Vzdělávací oblast: Pravidla silničního provozu
Ročník: 8. a 9.
Kompetence ( výstupy )

Učivo – obsah

Žák:
- je seznámen s náplní hodin předmětu

Úvodní hodina

- je seznámen s právy a povinnostmi
účastníků silničního provozu

Platnost zákona a základní
pojmy

- zná povinnou výbavu jízdního kola

Vybavení jízdního kola

- ví, co všechno má mít cyklista pro jízdu
na kole

Předpis pro vybavení pro jízdu
na kole

- ovládá, kterým směrem a po které straně
vozovky se pohybovat

Směr a způsob jízdy

- je schopen rozeznat, do kterého jízdního
pruhu se zařadit a dát znamení o změně
směru jízdy

Jízda v jízdních pruzích a
znamení o změně směru jízdy

- umí bezpečně objíždět a vyhýbat se
překážkám

Objíždění a vyhýbání

- chápe, že cyklisté jezdí za sebou a
v bezpečných vzdálenostech

Způsob jízdy a vzdálenosti

- ví, že se předjíždí z levé strany a na
přehledném místě

Předjíždění

- posoudí a na příkladech doloží způsoby
odbočování

Odbočování

- zná pravidla přednosti v jízdě a
odbočování vlevo

Jízda křižovatkou a kruhovým
objezdem

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

září

říjen

vodorovné
dopravní
značení

listopad

prosinec

- chápe platnost dopravních značek – druhy Dopravní značky svislé
- umí rozeznat přednost v jízdě dle značek

Značky upravující přednost

- ví, jak se chovat při setkání s výstražnou
dopravní značkou

Výstražné značky

- rozezná platnost zákazu značkou

Zákazové značky

- si uvědomuje důležitost příkazových
značek

Příkazové značky

- chápe význam informativních značek

Informativní značky

- zná význam dodatkových tabulek

Dodatkové tabulky

- zná a respektuje význam vodorovného
značení

Vodorovné značky

leden

únor

březen

Kompetence ( výstupy )

Žák
- je schopen rozpoznat a respektovat
světelné a akustické signály

Učivo – obsah

Světelné a akustické signály

- chápe pravidla pohybu na stezkách a
chodnících

Cyklostezky a chodníky

- chápe, že i chodec je účastníkem
silničního provozu

Chodec

- ví, jak se chovat na komunikaci

Bruslař

- umí posoudit a vyhodnotit různé situace
v silničním provozu

Testy

- ví, jak se chovat v případě setkání
s dopravní nehodou

Dopravní nehoda, co dělat

- zná, jak zkontrolovat životně důležité
funkce

Kontrola životně důležitých
funkcí

- posoudí závažnost zranění a správně
reaguje

Bezvědomí, zástava dýchání

- zajistí stabilizovanou polohu, ošetří rány a Stabilizovaná poloha, rány a
zastaví krvácení
krvácení

Pomůcky:
Soutěže:

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín

duben

květen

červen

