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Milí čtenáři! 

Zdravíme vás po prázdninách v novém školním roce. Vždy na začátku školního 

roku slýcháváte od rodičů a vyučujících, jak na sebe máte dávat pozor, jak se 

máte chovat ve škole, ale i před školou, a také při cestách do školy. Ať už 

jezdíte na kole, koloběžce, dobíháte ranní autobus či chodíte pěšky. I když vás 

do školy vozí 

rodiče, vždy je 

třeba si dávat 

pozor – jak na 

ulici, tak na 

silnici i na 

chodníku.  

 

 

Daniel Brůžek, 5.C 

Bezpečně na cestách – o tom je právě toto číslo časopisu. Děkujeme všem, kteří 

se s námi podělili o své básně, příběhy, obrázky a další příspěvky. Přejeme pěkné 

počtení a mnoho bezpečných cest všude tam, kam se vydáte.  

 Nebav se s cizími lidmi. 

 Na přechodu pro chodce neběhej a vždy se před vstupem do silnice 

rozhlédni. 

 Choď po chodníku raději dál od silnice a s kamarády se na chodníku určitě 

nestrkej. 

 Měj na sobě vždy něco, čím budeš pro ostatní viditelný.  

 Na kole i koloběžce dbej na pravidla silničního provozu. 

 Mysli i na ostatní chodce, cyklisty, ale třeba i na řidiče aut a autobusů. 
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 158 – Policie České republiky    

 155 – Zdravotnická záchranná služba  

 150 – Hasičský sbor 

 112 – Jednotné SOS číslo 

 

 

 

 

 

 

 

Klaudie Žulevičová, Martin Mácha 2.A 

 

Na následujícím obrázku spoj, co k sobě patří! 

 

Veronika Čapková, 2.A 
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Děti na naší škole již několik let navštěvují dopravní kroužek. Učí se poznávat 

dopravní značky, orientovat se v křižovatkách, jak poskytnout první pomoc a 

navštěvují dopravní hřiště. Také se úspěšně účastní dopravních soutěží.  

A co vám ostatním vzkazují? 

• Noste při jízdě na kole vždy helmu. 

• Před jízdou si zkontrolujte své kolo. 

• Pamatujte na to, že vás musí ostatní vidět – noste reflexní prvky, mějte na 

kole světla a odrazky. 

• Na kole dávejte upažením 

znamení o změně směru jízdy. 

• Využívejte cyklostezky. 

• Po silnici choďte vlevo, ale na kole 

jeďte vpravo. 

• Dodržujte všechna pravidla. 

• Nehrajte si u silnice ani na silnici. 

• Při přecházení silnice se pořádně 

rozhlédněte – vlevo a vpravo. 

• A HLAVNĚ: Buďte na sebe 

opatrní! 

Děti ze 3.A se zaměřily na povinnou výbavu kola.  

Doplň větu a první písmeno doplněného slova napiš do tajenky. Vyjde ti, co 

kromě jiného patří do povinné výbavy kola: 

Kolo musí mít vpředu ______ a vzadu červené světlo. 

Když chci přecházet silnici, musím se ___________. 

Pokud svítí na semaforu ________, můžu přecházet. 

Chodci, cyklisté a řidiči musí dodržovat _________ značky. 

_____ je dopravní prostředek. 

TAJENKA: _ _ _ _ _        Kryštof Kučera a Tereza Bílková, 3.A 
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Výbava kola 

Ahoj, já jsem Čenda a rád jezdím bezpečně na kole. Proto vám poradím, jaká je 

povinná výbava kola. Kolo musí mít přední a zadní světla, bílou přední a červenou 

zadní odrazku, oranžové odrazky v kolech a na šlapačkách. Někdy se hodí mít 

zvonek. Na kole je nutné nosit helmu alespoň do 18 let. Rozumné je však ji nosit i 

pak. Cyklista by měl mít na sobě i nějaké reflexní prvky, aby byl lépe vidět. Je 

součástí silničního provozu, proto jezdí vpravo a musí dodržovat dopravní 

předpisy a značky. Do 10 let smí jezdit jen v doprovodu osoby starší 15 let. Při 

odbočování ukazuje směr pravou nebo levou rukou a dává pozor, aby někoho 

nesrazil nebo nebyl někým sražen. 

Alena Nerudová a David Trubač 5.C           

Příběhy se šťastným koncem 

Proč nosit helmu na kolo? Vždyť já jezdím opatrně, mně se 

nemůže nic stát. To si pomyslí kdekdo. I můj brácha Šimon. 

Jednou mu helma opravdu zachránila život, když závodil u 

nás na návsi. Nerespektoval dopravní předpisy, nerozhlédl 

se, nedal přednost v jízdě a vjel pod projíždějící auto. Helma Šimonovi 

zachránila život. Měl zlomený nos a několik odřenin. Tentokrát to dobře dopadlo!  

Máte se rádi? Používejte bezpečnostní prvky a buďte opatrní! 

Roman Zabilka, 5.A, Sabina Kohoutová a Nela Interholcová, 4.D 

Filip jel na kole bez helmy. Potkal policisty, kteří si ho všimli a dali mu pokutu. 

Filip byl smutný. Příště už na helmu nezapomněl. 

Ema jela na koloběžce. Ale nevšimla si, že na zemi leží kámen. Najela na něj a 

spadla. Mamka ji zvedla. Naštěstí měla helmu, proto se jí nic nestalo. Mohla tedy 

s maminkou pokračovat v cestě. 

Eva jela na kole. Spadla z něj a zranila se. Zapomněla si totiž nasadit cyklisticou 

helmu. Příště na ni určitě nezapomene.  

Ela jela na kole. Cesta byla plná kamenů. Na jeden kamen najela a upadla. Ještě 

že měla helmu, odřela si pouze koleno. 

Filip Saitz, Kristýna Kubešová, Karolína Brožová, Barbora Slavíčková, 2.B 
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Nedostatečná výbava 

Jednoho podzimního dne nestíhali Adámek a jeho sestra Alenka do školy. A tak 

Alenka dostala nápad. Co kdyby jeli do školy na kole? 

Adámek byl nápadem nadšený, nasedli tedy na kolo, 

nasadili si helmy a jeli do školy, jak nejrychleji to šlo. 

Ještě byla tma a děti neměly žádné odrazky, reflexní 

prvky ani světýlka. Adámek, ten neposeda, si ani nevyndal 

z uší sluchátka. 

Když projížděli kolem značky „Dej přednost v jízdě“, 

vůbec si jí nevšimli, protože ve tmě pořádně neviděli. 

Z rohu ulice vyjelo velkou rychlostí auto. Adámka řidič 

neviděl a srazil ho. Alenka rychle vyndala z kapsy mobil a 

zavolala 155 – záchranku. Lékaři naštěstí brzy přijeli a Adámka odvezli do 

nemocnice. Adámek ležel v nemocnici přes měsíc s otřesem mozku, zlomenou 

rukou a pravou nohou a hlavu mu dokonce museli zašívat. Od té doby si Alenka i 

Adámek pamatovali, že nesmí zapomenout doma bezpečnostní prvky a musí dávat 

větší pozor.  

Anežka Šedivá, 3.A, Jakub Grňa, 1.C 

Pravidlo vidět a být viděn 

Viditelnost na silnici ovlivňuje barva oblečení. Platí, že čím světlejší je barva 

našeho oblečení, tím lépe jsme vidět. Za snížené viditelnosti platí: 

 

 

 

 

 

 

18 m modrá 

24 m červená 

37 m žlutá 

55 m bílá 

200 m reflexní oblečení 
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A čím můžeme svou viditelnost ještě zvýšit?  

Fluorescenční materiál zvyšuje viditelnost za denního světla a za soumraku. Ve 

tmě svou funkci ztrácí. Nejčastěji používané jsou jasně žlutá a oranžová barva. 

Reflexní materiál odráží světlo, a to až na vzdálenost 200 metrů. Výrazně 

pomáhá zvýšit viditelnost při snížené viditelnosti za šera nebo za tmy. 

Karolína Zatloukalová, Laura Kozelová, 5.C  

 

Na ulici může být nebezpečno. Každý, kdo se 

účastní silničního provozu, musí být velmi pozorný. 

Účastníky silničního provozu jsou nejen řidiči a 

motorkáři, ale i cyklisté a chodci. Všichni musí 

dodržovat pravidla silničního provozu a být k sobě 

ohleduplní. Na to dohlíží Policie ČR, která v případě, že někdo pravidla poruší, 

může podle závažnosti přestupku někoho napomenout nebo mu dát pokutu. 

Bohužel i chodci bývají někdy nezodpovědní a přes vozovku přebíhají a tím 

riskují. Každý přece zná základní pravidla – ZASTAVIT, ROZHLÉDNOUT SE A 

PAK JÍT. 

 Dominik Slavík, 5.C, Ema Ajgelová, 1.A 

 

Bezpečné přecházení křižovatky 

Na ulici stojí semafor pro chodce. Jsou na něm dvě barvy. Zelená znamená, že je 

volno. Ale než do vozovky vstoupíte, 

rozhlédněte se nalevo i napravo. Jděte 

rychle, ale neutíkejte. Buďte na sebe 

opatrní! Červená barva říká stůj, 

nepřecházejte. Co se stane, když vejdete 

do vozovky na červenou? Řidič vás neuvidí, 

nezareaguje včas a srazí vás.  

Michaela Füchsová, 5.C, Aneta 

Kohoutová, 1.D 



8 
 
 

 

Patero pravidel pro chodce  

Od roku 2001 platí zákon o povinnosti řidiče dát na přechodu pro chodce 

chodcům přednost. Jasná pravidla však platí i pro chodce: 

1. Přechody slouží k přecházení! 

Chodec musí použít přechod, podchod 

nebo nadchod. Pokud přechází jinde, nemá 

chodec vůbec žádnou přednost a musí 

počkat na okamžik, kdy je silnice 

bezpečná. 

 

2. Přednost není absolutní! 

Na přechodech má chodec přednost, ale ne vždycky. A spoléhat se na to nesmí. 

Před ním má přednost například tramvaj, hasiči, policie nebo záchranka. 

 

3. Nespoléháme na to, že auta mají brzdy! 

Častá příčina nehody je špatný odhad chodců, hlavně dětí, jakou rychlostí se 

k nim auto přibližuje. 

 

4. Na sněhu a ledu to klouže nejen chodcům! 

Důležitý je i stav a typ pneumatik vozu. 

Brzdná dráha zimních pneumatik v zimě je 

například při rychlosti 80 km/h proti letnímu 

obutí až o 8,5 sekundy kratší. V parném létě 

bude naopak delší. 

 

5. Myslet znamená přežít! 

Chodec by měl myslet při přecházení na řadu 

věcí: neposlouchat hlasitou hudbu ve 

sluchátkách a nekoukat do mobilu. Naopak by měl sledovat počasí, stav vozovky 

nebo rychlost vozu.  

 

Přece chodec, který chce přejít, chce také přežít!!! 

 

Jonáš Hanzal, 5.A, Natálie Kožíšková, 5.C, Petr Kolafa, 1.A 
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Na ulici se musíme chovat bezpečně. Když jdeme přes 

přechod, musíme se rozhlédnout, zda nejede auto. 

Přechody bývají hodně osvětlené. Na semaforu čekáme, 

dokud nám nepadne zelená. Nikdy nevstupujeme do 

vozovky, když jedou auta. S kamarády se v blízkosti 

vozovky i přechodu nepošťuchujeme. Pokud jedeme na 

kole, věnujeme se provozu kolem nás a dodržujeme 

pravidla silničního provozu. 

Natálie Reichenauerová, 5.A, Zina Langová, 1.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jiří Suchý, 4.A 

Ahoj, jmenuji se Linda a povím vám o bezpečnosti na ulici. Jako malá jsem moc 

ráda chodila na vycházky do lesa. Ale bydleli jsme 

uprostřed města a do lesa jsme museli jít hodně daleko a 

přes různé křižovatky. A proto jsem se naučila, jak se 

správně chovat na ulici. Jednou, když mi rodiče dovolili jít 

napřed, jsem si všimla paní, která se koukala do svého 

mobilu a vešla na červenou na přechod. Málem ji srazilo 

auto, ještě že řidič byl ohleduplný a pozorný. Z toho plyne 

ponaučení: při chůzi se nedívej do telefonu a zbystři zrak!  

Emma Langová a Alžběta Drvotová, 4.B, Barbora Vedralová, 1.D 
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Moje cesta do školy 

Ráno vstávám kolem šesté hodiny, umyju se a nasnídám se. Pak se obléknu a 

rozloučím s taťkou, který odchází. Chvilku ještě sleduju telku a před sedmou 

odcházím na autobus. Cestou na zastávku občas potkám kamarády Radka nebo 

Vojtu. V 7 hodin přijíždí autobus, zaplatím panu řidiči a usedám mezi kamarády. 

Autobus pokračuje přes vesnice, kde přistupují další děti. Celou cestu si 

povídáme nebo hrajeme na telefonu. Cesta utíká rychle. Už jsme u naší školy a 

vystupujeme. Pomaličku jdeme ke škole. HURÁ – v 7.40 nás pan školník pouští do 

školy a my můžeme jít do 

šatny.   

Pavel Šindelář, 5.A 

 

U našeho domu vidím žlutě 

olemovanou ulici. Směrem 

k autobusové zastávce 

procházím kolem cukrárny. Po 

cestě jdu přes potok, až 

dorazím ke křižovatce se 

semaforem pro chodce. Po 

chvíli se rozsvítí zelená a já mohu přejít. Po pár metrech je zastávka. Po ránu tu 

bývá hodně lidí. Nasednu na autobus číslo 1, který mě doveze před naši školu. 

Tam se setkám s Lindou nebo Terkou a kousek jdeme společně do školy. 

Denisa Churáčková, 5.A, Ella Bendíková, 5.C 

Znamení pro záchranu života 

Chceme všem ukázat mezinárodní signál bezpečnosti zvaný HELP ME, protože si 

myslíme, že je to důležité. Na rozevřené dlani ohni palec k dlani 

a sevři prsty v pěst. Je to jednoduché a může to pomoci! 

Jedné holčičce v Americe toto znamení zachránilo život, když ji unesli a vezli ji 

autem pryč. Jeden řidič si toho znamení všimnul. Protože ho znal, zavolal policii, 

auto pronásledoval a policii mohl navigovat. Únosce tak dopadli a dívku zachránili. 

 

Emma Langová a Alžběta Drvotová, 4.B 
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Pozor děti 

Stojím v místě, kde je škola, 

na řidiče volám hola! 

Hola, hola, pozor děti, 

je jich tady jako smetí! 

 

Denisa Neubauerová, Gabriela Zdařilová, Tereza Modlitbová a Kateřina 

Ducháčková, 3.C, Veronika Halamová, 1.D   

 

Zákaz vjezdu 

Zákaz vjezdu v obou směrech, 

dávej pozor řidiči! 

Tudy přeci nepojedeš, 

vrať se na hlavní silnici! 

 

Tomáš Horák, Adam Hoch, Magdaléna Peterková, Kateřina Vincíková 3.C, 

Zuzana Korousová a Václav Řepík, 1.C  

 

Stopka  

Stop – ty auto ušatý,  

policajti koukají! 

Policajti chytají! 

Příště stopku poslechni!  

     

Damián Hronek, Arkadij Bondar, David Brůžek, Dominik Koranda 3.C, 

Josefina Schánělová a Daniel Vízner, 1.C 



13 
 
 

 

Znáte tuto značku? 

Existují různé druhy přechodů. Přechod pro chodce znají asi všichni, ale ne 

každý zná přejezd pro cyklisty. Je to místo na silnici určené pro přejezd 

cyklisty a je označeno dopravní značkou. Vyznačuje se na vhodném místě, kde 

má cyklista i řidič dobrý rozhled. Často navazuje na cyklostezku. Mám s tím  

vlastní zkušenost. U jednoho takového přejezdu bydlím. Musím říct, že moc 

řidičů tuto značku nedodržuje a svoje vozidlo nezastavuje. Když jedu na kole, 

musím trpělivě čekat, než mi někdo zastaví nebo nikdo nejede. Před přejezdem 

je dopravní značka, kterou buď řidiči neznají, nebo si jí nevšimnou. Přejezd je 

označen bílými pruhy, které však nej sou tak 

výrazné jako zebra. Přála bych si, aby tuto 

značku znalo a respaktovalo více řidičů! 

Natálie Brédiková, 5.A 

 

Přes cestu 

Když jdu ráno do školy, semafor mi napoví. 

Jestli přejít nebo stát, nemusím se hlavy ptát. 

Na přechodu pro chodce, stojí mětstský zástupce.  

Každé ráno stojí tam, kde já taky pozor dám. 

Na přechodu zprava, zleva, rozhlédni se, vždy je to třeba! 

Zoe Martykánová, 5.A, Anna Hrbáčková, 1.C 

 

Při přechodu silnice, dávám pozor velice. 

Než na zebru vykročím, doleva se otočím. 

Ještě kouknu doprava, jestli stojí doprava. 

Aut je třeba se trošku bát a přes silnici 

nespěchat! 

Stela Janečková, 5.D 

Ester Smýkalová, 1.D 
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Bezpečně do školy 

V naší ulici jezdí občas i nezodpovědní řidiči, tak musíme dávat pozor při 

přecházení vozovky. Aby se nestal nějaký úraz, bývají v ulicích kolem naší školy 

policisté a dobrovolníci v reflexních vestách, kteří nám pomáhají bezpečně se 

dostat v ranních hodinách na druhou stranu. Děti by si neměly hrát v blízkosti 

ulice, ale na určených místech, třeba v parku nebo na hřišti. V obydlených místech 

by bylo nejlepší doplnit vozovku zpomalovacími retardéry, které donutí neposlušné 

řidiče svá auta přibrzdit. 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Kerlová, 5.D, Kristýna Irrová, 4.A, Lukáš Ketner, 4.C 
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Jakub Cabaj, 5.C 

 

 

 

 

 

              

              

     

 

Eliška Bůžková, 3.D 
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Na dodržování pravidel silničního provozu dohlíží policisté, kteří dbají na 

předcházení zbytečných přestupků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sofie Pípalová, 5.C, 

Ondřej Cahyna, 2.A 
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Daniel Brůžek, 5.C 

 

Vylušti, které číslo zavoláš v tísni! 

 

 Klára Pexová, 5.B 
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Pravda nebo lež? 

 PRAVDA LEŽ 

Cyklista smí jet po chodníku K B 

Než přejdu, musím se rozhlédnout E R 

U značka STOP nemusím zastavit Á Z 

Na silnici si mohu hrát D P 

Na ulici sleduji, co se kolem mě děje E H 

Na silnici nedodržuji žádná pravidla Ž Č 

Bruslař může jet na cyklostezce N P 

Chodec může jít na červenou L O 

K řízení auta potřebuji řidičské oprávnění S K 

Cyklista je součástí silničního provozu T A 

Vanessa Vondrušková, 5.C        

Osmisměrka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Kálalová, 5.A 
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Najdi rozdíly a řekni, který obrázek je správně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Janský, 5.B 
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Pro bezpečnost na silnici je důležitá ____________________ . 

 Gabriel Peterka, 5.B 
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Víte, jakými vozidly se jezdilo dříve?  

 

 

 

 

 Jakub Šíla, 5.D 

A jakými vozidly budeme možná jezdit v budoucnu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Pouzarová, Michaela Návarová, Vojtěch Jirovský, Laura Mikšátková, 

Václav Mařík, Stela Frantíková, 5.B 
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Ondřej Kodl, 5.D 

Zpřeházená písmena správně seřaď a zjistíš název dopravní značky. 

 

 

 

 

 

 

          Lenka Kovačíková, 5.A 
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Uhodneš dopravní značku? Co to je? 

Žlutá, bílá, kosočtverec, 

není to však koberec. 

                     

Jsem přísná a červená, 

víte, co to znamená? 

Přijdete-li ke mně zdáli, 

musíte vždy počkat chvíli. 

Policistům pomáhám, 

víte, jaké jméno mám? 

Okraj modrý do čtverce, 

s panáčkem se zebrou uvnitř je. Valerie Prechtlová, 3.D, Tomáš Lavička, 5.A 

 

Jsem trojúhelník.   

Dávej pozor však,  

na mém břiše leží had.    

Červený kroužek a uprostřed je bílo. 

Ema Pemlová, Jakub Plšek, Anežka Jirovská, Hedvika Suchánková, 3.B 

 

 

Doplňovačka 

Červená písmena napoví tajenku. 

1. Umožňují nám zastavit __ __  __  __  __ .     

2. Zranit se můžeme při dopravní __ __   __  __  __  __ . 

3. Všichni známe značku  __  __  __  __  __   vjezdu.  

4. Do 18 let na kole máme na hlavě  __  __  __  __  __  __ . 

5. Za tmy nosíme __  __  __  __  __  __  __  __  prvky . 

6. Vždy respektujeme dopravní  __  __  __  __  __  __ . 

7. Odrazky na šlapačkách mají  __  __  __  __  __  __  __  __  __  barvu. 

8. Helma musí na hlavě pevně  __  __  __  __  __ . 

 

Ella Stinglová, 4.C 
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Už jste někdy někde viděli takové značky? 

 

  

 

Eliška Vašková, Lucie Vaníčková, Karolína Kováříková, Adéla Kuntová, 

Zuzana Plášilová, 4.D 

 

Josefina Ujcová, 4.A 


