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Bierzemy udział w akcji "Odblaskowa szkoła" !!!
Zadania rozdane, zaczynamy!

Konkurs wiedzy o ruchu
drogowym

Każda klasa w
naszej szkole
zrobiła gazetkę
naścienną pt.
,,Odblaskowa
szkoła". Wszystkie
prace były bardzo
ładne. Klasa 6D
zrobiła kontury
szkoły z
odblasków. Oprócz
tego widniał napis :
ODBLASKOWA
SZKOŁA ,,BĄDŹ
WIDOCZNY"
WOŁA. ZAŁÓŻCIE
ODBLASKI
BOBASKI . 

Bartłomiej
Krewniak 6D

Odblaskowy alarm
przeciwpożarowy!
Dnia 21 września w
naszej szkole odbył
się alarm
przeciwpożarowy. Na
4 lekcji ubraliśmy się
w kamizelki
odblaskowe i po
trzech dzwonkach
wyszliśmy na plac

przed szkołą. W
alarmie brała udział
straż pożarna i
mierzyła czas
opuszczenia szkoły
przez wszystkich
uczniów i
pracowników szkoły.
Udało nam się to w 3
minuty. Oczywiście
podczas alarmu pani

Patrycja Galicka
zrobiła nam bardzo
dużo zdjęć. Jedno z
nich prezentujemy w
wydaniu specjalnym
naszej gazetki.
Kamizelki odblaskowe
podczas alarmu
przeciwpożarowego
mają na celu
umożliwienie

oddziałom
ratowniczym
odnalezienie
poszkodowanych w
zadymionym
pomieszczeniu i
uratowaniu ich w jak
najszybszym czasie.
Emilia Snopek 6D

Od dnia
21.09 
nasza
szkoła
zaczęła
brać udział
w akcji pt.
odblaskowa

szkoła.
Uważam że
kamizelki
są bardzo
potrzebne
bo mogą
uratować
życie.

Mateusz
Rokita VId  

Próbny alarm przeciwpożarowy

6 d

gazetka konkurs

Pani Patrycja

Gazetka

klasowa o ruchu drogowym
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Odblaskowy marsz całej szkoły Odblaskowy Patrol z inspektorem Wawelkiem

Praca ucznia nt. bezpieczeństwa Dodatkowe zajęcia komputerowe

Uczniowie klas
drugich

Klasa 6 d w Parku Jordana

Odblaskowy mecz piłki nożnej

Mecz siatkówki w kamizelkach

Chętnie zabieraliśmy kamizelki odblaskowe na wycieczki. Towarzyszyły nam w pochmurne, jak i
słoneczne dni. Rozpowszechnialiśmy w ten sposób modę na elementy odblaskowe w ubiorze. No i
dobrze się bawiliśmy. Kamizeli nosiliśmy np. na Kopcu Kościuszki, w parku imienia Henryka Jordana i
w Parku Edukacji Globalnej.          E.S

Spotkanie z Policją

Spotkanie ze Strażą Miejską

W związku z akcją "odblaskowa
szkoła" w naszej szkole odbyły się
liczne spotkania z Policja i Strażą
miejską                    E.S

Nie brakło odblaskowych wydarzeń
sportowych. Odbyły się mecze :
siatkówki, koszykówki oraz piłki
nożnej, w  kamizelkach odblaskowych.
     J.W
                                        

Nasza szkoła zorganizowała odblaskowy marsz. Na zajęciach komputerowych
uczniowie robili prace pt. ,,Odblaskowa szkoła". Wszystkie prace wyszły bardzo
ładnie. Przed szkołą z kierowcami rozmawiał "Odblaskowy patrol" z Inspektorem
Wawelkiem.                                         B.K.
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Odblaskowa dyskoteka na Dzień Chłopca

Klasa 5 b wyrusza na wycieczkę

Konkurs plastyczny na najlepszą pracę o
bezpieczeństwie na drodze został
wyeksponowany na płocie szkoły. Na pracach
znajdowały się głównie postaci z filmów, gier oraz
z bajek i kreskówek.  
                                                          J.W

30.09 w naszej szkole odbyła się ,,Odblaskowa
dyskoteka z okazji dnia chłopca". Wstęp był tylko 
z odblaskowymi elementami.
                                                                       J.W

Dnia 13.10 klasy 4-5 spotkały się z
przedstawicielem straży miejskiej. W trakcie
spotkanie uczniowie przypomnieli zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze. Utrwalili
sobie znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu oraz
sygnalizację świetlną. Strażnik miejski przedstawił
kilka sytuacji, w których niezbędne jest noszenie
odblasków. Wszyscy uczniowie otrzymali
odblaskowe opaski.

Ogólnopolski Turniej  Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym
Co roku nasza szkoła bierze udział w/w Turnieju,
reprezentacja uczniów kl. 6 to dwie uczennice i
dwóch uczniów.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury
społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Na boisku szkolnym odbył się Odblaskowy Tor Przeszkód. Korzystając z pogody oraz nowej
nawierzchni naszego boiska, zorganizowano rowerowy tor przeszkód. W konkurencji wzięli udział
uczniowie posiadający karty rowerowe. Tor przygotowany przez naszych nauczycieli okazał się nie
lada wyzwaniem dla dzieci. Na drodze czekało na nich kilka „przeszkód” do pokonania, ale wszyscy
poradzili sobie świetnie.

Miejska Gra Terenowa Nocą!
W grze wzięło udział około stu rodzin. Najpierw na boisku szkolnym wystąpiły klasy trzecie - pokazały
odblaskowy taniec. Następnie pani Dyrektor rozdała pakiety. Wszystkie związane były z
bezpieczeństwem na drodze. Uczestnicy musieli pokonać kilka kilometrów, aby dotrzeć do każdego
punktu i rozwiązać zadania. Zabawa była wspaniała!  W szkole czekał poczęstunek. Dziękujemy!

Odblaskowy taniec Początek gry

SP 21 W nocy

SP 21

wystawa na płocie
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Pani Zuzia Uczestnicy

Uśmięchnięta uczestniczka Świecimy przykładem

Praca konkursowa

Sp 21


