
Odbavení 

Vzdělávací hodnoty 
 

• Seznámení s kontrolou na letišti 
• Bezpečnost a bezpečnostní opatření 
• Manipulace a komunikace 
 
 
Doporučené materiály 
 

• 9335 Letiště s kosmodromem 
 
 
Slovní zásoba 
 

Během aktivit se snažte využívat slova: 
 

• odbavení 
• prodej lístků 
• bezpečnostní kontrola 
• bezpečnost 
• zavazadla 
• obrazovka 
• detektor 
• tranzit 
• cestující 
 
 
Pochopení 
 

Na letišti v Praze je rušný letní den. Mnoho cestujících poletí     
na letní prázdniny a velmi se těší. Na odbavovací přepážce lidé 
čekají na vyzvednutí palubního lístku a kontrolu pasů. 
 

Po kontrole palubních lístků musí všichni cestující projít                   
bezpečnostní kontrolou, kvůli jistotě, že na palubě letadla nebude 
nic, co by mohlo let ohrozit. Kontrola zabere vždy nejvíce času, 
protože musí být prověřeno každé zavazadlo. Mobilní telefony, 
pásky, mince a ostatní kovové předměty musí být při kontrole 
umístěny ve speciálním boxu. 
 

Během tohoto rušného období letiště naléhavě potřebuje                  
efektivní bezpečnostní kontrolu, která umožní plynulé odbavení 
cestujících. 
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K motivaci příběhu využijte námětovou kartu 



Přemýšlení 
 

• Ať děti zahrají scénku o probíhající bezpečnostní kontrole.  
  Kteří zaměstnanci jsou její součástí a jaké jsou jejich funkce? 
 

• Diskutujte s dětmi o tom, že během kontroly zaměstnanci letiště  
  vidí, co vše si cestující vezou s sebou. Mohou vidět samozřejmě 
  i předměty, které na palubě nesmí být. Povídejte si o počítačích,  
  monitorovacích zařízeních či detektorech a jejich zvucích. 
 

• Které předměty se nesmí brát na palubu letadla? 
 
 
Pokračování 
 

• Po bezpečností kontrole následuje čekání na letadlo.                          
  To znamená přechod s příručním zavazadlem do prostorů               
  určených k čekání. Někdy může být zavazadlo velmi těžké.                     
  Ať děti navrhnou a zkonstruují vozík na přepravu těžších                
  příručních zavazadel. 
 

• Po odbavení a bezpečnostní kontrole často musí cestující  
  dlouho čekat. Ať děti vybudují prostor pro čekání s lavicemi,  
  stoly a židlemi. 
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Konstrukce 
 

• Navrhněte a zkonstruujte prostor bezpečnostní kontroly před   
  nástupem cestujících do letadla. 






