
Den 5. A s dopravním hřištěm 

Štěpán 

Ráno mě vzbudil budík o půl sedmé. Ke snídani jsem měl rohlík se šunkou. Pak jsem 

vyrazil autobusem do školy. Ve třídě čekali spolužáci a pan učitel. Společně jsme se vydali 

na dopravní hřiště. Městský strážník nám připomenul důležitá pravidla, která musí 

dodržovat především cyklisté. Každá skupina jezdila dvacet minut na kole. Čekaní na 

jízdu jsme si krátili na průlezkách a houpačkách. Na hřišti mě to docela bavilo.  

 

Alex 

Ráno jsem se vzbudil sám v sedm hodin. Chystal jsem se do školy a už mi volal spolužák 

Otto, kde se sejdeme. Ještě jsem si rychle vyčistit zuby a vyrazil. Před školou jsme se 

setkali. Ve třídě jsme si ještě chvilku povídali a pak se vydali na dopravní hřiště. Nejprve 

jsme si je celé prošli, prohlédli a vysvětlili si pravidla, jak máme dodržovat dopravní 

přepisy. A jak se máme bezpečně pohybovat po silnicích. Poté jsme se rozdělili do skupin. 

A mohli jsme se rozjet. Na dopravním hřišti jsme si to pořádně užívali. 

 

Matěj N. 

Dnes jsem vstával ve čtvrt na sedm. Roztáhl jsem závěsy a šel jsem si vyčistit zuby. 

Obvykle snídám cereálie s mlékem. Oblékl jsem se a spěchal na autobus. Před školou jsem 

potkal kamarády. Pan učitel udělal docházku, spočítal nás a už jsme spěchali na dopravní 

hřiště. Rozdělili jsme se do skupin a zopakovali si základní pravidla silničního provozu. 

Moc mě to tam bavilo. Byla to paráda. Cestou do školy jsme si povídali, a proto nám rychle 

uběhla.   

 

Nelly  

Ráno jsem vstala o půl sedmé. Vyčistila jsem si zuby, oblékla se a vyrazila do školy. Cestou 

autobusem jsem sledovala dopravní provoz, chování řidičů a chodců. Docela se mi to 

hodilo, protože jsme šli se střídou na dopravní hřiště. Na dopravním hřišti jsem si to užila, 

byla to zábava a dopoledne mi se spolužáky rychle uteklo. 

 

Filip  

Ráno mě probudil budík. Nasnídal jsem se a pak jsem se vydal do školy, do které jsem se 

těšil, protože jsme šli na dopravní hřiště. Na dopravním hřišti jsme si vysvětlili pravidla 

silničního provozu a byli jsme rozřazeni do čtyř skupin po šesti dětech. Každá skupina 

jezdila na vypůjčených kolech dvacet minut. Když všechny skupiny dojezdily, šli jsme zpět 

do školy. Na dopravním hřišti se mi moc líbilo a těším se na příště. 

 

Jakub P. 

Ráno mě vzbudila mamka, abych šel do školy. Vyčistil jsem si zuby, oblékl jsem se, 

nasnídal. Šli jsme s panem učitelem na dopravní hřiště. Moc jsem se těšil, protože jsme 

jezdili na kole. A především jsme museli dodržovat předpisy. Vyblbnuli jsme se také na 



různých prolézačkách. Pak jsme se vrátili do školy. Moc mě to na dopravním hřišti s 

kamarády bavilo.   

 

Matěj H. 

Šli jsme se třídou na dopravní hřiště. Každá skupina jezdila dvacet minut. Rozdělili jsme 

se do čtyř skupin. Museli jsme jezdit podle pravidel, ale občas jsme je nedodrželi. Byl tam 

s námi městský strážník, který dohlížel na dodržování pravidel silničního provozu. 

Poradil nám, jak se máme chovat v různých zapeklitých situacích. Na dopravním hřišti se 

mi moc líbilo. S klukama jsem si to tam užil. Jezdili jsme na kole a dělali smyky.  

 

Denis 

Ráno jsem se probudil tak akorát, dobře jsem se nasnídal. Ustrojil se a vyrazili jsme autem 

do školy. Ve třídě jsme pobyli jen pár minut a konečně šli na dopravní hřiště. Nejprve nám 

městský strážník vysvětlil pravidla. Pak jsme si vzali kola a začali konečně jezdit. Jízda na 

kole byla super, střídali jsme se po skupinkách. Mezi jízdami jsme měli dostatek volného 

času, a tak jsme na průlezkách ještě s „klukama“ blbnuli. Dopoledne se mi moc líbilo a rád 

si ho zopakuji. 

 

Antonie  

Ráno jsem vstala v pět čtyřicet. V sedm patnáct jsem byla před školou. Dopoledne jsme šli 

na dopravní hřiště. Tam jsme se rozdělili do čtyř skupin. Každá skupina jezdila zhruba 

dvacet minut. Všechno nám ukazoval městský strážník. Jak odbočit, kde a jak ukázat při 

odbočování, jak se chovat před stopkou, na semaforech atd. Kolem dvanácté hodiny jsme 

odcházeli zpátky do školy. Bylo to moc fajn. Na dopravním hřišti jsem si to užila. 

 

Barbora  

Ráno mě probudila maminka a šla jsem se nasnídat. A už jsem se těšila do školy, protože 

nás čekala cesta na dopravní hřiště. Celá naše rodina nasedla do auta a vyrazila do 

Pardubic. Před školou jsem potkala první spolužáky a společně jsme došli do třídy. Pan 

učitel nám pověděl, co nás dnes čeká. Cestou jsme si povídali, co jsme zažili o prázdninách. 

Na dopravním hřišti nás přivítal městský strážník. Odložili jsme si batohy a vysvětlil nám, 

co nás čeká a jak máme jezdit podle pravidel silničního provozu.  Potom jsme se rozdělili 

do skupin a vyrazili na kolech. Po vyčerpání časového limitu nastal čas se vrátit do školy. 

Rozloučili jsme se s městským strážníkem a vydali na cestu zpět. Dorazili jsme pěkně 

unavení, ale spokojení. 

        

Jakub M. 

Ráno mě vzbudil budík a hodně jsem se těšil do školy. Před školou jsem potkal spolužáky 

a šli jsme do třídy. Potom jsme se vydali na dopravní hřiště. Na dopravním hřišti nás čekal 

městský strážník, který nám připomenul některá důležitá pravidla silničního provozu pro 

cyklisty. Potom jsme po skupinách jezdili dvacet minut na kole. Mimo jízdy jsme si hráli 

na hřišti. Až ostatní skupiny dojezdily, tak jsme se vrátili zpátky do školy. Hodně se mi to 

líbilo!  


