
Dopravní hřiště aneb jak zvládnout křižovatku 

 

                Kdo by nechtěl mít řidičák. Mnozí mladí, kteří už opustili základní školu a ještě jim 

nebylo 18 let, se nemohou dočkat, až budou mít řidičský průkaz. Těší se na to, jak se sami 

někam dovezou a odvezou a jak nebudou muset být závislí na jiných. I naše děti ze ZŠ 

Světnov se už prý také na svůj řidičák těší, ale než se za ten dlouhý čas dočkají, zkrátí si to 

čekání návštěvami na dopravním hřišti. Ono mít řidičák na kolo vlastně taky není k zahození! 

                Když jsme tak s dětmi debatovali o tom, k čemu je dobré znát značky a rozumět 

předpisům, přišly děti na to, že ten, kdo má řidičák na kolo, je „vlastně dobrej“. Tak proč si to 

nezkusit! A hned v pátek 30. září to vyšlo. Nebyl to sice hned zrána den jako malovaný. Byly 

zapotřebí i rukavičky a chvíli jsme přemýšleli, jestli na nás stejně jako na skupinky před námi 

nezačne pršet. „Každý den tady s dětmi mokneme,“ řekla nám paní učitelka z dopravní školy 

a letošní září ohodnotila z hlediska počasí jako nešťastné. Ale děti to nevzdávaly a těšily se, 

až si na křižovatkách šlápnou do pedálů, i kdyby měly jezdit v pláštěnkách. 

               Pláštěnky poprvé za letošní září nebyly zapotřebí, ale dopravní výuka lehoučká 

nebyla. Značky, předpisy, křižovatky – jen projít a zvládnout nejprve teorii dalo pořádnou 

práci. Ovšem děti se snažily a vytoužené jezdění přišlo. Byly nadšené! S radostí jezdily po 

silnicích s odhodláním neudělat žádnou chybu. Někomu to šlo lehce hned, někdo si chvíli 

zvykal. Ale bavilo je to tak, že jen s nevolí poslechly, když jim byl v závěru ukázán směr garáže 

na kola. Ale byly šťastné. Hlavně prvňáčci a druháčci, protože se ocitli řidičáku na kolo zase 

blíž. A ti starší, kteří už řidičák mají, byli rádi, že si s lehkostí mohli „zabrázdit v křižovatkách“. 

Zvládli to!!!  

No, vlastně jak kdo. Já jsem se na jedné křižovatce zapovídala s paní učitelkou a přešla jsem 

přechod na hřišti na červenou… Tak, hlavně, že naše děti to zvládly! 
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