
NEBEZPEČNÁ JÍZDA 
 

Alex – Nebezpečné bruslení 

Petr s Martinem a Frantou šli ven jezdit na kolečkových bruslích a skateboardu. Franta 

přejížděl silnici a nevšiml si auta. Řidič nestihl zastavit a srazil ho. Frantu strašlivě bolelo 

koleno a hlasitě naříkal. Petr se okamžitě vydal k telefonu, aby zavolal lékařskou pomoc. 

Nahlásil, co se stalo, a hlavně, že kluci potřebují lékařskou pomoc. Martin zatím hlídal a 

utěšoval zraněného. Sanitka přijela velmi rychle. Zdravotníci naložili Frantu a sanitka 

s hlasitou houkačkou odjela do nemocnice. Na závěr ještě ponaučení: Nejezděte po silnici 

na kolečkových bruslích. Je to nebezpečné.  

 

Barbora H. – Na vozovce je nebezpečno 

Jednoho dne jsme se rozhodly s holkama, že půjdeme jezdit na kolečkových  bruslích. 

Venku bylo krásně. Tak jsme se vydaly hned po škole na projížďku. Tonička nám chtěla 

ukázat jedno moc pěkné místo. Proto jela napřed. Na přechodu nám svítila zelená. Pro 

jistotu se ještě rozhlédla a pak se vydala na druhou stranu. To auto přijelo moc rychle a 

řidič nezastavil včas. Nějaký šílenec pokračoval na červenou a do Tonči narazil. Hned jsme 

byly u Toničky a ptaly se, co ji bolí. Nevypadalo to moc dobře. Tak jsem řekla holkám, ať s 

ní počkají na místě, a jela jsem k nejbližší telefonní budce. Zavolala jsem záchrannou 

službu a vrátila se zpět na místo, kde se vše odehrálo. Záchranná služba byla na místě 

hodně rychle. Toničku odvezla do nemocnice, kde ji ošetřili. Z tohoto příběhu plyne pona-

učení: Rozhlédněte se vícekrát, když přecházíte vozovku.  

 

Filip – Nebezpečná jízda na silnici  

Petr a Martin byli nejlepší kamarádi. Bydleli v Pardubicích a navštěvovali spolu stejnou 

třídu. Po vyučování chodili často ven. Jednoho dne se domluvili, že půjdou jezdit na koleč-

kových bruslích. Jezdili velmi rychle a nedávali pozor. Najednou ze zatáčky vyjelo auto a 

Martina porazilo. Martin upadl a naříkal, že ho bolí noha. Petr se vydal rychle hledat tele-

fon, aby mohl zavolat pomoc. Když našel telefonní budku, zavolal na číslo 155. Pak se vrátil 

za Martinem a společně čekali na sanitku. Ta přijela za několik málo minut a Martina od-

vezli do nemocnice. Martin měl zlomenou nohu, moc ho to bolelo. Nějakou dobu nechodil 

do školy a nemohl nic dělat. Když se uzdravil, šli zase jezdit. Ale už si dávali velký pozor.  

 

Barbora P. – Dnes nedopadlo bruslení dobře 

Dnes jsme šli s celou partou jezdit na bruslích. Vždycky si dáváme závod, ale jednou se to 

Vaškovi vymklo z rukou a ošklivě si zlomil nohu. Ještě, že měl na hlavě helmu. Ihned jsem 

jela pro pomoc. Tomáš zatím čekal a utěšoval Vaška. Já jsem jela jak o život, až jsem ko-

nečně našla telefonní budku. Zavolala jsem nemocnici a řekla, co se stalo. Nezapomněla 

jsem ani na to, kde k úrazu došlo a kam má sanitka přijet. Přijela včas a odvezla ho. Vašek 

teď leží v nemocnici. Příště musíme být opatrnější.  

 

 

 



Kristiana – Na silnici je nebezpečno  

Jednoho dne po vyučování vyjely Petra, Martina a Kristýna na kolečkových bruslích a ska-

teboardu na silnici. Nebyla to moc dobrá volba, protože Martina nestihla zabrzdit a srazilo 

ji auto. Stalo se to moc rychle. Petra se vylekala a začala s Martinou třást. Martina začala 

kvílet a křičet, že má něco s nohou. Kristýna zachovala chladnou hlavu a vydala se pro 

pomoc. Petra na ni ječela, že se asi zbláznila, proč odjíždí. Ale Kristýna věděla, co dělá. 

Hledala telefonní budku. Zavolala 155. Jenže předběhla nějakou paní, která se rozčilovala, 

že tu byla dříve. Kristýna se omluvila a spěchala zpět za kamarádkami. Záchranka přijela 

za pět minut. Lékař zjistil, že má Martina zlomenou nohu, a proto si ji odvezli do nemoc-

nice. Z toho plyne ponaučení: Nejezděte na silnici, najděte si bezpečné hřiště nebo skate-

park.  

 

Matěj H. – Klučičí odpoledne 

Jednoho dne se kluci rozhodli, že budou jezdit venku na kolečkových bruslích a skatebo-

ardu. Tak si jezdili a jezdili, nedávali moc pozor, až Petra srazilo auto. Kluci se k němu 

seběhli a ptali se ho, co mu je. Petr odpověděl, že ho bolí kyčel. Martin si všiml telefonní 

budky, a tak tam rychle zajel a zavolal do nemocnice o pomoc. Sanitka dojela pro Petra a 

odvezla ho do nemocnice. Dva a půl měsíce ležel v nemocnici. Kluci ho často navštěvovali. 

Když se Petr uzdravil, tak šli zase jezdit. Ale slíbili si, že budou jezdit opatrně.  

 

Matěj N. – Nebezpečné bruslení 

Kamarádi Petr, Martin a Jirka jezdili na kolečkových bruslích na silnici. Jirka nedával po-

zor a náhle ho srazilo auto. Jirka ležel na zemi a Martin s Petrem se domlouvali, kdo zavolá 

pomoc a kdo zůstane s Jirkou. Petr odjel pro pomoc a Martin zůstal s Jirkou a utěšoval ho. 

Petr našel telefonní budku a zavolal na číslo 155. Nahlásil zranění kamaráda a popsal zá-

chranářům, kde se nacházejí. Po chvíli přijeli na místo záchranáři. Jirku ošetřili a potom 

ho odvezli do nemocnice. Ponaučení: Nejezděte na silnici.  

 

Štěpán – Kde se má jezdit? 

Martin, Petr a Sam si vyrazili ven na skateboardu. Petr ukazoval své nové kousky. Ale na 

silnici! Potom to zkoušel Sam a srazilo ho auto. Martin rychle dojel k telefonní budce, aby 

zavolal záchranku. Spěchal a předběhl paní, která právě chtěla telefonovat. Sanitka přijela 

velmi rychle a Sama s vážným zraněním odvezla do nemocnice. A jaké ponaučení z toho 

plyne? Že na skateboardu a kolečkových bruslích se nemá jezdit na silnici, ale ve skate-

park nebo na označeném místě.  

 


