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BEZPIECZEŃSTWO – 

WAŻNA SPRAWA 

KAMIZELKA TO 

PODSTAWA !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

      Drodzy Czytelnicy ! 

Oddajemy do Waszych rąk dodatek 

specjalny naszej gazetki.      W całości 

poświęcony jest on problemowi 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Znajdziecie w nim porady dotyczące 

Waszego bezpieczeństwa na drodze, 

sprawozdania z działań, które 

podjęte zostały w naszej szkole, a 

także inne ciekawe materiały. 

Zapraszamy do lektury ! 

                         REDAKCJA  

 

 

 
                                              

 

 

 



W roku szkolnym 2015/2016 

społeczność  naszej  szkoły kolejny raz 

przystąpiła do akcji „Odblaskowa szkoła” 

organizowanej przez Małopolską 

Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, Małopolską Policję            oraz 

Małopolskie Kuratorium Oświaty. 
 
W związku z tym w naszej szkole 

podejmowanych jest wiele przedsięwzięć 

związanych z konkursem, oto niektóre z nich: 
 

ODBLASKOWY PIĄTEK 
 

18 września 2015 uczniowie klas IIa i IId wybrali 
się na odblaskowy spacer, w trakcie którego 
wzięli udział w pokazowych zajęciach 

dotyczących bezpieczeństwa. Dzieci miały 
możliwość wykazać się swoją wiedzą o zasadach 

ruchu drogowego i przepisach dotyczących 
pieszych i rowerzystów. Ponadto wzięły udział              
w pokazie ratownictwa medycznego                          

nad brzegiem jeziora. Atrakcją wycieczki było 
odblaskowe śniadanie w Nadleśnictwie 

Niepołomice, na którym zaproszonym gościem 
był pszczelarz.  Odkrył on tajniki swojego 
zawodu. W drodze powrotnej uczestnicy tej 

odblaskowej wycieczki zwiedzili hodowlę strusi 
oraz stadninę koni pamiętając na każdym kroku                  

o zasadach bezpieczeństwa. 
Odblaskowy piątek na łonie natury był nie tylko 
formą aktywnego spędzenia czasu, ale przede 

wszystkim niezwykłą lekcją o szeroko 
rozumianym bezpieczeństwie. 

 

 
 
 
 

 
 

Pieszo tylko w odblaskach !!! 

Musimy pamiętać, że jesienią                 

i zimą szybko zapada zmrok,                        

a widoczność na drodze znacząco się 

pogarsza. Jako piesi możemy poprawić 

swoje bezpieczeństwo zakładając 

kamizelki odblaskowe oraz wyposażając 

nasz strój w inne odblaskowe elementy. 

Może  to być tornister z odblaskiem,               

a także czapka, kurtka lub nawet buty             

z takimi elementami. Gdy nie mamy 

odblasków, światła mijania pozwalają 

kierowcy zauważyć nas maksymalnie            

z odległości 50-60 m. W gorszych 

warunkach – we mgle czy deszczu ta 

odległość znacząco się skraca. Elementy 

odblaskowe pozwalają zwiększyć naszą 

widoczność na drodze nawet do kilkuset 

metrów. 

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE !!! 

 

 

 



"Nie rób łaski - noś 

odblaski" - 

happening klasy VI 

W tym roku szkolnym uczniowie klasy VI 

zorganizowali   happening pod hasłem 

"Nie rób łaski - noś odblaski". W ramach 

akcji "Odblaskowy Tydzień" wykonali 

transparenty i plakaty o tematyce 

bezpieczeństwa. 

 

Przedstawiamy zdjęcia z tego wydarzenia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie naszej redakcji przeprowadzili wywiad                

z Panią Beatą Walczyk, szkolnym  koordynatorem 

konkursu . Miłej lektury ! 

 

1.Dlaczego zainteresowała się Pani konkursem 

dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym ? 

Konkurs organizuję wspólnie z panią Anną Dragan, 

ponieważ poprosiła nas o to Pani Dyrektor.    Z uwagi 

na to, że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, 

staramy się, żeby realizacja konkursu  odbywała się      

z zaangażowaniem wszystkich uczniów, nauczycieli       

i rodziców. Poza tym dzieci więcej wiadomości 

zdobywają przez samodzielne doświadczenia                          

i przeżycia niż „wkuwanie” regułek i zasad                                

z podręcznika 

2.Jakie działania dotyczące bezpieczeństwa 

podejmuje Pani jako nauczyciel? 

Wszystkie, które wynikają z programu nauczania          

w klasie II. Poza tym w czasie trwania konkursu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Odblaskowa szkoła” staram się nawiązywać do zasad 

bezpieczeństwa przy każdej okazji. Uczniowie naszej 

szkoły mają obowiązek chodzenia w kamizelkach 

odblaskowych, również wszystkie wycieczki w naszej 

szkole odbywają się w kamizelkach. Dzięki współpracy 

z nauczycielami tematy bezpieczeństwa realizowane są 

na wszystkich przedmiotach. Pani Agata 

zorganizowała bezpieczną jazdę na rolkach, pani 

Beata odblaskowy język angielski, pani Grażyna 

pokazy pierwszej pomocy w klasach starszych                            

i pierwszych. Mamy nawet odblaskową matematykę, 

którą prowadzi Pani Dyrektor i pani Marzena 

Krzysztofek . Nie mogę zapomnieć o pani Marzenie 

Solarz, która również dla swoich uczniów 

przygotowuje co roku wiele niespodzianek. Pan Michał 

Golonka każdego roku redaguje przygotowaną przez 

uczniów „Odblaskową gazetkę”. Mogłabym 

wymieniać tak dużo,      ale naprawdę w naszej szkole 

wszyscy nauczyciele wspomagają mnie w organizacji 

konkursu,  Poza tym wszyscy uczniowie naszej szkoły    

w czasie trwania konkursu mogą uczestniczyć               

w innych konkursach takich jak: ogólnoszkolny 



konkurs plastyczny, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie 

w ruchu drogowym, konkurs odblaskowej piosenki                  

czy konkurs na odblaskowego latawca.  

3. Czu uważa Pani ze odblaski rzeczywiście mogą 

ratować życie? 

Zdecydowanie tak. Sama jestem kierowcą. Prawo 

jazdy zdobyłam jeszcze w minionym wieku, dużo 

jeżdżę. Piesi uczestnicy ruchu drogowego są widoczni 

już z daleka. Nie wspominając o rowerzystach. 

Uczniowie mojej klasy mieli na zadanie domowe 

wspólnie z rodzicami przeprowadzić doświadczenie: 

stanąć przed zapalonymi światłami samochodu                       

w ciemnym ubraniu oraz w kamizelkach odblaskowych 

z plecakiem i porównać w jakim stroju są bardziej 

widoczni. Wszyscy uczniowie stwierdzili,                                   

że w kamizelkach są widoczni zdecydowanie bardziej 

niż w stroju bez elementów odblaskowych.  

4. Czy zdaniem Pani, dzieci z naszej szkoły 

podejmują odpowiednie działania do bezpiecznego 

poruszania się po drodze? 

Myślę, że tak. I to nie tylko nasi uczniowie. Z każdym 

rokiem coraz więcej osób angażuje się w pomoc                

przy organizacji konkursu i wspiera naszą szkolną 

akcję. 

5. Czy uważa Pani, że dzieci z naszej okolicy są 

bezpieczne w drodze do szkoły ? 

Mamy chodnik przy bardzo ruchliwej drodze 

wojewódzkiej. W ubiegłym roku dzięki staraniom Pani 

Dyrektor oraz rodziców wybudowano nam chodnik            

przy drodze do szkoły. Zatrudniona jest  pani Ala , 

która przeprowadza uczniów przez ulicę. Mimo tego 

każdy uczeń musi być uważny na drodze i przestrzegać 

zasad ruchu drogowego, które obowiązują pieszych.                      

W ostatnich kilku latach nie zdarzył się żaden wypadek 

na drodze z udziałem ucznia naszej szkoły. Mam więc 

nadzieję, że nasze dzieci są bezpieczne. Zdradzę 

jeszcze jedną tajemnicę wynikającą z organizacji 

konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Społeczność naszej 

szkoły wystąpiła do Pana Burmistrza z prośbą                          

o dofinansowanie budowy Miasteczka Ruchu 

Rowerowego. Jeśli nam się uda, będziemy mogli 

prowadzić praktyczne zajęcia dla rowerzystów                    

na prawdziwych skrzyżowaniach. Uważam to za 

bardzo potrzebną inicjatywę, ponieważ większość 

uczniów dojeżdża do szkoły rowerem.  

6. Co sadzi Pani o zachowaniu kierowców w 

stosunku do pieszych? 

Oj! Różnie to bywa z tymi kierowcami. Rozsądny 

człowiek jest rozsądnym kierowcą. Każdy powinien 

uważać, bo życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze.  

 Dziękujemy za wywiad i życzymy wszystkim 

użytkownikom ruchu drogowego szerokiej                                

i bezpiecznej drogi i chodnika. 

Wywiad przeprowadzili: Mateusz Korpan, Kacper 

Biernat 

 

 

 

 

 



WIERSZYKI, RYMOWANKI,  
ZAGADKI 

  
Wierszyki, rymowanki,  zagadki związane  
z tematem bezpieczeństwa na drodze 
powstały na lekcjach języka polskiego 
przeprowadzonych w naszej szkole w 
trakcie trwania „Odblaskowego 
Tygodnia”. Oto niektóre z nich: 
 
 
Noś odblaski, a będziesz bezpieczny 
I dostaniesz oklaski! 
                                                    Kamila Rerutko  
 
Jest taka zasada świata cywilizowanego, 
Na ulicy musisz mieć coś odblaskowego! 

 

                                                       Lena German 

 
Idzie Jaś, a za nim Staś, dalej kroczy Krysia. 

Wszyscy dziś widoczni są, lecz nie tylko dzisiaj. 
Każdy z nich od dawna wie, 
Że odblaski nosi się ! 
                                              Kornelia Mikołajewska  

 
Każdy rowerzysta go na głowie ma, 
On przy upadku ochronę Ci da. 

 
Kiedy w mroku jedziesz, rozjaśni Ci drogę 
I pewnie każdy już wie, że to……………… rowerowe. 
                                                               
                                                        Jakub Baran  

 
Stoją przy drodze 
Na jednej nodze. 
Jedne zakazują,  

Drugie ostrzegają. 
Taką właśnie do spełnienia rolę mają. 

                                                          
                                                      Natalia Krzyżak 

 

 

 

 

 
     ODBLASKI 

              Gdy nastaje wieczór mroczny 

               Noś odblaski! Bądź widoczny ! 

               Odblaskowe znaczki noszę 

                Ciebie także o to proszę. 

               Rano, wieczór i w południe 

               Noś odblaski – będzie cudnie. 

               Każdy odblask jest konieczny 

               Abyś poczuł się bezpieczny 

               Byś z daleka był widoczny 

               Nawet jeśli dzień jest mroczny 

                                                     Gabriela Kopeć 

 

                BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE 

 

            Kiedy światło jest zielone 

           można przejść na drugą stronę 

           a gdy świeci się czerwone przechodzenie         

            zabronione 

                                              Martyna Blinkiewicz



     Z odblaskiem bezpieczniej   

   Gdy się tylko urodziłam   

   Pod opieką mamy byłam 

   Bo to Ona wciąż czuwała aby główka była cała    

   Do przedszkola gdy chodziłam 

   To przepisów się uczyłam 

   Gdy do szkoły uczęszczałam  

   Wszystkie znaki już poznałam 

   Z czterech kółek przy rowerze 

   Dwa zostały, mówię szczerze 

   Jeszcze trochę się uczyłam 

   Kurs na kartce ukończyłam 

  Rower piękny dała mama 

  Po ulicach jeżdżę sama 

  Jeżdżę zgodnie z przepisami 

  W ładnym kasku z odblaskami 

  Gdy już znaki Ci są znane 

 I przepisy zrozumiałe 

To przechodzić będziesz drogę 

A ja Tobie w tym pomogę 

Gdy dziecięcy wiek Ci minie  

Wiele śmiechu, łez popłynie 

Gdy przygodę spotkasz nową 

My będziemy razem z TOBĄ 

 

Klaudia Starosta



 


