
Návštěva zajíce Vildy ve městě 
 

V lese za městem žil zajíc Vilda se svou rodinou. 

Jednou, když poskakoval po lese, uslyšel slabé dětské 

hlasy. Protože byl zvědavý, přiskákal k dětem blíže a s dětmi se 

skamarádil. Zjistil, že to jsou děti z mateřské školy a přijely s paní 

učitelkou na návštěvu do lesa. Byl jim skvělým průvodcem, seznámil je 

s ostatními zvířátky a životem v lese. Vildovi se o dětech 

zdálo celou noc a hned ráno se rozhodl,že pojede do města 

děti navštívit. "Vždyť je to jednoduché, najdu mateřskou 

školu a děti překvapím, to bude prima".  

Vilda věděl, že na kraji lesa je autobusová zastávka, kde vyčkal na 

autobus, který ho odvezl do města. Když vystoupil z autobusu, zeptal 

se hodné paní na cestu do školky a pak nastaly problémy. Vilda vůbec 

nevěděl, jak se má chovat. Tolik lidí, aut, motocyklů, pomalované 

silnice, nějaké obrázky na tyčkách, barevná světýlka,.... Vilda začal 

kličkovat mezi auty, kolemjdoucí jen kroutili hlavou: „Co tady ten 

splašenec chce? Copak neví, jak a kde se přechází silnice?!“  Jenže 

zajíc byl opravdu v nesnázích, teď vůbec netušil, co dál.  „Ahoj, 

zajíci,“ ozve se nečekaně za jeho zády. „Už tě chvíli pozoruji".  „A 

proč mě pozoruješ?“ ohradí se dotčeně ušák. „Pozoruji tě, protože 

jsem Pozorka  . Všechny trojúhelníkové dopravní značky dávají 

pozor, aby mohly každého varovat před nebezpečím a nikomu se nic 

nestalo.“ „Hm,“ zabručí zajíc. „A kdo je támhle ta značka?“ ukáže 

packou ke kulaté značce s červeným okrajem. 

„To se na tebe žene můj kamarád Zákaz   ,“ odpoví Pozorka. 

„Určitě ti chce zatrhnout tohle trdlování uprostřed silnice!" "Když já 

se potřebuji dostat do mateřské školy". "Asi bude nejlepší, když tě tam 

společně s Vypravěčem  ,to je čtvercová značka od které se leccos 

důležitého o dopravě dozvíš, dovedeme".  

 



 

A tak se Vilda bezpečně dostal do školky, kde ho děti 

srdečně přivítaly. Zajíc jim vyprávěl svůj příběh a dětí se ptal, jestli 

umí dopravní značky a správně přecházet přes silnici. Paní učitelku 

napadlo zahrát si na dopravní hřiště. Společně si ukázali dopravní 

značky a jejich význam.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Děti a vy znáte dopravní značky? Zkuste značky pojmenovat a 

vysvětlit jejich význam. 

 

 

 

 

 



 

 



                                     

 

 

 

 

 

 



 

                                                 

 

 



 

 

 


