Dopravní hřiště
3. třída
V úterý 21. února 2017 nastal pro všechny žáky 3. třídy dlouho očekávaný den. Poprvé jsme se letos
vypravili společně do Olomouce, a to rovnou linkovým autobusem, aby byl zážitek ještě větší.
Odjezd z Tršic jsme zvládli bez zásadních potíží, cesta proběhla v klidu a bez nevolností, jako bychom
jezdili pravidelně. Děti se velmi těšily na cestu tramvají, pro některé z nich to byla premiéra a viditelně si ji
užívaly.
Na dopravní hřiště jsme dorazili včas podle domluvy. Vstřícní vyučující pro nás měli připravenou teorii
i praktické řešení různých dopravních situací. Zopakovali jsme si dopravní značky i důležitá telefonní čísla
IZS. Pak už následovala různá videa společnosti Besip, u kterých si děti procvičily, na co si dávat pozor
v dopravě a jak se správně rozhodovat. Nejvíce zaujala videa o nebezpečí městského provozu, o pohybu na
železničních přejezdech aj. Část videí již děti znaly ze školních dopravních projektů, nyní měly možnost si
je zopakovat.
Po přestávce na svačinu a proběhnutí se před učebnou nás čekaly úkoly nejtěžší, naučit se správně řešit
situace na křižovatkách. Na přesném a rychlém rozhodnutí může záviset bezpečnost a zdraví všech, protože
od 10 let se děti stávají samostatnými cyklisty a mohou samy do silničního provozu. Dataprojektor
a interaktivní tabule byly skvělými pomocníky při výuce, nejprve si ale děti musely osvojit přesná
pojmenování situací a hierarchii při jejich vyhodnocování. Teď už vědí, že při průjezdu křižovatkou musí
respektovat: 1. pokyny policisty, 2. signalizaci na semaforu, 3. svislé a vodorovné dopravní značení
a 4. pravidla přednosti v jízdě jak na hlavní a vedlejší silnici (včetně VPV – pravidla přednosti všech
protijedoucích vozidel při odbočování vlevo), tak pravidlo přednosti zprava na nerozlišených křižovatkách.
Co nám dnešní dopoledne dalo? Museli jsme se naučit přemýšlet o dopravních situacích, správně je
vyhodnotit a vyřešit. Za pozornost a spolupráci jsme obdrželi reflexní pásky centra Semafor – naše ochránce
při pohybu po komunikaci. Zároveň jsme si procvičili úkoly, které nás čekají za půl roku ve čtvrté třídě při
získávání průkazu cyklisty.
Bezproblémový návrat dosti zaplněným autobusem nám nezkazil dojmy z úspěšného dne. Těšíme se na
další spolupráci s centrem Semafor v Olomouci.
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