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    S bezpečnostním chodítkem WALKODILE jsme měli možnost se seznámit na dopravním 

semináři v Ostravě, který se konal v listopadu 2011. Pavel Fischer, zástupce firmy, zde tuto 

skvělou pomůcku prezentoval. A nám se nápad chodit s dětmi na vycházku s tímto chodítkem 

zalíbil natolik, že jsme zažádali o grant, který by nám dopomohl k jeho koupi. V lednu 2012 

se nám díky společnosti ARCELOR MITTAL podařilo získat 2 kusy chodítka WALKODILE. 

    Od března 2012 využívají tato chodítka dvě třídy naší mateřské školy. Od začátku jejich 

využívání se u dětí setkala s neuvěřitelným nadšením. Děti si chodítko pojmenovaly 

po oblíbeném krokodýlovi, naučily se o něm písničku, předhánějí se, kdo bude první 

převlečený, aby mohl jít s „Krokodýlem“. Pro děti je chůze s WALKODILE opravdu zábava. 

Pro nás pedagogy je neocenitelným pomocníkem. Velmi pozitivně hodnotíme především 

zvýšení bezpečnosti při vycházkách a také se nám líbí, jaké nadšení vzbuzuje  

u kolemjdoucích i u rodičů našich dětí. Rodiče se aktivně zajímají o využívání 

bezpečnostního chodítka a Sdružení rodičů Jablíčko, které při mateřské škole pracuje, 

představí široké veřejnosti naše „Krokodýly“ na společné akci „Bezpečná školka“ v měsíci 

dubnu. 

    Naše mateřská škola chce do budoucna získat další chodítka, aby jejich počet odpovídal 

počtu dětí v naší mateřské škole. Proto jsme se také zapojili do dopravní soutěže, ve které je 

hlavní cenou právě chodítko WALKODILE.  Zatím využíváme „Krokodýla“ především  

pro nejmenší děti, i když vycházku s „Krokodýlem“ si vyzkoušeli i nastávající školáci. Ti se 

už těší, jak je bude „Krokodýl“ hlídat a pomáhat jim ve školce v přírodě, kde odjíždíme 

v měsíci květnu.  

    Bezpečnostní chodítko WALKODILE můžeme vřele doporučit, protože nám, pedagogům, 

usnadňuje práci a dětem zajišťuje větší bezpečnost v silničním provozu. A naše děti 

„Krokodýla“ milují!!! 
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