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JÍZDNÍ KOLO

D ti, víte, že kolo je jedním z nejstarších a nejd ležit jších vynález ? Je mu víc než šest tisíc let. Bez 
kol by se nám špatn  cestovalo. Mají je bicykly, motocykly, automobily a vlaky. I letadla pot ebují kola p i startu 
a p istání. Jízdní kolo neboli bicykl má dv  taková kola. Vy pat íte k t m, kte í už umí na kole jezdit, a máte radost 
z každé projíž ky. Nem žeme ale jen jezdit! Umíte o své kolo pe ovat? Víte, ím má být vybaveno? To si vše ukážeme.

Motivace:

Vybavené jízdní kolo, p ilba na kolo, pracovní listy, psací pot eby, hustilka na kolo, lepení na kolo.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S11A.

Pot eby:

Ukázka kola a popis

Vedoucí zajistí na sch zku vybavené jízdní kolo. D ti spole n  popisují hlavní ásti kola. Pak p ijde na adu vybavení 
jízdního kola. D ti kontrolují, jestli má kolo všechny uvedené sou ásti. Vysv tlují také význam t chto sou ástek.

Jízdní kolo musí mít podle zákona vždy:
• dv  brzdy na sob  nezávisle ú inné;
• zadní odrazku ervené barvy;
• p ední odrazku bílé barvy;
• oranžové odrazky na dvou stranách pedál ;
• nejmén  jednu bo ní odrazku oranžové barvy na paprscích p edního nebo zadního kola nebo u obou kol.

Za snížené viditelnosti musí mít kolo:
• sv tlomet svítící dop edu bílým sv tlem;
• zadní svítilnu ervené barvy nebo blika ku.

Mezi d ležité vybavení dále pat í:
• jasn  zn jící zvonek;
• blatníky;
• kryt et zu.

Pracovní list S11A – d ti pracují samostatn  s pracovními listy. Provedeme spole nou kontrolu správnosti a nejlepší 
vystavíme. 

Správné ešení: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C, 6B, 7B, 8C.

P íprava kola na výlet, údržba

P edtím, než vyjedeme na silnici, musíme kolo zkontrolovat. Je to pro naši bezpe nost.

D ti na kole zkontrolují:
• utažení šroub  a matic;
• p edepsané mazání olejem;
• kontrola ú innosti brzd, brzdových špalík , brzdového lanka;
• kontrola funk nosti zvonku;
• kontrola napnutí et zu;
• hušt ní vzdušnic;
• odstran ní ne istot z pláš ;
• úprava výšky a sklonu sedla a ídítek;
• kontrola funk nosti osv tlení;
• o išt ní skel odrazek a sv tel.

Vydáme-li se na výlet, musíme si s sebou vzít hustilku, soupravu na opravu vzdušnic a nezbytné ná adí.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, k ešení problém  a ke komunikaci.

Zná základní vybavení jízdního kola. Dokáže zkontrolovat technický stav a p ipraví kolo na 
výlet.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna, venkovní 
prostor

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

7–15

V ková kategorie

3–5. t ída/9–11 let
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P ed jízdou všechny ú astníky pou íme o bezpe nosti a chování. Zkontrolujeme oble ení d tí. P ibalíme 
na cestu lékárni ku. Nezapomeneme na re  exní vesty.

Pozor na:

Moje poznámky:

Výlet na kole jako samostatná innost
1. Musíme pe liv  volit trasu výletu a dobu jízdy, s p ihlédnutím ke schopnostem zú astn ných.
2. Vyhneme se jízd  po silnici, využíváme cyklostezky.
3. Na kolo volíme správné sportovní oble ení.
4. Zavazadlo dob e sbalíme a p ipevníme na kolo tak, aby nebránilo p i jízd .
5. Nezapomenout na cyklistickou p ilbu. Vždy si ji ádn  p ipevnit.
6. Ozna íme prvního a posledního ve skupin  re  exní vestou.
7. Rozd líme se rad ji na menší skupiny.
8. V každé skupin  jede jeden, nejlépe dva dosp lí.
9. Dodržujeme p i jízd  pravidla silni ního provozu a p íkazy vedoucího.

M žeme vyrazit! Pohyb na zdravém vzduchu všem prosp je. Cykloturistika je jedním z nejkrásn jších sport .

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra:  Poznání, P átelství, Pomoc, P ekonání, P íroda.

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


