zdravé a co mÛÏe zdraví prospût, i na to co zdraví ohroÏuje a pﬁi nevhodnû volen˘ch formách pohybov˘ch aktivit mÛÏe zdraví i po‰kodit, co to je zdraví, nemoc, zdrav˘ Ïivotní styl, prevence pﬁed nemocemi a zranûními ohroÏujícími chodce, turisty, cyklisty,osobní a du‰evní hygiena, reÏim
dne na konkrétních akcích, zásady správného stravování, v˘Ïiva sportovcÛ, v˘znam vitamínÛ pﬁi zdravotní prevenci, souãasné smûry ve v˘Ïivû, zásady alternativní v˘Ïivy, ‰kodlivé látky v potravinovém ﬁetûzci, zakázané a návykové látky, pohybov˘ reÏim a zdravotnû orientovaná zdatnost jako pﬁedpoklad pohybové v˘konnosti chodcÛ a cyklistÛ.
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Konkrétní pﬁíklady:
1. Na figurantovi o‰etﬁí otevﬁenou zlomeninu dolní konãetiny.
2. Navrhne vybavení lékárniãky na celodenní cyklistick˘ v˘let.
3. Sestaví a doporuãí jídelníãek pro úãastníky cviãení v pﬁírodû s dopravní tematikou.
4. Pﬁipraví sestavu relaxaãních a kompenzaãních cviãení pro odstranûní únavy pﬁi cyklistickém
pﬁesunu.
5. Sestaví plánek pﬁesunu s uplatnûním hygienick˘ch a zdravotních hledisek.
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7.2 TùLESNÁ V¯CHOVA
âINNOSTI OVLIV≈UJÍCÍ ZDRAVÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

aktivnû vstupuje do organizace svého pohybového reÏimu, nûkteré pohybové ãinnosti zaﬁazuje
pravidelnû a s konkrétním úãelem;
usiluje o zlep‰ení své tûlesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodn˘ rozvojov˘ program;
samostatnû se pﬁipraví pﬁed pohybovou ãinností a ukonãí ji ve shodû s hlavní ãinností – zatûÏovan˘mi svaly;
odmítá drogy a jiné ‰kodliviny jako nesluãitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou
aktivitu vzhledem k údajÛm o zneãi‰tûní ovzdu‰í;
uplatÀuje vhodné a bezpeãné chování i v ménû známém prostﬁedí sportovi‰È, pﬁírody, silniãního
provozu; pﬁedvídá moÏná nebezpeãí úrazu a pﬁizpÛsobí jim svou ãinnost.

Uãivo:
V˘znam pohybu pro zdraví – rekreaãní a v˘konnostní sport, sport dívek a chlapcÛ;
zdravotnû orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiãní programy, manipulace se zatíÏením;
prevence a korekce jednostranného zatíÏení a svalov˘ch dysbalancí – prÛpravná,kompenzaãní, vyrovnávací, relaxaãní a jiná zdravotnû zamûﬁená cviãení;
hygiena a bezpeãnost pﬁi pohybov˘ch ãinnostech – v nestandardním prostﬁedí, první pomocpﬁi TV
a sportu v rÛzném prostﬁedí a klimatick˘ch podmínkách, improvizované o‰etﬁení poranûní a odsun ranûného.

âINNOSTI OVLIV≈UJÍCÍ ÚROVE≈ POHYBOV¯CH DOVEDNOSTÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍

zvládá v souladu s individuálními pﬁedpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvoﬁivû je aplikuje ve hﬁe, soutûÏi, pﬁi rekreaãních ãinnostech,
posoudí provedení osvojované pohybové ãinnosti, oznaãí zjevné nedostatky a jejich moÏné
pﬁíãiny.

Uãivo:
Pohybové hry – s rÛzn˘m zamûﬁením; netradiãní pohybové hry a aktivity;
gymnastika – akrobacie, pﬁeskoky, cviãení s náãiním a na náﬁadí;
estetické a kondiãní formy cviãení s hudbou a rytmick˘m doprovodem – základy rytmické gymnastiky, cviãení s náãiním; kondiãní formy cviãení pro dan˘ vûk ÏákÛ; tance;
úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó;
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atletika – rychl˘ bûh, vytrval˘ bûh na dráze a v terénu, základy pﬁekáÏkového bûhu, skok do dálky
nebo do v˘‰ky, hod míãkem nebo granátem, vrh koulí;
sportovní hry (alespoÀ dvû hry podle v˘bûru ‰koly) – herní ãinnosti jednotlivce, herní kombinace,
herní systémy, utkání podle pravidel Ïákovské kategorie;
turistika a pobyt v pﬁírodû – pﬁíprava turistické akce, pﬁesun do terénu a uplatÀování pravidel bezpeãnosti silniãního provozu v roli chodce a cyklisty, chÛze se zátûÏí i v mírnû nároãném terénu, táboﬁení, ochrana pﬁírody, základy orientaãního bûhu, dokumentace z turistické akce;
plavání (podle podmínek ‰koly – zdokonalovací plavecká v˘uka, pokud neprobûhla základní plavecká v˘uka, musí pﬁedcházet adaptace na vodní prostﬁedí a základní plavecké dovednosti) – dal‰í plavecké
dovednosti, dal‰í plaveck˘ zpÛsob (plavecká technika), dovednosti záchranného a branného plavání, prvky zdravotního plavání a plaveck˘ sportÛ, rozvoj plavecké vytrvalosti;
lyÏování, snowboarding, bruslení (podle podmínek ‰koly) – bûÏecké lyÏování, lyÏaﬁská turistika,
sjezdové lyÏování nebo jízda na snowboardu, bezpeãnost pohybu v zimní horské krajinû, jízda na vleku;
(dal‰í zimní sporty podle podmínek ‰koly);
dal‰í (i netradiãní) pohybové ãinnosti (podle podmínek ‰koly a zájmu ÏákÛ).

âINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UâENÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

uÏívá osvojované názvosloví na úrovni cviãence, rozhodãího, diváka, ãtenáﬁe novin a ãasopisÛ,
uÏivatele internetu,
naplÀuje ve ‰kolních podmínkách základní olympijské my‰lenky – ãestné soupeﬁení, pomoc handicapovan˘m, respekt k opaãnému pohlavní, ochranu pﬁírody pﬁi sportu,
dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspûchu druÏstva a dodrÏuje ji
rozli‰uje a uplatÀuje práva a povinnosti vypl˘vající z role hráãe, rozhodãího, diváka, organizátora,
sleduje urãené prvky pohybové ãinnosti a v˘kony, eviduje je a vyhodnotí,
zorganizuje samostatnû i v t˘mu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni ‰koly;
spolurozhoduje osvojované hry a soutûÏe,
zpracuje namûﬁená data a informace o pohybov˘ch aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.

Uãivo:
Komunikace v TV – tûlocviãné názvosloví osvojovan˘ch ãinností, smluvené povely, signály, gesta,
znaãky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce pﬁi osvojovan˘ch pohybov˘ch ãinnostech;
organizace prostoru a pohybov˘ch ãinností – v nestandardních podmínkách; sportovní v˘stroj
a v˘zbroj – v˘bûr, o‰etﬁování;
historie a souãasnost sportu – v˘znamné soutûÏe a sportovci, olympismus – olympijská charta; pravidla osvojovan˘ch pohybov˘ch ãinností – her, závodÛ, soutûÏí;
zásady jednání a chování v rÛzném prostﬁedí a pﬁi rÛzn˘ch ãinnostech;
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mûﬁení v˘konÛ a posuzování pohybov˘ch dovedností – mûﬁení, evidence, vyhodnocování.

ZDRAVOTNÍ TùLESNÁ V¯CHOVA (prvky ZdrTV jsou vyuÏívány v povinné TV; ZdrTV jako ucelen˘ systém je nabízena ÏákÛm III. (II.) zdravotní skupiny v samostatn˘ch vyuãovacích hodinách – viz
charakteristika vzdûlávací oblasti âlovûk a zdraví a poznámky k rámcovému uãebnímu plánu)
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

uplatÀuje odpovídající vytrvalost a cílevûdomost pﬁi korekci zdravotních oslabení,
zaﬁazuje pravidelnû a samostatnû do svého pohybového reÏimu speciální vyrovnávací cviãení,
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení,
aktivnû se vyh˘bá ãinnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení.

Uãivo:
âINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
Základní druhy oslabení jejich pﬁíãiny a moÏné dÛsledky – základní pojmy osvojovan˘ch ãinností,
prevence a korekce oslabení, denní reÏim z pohledu zdravotního oslabení, soustﬁedûní na cviãení, vûdomá kontrola cviãení, nevhodná cviãení a ãinnosti (kontraindikace zdravotních oslabení).
SPECIÁLNÍ CVIâENÍ
oslabení podpÛrnû pohybového systému (A) – poruchy funkce svalov˘ch skupin (A1); poruchy páteﬁe – odchylky pﬁedozadního zakﬁivení (A2) a vyboãení páteﬁe do stran (A3); poruchy stavby dolních
konãetin (A4): lokální a celková relaxace; správné drÏení hlavy, pletence ramenního, pánve, kolen; protaÏení prsních a bederních svalÛ, zadní strany stehen a ohybaãÛ kyãle; posilování ‰íjového, mezilopatkového, bﬁi‰ního, h˘Ïìového, stehenního a l˘tkového svalstva, vzpﬁimovaãÛ trupu; zv˘‰ení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu; uvolÀování páteﬁe; rotaãní cviãení; správn˘ d˘chací stereotyp;
oslabení vnitﬁních orgánÛ (B) – oslabení obûhového a d˘chacího systému (B1); oslabení endokrinního systému (B2); obezita (B3); ostatní oslabení vnitﬁních orgánÛ (B4): (kromû cviãení ze skupiny A)
rozvoj hlavních a pomocn˘ch d˘chacích svalÛ; hrudní a brániãní d˘chání pﬁi zv˘‰ené zátûÏi; adaptace na
zv˘‰enou zátûÏ; cviãení koordinace a rovnováhy;
oslabení smyslov˘ch a nervov˘ch funkcí (C) – oslabení zraku (C1); oslabení sluchu (C2); neuropsychická oslabení (C3): (kromû cviãení ze skupiny A) adaptace srdeãnû-cévního a d˘chacího systému; koordinace pohybu; rovnováÏné polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního vnímání rytmu; cviãení s hudebním doprovodem; orientace v prostoru; zraková lokalizace, rychlost zrakového vnímání.
V·ESTRANNÉ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ âINNOSTI
Pohybové ãinnosti v návaznosti na vzdûlávací obsah TV – s pﬁihlédnutím ke konkrétnímu druhu
a stupni oslabení.
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Dopravní v˘chova v tûlesné v˘chovû
Okruhy uãiva, které mají vztah k dopravní v˘chovû
A. âinnosti ovlivÀující zdraví: zaﬁazení pohybov˘ch aktivit do individuálního denního reÏimu,
zvy‰ování tûlesné zdatnosti a kondice, pﬁíprava organizmu na vlastí pohybovou aktivitu, zásady bezpeãného chování i v prostﬁedí silniãního provozu
B. âinnost ovlivÀující úroveÀ pohybov˘ch dovedností: individuální pohybové dovednosti související s pﬁesuny na komunikacích i mimo nû, jejich aplikace s dodrÏováním bezpeãnostních a zdravotních
norem a pﬁedpisÛ, turistika a pobyt v pﬁírodû, pû‰í turistika, cykloturistika, pﬁípadnû lyÏaﬁská a vodní turistika spojená s pﬁesunem na komunikacích, netradiãní pohybové aktivity
C. âinnosti podporující pohybové uãení: znalost pouÏívan˘ch pojmÛ, tûlocviãné názvosloví, práce s mapou, turistické a dopravní znaãky, práva a povinnosti úãastníka silniãního provozu, evidence,
zpracování a prezentace dat z pû‰ích a cyklistick˘ch v˘letÛ a jin˘ch aktivit v pﬁírodû

Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
V˘stup RVP: Ïák
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍
❍

❍

do svého pohybového reÏimu zaﬁazuje pravidelnû pû‰í turistiku a cykloturistiku
uplatÀuje vhodné a bezpeãné chování nejenom ve známém prostﬁedí tûlocviãny a hﬁi‰tû, ale
i v pﬁírodû a v silniãním provozu
pﬁedvídá pﬁi tom moÏná nebezpeãí úrazu a pﬁizpÛsobuje tomu svou ãinnost
podle individuálních pﬁedpokladÛ zvládá základy chÛze, jízdy na kole, koleãkov˘ch bruslích,
skateboardu a za dodrÏení dopravních pﬁedpisÛ je dokáÏe aplikovat
reaguje na základní pokyny a povely bûhem konan˘ch turistick˘ch a cykloturistick˘ch, pﬁípadnû
jin˘ch akcí
ze ‰kolní i mimo‰kolní nabídky turistick˘ch akcí je schopen Ïák vybrat takové pohybové aktivity,
které zvy‰ují jeho tûlesnou zdatnost, posilují pozitivní vztah k Ïivotnímu prostﬁedí a pﬁírodû
a prohlubují jeho znalosti o dopravní v˘chovû
samostatnû se pﬁipraví po v‰ech stránkách na provádûnou pohybovou ãinnost související
s dopravní tematikou
posoudí pﬁípadné nedostatky v technice chÛze, jízdy na kole… pochopí jejich pﬁíãiny a je schopen
je s pomocí uãitele – vedoucího odstranit
odmítá podpÛrné prostﬁedky a drogy ke zvy‰ování v˘konnosti
upraví pohybové aktivity v terénu a na silnici s ohledem na ‰kodlivé látky v ovzdu‰í
zná základní názvosloví provádûn˘ch pohybov˘ch aktivit, je schopen se na úrovni uÏivatele
internetu, na základû vlastních i získan˘ch zku‰eností orientovat v nabídce vybavení odpovídající
dopravním a bezpeãnostním pﬁedpisÛm
rozli‰uje a uplatÀuje práva a povinnosti vypl˘vající z role úãastníka provozu na komunikacích
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Oãekávané v˘stupy ·VP z tûlesné v˘chovy, které mají vztah k dopravní v˘chovû
V˘stupy: Ïák
● upevÀuje a prohlubuje zásady správného chování chodce a cyklisty získané na 1. stupni Z·
● úãastní se v˘uky a v˘cviku pravidel silniãního provozu pro chodce, cyklisty, jezdce na koleãkov˘ch bruslích a skateboardech v hodinách tûlesné v˘chovy nebo v krouÏcích dopravní v˘chovy
● váÏí si Ïivota a chrání si jej zejména v období puberty, kdy dochází k nedodrÏování pravidel silniãního provozu a postupování zbyteãn˘ch rizik
● jako úãastník silniãního provozu je Ïák tolerantní a ohledupln˘ k ostatním
● zvládá zásady první pomoci pﬁi nejãastûj‰ích úrazech
● pﬁipraví turistickou-cykloturistickou akci pro tﬁídu nebo zájmov˘ krouÏek
● zprostﬁedkování zku‰enosti - svého záÏitku a zajímavostí z vlastních cest ostatním
● sleduje prÛbûh konkrétní akce, eviduje jednotlivé ãinnosti a na závûr je vyhodnotí
● podílí se na prezentaci namûﬁen˘ch a vyhodnocen˘ch dat a informací z konkrétní akce s dopravní
tematikou
● zná zásady chování pasaÏéra v autû, je schopen jako spolujezdec základní navigace
● bezpeãnû pozná dopravní znaãky a základní pravidla provozu na komunikacích a je schopen se
jimi ﬁídit
● orientaãnû zná hustotu a kvalitu cyklostezek a silniãní sítû v regionu, tomu dokáÏe pﬁizpÛsobit
v˘bûr trasy pro bezpeãn˘ pﬁesun
● pﬁi pohybu na komunikacích chápe silniãní provoz jako systém ﬁízen˘ právními pﬁedpisy
a zákonn˘mi ustanoveními, které je tﬁeba dodrÏovat
● zná povinnou v˘bavu jízdního kola, bez níÏ není povolen pﬁesun po dopravních komunikacích
● umí poskytnout a zavolat první pomoc pﬁi dopravní nehodû
● jako úãastník silniãního provozu je schopen posoudit chování chodcÛ a ﬁidiãÛ pﬁi dodrÏování
ãi poru‰ování dopravních pﬁedpisÛ
● orientuje se v turistick˘ch a cykloturistick˘ch mapách, je schopen podle nich naplánovat a realizovat v˘let v nejbliÏ‰ím okolí
● ví, kde je v nejbliÏ‰ím okolí ‰koly – bydli‰tû dopravní hﬁi‰tû, pﬁípadnû areál pro nácvik bruslení
a jízdy na skateboardu
Uãivo: chodci, cyklisté, jízda na bruslích a skateboardu – zásady správného chování pﬁi rekreaãních
a v˘konnostních pohybov˘ch aktivitách na komunikacích, kondiãní programy pro chodce a cyklisty, manipulace se zatíÏením, vyrovnávací, kompenzaãní, relaxaãní a jiná cviãení jako prevence jednostranného
zatíÏení, hygiena a bezpeãnost v nestandardním prostﬁedí, první pomoc v rÛzném prostﬁedí a klimatick˘ch podmínkách, improvizované o‰etﬁení a pﬁeprava ranûného, pﬁíprava turistické a cykloturistické akce, zásady pﬁesunu, chÛze a jízda na kole se zátûÏí i v nároãnûj‰ím terénu, ochrana pﬁírody, dokumentace z akce, turistické, cykloturistické a dopravní znaãky, dopravní pﬁedpisy zamûﬁené hlavnû na chodce
a cyklisty, práce s mapou a buzolou, typy map, tûlocviãné názvosloví osvojovan˘ch cviãení,smluvené
povely a signály pﬁi pﬁesunech, vzájemná komunikace mezi úãastníky v˘letu a vedoucím, sportovní v˘stroj a v˘zbroj, její v˘bûr podle úãelu, k ãemu má slouÏit, zásady jejího o‰etﬁování, zásady jednání a chování v rÛzném prostﬁedí a pﬁi rÛzn˘ch ãinnostech, posuzování a vyhodnocování pohybové ãinnosti, speciální cviãení ke korekci pﬁípadn˘ch zdravotních oslabení.
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Konkrétní pﬁíklady:
1. Sestavení denního (víkendového) reÏimu, jehoÏ souãástí jsou i pohybové aktivity v pﬁírodû s dopravní
tematikou.
2. Návrh sestavy kondiãních a posilovacích cviãení pro rozvoj zdatnosti pﬁed putovním cyklistick˘m táborem.
3. Pﬁíprava a realizace azimutového závodu, v nûmÏ se závodníci pﬁesouvají po kontrolách oznaãen˘ch dopravními (turistick˘mi) znaãkami.
4. Cviãení v pﬁírodû tematicky zamûﬁená na dopravní v˘chovu – pﬁesun po komunikacích s dodrÏováním dopravních pﬁedpisÛ, plnûní úkolÛ na stanovi‰tích, napﬁ. první pomoc a o‰etﬁení zranûného po dopravní nehodû, práce
s autoatlasem, mapou, buzolou, znalost turistick˘ch a dopravních znaãek, povinné vybavení jízdního kola, jízda
zruãnosti, lepení du‰e nebo jednoduchá oprava jízdního kola, znalost pouÏívan˘ch pojmÛ, práva a povinnosti úãastníka silniãního provozu apod.
5. Jízda zruãnosti na kole jako souãást táborové olympiády, cyklov˘letu, hodiny tûlesné v˘chovy, ‰koly v pﬁírodû, …
6. Hodina tûlesné v˘chovy na dopravním hﬁi‰ti zamûﬁená na chování chodcÛ a cyklistÛ v silniãním provozu.
7. Hodina tûlesné v˘chovy na ‰kolním parkovi‰ti nebo komunikaci vhodné pro nácvik a v˘cvik jízdy na kolobûÏce, skateboardu, koleãkov˘ch bruslích a jízdním kole.
8. Pﬁíprava a realizace konkrétní turistické – cykloturistické akce pro ãleny krouÏku dopravní v˘chovy.
9. V˘bûr vhodné cyklostezky v nejbliÏ‰ím okolí nejenom z hlediska atraktivity, ale i bezpeãnosti provozu na komunikacích.
10. Prezentace konkrétní akce s dopravní problematikou.
11. Návrh nové cyklostezky v nejbliÏ‰ím okolí splÀující pohybová, kulturnû poznávací i bezpeãnostní kritéria
odpovídající v˘konnosti, vûku i pohlaví dané skupiny.

Cviãební prostﬁedí: tûlocviãna, hﬁi‰tû, atletická dráha, ‰kolní parkovi‰tû nebo jiná zpevnûná a rovná plocha
v nejbliÏ‰ím okolí ‰koly pro nácvik jízdy na kolobûÏce, kole, bruslích a skateboardech, chodníky, cyklostezky, pozemní komunikace s mal˘m provozem, dopravní hﬁi‰tû, sportovní areály pro bruslaﬁe a skateboardisty, odborná uãebna pro v˘uku pﬁedmûtÛ se zdravotnickou problematikou.
Uãební pomÛcky: kolobûÏka, jízdní kolo, koleãkové brusle, skateboard, reflexní bundy nebo reflexní rozli‰ovací dresy, cyklistická pﬁilba, chrániãe zápûstí, kolen a loktÛ, náﬁadí na opravu kola a v˘mûnu plá‰tû a du‰e, kuÏele
na vytyãování dráhy, autolékárniãka, katalogy firem a obchodÛ nabízejících sportovní a turistické vybavení, autoatlas, turistické a cyklistické mapy, plány nejbliÏ‰ího okolí (okresního,krajského mûsta), buzola, krokomûr, stopky, obvazov˘ a fixaãní materiál, desinfekãní prostﬁedky, maketa pro nácvik první pomoci vãetnû d˘chání z plic do plic,
ukázky jídelníãkÛ a vitamínov˘ch prostﬁedkÛ podle zásad zdravé v˘Ïivy, pravidla provozu na komunikacích (silniã-
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ního provozu) vãetnû povinného vybavení jízdního kola, propagaãní materiály, videokazety, CD a DVD s dopravní
a zdravotnickou problematikou z nabídky BESIPU – PC program, publikace první pomoci k DSMC (vydal âCK ve
spolupráci s MD).

157

8. Vzdûlávací oblast: âlovûk a svût práce
8.1 âLOVùK A SVùT PRÁCE
PRÁCE S TECHNICK¯MI MATERIÁLY
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

provádí jednoduché práce s technick˘mi materiály a dodrÏuje technologickou kázeÀ,
ﬁe‰í jednoduché technické úkoly s vhodn˘m v˘bûrem materiálÛ, pracovních nástrojÛ a náﬁadí,
organizuje a plánuje svoji pracovní ãinnost,
uÏívá technickou dokumentaci, pﬁipraví si vlastní jednoduch˘ náãrt v˘robku,
dodrÏuje obecné zásady bezpeãnosti a hygieny pﬁi práci i zásady bezpeãnosti a ochrany pﬁi práci
s nástroji a náﬁadím; poskytne první pomoc pﬁi úrazu.

Uãivo:
Vlastnosti materiálu, uÏití v praxi (dﬁevo, kov, plasty, kompozity), pracovní pomÛcky, náﬁadí a nástroje pro ruãní opracování jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce, dÛleÏité technologické postupy, technické náãrty a v˘kresy, technické informace, návody, úloha techniky v Ïivotû ãlovûka, zneuÏití techniky, technika a Ïivotní prostﬁedí, technika a voln˘ ãas, tradice a ﬁemesla.

DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍

sestaví podle návodu, náãrtu, plánu, jednoduchého programu dan˘ model, navrhne a sestaví jednoduché konstrukãní prvky a ovûﬁí a porovná jejich funkãnost, nosnost, stabilitu aj.,
provádí montáÏ, demontáÏ a údrÏbu jednoduch˘ch pﬁedmûtÛ a zaﬁízení,
dodrÏuje zásady bezpeãnosti a hygieny práce a bezpeãnostní pﬁedpisy; poskytne první pomoc
pﬁi úrazu.

Uãivo:
Stavebnice (konstrukãní, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelÛ, tvorba konstrukãních
prvkÛ, montáÏ a demontáÏ, návod, pﬁedloha, náãrt, plán, schéma, jednoduch˘ program.
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PùSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

volí vhodné pracovní postupy pﬁi pûstování vybran˘ch rostlin,
pûstuje a vyuÏívá kvûtiny pro v˘zdobu,
pouÏívá vhodné pracovní pomÛcky a provádí jejich údrÏbu,
prokáÏe základní znalost chovu drobn˘ch zvíﬁat a zásad bezpeãného kontaktu se zvíﬁaty,
dodrÏuje technologickou kázeÀ, zásady hygieny a bezpeãnosti práce, poskytne první pomoc pﬁi
úrazu, vãetnû úrazu zpÛsobeného zvíﬁaty.

Uãivo:
Základní podmínky pro pûstování – pÛda a její zpracování, v˘Ïiva rostlin, ochrana rostlin a pÛdy;
zelenina – osivo, sadba, v˘pûstky, podmínky a zásady pûstování; pûstování vybran˘ch druhÛ
zeleniny;
okrasné rostliny – základy o‰etﬁování pokojov˘ch kvûtin, pûstování vybran˘ch okrasn˘ch dﬁevin
a kvûtin; kvûtina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), ﬁez, jednoduchá vazba, úprava kvûtin;
ovocné rostliny – druhy ovocn˘ch rostlin, zpÛsob pûstování, uskladnûní a zpracování léãivé rostliny,
koﬁení – pûstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví ãlovûka; léãivé úãinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneuÏívání; alergie;
chovatelství – chov zvíﬁat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpeãnost chovu; kontakt se
znám˘mi a neznám˘mi zvíﬁaty.

PROVOZ A ÚDRÎBA DOMÁCNOSTI
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

provádí jednoduché operace platebního styku a domácího úãetnictví,
ovládá jednoduché pracovní postupy pﬁi základních ãinnostech v domácnosti a orientuje se
v návodech k obsluze bûÏn˘ch domácích spotﬁebiãÛ,
správnû zachází s pomÛckami, nástroji, náﬁadím a zaﬁízením vãetnû údrÏby; provádí drobnou
domácí údrÏbu,
dodrÏuje základní hygienická a bezpeãnostní pravidla a pﬁedpisy a poskytne první pomoc pﬁi
úrazu, vãetnû úrazu elektrick˘m proudem.

Uãivo:
Finance, provoz a údrÏba domácnosti – rozpoãet, pﬁíjmy, v˘daje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; údrÏba odûvÛ a textilií, úklid domácnosti, postupy, prostﬁedky a jejich dopad na Ïivotní prostﬁedí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotﬁebiãe v domácnosti;
elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotﬁebiãe, elektronika, sdûlovací
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technika, funkce, ovládání a uÏití, ochrana, údrÏba, bezpeãnost a ekonomika provozu, nebezpeãí úrazu
elektrick˘m proudem.

P¤ÍPRAVA POKRMÒ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

pouÏívá základní kuchyÀsk˘ inventáﬁ a bezpeãnû obsluhuje základní spotﬁebiãe;
pﬁipraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé v˘Ïivy;
dodrÏuje základní principy stolování, spoleãenského chování a obsluhy u stolu ve spoleãnosti;
dodrÏuje zásady hygieny a bezpeãnosti práce; poskytne první pomoc pﬁi úrazech v kuchyni.

Uãivo:
Kuchynû – základní vybavení, udrÏování poﬁádku a ãistoty, bezpeãnost a hygiena provozu;
potraviny – v˘bûr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníãku;
pﬁíprava pokrmÛ – úprava pokrmÛ za studena, základní zpÛsoby tepelné úpravy, základní postupy pﬁi
pﬁípravû pokrmÛ a nápojÛ;
úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování v rodinû, zdobné prvky a kvûtiny na stole.

PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

vybere a prakticky vyuÏívá vhodné pracovní postupy, pﬁístroje, zaﬁízení a pomÛcky pro konání
konkrétních pozorování, mûﬁení a experimentÛ,
zpracuje protokol o cíli, prÛbûhu a v˘sledcích své experimentální práce a zformuluje v nûm závûry, k nimÏ dospûl,
vyhledá v dostupn˘ch informaãních zdrojích v‰echny podklady, jeÏ mu co nejlépe pomohou provést danou experimentální práci,
dodrÏuje pravidla bezpeãné práce a ochrany Ïivotního prostﬁedí pﬁi experimentální práci
poskytne první pomoc pﬁi úrazu v laboratoﬁi.

Uãivo:
Základní laboratorní postupy a metody, základní laboratorní pﬁístroje, zaﬁízení a pomÛcky.
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VYUÎITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍
❍

ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraÀuje základní problémy pﬁi provozu digitální techniky,
propojuje vzájemnû jednotlivá digitální zaﬁízení,
pracuje uÏivatelsk˘m zpÛsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdûlávání,
zábava,
o‰etﬁuje digitální techniku a chrání ji pﬁed po‰kozením,
dodrÏuje základní hygienická a bezpeãnostní pravidla a pﬁedpisy pﬁi práci s digitální technikou
a poskytne první pomoc pﬁi úrazu.

Uãivo:
Digitální technika – poãítaã a periferní zaﬁízení, digitální fotoaparát, videokamera, PDA, CD a DVD
pﬁehrávaãe, e-Kniha, mobilní telefony;
digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, WIFI, GPRS, GMS, norma IEEE
802.11b), navigaãní technologie, konvergence technologií, multiplexování;
poãítaãové programy pro zpracovávání hlasov˘ch a grafick˘ch informací – úpravy, archivace, stﬁih;
operaãní systémy, vzájemná komunikace zaﬁízení (synchronizace PDA s PC);
mobilní sluÏby – operátoﬁi, tarify.

SVùT PRÁCE (závazn˘ pro 8. a 9. roãník s moÏností realizace od 7. roãníku)
Oãekávané v˘stupy vyuÏitelné pro dopravní v˘chovu
Îák
❍
❍
❍
❍

orientuje se v pracovních ãinnostech vybran˘ch profesí,
posoudí své moÏnosti pﬁi rozhodování o volbû vhodného povolání a profesní pﬁípravy,
vyuÏije profesní informace a poradenské sluÏby pro v˘bûr vhodného vzdûlávání,
prokáÏe v modelov˘ch situacích schopnost prezentace své osoby pﬁi vstupu na trh práce.

Uãivo:
Trh práce – povolání lidí, druhy pracovi‰È, pracovních prostﬁedkÛ, pracovních objektÛ, charakter
a druhy pracovních ãinností; poÏadavky kvalifikaãní, zdravotní a osobnostní; rovnost pﬁíleÏitostí na trhu
práce;
volba profesní orientace – základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tûlesn˘ a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace; informaãní základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a vyuÏívání poradensk˘ch sluÏeb
moÏnosti vzdûlávání – náplÀ uãebních a studijních oborÛ, pﬁijímací ﬁízení, informace a poradenské
sluÏby;
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zamûstnání – pracovní pﬁíleÏitosti v obci (regionu), zpÛsoby hledání zamûstnání, psaní Ïivotopisu, pohovor u zamûstnavatele, problémy nezamûstnanosti, úﬁady práce; práva a povinnosti zamûstnancÛ a zamûstnavatelÛ;
podnikání – druhy a struktura organizací, nejãastûj‰í formy podnikání, drobné a soukromé podnikání.

Dopravní v˘chova v Praktick˘ch ãinnostech
Vzdûlávací oblast – âlovûk a svût práce
Tematické okruhy: Práce s technick˘mi materiály, Design a konstruování, Provoz a údrÏba domácnosti, Práce s laboratorní technikou, VyuÏití digitálních technologií, Svût práce
Oblast je zamûﬁena prostﬁednictvím uveden˘ch tematick˘ch okruhÛ na praktické pracovní dovednosti
a návyky. Postihuje ‰iroké spektrum pracovních ãinností a technologií a pﬁispívá k profesní orientaci. Je
zaloÏena na tvÛrãí my‰lenkové spoluúãasti ÏákÛ. Vychází z konkrétních Ïivotních situací, v nichÏ Ïáci
pﬁicházejí do pﬁímého kontaktu s technikou a lidskou pracovní ãinností. Îáci se uãí nejen pracovat s rÛzn˘mi materiály, ale uãí se také plánovat, organizovat a hodnotit pracovní ãinnost. Jsou vedeni k dodrÏování zásad hygieny a bezpeãnosti práce a osvojují si elementární zásady poskytování první pomoci pﬁi
úrazech.
Vytváﬁení pozitivního vztahu k práci prostﬁednictvím osvojování základních pracovních dovedností
a návykÛ vede v ‰ir‰ím pojetí k vytváﬁení odpovûdnosti k hodnotám, k v˘sledkÛm vlastní práce i práce
jin˘ch. Vytváﬁí se velmi potﬁebn˘ pozitivní vztah k technice jako souãásti lidské kultury, ve které jsou
dopravní prostﬁedky v‰eho druhu na pﬁedním místû. Ve v‰ech souvislostech je s vyuÏitím techniky spjata problematika Ïivotního prostﬁedí. Poskytování kvalifikovan˘ch informací o náplni lidsk˘ch ãinností
ve v‰ech oblastech Ïivota vede k odpovûdnûj‰ímu pﬁístupu ÏákÛ pﬁi rozhodování o volbû dal‰ího studia
ãi profese. Mimo jiné se Ïáci seznamují s náplní profesí bezprostﬁednû spojen˘ch s dopravou.
Ve vût‰inû tematick˘ch okruhÛ pracují Ïáci s technickou dokumentací. Uãí se nejen ãíst technické
v˘kresy, ale samostatnû provádûjí technické náãrty, schémata, grafy, diagramy apod. Orientují se ve svûtû piktogramÛ, které velmi ãasto slouÏí k orientaci v dopravû v mezinárodním mûﬁítku. Na základû osvojení jednoduch˘ch principÛ a zákonitostí technické grafiky jsou schopni graficky znázornit jednoduché
dopravní situace a zvolit jejich ﬁe‰ení. Vût‰inu problémÛ jsou schopni aplikovat i pomocí dostupné v˘poãetní techniky. Pﬁi ﬁe‰ení takov˘ch a podobn˘ch technick˘ch problémÛ rozvíjejí svoje tvÛrãí schopnosti.

Okruhy uãiva RVP, které mají vztah k dopravní v˘chovû
Práce s technick˘mi materiály
Poznávání vlastností materiálÛ a jejich uÏití v praxi (dﬁevo, kov, plasty, kompozity).VyuÏití pracovních pomÛcek, náﬁadí a nástrojÛ pro ruãní opracování materiálÛ. Nácvik jednoduch˘ch pracovních ope162

rací a postupÛ pﬁi v˘robû. PouÏití technické dokumentace, technick˘ch informací. Poznání úlohy techniky v Ïivotû ãlovûka moÏnosti zneuÏití techniky, problémy ve vztahu techniky a Ïivotního prostﬁedí.
Technika a voln˘ ãas, tradice v˘roby, druhy a poslání ﬁemesel.
Design a konstruování
Práce se stavebnicemi (konstrukãní, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelÛ, tvorba konstrukãních prvkÛ, montáÏ a demontáÏ ãástí celku. Práce s návodem, pﬁedlohou, náãrtem a se schématy.
Provoz a údrÏba domácnosti
Hospodaﬁení s financemi, ekonomika domácnosti; chemické ãisticí prostﬁedky a jejich dopad na Ïivotní prostﬁedí, odpad a jeho ekologická likvidace. Spotﬁebiãe v domácnosti. Elektrotechnika v domácnosti - elektrická instalace, elektrické spotﬁebiãe, elektronika, sdûlovací technika, funkce, ovládání a uÏití, ochrana, údrÏba, bezpeãnost a ekonomika provozu, nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
VyuÏití digitálních technologií
V˘poãetní technika, digitální fotoaparát, videokamera, PDA, CD a DVD pﬁehrávaãe, mobilní telefony, bezdrátové technologie, navigaãní technologie, poãítaãové programy pro zpracovávání hlasov˘ch
a grafick˘ch informací, mobilní sluÏby.
Svût práce
Trh práce – povolání lidí, druhy pracovi‰È, pracovních prostﬁedkÛ, pracovních objektÛ, charakter
a druhy pracovních ãinností. Kvalifikaãní, zdravotní a osobnostní poÏadavky, rovnost pﬁíleÏitostí na trhu
práce. MoÏnosti vzdûlávání - náplÀ uãebních a studijních oborÛ, pﬁijímací ﬁízení, informace a poradenské sluÏby. Podnikání - druhy a struktura organizací, nejãastûj‰í formy podnikání, drobné a soukromé
podnikání.

Oãekávané v˘stupy ·VP, které mají vztah k dopravní v˘chovû
Práce s technick˘mi materiály
Pﬁi praktické ãinnosti s materiály dodrÏují Ïáci obecné zásady bezpeãnosti a hygieny práce a uãí se
poskytovat první pomoc pﬁi úrazu. Tyto zku‰enosti lze pﬁenést do povinné v˘bavy dopravních prostﬁedkÛ pﬁíruãní lékárniãkou a osvojení morální povinnosti poskytnout první pomoc pﬁi úrazu v souvislosti
s dopravou.
Dále se Ïáci seznamují s principy ãinnosti rÛzn˘ch mechanismÛ (i dopravních), s moÏnostmi zneuÏití techniky, uãí se chápat úlohu techniky v Ïivotû kaÏdého ãlovûka. Seznamují se s problematikou ochrany Ïivotního prostﬁedí. V návaznosti na uãivo fyziky poznávají technickou aplikaci fyzikálních principÛ
v praxi.
Na pﬁíkladu automobilu, motocyklu a jízdního kola poznávají nejen rÛzné druhy technick˘ch materiálÛ, ale také jejich vlastnosti i zpÛsoby zpracování. Poznají i praktické vyuÏití nejnovûj‰í elektroniky
a v˘poãetní techniky v dopravních prostﬁedcích. V nauce o pouÏívan˘ch materiálech lze doporuãit vysvûtlit pouÏití plechu na karoserie s poÏadavky na odolnost proti korozi a vytvoﬁení tzv. deformaãní zóny pro pﬁípad havárie automobilu. Zajímav˘m materiálem z hlediska mimoﬁádnû poÏadovan˘ch vlastno163

stí je sklo, dále zdravotnû nezávadné potahy sedadel, plasty v interiéru vozidla a dal‰í materiály pouÏívané na dopravní znaãky, svodidla, patníky (plasty s moÏností deformace). Z hlediska bezpeãnosti
a ochrany zdraví pﬁi jízdû na jízdním kole je pﬁedepsaná ochranná pﬁilba. Tento ochrann˘ prostﬁedek je
nabízen v rÛzn˘ch cenov˘ch relacích – zde je prostor pro vysvûtlení druhu a kvality pouÏit˘ch materiálÛ z hlediska potﬁebn˘ch vlastností v závislosti na cenû (‰etﬁení na nepravém místû). Zajímav˘m prvkem
pro zabezpeãení kvality a bezpeãnosti provozu je technick˘ materiál pouÏívan˘ na povrch vozovek
a cyklistick˘ch stezek.
Napﬁ.:
Pﬁíprava technické dokumentace (náãrt od ruky) na téma ﬁe‰ení dopravních situací – kﬁiÏovatky, vyuÏití dopravních znaãek, piktogramÛ. Pﬁenos dopravních symbolÛ pomocí v˘poãetní techniky na obyãejn˘ papír, fotografick˘ papír, plastové fólie a jejich pﬁíprava pro dal‰í vyuÏití. Praktická ãinnost ve
‰kolní dílnû – v˘roba dopravního znaãení pro ‰kolní dopravní hﬁi‰tû. VyuÏití plastÛ, plechu, lepidel, nátûrov˘ch hmot. PoÏadavky na materiály pouÏívané pﬁi v˘robû dopravního znaãení – druhy, kvalita, odolnost proti povûtrnostním vlivÛm apod.
Materiály pro bezpeãné dopravní prostﬁedky a jejich poÏadované vlastnosti. Napﬁ. rám jízdního kola
– pevnost, nízká hmotnost, odolnost proti deformaci pﬁi prÛjezdu nároãn˘m terénem, spolehlivost, odolnost proti korozi.
Úloha dopravní techniky v Ïivotû ãlovûka. Historie dopravy, vyuÏití náv‰tûvy technického muzea jako progresivní vyuãovací formy. Druhy dopravní techniky, principy a vyuÏití. Bezpeãné vyuÏívání dopravní techniky, úloha v˘zkumu a v˘voje pﬁi rostoucích poÏadavcích na úroveÀ dopravních prostﬁedkÛ.
Ekonomika a celosvûtové problémy s dopravou. Aktuální situace v âeské republice. Problematika ochrany Ïivotního prostﬁedí (ovzdu‰í, krajina-lanovky, nákladní doprava – silnice, Ïeleznice), zneuÏití techniky (války, zbrojení), voln˘ ãas (modeláﬁi, sbûratelé), tradice (automobilov˘ prÛmysl), ﬁemesla spojená
s v˘robou dopravní techniky.
Poskytnutí první pomoci pﬁi úrazu. Kvalifikované vyuÏití dostupné lékárniãky, pﬁípadnû autolékárniãky.
Design a konstruování
Îáci realizují podle vlastních návrhÛ konstrukãní ãinnosti. A to nejen na stavebnicích, ale i v reálném
svûtû, napﬁ. pﬁi montáÏi a demontáÏi souãástek jízdního kola. Pomocí konstrukãních stavebnic mohou sestavovat modely dopravních prostﬁedkÛ a pﬁi manipulaci s nimi simulovat skuteãné dopravní situace.
Mohou také sestavovat jiné dopravní mechanismy (v˘tahy, lanovky, jeﬁáby apod.) a doplÀovat jimi jiÏ
namodelované dopravní situace. Vlastní návrhy ÏákÛ vedou od jednoduché hry k ﬁe‰ení problémov˘ch
situací, pﬁi kter˘ch dochází k rozvoji tvoﬁivého my‰lení. Praktické dopravní situace vedou ke spojení teorie s praxí.
Elektrotechnické a elektronické stavebnice umoÏní cviãnou montáÏ rÛzn˘ch dopravních signalizaãních zaﬁízení s v˘razn˘m zdravotnû ochrann˘m aspektem. Pﬁi provádûní nûkter˘ch operací v rámci drobné údrÏby pﬁístrojÛ a zaﬁízení se s mnoh˘mi setkávají právû pﬁi provozu jízdních kol, motocyklÛ a automobilÛ. Elektrická a elektronická zaﬁízení jsou dnes souãástí v‰ech dopravních zaﬁízení, v mnoh˘ch pﬁípadech jako zabezpeãovací technika. Seznámení s elektrickou instalací dopravních prostﬁedkÛ umoÏní
vniknutí do principÛ ãinnosti mnoha zdánlivû sloÏit˘ch zaﬁízení.
Napﬁ.:
Konstrukãní stavebnice – sestavování modelÛ dopravních prostﬁedkÛ, poznávání principÛ jejich ãin164

nosti. Simulace rÛzn˘ch dopravních situací a jejich ﬁe‰ení. VyuÏití dopravního znaãení ke zdÛraznûní zabezpeãení bezpeãného pohybu v‰ech zúãastnûn˘ch.
Elektrotechnické stavebnice – sestavení elektrického obvodu osvûtlení jízdního kola, pﬁípadnû motocyklu, vyuÏití vypínaãÛ a pﬁepínaãÛ, systém brzdového svûtla. Osvûtlení palubní desky a jednotliv˘ch
prvkÛ v automobilu, zapojení klasické zvukové i svûtelné signalizace. ¤e‰ení problémov˘ch situací
v souvislosti s povinností nepﬁeru‰eného osvûtlení pﬁi pohybu dopravního prostﬁedku apod. Alarm a jiné
zabezpeãovací systémy proti krádeÏi dopravních prostﬁedkÛ.
Zabezpeãovací dopravní zvuková a svûtelná signalizace, simulace automaticky ﬁízené dopravní kﬁiÏovatky, principy zabezpeãovacích zaﬁízení v silniãní i Ïelezniãní dopravû (Ïelezniãní pﬁejezdy, závory
apod.).
Elektronické stavebnice – sestavování jednoduch˘ch modelÛ signalizaãních zaﬁízení, vyuÏití integrovan˘ch obvodÛ.
Provoz a údrÏba domácnosti
V rámci rozvoje ekonomického my‰lení pﬁi plánování provozu domácnosti mohou Ïáci mimo jiné také fiktivnû manipulovat s prostﬁedky na provoz automobilu a jeho efektivního vyuÏívání pro v‰echny ãleny domácnosti. Souãasné a perspektivní vyuÏití dopravních prostﬁedkÛ v rodinû, ekonomika jejich provozu v návaznosti na finanãní moÏnosti rodiny.
Napﬁ.:
Rodinné finance – ekonomika provozu automobilu, jeho ekonomické vyuÏití vzhledem k poﬁizovací
cenû, spotﬁebû pohonn˘ch hmot, v˘‰i povinného i havarijního poji‰tûní, poãtu cestujících, druhu a v˘konu motoru. Spotﬁeba pohonn˘ch hmot, alternativní druhy dopravy. Jízdní kolo jako zdravûj‰í a levnûj‰í
dopravní prostﬁedek. VyuÏití hromadn˘ch dopravních prostﬁedkÛ, potﬁeba, nutnost nebo ekonomick˘ pﬁínos domácnosti.
Elektrické spotﬁebiãe v domácnosti a v osobním automobilu – principy, obsluha a údrÏba.
Drobná údrÏba domácnosti a automobilu. Chemické prostﬁedky pro bûÏnou údrÏbu, odpad a jeho ekologická likvidace – domácnost i automobil.
Sdûlovací a signalizaãní technika v domácnosti a v automobilu. Její podíl na ochranû Ïivota, zdraví
a majetku.
Zásady bezpeãnosti a hygieny práce.
VyuÏití digitálních technologií
Digitální technologie (bezdrátové, navigaãní apod.) jsou v dopravních systémech dnes jiÏ nezastupitelné. Digitální technika se bûÏnû vyuÏívá v dopravû – od poãítaãÛ pﬁes DVD pﬁehrávaãe, navigaãní
systémy aÏ k policejním videokamerám.
Napﬁ.:
Poãítaã v automobilu (signalizuje okamÏitou i prÛmûrnou rychlosti, okamÏitou i prÛmûrnou spotﬁebu
pohonn˘ch hmot, teplotu motoru, teplotu v interiéru i exteriéru, poãet kilometrÛ do potﬁebné údrÏby, poãet kilometrÛ do potﬁeby natankovat, ãas, datum, signalizuje závady v provozu vozidla a mnoho dal‰ích
údajÛ), digitální videokamera, pﬁehrávaãe, mobilní telefony, vysílaãky, navigaãní technologie GPS, digitálnû ﬁízená klimatizace.
Mûﬁení rychlosti automobilÛ ve spojení s tvorbou digitální fotografie. Boj za bezpeãnost silniãního
provozu – policejní technika (dopplerovské radiolokátory).
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VyuÏití mobilního telefonu k pﬁivolání pomoci – sanitka, hasiãi, policie.
VyuÏití v˘poãetní techniky k pﬁípravû na zkou‰ky k získání ﬁidiãského oprávnûní.
Svût práce
Informace v˘znamné pro profesní orientaci. Îák se bûhem ‰kolní docházky seznamuje s obsahem
uãebních a studijních oborÛ vãetnû regionálních pracovních pﬁíleÏitostí, mezi kter˘mi nechybí profese
z oblasti dopravy. Prostﬁednictvím specifick˘ch v˘ukov˘ch forem, napﬁ. odborn˘ch exkurzí, konfrontuje vlastní zájmy se skuteãností a vyhodnocuje vlastní moÏnosti pro volbu dal‰ího vzdûlávání, pﬁípadnû
profese. Má moÏnost vyuÏít nejen osobní konzultace s uãitelem a s v˘chovn˘m poradcem, ale i se ‰kolním psychologem, pﬁípadnû s pracovníky informaãních a poradensk˘ch stﬁedisek úﬁadÛ práce. V pﬁípadû
potﬁeby mÛÏe poÏádat o pomoc pﬁíslu‰nou pedagogicko-psychologickou poradnu.
Napﬁ.:
Povolání spojená s dopravou na Ïeleznici (strojvÛdce, vlakvedoucí, prÛvodãí, dispeãer, v˘pravãí, dûlník – opraváﬁ techniky, údrÏbáﬁ tratí atd.), se silniãní dopravou (ﬁidiã automobilu, trolejbusu, autobusu,
tramvaje, automechanik, cestáﬁ atd.), s leteckou dopravou (pilot, leteck˘ mechanik, navigátor, obsluÏn˘
personál, atd.), s dopravní policií a vzdûláváním (policista, zku‰ební komisaﬁ, uãitel v auto‰kole atd.).
Profese v˘robnû technické – konstruktér, designér, technik, montér, mechanik, atd. NáplÀ jejich práce,
spoleãensk˘ v˘znam, nároãnost, odpovûdnost, rizika, potﬁeby vzdûlání, kvalifikaãní osobnostní a zdravotní poÏadavky, konfrontace s reáln˘mi osobnostními pﬁedpoklady kaÏdého Ïáka
Regionální moÏnosti uplatnûní, perspektivní potﬁeba profesí v oblasti dopravy. V˘robní podniky, sluÏby, policie.
MoÏnosti drobného podnikání (autodoprava, taxisluÏba, auto‰kola). V˘hody a rizika, ekonomická
rozvaha, úãetnictví, danû apod.
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