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Kochasz?

     Powiedz STOP wariatom 
                drogowym

Szokujące jest jak wiele
ludzi rocznie traci życie 
z powodu wypadków
drogowych. Statystyki nie
kłamią, a pijanych
kierowców, czy piratów
drogowych nie ubywa. Tym
problemem już od kilku lat
zajmują się media.
 Jednak co my sami
możemy z tym  zrobić?
Czy pasażer ma w ogóle
cokolwiek do
powiedzenia?

Okazuje się, że tak. 
I co najważniejsze to
właśnie my, młode
pokolenie powinniśmy o to
zadbać i zwracać uwagę na
chociażby szczegóły, które
nas niepokoją przy jeździe
taty, mamy, dziadka, czy
kogokolwiek! To tak mało, 
a może uratować komuś
życie.  Najwyższa pora,
abyśmy zainteresowali

się, gdy rodzice
przekraczają prędkość,
gdy nie zatrzymali się na
czerwonym świetle. Nie
dopuśćmy, żeby
tatuś wsiadł za kierownicę
po alkoholu. Spójrzcie
rodzicom w oczy zanim
pojadą do pracy i
powiedzcie: „Kocham Cię.
Nie jedź za szybko”.

Do tej pory powstało  wiele
kampanii oraz akcji
mających na celu
zapobiegaanie wypadkom
m.in. akcja PZU: „Kochasz?
Powiedz STOP wariatom
drogowym!”. W oddziałach
PZU dostępne są niebieskie
serduszka, na których
zapisuje się swoje osobiste
hasła, powstrzymujące np. 
od szybkiej jazdy. Mam
nadzieję, że takie serduszko
będzie wisiało już wkrótce 
w każdym polskim aucie.
              
                    Edyta Szmorąg

Człowieku na pasy idź,
jeśli chcesz długo żyć!
To nie są żadne żarty,

źle przejdziesz - będziesz martwy!
Rozglądaj się wokoło,

żeby nie wpaść pod koło!
W nocy chodź lewą stroną,

i odblaski noś obowiązkowo!
Na czerwonym wszyscy stoją,

nie dlatego, że się boją!
Gdy zielone światło świeci,

jest bezpiecznie – wiedzą dzieci!
Gdy posłuchasz moich rad,

będziesz żył ze 100 lat!!!
                              Krystian Ćwikliński

Przejścia dla pieszych, znaki,
Tego nie przestrzegają tylko dziwaki,

Znaki zakazu i nakazu,
Uratują cię od urazu,
Żeby żyć bez urazu.

Jakub Watała

Daj serce kierowcy

          Wierszem o ruchu 
               drogowym

Jedź bezpiecznie

SP9
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STOPKA 

Rysunek

Zwolnij!

- Dzień dobry.
- Dzień Dobry:-)
- Czy możemy z panem porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym?
- Oczywiście, to bardzo ważne sprawy.
- Czy uważa pan, że dużo osób popełnia błędy, prowadząc pojazd?
- Niestety dużo. Błędy, ale również świadomie łamie przepisy ruchu drogowego.
- Czy był pan świadkiem wielu wypadków?
- Samych wypadków nie, natomiast ich skutków. Jestem na miejscach wszystkich poważniejszych
wypadków drogowych i katastrof. Najbardziej tragiczne są te z udziałem dzieci.
- Co było przyczyną tych wypadków?

- Bardzo wiele przyczyn. Nieuwaga, nadmierna
prędkość, wyprzedzanie w miejscu
niedozwolonym, brawura, małe doświadczenie
kierowcy no i niestety bardzo często alkohol.
- Proszę udzielić naszym czytelnikom kilka
porad co mogą zrobić aby walczyć z piratami
drogowymi?
- Przede wszystkim uważać na nich. Nie ścigać
się, nie gonić, nie narażać siebie i innych. Zawsze
można sięgnąć po telefon 
i poinformować Oficera Dyżurnego Policji 
o zachowaniu takiego pirata drogowego, podając
markę, kolor i numery rejestracyjne jego
samochodu oraz kierunek, w którym jedzie.
Patrole policyjne są w zasadzie na wszystkich
głównych drogach, funkcjonariusze zatrzymają 
i rozliczą niebezpiecznego kierowcę.

Wiele osób montuje sobie w autach kamerki, które
rejestrują to, co dzieje się przed maską
samochodu. Taki film wysłany policjantom może
również stanowić powód ukarania innego
kierowcy.
- Czy dzieci też coś mogą zrobić dla poprawy
bezpieczeństwa?
- Mogą. I to dużo. Przede wszystkim same
zdobywać wiedzę o bezpieczeństwie i zasadach
ruchu drogowego i przekazywać ją swoim
rówieśnikom. Mogą również organizować akcje
rozdając chociażby odblaski kolegom 
i koleżankom oraz dać swoim bliskim serce PZU
z osobistą dedykacją.
- To jednak nie jesteśmy zupełnie bezradni też
możemy coś zrobić dla poprawy
bezpieczeństwa.Dziękujemy serdecznie za
udzielenie nam wywiadu.

Rozmawiały D. Garbacz, J. Patyna, K. Ściesiek

Wywiad z policjantem Sławomirem Masojciem 
         Zdobywajmy wiedzę o bezpieczeństwie
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Aleksandra Kosmalska

M. Szymańczuk
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   Pieszy też jest uczestnikiem ruchu drogowego

Rusz głową. Rozwiąż rebus 
i krzyżówkę
       ROZRYWKA

.

.

Krzyżówka

Rebusy

    W kampanię "Kochasz? Powiedz STOP wariatom drogowym" aktywnie włączyli się uczniowie klasy
VI d. Podczas lekcji języka polskiego omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
i zagrożeniem uczniów w ruchu drogowym. Zdobytą wiedzę przełożyli na język teatralny. Przygotowali
scenki dramowe ukazujące nieszczęśliwe wypadki i ich skutki. Uczniowie klas młodszych z
zaciekawieniem uczestniczyli w pokazach, podczas których dowiedzieli się m. in., 
że pojazd nie zatrzyma się w miejscu, gdy nagle wtargniemy na jezdnię, że warto przestrzegać
dorosłych przed nadmierną prędkością i innymi niebezpiecznymi zachowaniami np. rozmową przez
telefon podczas prowadzenia pojazdu. Dzieci ze spotkania wyszły nie tylko z  uśmiechem na twarzy,
ale także z serduszkami PZU dla swoich rodziców.                                                                                    
  

.

.

.

J. Ficer, K. Ściesiek

N. Terlecka
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Tekst Szymon Wojtyczka, komiks Aleksandra Kosmalska
Co się zdarzyło w Abbeville

Co się zdarzyło w Abbeville?

   W małym miasteczku na północy Francji żył
sobie Jasio z tatą Stefanem i mamą Marią. Janek
miał wielu kolegów, którzy bardzo się lubili i
wspierali, nawet w najtrudniejszych momentach.
Razem się bawili, chodzili do sklepów i biegali po
podwórkach.
  Młody Jaś musiał dojeżdżać z tatą ze swojego
domu w Abbeville do szkoły podstawowej w
Amiens. Tata Jasia był odrobinę nierozsądnym
człowiekiem, ale był bardzo miły i towarzyski.
Mama Jasia była chudą blondynką w średnim
wieku, która uwielbiała sprzątać i szyć. Oboje byli
zwykłymi ludźmi, którzy oddaliby wszystko dla
swojego jedynego syna Jasia, ponieważ bardzo
chcieli, by ich syn wyrósł na kulturalnego
człowieka. Bardzo mu ufali i pozwalali mu prawie
na wszystko. Niestety Janek często zawodził ich
zaufanie, gdy dostawał uwagi i nagany w szkole.
Zawsze jednak poprawiał swoje zachowanie po
każdej takiej niemiłej sytuacji, bardzo przepraszał
nauczycieli i rodziców za swoje czyny. W swoim
mieście często widział wypadki drogowe 
i zderzenia, ponieważ mieszkał niedaleko
skrzyżowania bez sygnalizacji. Tata powtarzał
mu, żeby, jak już będzie miał auto, zawsze
uważał i nie ufał innym kierowcom jadącym po
drodze, ponieważ każdy z nich może
doprowadzić do poważnego wypadku. Jednak
pewnego dnia stało się coś, co sprawiło, że Jasio
już nie chciał jeździć samochodem. Rano tato
zawsze wstawał o 7.00, ale tym razem obudził się
dopiero o 7.45, więc spieszył się, żeby nie
spóźnić się do pracy, a musiał przecież jeszcze
zawieźć Janka do szkoły. Była wówczas zima, a
jezdnia była bardzo śliska i mokra. Tato Jasia na
drodze 
z ograniczeniem prędkości do 50 km/h jechał 
z prędkością 100 km/h, a to znaczy, że
przekroczył dozwoloną prędkość aż o 50 km.
Prawie już dojechał do Amiens, gdy nagle wpadli
w poślizg. W wyniku dachowania tata Jasia zginął,
a sam Jaś złamał prawą nogę i lewą rękę, więc
zamiast do szkoły, pojechał do szpitala
specjalistycznego w Paryżu, gdzie został trzy
tygodnie. Od czasu pobytu w szpitalu Jasia w
snach nawiedzał go tato, mówiąc, żeby nigdy nie
popełnił jego błędu. Mama Jasia i Jaś rozpaczali z
powodu utraty ojca i modlili się do Boga o
bezpieczeństwo dla ich małej rodziny.
  Morał z tego opowiadania jest taki: pamiętajcie,
aby nigdy  nie łamać przepisów i zawsze
przestrzegać zasad ruchu drogowego , a nic wam
się nie stanie.

Sz. Wojtyczka

Aleksandra Kosmalska


