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VÝLET NA KOLECH, JÍZDA ZRU NOSTI

Nedávno jsem vid l fotku, na které byl d da s babi kou na kole. M li na sob  hodn  zvláštní oble ení 
– babi ka dokonce m la sukni. Kola nem la p ehazova ku, bylo jedno, jestli jezdí po silnici nebo v lese. Na všechno 
bylo jedno kolo. Chvíli jsem to zkoušel, ale kolo bez p ehazova ky? To v bec nešlo… Radši si na ten náš výlet vezmu 
svoje kolo a pohodlné oble ení.

Motivace:

D ti: vybavené a zkontrolované kolo, p ilba, sportovní oble ení, sva ina, plášt nka, lepicí sada.

Vedoucí: navíc pumpi ka, lékárni ka, sada na opravu menších závad, mapa, GPS navigace, fotoaparát, mobilní telefon.

Pom cky na stanovišt  na jízdu zru nosti (barevné kužely, kelímky s vodou, hadrové mí ky, prkno, startovní ísla, 
startovací lístky, stopky.

K tomuto metodickému listu je pracovní list S1A, S1B, S1C.

Pot eby:

Vedoucí si p edem naplánuje trasu dle mapy a asu, který bude výletu v novat. P edem si zjistíme 
zajímavosti a pam tihodnosti na cest , možnost ob erstvení apod. D tem je nutné dop edu rozdat informace k výletu, 
aby si mohly p ipravit kola. P i výletu na kolech je nutné domluvit se, v jakém po adí d ti pojedou. Je vhodné, aby 
první jel vedoucí (instruktor), vedoucí výpravy pojede poslední, aby m l d ti na o ích. Pokud první jede n kdo z d tí, 
je nutné mít domluvený signál, na který se zastaví. P i zastávce procvi íme základy znalosti o vybavení lékárni ky 
a jejím využití p i zran ní. Ukážeme d tem, jakým zp sobem si poradit s drobnou závadou. Je nutné dodržovat 
pravidla silni ního provozu.

Po zvládnutí výletu na kole se mohou d ti zapojit nap . do jízdy zru nosti. 

Jízda zru nosti na kolech, kolob žkách, in-line bruslích

Na vhodném míst  p ipravte stanovišt , která budou d ti p ekonávat na kolech nebo jiných dopravních prost edcích. 
Je nutné mít zajišt n dostate ný po et instruktor  a vedoucích, kte í budou pomáhat na jednotlivých stanovištích. 
O pomoc m žete požádat rodi e d tí. 

D tem p ipravte startovací listiny, startovní ísla, rozd lte je do skupin podle v ku a dopravního prost edku. D ti 
poušt jte ze startu v asových rozestupech, aby nedocházelo k hromad ní d tí na stanovištích. Je možné m it as 
od startu do cíle, p ípadn  m it dobu trvání jednotlivých stanoviš . 

P íklady p ekážek:
•  Slalom mezi kužely
•  Podjetí p ekážky bez dotyku
•  P ejezd p es p ekážku (prkno, lávka)
•  Jízda po nakreslené osmi ce
•  Hod na cíl za jízdy
•  Zastavit a tre  t se do ter e
•  P evoz kelímku s vodou na stanoveném úseku, aniž by se voda vylila

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

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní.

D ti se nau í ú inn  používat kolo, dodržovat pravidla silni ního provozu a p ekonávat své 
limity. D ti si budou um t opravit drobné závady na kole. 

D ti se nau í ovládat jízdu na kole, p ipraví se na jízdu zru nosti.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

1 týden

as realizace

odpoledne

Prostor

h išt , park

Ro ní období

jaro, podzim

Po et ú astník

30

V ková kategorie

12–14 let
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Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami.

Pro d ti neklidné s potížemi v pozornosti je nutné, aby jely v bezprost ední blízkosti p ed vedoucím. Pozor u d tí ze 
sociáln  znevýhod ujícího prost edí – myslet na možnost n kde kolo vyp j it.

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

Moje poznámky:

Je nutné dodržovat pravidla silni ního provozu.

Vzít navíc vodu k pití i pro p ípad mytí. Vedoucí s sebou poveze autolékárni ku.

Pozor na:


