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1. Co se mohlo stát?

Vytvoø si SVÙJ vlastní pøíbìh, doplò si bubliny tak, aby 
dával pøíbìh smysl. Do volných øádku krátce dopiš, jak 
Tvùj pøíbìh skonèí, co se s Tvými hrdiny komiksu stane 
dále. 
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2. Problémové místo zakreslené situace
    - poprvé.

Do schématu zapiš, k jaké dopravní situaci se Tvùj pøíbìh 
vztahuje, k jaké kolizi (problému, nehodì) došlo a co ji 
mohlo zapøíèinit.
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3. Problémové místo zakreslené situace
    - podruhé.

Vypiš dopravní situace, následky i pøíèiny, které navíc 
uvedli Tvoji spolužáci.

Pøíklad vyplnìní

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

pøecházení
po pøechodu

chodec sražený
autem

chodec se nerozhlédl 
na pøechodu

auto jelo
nepøimìøenì rychle

nenadálá událost 
(chodec pøi 

pøecházení upadl)

øidiè nedával pozor, 
zda jsou chodci na 

pøechodu

chodec šel
nepøimìøenì pomalu

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

Dopravní situace

Dopravní kolize,
problém, následky

Pøíèiny kolize
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4. Stalo se toto…

Podívej se, jak se tento pøíbìh ve skuteènosti stal.
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5. A jak jsi na tom Ty?

Doplò si svou kartu zkušeností s podobnou situací.

1

6. Kájin blog:

3. Kdo a jak mùže takovému problému pøedejít? 4. Které pøíèiny kolize si hlídáš Ty?

1. Byl jsi nìkdy v podobné dopravní situaci? 2. Mìl jsi nìkdy hodnì blízko k podobné kolizi,
    problému?

a.    ano
b.    ne

a.    ano
b.    ne

S Honzou jsme chodili 5 mìsícù. Poznali jsme se na gymplu. A pak se stala ta nehoda. Skoro jako každé 

ráno jsme spolu jeli tramvají do školy. Bavili jsme se o filmu, který jsme vidìli v kinì. Jako vždycky jsme 

jen obìhli zadní vùz tramvaje a spìchali na druhou stranu do pekárny. Jen jsem letmo mrkla napravo, 

jestli nejede tramvaj. Pøijíždìla na zastávku, nevidìla jsem však auto, které ještì honem chtìlo pøejet cestu 

pøed tím, než tramvaj otevøe dveøe. Honza na poslední chvíli uskoèil, ale mì pøijíždìjící auto zachytilo

a odhodilo na chodník. Upadla jsem dost neš�astnì pøímo na obrubník. Probudila jsem se až v nemocnici. 

Pak mì pøemístili do rehabilitaèního centra v Hrabyni. Každý den mám nìjakou proceduru, každý den 

poctivì cvièím, abych jednou mohla chodit bez holí. Honza za mnou zpoèátku pravidelnì jezdil, ale pak mi 

jednoho dne oznámil, že už nepøijede. Že se nemùže zbavit pocitu viny. Prý se trápí pokaždé, když mì vidí, 

jak jen sedím na vozíku nebo stojím opøená o hole. Je to tìžké pro oba. Ale já vím, že jednou zase budu 

chodit, jen musím být silná. 
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1. Co se mohlo stát?

Vytvoø si SVÙJ vlastní pøíbìh, doplò si bubliny tak, aby 
dával pøíbìh smysl. Do volných øádku krátce dopiš, jak 
Tvùj pøíbìh skonèí, co se s Tvými hrdiny komiksu stane 
dále. 
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2. Problémové místo zakreslené situace
    - poprvé.

Do schématu zapiš, k jaké dopravní situaci se Tvùj pøíbìh 
vztahuje, k jaké kolizi (problému, nehodì) došlo a co ji 
mohlo zapøíèinit.
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3. Problémové místo zakreslené situace
    - podruhé.

Vypiš dopravní situace, následky i pøíèiny, které navíc 
uvedli Tvoji spolužáci.

Pøíklad vyplnìní

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

pøecházení
po pøechodu

chodec sražený
autem

chodec se nerozhlédl 
na pøechodu

auto jelo
nepøimìøenì rychle

nenadálá událost 
(chodec pøi 

pøecházení upadl)

øidiè nedával pozor, 
zda jsou chodci na 

pøechodu

chodec šel
nepøimìøenì pomalu

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

Dopravní situace

Dopravní kolize,
problém, následky

Pøíèiny kolize
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4. Stalo se toto…

Podívej se, jak se tento pøíbìh ve skuteènosti stal.

2 PR AC OVN Í L IST ŽÁKA - PETR



5. A jak jsi na tom Ty?

Doplò si svou kartu zkušeností s podobnou situací.

2

6. Vzkaz hercùm:

3. Kdo a jak mùže takovému problému pøedejít? 4. Které pøíèiny kolize si hlídáš Ty?

1. Byl jsi nìkdy v podobné dopravní situaci? 2. Mìl jsi nìkdy hodnì blízko k podobné kolizi,
    problému?

a.    ano
b.    ne

a.    ano
b.    ne

Lidi, Petr je ve špitálu u Apolináøe, vèera ho po zkoušce srazil øidiè pøímo pod kola autobusu! Je na tom 

bídnì, ale dostane se z toho. Musíííííííííííí.

Kdo máte zítra èas, tak sraz ve tøi pøed nemocnicí. 

A dneska hrajeme pro nìho, jasné? Tak se snažte!

Viktor - rejža

P.S.: Za Petra zaskakuje Jirka.

PR AC OVN Í L IST ŽÁKA - PETR



1. Co se mohlo stát?

Vytvoø si SVÙJ vlastní pøíbìh, doplò si bubliny tak, aby 
dával pøíbìh smysl. Do volných øádku krátce dopiš, jak 
Tvùj pøíbìh skonèí, co se s Tvými hrdiny komiksu stane 
dále. 
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2. Problémové místo zakreslené situace
    - poprvé.

Do schématu zapiš, k jaké dopravní situaci se Tvùj pøíbìh 
vztahuje, k jaké kolizi (problému, nehodì) došlo a co ji 
mohlo zapøíèinit.

3. Problémové místo zakreslené situace
    - podruhé.

Vypiš dopravní situace, následky i pøíèiny, které navíc 
uvedli Tvoji spolužáci.

Pøíklad vyplnìní

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

pøecházení
po pøechodu

chodec sražený
autem

chodec se nerozhlédl 
na pøechodu

auto jelo
nepøimìøenì rychle

nenadálá událost 
(chodec pøi 

pøecházení upadl)

øidiè nedával pozor, 
zda jsou chodci na 

pøechodu

chodec šel
nepøimìøenì pomalu

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

Dopravní situace

Dopravní kolize,
problém, následky

Pøíèiny kolize
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4. Stalo se toto…

Podívej se, jak se tento pøíbìh ve skuteènosti stal.
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5. A jak jsi na tom Ty?

Doplò si svou kartu zkušeností s podobnou situací.

6. Novinový èlánek - èerná kronika:

3. Kdo a jak mùže takovému problému pøedejít? 4. Které pøíèiny kolize si hlídáš Ty?

1. Byl jsi nìkdy v podobné dopravní situaci? 2. Mìl jsi nìkdy hodnì blízko k podobné kolizi,
    problému?

a.    ano
b.    ne

a.    ano
b.    ne

PR AC OVN Í L IST ŽÁKA - TOMÁŠ A AN IÈ KA3

Patnáct minut pøed tøetí hodinou ranní 16. srpna 2008 došlo na silnici III. tøídy mezi obcemi 

Spáleništì a Domašín k další tragické autonehodì s následkem smrti zapøíèinìné nezkušeností 

devatenáctiletého øidièe. Pøi prùjezdu pravotoèivé zatáèky z nepozornosti a v dùsledku rychlé jízdy 

dostal na vozovce smyk, vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Navíc bylo u øidièe dechovou 

zkouškou prokázáno øízení pod vlivem (pravdìpodobnì zbytkového) alkoholu v rozsahu 0,4 promile. 

Pøi autonehodì došlo k tìžkému zranìní jeho patnáctileté spolujezdkynì. Ètyøi dny bojovala

v Liberecké nemocnici o život, pøesto následkùm svých zranìní podlehla. 



1. Co se mohlo stát?

Vytvoø si SVÙJ vlastní pøíbìh, doplò si bubliny tak, aby 
dával pøíbìh smysl. Do volných øádku krátce dopiš, jak 
Tvùj pøíbìh skonèí, co se s Tvými hrdiny komiksu stane 
dále. 
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2. Problémové místo zakreslené situace
    - poprvé.

Do schématu zapiš, k jaké dopravní situaci se Tvùj pøíbìh 
vztahuje, k jaké kolizi (problému, nehodì) došlo a co ji 
mohlo zapøíèinit.

3. Problémové místo zakreslené situace
    - podruhé.

Vypiš dopravní situace, následky i pøíèiny, které navíc 
uvedli Tvoji spolužáci.

Pøíklad vyplnìní

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

pøecházení
po pøechodu

chodec sražený
autem

chodec se nerozhlédl 
na pøechodu

auto jelo
nepøimìøenì rychle

nenadálá událost 
(chodec pøi 

pøecházení upadl)

øidiè nedával pozor, 
zda jsou chodci na 

pøechodu

chodec šel
nepøimìøenì pomalu

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

Dopravní situace

Dopravní kolize,
problém, následky

Pøíèiny kolize

PR AC OVN Í L IST ŽÁKA - EL IŠKA4



4. Stalo se toto…

Podívej se, jak se tento pøíbìh ve skuteènosti stal.
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5. A jak jsi na tom Ty?

Doplò si svou kartu zkušeností s podobnou situací.

6. eMail Elišèiným kamarádùm:

3. Kdo a jak mùže takovému problému pøedejít? 4. Které pøíèiny kolize si hlídáš Ty?

1. Byl jsi nìkdy v podobné dopravní situaci? 2. Mìl jsi nìkdy hodnì blízko k podobné kolizi,
    problému?

a.    ano
b.    ne

a.    ano
b.    ne

Pøedmìt: Eliška mìla nehodu

Komu: 

Milí cyklisti, kamarádi Elišky,

dìkujeme vám všem za SMSky, které Elišce posíláte. Její sobotní nehoda byla bohužel tak vážná, že vám 

nemùže na žádnou zprávu sama odpovìdìt. Leží v nemocnici a její stav je kritický. Prognóza na uzdravení 

je hrozná, má krvácení do mozku (poškození budou asi nevratná…).

Držte nám všem palce a prosím vás, buïte na sebe opatrní!!!

Kdyby mìla Ela helmu…

Dìkujeme všem za podporu.

Jana a Petr Prokopovi (rodièe Elišky)

tjsokol@mailsport.cz

PR AC OVN Í L IST ŽÁKA - EL IŠKA4
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1. Co se mohlo stát?

Vytvoø si SVÙJ vlastní pøíbìh, doplò si bubliny tak, aby 
dával pøíbìh smysl. Do volných øádku krátce dopiš, jak 
Tvùj pøíbìh skonèí, co se s Tvými hrdiny komiksu stane 
dále. 
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2. Problémové místo zakreslené situace
    - poprvé.

Do schématu zapiš, k jaké dopravní situaci se Tvùj pøíbìh 
vztahuje, k jaké kolizi (problému, nehodì) došlo a co ji 
mohlo zapøíèinit.

3. Problémové místo zakreslené situace
    - podruhé.

Vypiš dopravní situace, následky i pøíèiny, které navíc 
uvedli Tvoji spolužáci.

Pøíklad vyplnìní

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

pøecházení
po pøechodu

chodec sražený
autem

chodec se nerozhlédl 
na pøechodu

auto jelo
nepøimìøenì rychle

nenadálá událost 
(chodec pøi 

pøecházení upadl)

øidiè nedával pozor, 
zda jsou chodci na 

pøechodu

chodec šel
nepøimìøenì pomalu

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

Dopravní situace

Dopravní kolize,
problém, následky

Pøíèiny kolize
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4. Stalo se toto…

Podívej se, jak se tento pøíbìh ve skuteènosti stal.
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5. A jak jsi na tom Ty?

Doplò si svou kartu zkušeností s podobnou situací.

6. Výzva na školní nástìnce:

3. Kdo a jak mùže takovému problému pøedejít? 4. Které pøíèiny kolize si hlídáš Ty?

1. Byl jsi nìkdy v podobné dopravní situaci? 2. Mìl jsi nìkdy hodnì blízko k podobné kolizi,
    problému?

a.    ano
b.    ne

a.    ano
b.    ne

Žádost vedení školy o pomoc:

Vedení školy ve spolupráci s Policií ÈR prosí všechny studenty, kteøí byli 7.5. svìdky dopravní nehody

na ulici Zavadilova, kdy došlo ke zranìní našich dvou studentek, aby kontaktovali svého tøídního uèitele, 

øeditele školy nebo nejbližší oddìlení Policie Èeské republiky.

Dívky šly ve skupince po chodníku, dvì z nich vstoupily do vozovky a byly sraženy projíždìjícím 

automobilem. Pro vyšetøení nehody je nutné objasnit, za jakých okolností dívky do vozovky vstoupily. 

Prosím, nebuïte lhostejní a pomozte, nehoda se stala kousek od naší školy. Dobrou zprávou je,

že zdravotní stav dívek není vážný.

Mgr. Karel Blahut

øeditel školy

PR AC OVN Í L IST ŽÁKA - H AN KA A M ÍŠA5



1. Co se mohlo stát?

Vytvoø si SVÙJ vlastní pøíbìh, doplò si bubliny tak, aby 
dával pøíbìh smysl. Do volných øádku krátce dopiš, jak 
Tvùj pøíbìh skonèí, co se s Tvými hrdiny komiksu stane 
dále. 
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2. Problémové místo zakreslené situace
    - poprvé.

Do schématu zapiš, k jaké dopravní situaci se Tvùj pøíbìh 
vztahuje, k jaké kolizi (problému, nehodì) došlo a co ji 
mohlo zapøíèinit.

3. Problémové místo zakreslené situace
    - podruhé.

Vypiš dopravní situace, následky i pøíèiny, které navíc 
uvedli Tvoji spolužáci.

Pøíklad vyplnìní

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

pøecházení
po pøechodu

chodec sražený
autem

chodec se nerozhlédl 
na pøechodu

auto jelo
nepøimìøenì rychle

nenadálá událost 
(chodec pøi 

pøecházení upadl)

øidiè nedával pozor, 
zda jsou chodci na 

pøechodu

chodec šel
nepøimìøenì pomalu

dopravní situace

dopravní kolize,
problém

pøíèiny kolize

Dopravní situace

Dopravní kolize,
problém, následky

Pøíèiny kolize
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4. Stalo se toto…

Podívej se, jak se tento pøíbìh ve skuteènosti stal.
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5. A jak jsi na tom Ty?

Doplò si svou kartu zkušeností s podobnou situací.

6. Zápis ze školní kroniky:

3. Kdo a jak mùže takovému problému pøedejít? 4. Které pøíèiny kolize si hlídáš Ty?

1. Byl jsi nìkdy v podobné dopravní situaci? 2. Mìl jsi nìkdy hodnì blízko k podobné kolizi,
    problému?

a.    ano
b.    ne

a.    ano
b.    ne

4.6.2005 – školní výlet do Svobodných Heømanic je již tradicí. Pavel opìt nezklamal a bavil celou spoleènost. Bez nìj 

by ty tøídní akce byly fakt chudé! Spoleènì jsme si odhlasovali, že se tady budeme vracet každý rok na tøídní srazy.

15.8.2006 – Sraz se koná, ale chybí nám Pavel. Je ve vìzení. Boural na motorce, jel jako blázen a navíc mìl vypito.

Ke všemu tomu neštìstí jeho kamarád byl tìžce zranìný a zùstal na vozíku. Jediné, co mùže Pavel dìlat je platit mu za 

zpùsobené zranìní tak, jak stanovil soud. Všichni doufáme, že až bude zase venku, zaène s námi na srazy znovu jezdit.

22.8.2008 – Slavíme tøetí výroèí naší maturity! Dorazil i Pavel, už ho propustili. Z toho veselého kluka, který 

dokázal všechny rozesmát se stal zahloubaný samotáø. I teï se poslední den výletu sebral a šel si po svých. Není to 

poprvé, takže odjíždíme bez nìj. 

28.8.2008 – Vaškovi volala Pavlova matka a oznámila mu tu strašnou zprávu. Nechala Pavla hledat policií, protože

z výletu vùbec domù nedorazil. Našli ho potápìèi na dnì zatopeného lomu. Poøád se nám honí hlavou, jestli to byla 

neš�astná náhoda nebo jeho vlastní rozhodnutí skonèit svùj život. Po návratu z vìzení už to byl jiný Pavel, ale zdálo se, 

že to všechno zvládá. Ale do jeho duše nikdo nevidìl. Kdo ví, jak to bylo...

PR AC OVN Í L IST ŽÁKA - PAVEL6


	Pro_studenty.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	CYKLISTA_Pracovní list 2.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

	MOTORISTA_Pracovní list 3.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

	CYKLISTA_Pracovní list 4.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

	CHODEC_Pracovní list 5.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4


	2_Pracovn%ED+list+6.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4




