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Vyber si nějakou rušnou silnici v okolí 
a aspoň pět minut ji sleduj. Do záznamového 
archu si dělej čárky. Do levého rámečku za 
auta, ve kterých jede jen jeden člověk, do 
pravého za auta, v kterých jsou aspoň dva. 
Kterých čárek je víc?

Někdy je cesta autem dobrý nápad. Třeba  
když vezete velký náklad, babičku s bolavou 
nohou nebo vás jede víc. Co ale když jede 
člověk sám jen s příruční taškou? Neveze 
s sebou zbytečně ty dvě tuny oceli,  
co jim říkáme auto?

plán pro moje město

Najdi si ve svém okolí místo, kde parkuje hodně 
aut (ulici, náměstí, plácek), a představ si, že 
by všechna mizela. Najednou je tu spousta 
volného prostoru. Co by tam mohlo být místo 
nich? Vymysli ten nejlepší plán pro svoje místo 
a nakresli, jak by to vypadalo.

www.planetajeprga.czTento Vědátor pro vás vytvořili Petr Hauzírek a Daniel Špaček.



Pan Roubený se neprobudil zrovna svěží 
a moc by potřeboval tři housky a kakao. 
To vše mají v mléčném baru za rohem 
v Kocourské ulici.

Slečna Zoufalová jede od babičky domů 
do sousední čtvrti. Veze si s sebou plné 
plato vajec.

Manželé Moravcovi jsou milovníci zvířat. 
Vyrážejí se svou německou dogou za 
přáteli do jiné čtvrti města a vezou jim 
část své včelařské úrody – krásných  
30 kilo medu.

Pan Klacek si vzpomněl, že už 14 let dluží 
v knihovně tři knížky. Dal si je do batohu 
a teď je pojede vrátit do knihovny. Má 
to přes velký městský park a pak přes 
náměstí. 

Paní Černá veze kamarádce velký fíkus, 
pak si potřebuje skočit kousek vedle na 
úřad a pak už nikam nespěchá. 

Josef Roubený, 34 let

Berenika Zoufalová, 27 let

Patricie Moravcová, 67 let

Daniel Klacek, 42 let

Amalie Černá, 53 let  

CESTOVÁNÍ PO MĚSTĚ

Níže jsou jízdenky na různé druhy dopravy. Přiřaď ke každé osobě takovou jízdenku, 
která bude nejlépe vyhovovat jejím potřebám. Vybarvi rámečky na protější straně 
barvami podle zvolených jízdenek. Například kdo má podle tebe jít pěšky, tomu 
vybarvíš rámeček modře. 
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Každý nemusí mít svoje auto.  
Ve velkých městech je možné použít 
sdílená auta. Stojí všude možně po 
ulicích. V případě potřeby do něj 
hupsnete pomocí aplikace v telefonu, 
dojedete, kam potřebujete, a tam ho 
zase necháte.
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