
  

 

  



 

 

PROJEKT 

Testovanie vedomostí žiakov 4. ročníka v oblasti dopravnej výchovy 

 

Vyhlasovateľ :            Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR  (v rámci dotácie 

podpory praktického výcviku žiakov na detskom dopravnom ihrisku) 

                   Ministerstvo dopravy SR 

Organizátor:               Centrum voľného času, Hutnícka 18 

Spoluorganizátor:        Mesto Spišská Nová Ves  

Termín:   10.10.2019  

Časový rozpis:     9.00 - 9.25     ZŠ Nad Medzou 
     9.25 – 9.50     ZŠ Lipová 
     9.50 - 10.15   ZŠ Levočská 
   10.15 -10.40    ZŠ Z.Nejedlého 
   10.40 - 11.05   ZŠ Komenského 
   11.05 - 11.30   ZŚ Hutnícka 
   11.30 -12.00    ZŠ Ing.O.Kožucha 
    

Trieda po príchode dostane krátku inštruktáž , po rozdelení do č 4 družstiev 
deti plnia úlohy.   

 
Miesto:   DDI,  Ing.O.Kožucha  5, Spišská Nová Ves 
 
Účastníci:                 Žiaci 4. ročníka ZŠ mesta Spišská Nová Ves 

   (jedna vybraná trieda v ročníku v počte cca 20  žiakov)  

Ciele:                            1. Preverenie získaných vedomostí v oblasti dopravnej a zdravotnej  

výchovy a schopnosť uplatniť ich v praxi  

   2. Na základe zistených skutočnosti upraviť výcvik žiakov na DDI            

(znížiť/zvýšiť počet hodín teoretického/praktického výcviku) 

 

Priebeh preverovania: 

 Každá trieda bude rozdelená do 4 družstiev (po cca 5 -6 žiakov) Každé družstvo bude 

preverované v jednej oblasti (teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky -chodec, 

cyklista, zdravotná príprava a praktická jazda zručnosti ),  družstvo sa vystrieda v každej zo 4 

oblastí. 

 



 

 

Obsah preverovania: 

Dopravné značky a zariadenia ,  
Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky, 
Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi, 
Používanie zmyslových orgánov (oči, uši) v cestnej premávke,  
Dopravné nehody - základné povinnosti účastníka dopravnej nehody, poskytnutie prvej 
pomoci,  
Technika jazdy - nasadanie a rozbiehanie, priama jazda, zastavenie a zosadnutie z bicykla, 
jazda v oblúku, riadenie jednou rukou (ohliadnutie), pomalá jazda (držanie rovnováhy), 
predvedenie jednoduchej jazdy zručnosti. 
 

Konkrétne úlohy ktoré budú žiaci plniť sa dozvedia na mieste.  

Vychádzajú z Učebných osnov  ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. dňa 

13. 7. 2007 rozhodnutím číslo CD-2007-13342/27070-1:091 s platnosťou od 1. septembra 

2007. 

Materiálno technické zabezpečenie:  
 
Zabezpečí CVČ. Žiaci, ktorí majú vlastnú prilbu si ju môžu priniesť. 

 

Vyhodnotenie a ceny:  

Všetci žiaci  a pedagógovia ktorí sa zúčastnia testovania dostanú tričká,  praktické ceny 

(reflexné prvky – venuje Ministerstvo dopravy SR a Okresný úrad Spišská Nová Ves) a keks. 

Za bezpečnosť žiakov zodpovedá vysielajúca škola. 

V Spišskej Novej Vsi  24.9.2019. 

 

        PhDr. Ľubica Šefčíková 
                       riad. CVČ 

  

 

 

 

 


