
Název projektu: Bezpečná cesta do školy 
            
Charakteristika projektu: Environmentální výchova 

• lidské aktivity a problémy životního prostředí  
 

Přínos projektu: Vytvářet u žáků znalosti, dovednosti a pěstovat návyky nezbytné pro 
každodenní žádoucí jednání vůči prostředí, učit je komunikovat o problémech životního 
prostředí, vyjadřovat se, obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska, přispívat 
k utváření zdravého životního stylu. 
 
Rozvržení projektu: 1. a 2. ročník ZŠ 
 
Časové rozmezí: 1 měsíc             
 
Termín: září - říjen                      
 
Popis projektu: Projekt bude probíhat v rámci výuky v hodinách Čajs, Vv, Pč. Žáci se 
seznámí se základními pravidly účastníků silničního provozu, dopravními prostředky, druhy 
dopravy a ekologickou zátěží, vlivem dopravy na prostředí, základními dopravními značkami, 
uplatňují pravidla bezpečného chování v silničním provozu v roli chodce při pohybu na 
komunikacích. Do projektu bude zařazena beseda s Městskou policií, návštěva dětského 
dopravního hřiště a akce k Týdnu mobility a Dne bez aut. 
Po ukončení projektu žáci s učitelem zhodnotí svoji práci formou diskuse a prezentace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt: Bezpečná cesta do školy v 1. ročníku 
 
 
 

Pomůcky: 
(knihy, encyklopedie, mapy, počítač, fotoaparát, výtvarné a psací potřeby, pracovní listy aj.) 
výtvarné pomůcky, šablony aut, nástěnné tabule dopravních značek a situací, reflexní vesty a 
nášivky, fotoaparát, pracovní listy 
 

Přílohy: 
fotografie 
 

Třída, vyučující 1.A, 1.B, 1.C 
J.Buchtová, M.Hložková, E.Liznová 

Prostředí 
(třída, škola, využití blízkého 
Okolí atd.) 

třída, blízké okolí školy, park u letního kina a zámecký park, 
školní a dětské hřiště Pod Oborou 

 Realizace projektu 
(organizace a průběh 
konkrétních činností, výstupy 
projektu) 

Projekt probíhal v hodinách Čj, M, Čajs, Vv, Pč a Tv.  
Žáci se seznámili se základními pravidly silničního provozu, s 
dopravními značkami a uplatňovali pravidla bezpečného chování 
v silničním provozu v roli chodce. 
Při vycházkách jsme nacházeli místa vhodná pro dětské hry, 
seznamovali se postupně s různými nebezpečími, která mohou 
děti v přírodě, či parku, ohrozit. Nacházeli jsme důsledky 
špatného chování u některých lidí (povalující se odpadky v 
parku, ulámané větve, nedopalky, psí výkaly, …). Při akci Den 
bez aut žáci poznali činnost záchranných sborů, seznámili se s 
důležitými telefonními čísly a ohlašováním vážných situací. 
 

� vycházky do okolí školy, pozorování a hodnocení 
dopravních situací; určování dopravních značek 

� vycházky do přírody, hry v přírodě a určování pravidel 
správného chování ke svému okolí i k sobě navzájem 

� nácvik bezpečného přecházení vozovky 
� kreslení a výroba dopravních značek, soutěž v jejich 

poznávání 
� soutěživé hry s dopravní tématikou 
� správné chování v hromadných dopravních prostředcích 
� účast na akci Den bez aut - bližší poznání práce 

záchranných sborů 
� účast v projektu Evropský týden mobility a školním 

projektovém týdnu Ulice pro lidi - Ulice našeho města 
 
Výstupy: 
- hodnocení chování účastníků dopravního provozu 
- prezentace prací žáků v prostorách školy 
- rozhovory 
 


