
Do práce autobusem 

Vzdělávací hodnoty 
 

• Seznámení se s dopravními prostředky 
• Provoz a pravidla silničního provozu 
• Učení se o službách komunity 
 
 
Doporučené materiály 
 

• 9333 Vozidla 
 
 
Slovní zásoba 
 

Během aktivit se snažte využívat slova: 
 

• doprava 
• autobus 
• jízdní řád 
• včas 
• jízdenka 
• cesta 
• funkce 
• sedadla 
• řidič 
• přihrádka 
• na palubě 
• cestující 
 
 
Pochopení 
 

Jana dnes zaspala a potřebuje být v práci v 9 hodin. Normálně 
jezdí do práce na kole, jenže jako naschvál zjistí, že má               
prázdnou pneumatiku. 
 

Čas běží, takže se rozhodne jet taxíkem. V tom ale najde jízdní 
řád autobusu a zjistí, že pokud si pospíší a autobus pojede včas 
(tedy v 8:30), bez problémů se dostane do práce. 
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K motivaci příběhu využijte námětovou kartu 



Přemýšlení 
 

• Hovořte s dětmi o vlastnostech, které by měl autobus mít,                    
  dále o tom, zda jejich autobus má: 
  

  - zařízení pro zakoupení jízdenky, 
  - sedadla, 
  - kabinu pro řidiče, 
  - snadný nástup, 
  - přihrádku pro zavazadla. 
 

• Co charakterizuje linkový autobus, který dopravuje cestující na  
  určené místo? 
 

• Ať děti vyjmenují různé druhy autobusů podle využití (linkový,  
  školní, zájezdový, autobus pro dlouhé trasy, okružní a patrový  
  autobus). 
 
 
Pokračování 
 

• Autobusy jezdí po stanovené trase. Zastavují na zastávkách                
  k průběžnému nástupu a výstupu cestujících. Ať děti postaví  
  autobusovou zastávku se značkou a přístřeškem pro čekání. 
 

• Je velmi hezké sedět nahoře v patrovém autobuse při okružní  
  jízdě městem. Je to ideální místo pro výhled a fotografování.  
  Děti mohou upravit obyčejný autobus na autobus výletní, tj. bez  
  střechy. 
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Konstrukce 
 

• Ať děti navrhnou a postaví autobus, který dopraví Janu                            
  do práce. 






