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JÍZDA ZRU NOSTI NA KOLE

Jízda na kole dnes pat í k základním dovednostem lov ka. Kola se rozlišují podle zp sobu užití. Víte, 
že k výlet m jsou ur ena cestovní a horská kola. Závody na silnicích i v terénu se jezdí na závodních kolech. Na kolech 
p edvád jí své um ní také krasojezdci a hraje se s nimi kolová. Je to taková mí ová hra na kolech s brankami. Nyní p i 
jízd  zru nosti dokažte, jestli z vás budou krasojezdci i hrá i kolové.

Motivace:

Kola, kole kové brusle, k ídy, kuželky, prkno, h lka (lano), mí ek, krabice, kelímek, voda, stolek, 
startovní ísla, otázky na líste cích, startovní listina, diplomy, medaile, stopky.

Tento metodický list nemá k dispozici pracovní list.

Pot eby:

Jízda zru nosti obsahuje n kolik obtížn jších prvk , které má dít  p i jízd  na kole zvládnout. 
Vyzveme d ti, aby si p ivezly svá kola, nebo zajistíme kola, která si budou vzájemn  p j ovat. Sou ástí jízdy na kole 
bude i prokázání znalostí z dopravní výchovy.

Jízda na kole
• Slalom: snadno ho p ipravíme z kuželek;
•  p ejet prkno nap í  nebo podél, p ípadn  projížd t mezi dv ma prkny, nebo p ejet prkno uprost ed podložené 

polínkem (jako houpa ka);
• objet kruh vyzna ený k ídou nebo kuželku;
• projet mezi namalovanými arami rovn  nebo se zatá kou;
• podjet se sehnutím h lku nebo lano, které drží pomocníci;
• uchopit podaný mí ek, p evézt ho o kus dál a odhodit ho do krabice;
• p evést kelímek s vodou a odložit ho na stolek nebo p edat pomocníkovi;
• zastavit v cíli p esn  na míst  bez p ejetí cílové áry.

Po trase k ídou vyzna íme šipkami sm r jízdy. Závodníci projíždí a plní úkoly za jízdy. Pomocníci na trase zapisují nebo 
hlásí trestné body za nespln né úkoly, nap íklad: dotek zem , vynechání p ekážky, poražení p ekážky, atd. Nutno 
dop edu stanovit, kolik trestných bod  a za co závodník získá.

Sout žící dále pokra ují na stanovišt , kde prokážou znalost z dopravní výchovy.

Jiná varianta:

Kolo m žeme vym nit za brusle, pouze zrušíme p ekážku s prknem.

Kopretina — znalostní sout ž

Každý závodník odpoví na otázku p ímo. Za špatnou odpov  jeden trestný bod, který se op t p i te k výslednému 
asu jízdy. Vít zí závodník s nejkratším výsledným asem.

Kopretinu vyrobím ze dvou slepených žlutých kole ek, mezi n ž vlepíme bílé okv tní lístky. Na spodní stran  každého 
lístku je napsaná otázka. Sout žící, který je na ad , si libovolný lístek utrhne, otázku p e te a zodpoví. Obtížnost 
a po et otázek upravíme podle v ku d tí.

Možnosti otázek (V závorce jsou uvedeny odpov di, které na líste ek nepíšeme.):
• Po které stran  silnice se jezdí na kole? (Po pravé.)
• Když spolu jedou dva cyklisté, mají jet za sebou nebo vedle sebe? (Za sebou.)
• Od kolika let smí cyklista jezdit na kole po silnici sám? ( Od 10 let.)
• Co musí cyklista ud lat p ed jízdou? (Zkontrolovat stav kola.)
• Smí se na kole jezdit bez držení ídítek? (Ne.)
• Smí cyklista jet cestou ozna enou Stezka pro chodce? (Ne.)
• Co musí cyklista ud lat, než odbo í? (Rozhlédnout se, ukázat rukou.)

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, k u ení, sociální a personální.

Zvládne jízdu zru nosti na kole nebo kole kových bruslích. Prov í své schopnosti p i ovládání 
jízdního kola v obtížn jších podmínkách.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

40 minut

as realizace

60 minut

Prostor

h išt  s pevným povr-
chem, chodník, ulice 

bez provozu, park

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

10–15

V ková kategorie

4.–5. t ída/10–11 let
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Dbáme, aby d ti m ly na jízdu zru nosti cyklistickou p ilbu. P ed samotným závodem d ti pou íme 
o bezpe nosti a chování p i závodech. Doporu ujeme projít se sout žícími trasu jízdy a p edvést pln ní úkol  na 
stanovištích. Tím p edejdeme r zným dohad m a nedorozum ním.

Pozor na:

Moje poznámky:

• Jaké pravidlo pro jízdu platí na neozna ené k ižovatce? (Pravidlo pravé ruky.)
• Kdo má p ednost na kruhovém objezdu? (Ten, kdo už na n m jede.)
• Smíš vozit na nosi i místo brašen kamaráda? (Ne.)
•  Vyjmenuj alespo  p t v cí, které musí být na kole. (Zadní a p ední brzda, zvonek, p ední a zadní sv tlo, dynamo, 

odrazová sklí ka.)
• Sta í, když máš na kole jen zadní brzdu? (Ne.)
• Když je p ed k ižovatkou zna ka Stop, musíš zastavit? (Ano.)
• Musí cyklista znát dopravní zna ky? (Ano.)
• Co ud láš, když uvidíš dopravní zna ku ve tvaru erveného trojúhelníku? (Dám p ednost v jízd .)
• Co znamená na zna ce šipka v modrém poli? (P ikázaný sm r jízdy.)
• Smíš vjet do ulice ozna ené erveným kruhem a bílým st edem? (Ne, je to zákaz vjezdu.)
• Smí cyklista podjet stažené závory, když vlak ješt  stojí ve stanici? (Ne.)
•  Co ud láš, když p ijíždíš z vedlejší silnice na hlavní? (Zastavím, rozhlédnu se a dám p ednost aut m jedoucím po 

hlavní silnici.)
• Co ud láš, když budeš n koho p edjížd t? (Ukážu upaženou rukou p ed p edjížd ním a p ed zp tným 

za azením.)
• M žeš na kole jezdit jednosm rnou ulicí v protism ru? (Ne.)
• M že se na kole jezdit po chodníku? (Jen nejmenší d ti, chodci mají p ednost.)

Po skon ení sout že vyhlásíme nejlepší cyklisty, které odm níme diplomy a medailemi. Drobnou odm nu si zaslouží 
všichni sout žící.

Jiná varianta: 

Kolo m žeme vym nit za brusle, pouze zrušíme p ekážku s prknem. 

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

P i kladení otázek autistickým d tem je t eba se ptát jednoduchou, 
jasnou a konkrétní otázkou, jinak vás nepochopí. Otázky je dobré 

doprovázet konkrétní situací na obrázku. U ostatních postižení není možné p edvídat speci  ka práce s d tmi se 
speci  ckými vzd lávacími pot ebami, proto je t eba dbát obecných doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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


