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        My już podarowaliśmy niebieskie serduszka PZU swoim bliskim, a Ty?
DOŁĄCZ DO NAS i TY,   bo choć serce maleńkie to znaczy tak wiele.

STOP wariatom drogowym!
    W sierpniu ruszyła kampania społeczna Fundacji 
PZU "Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”.
Jej głównym celem jest ukazanie pozytywnego wpływu
bliskich osób na bezpieczne zachowanie kierowcy
podczas jazdy. 
      
   Wystarczy spojrzeć na statystyki. W zeszłym roku
doszło do 35 385 wypadków, w których zginęło 3 291
osób, a liczba rannych wyniosła 43 471 osoby. 
 To tysiące ludzkich tragedii. Być może i Ty znasz
osoby, które w ten sposób straciły swoje życie... 

    Zacznij działać i już dzisiaj, podaruj
  bliskiej  Ci osobie serduszko na drogę.

Niebieskie serduszka dla naszych bliskich .
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           W foteliku najbezpieczniej!

   Bezpieczeństwo- to za tym jednym słowem kryje się mnóstwo zasad, które
znamy od najmłodszych lat. Zbliża się okres czasu, gdy zmrok panuje już
od godzin popołudniowych. Od tego roku obowiązkiem pieszego jest
posiadanie odblasków w obszarze niezabudowanym!

   Najmłodszych uczniów naszej szkoły w poniedziałkowe przedpołudnie odwiedzili goście z
Powiatowej Komendy Policji w Brzozowie asp. Monika Dereń i sierż. Tomasz Chałka oraz
Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. 
   Uczniowie szkoły podstawowej z zaciekawieniem słuchali o niebezpieczeństwach czyhających
na drodze. Poruszone zostały zasady widoczności w ciemności, czyli odblasków. Gdy policjanci
zadawali pytania dzieciom, odpowiadały one celująco. Po pouczeniu p. Burmistrz nagrodził
pierwszaków odblaskami. Dzieci były bardzo szczęśliwe.
   Z odblaskami w dłoniach pierwszoklasiści z wiedzą teoretyczną przeszli do działania. Z
zaproszonymi gośćmi wybrali się na pasy tuż obok naszej szkoły. Gdy tylko policjanci zaczęli
zadawać pytania nasze Humnisie wiedziały co odpowiadać. Niektóre odpowiedzi były zaskakujące,
inne zadziwiające.Pani policjant dodała do odpowiedzi bardzo ważną rzecz - trzeba podnosić rękę,
gdy przechodzimy. Oczywiście tyczy sie to tylko najmłodszych. Gdy omówiono zasady, pierwszaki
otrzymały zadanie: przejść bezpiecznie przez jezdnię. Jedna z uczestniczek wspomina: Pierw
popatrzyliśmy się w prawo, następnie w lewo i jeszcze raz w prawo. Stwierdziliśmy, że nic nie
nadjeżdża i przeszliśmy na druga stronę.Łatwe... Tuż po zadaniu, szczęśliwi wrócili do szkoły.

                                                                                                                         Wiktoria Kobiałka

        Czy o zmierzchu czy o brzasku nie zapomnij o odblasku

   Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w roku
szkolnym 2014/2015 uczestniczą w
programie edukacyjnym "Klub
Bezpiecznego Puchatka".
     Edukacja w zakresie bezpieczeństwa jest
zadaniem długofalowym i wymagającym
dużego zaangażowania ze strony rodziców,
jak i nauczycieli. Dzieci miały możliwość
zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa
na drodze, w szkole, w domu. 
Uczniowie doskonale wiedzieli jak powinien
zachowywać się każdy pasażer w
samochodzie. Dzieci do lat 12stu muszą
siedzieć  w specjalnych fotelikach lub
siodełkach. 
Szczególnie dużo mówiono o bezpieczeństwie
na przejściach dla pieszych. 
Przestrzegano i powtarzano, że nigdy nie
wolno wsiadać do samochodu obcej osoby.
                 Wiktoria Kobiałka

Zadajemy pytania policjantom

Odblaski dla pierwszaków

Ćwiczenia w terenie
Ćwiczymy z Puchatkiem
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   Hasło umieszczone powyżej oznacza, że kierowca, który prowadzi pojazd wolniej zawsze zdąży
na czas i dojedzie bezpiecznie do wyznaczonego celu. Natomiast, gdy pojedzie szybko, to możesz
spowodować wypadek i zrobić krzywdę zarówno sobie jak i innej osobie. Później następuje dalszy
ciąg wydarzeń: sprawa na policji, potem w sądzie a także tłumaczenie się np. nie wiedziałem,
zapomniałem, nie byłem świadomy.
 
Oto kilka moich porad w związku z bezpieczną jazdą:
- Jak wsiadasz do swojego pojazdu, to po pierwsze zapnij pasy!
- Jeżeli jedziesz w dłuższą podróż to upewnij się, że masz sprawny pojazd!
- I co najważniejsze zobacz czy nikt nie jedzie albo pieszy nie nadchodzi!
Nigdy nie ufaj nikomu:
-Nigdy nie pytaj pasażerów czy "wolne", nigdy nie polegaj na ich ocenie. Zawsze sprawdzaj
samodzielnie.
-Nie ufaj też kierunkowskazom innych samochodów - niestety kierowcy często nie zauważają, że
im się kierunkowskaz nie wyłączył.
- Jeśli wyjedziesz komuś przed maskę, bo uwierzysz, że skręca a nie skręci, to Twoja wina.

Uważaj manewruj ostrożnie:
Zasada najważniejsza, gdy skręcasz w prawo lub w lewo, zawsze patrz się w obie strony. Możesz
w ten sposób nie skrzywdzić siebie ani innego człowieka.

Radio ścisz!
- Radio możesz oczywiście słuchać ale nie zbyt głośno, ponieważ może to oderwać cię od
bezpiecznej jazdy a przecież to jest najważniejsze.

Uważaj na inne środki lokomocji czyli motocykle i rowery!
- Motocykle i rowery są często niezauważalne. Nie trzymaj się zbyt blisko motocykla bo on np.
zahamuje błyskawicznie a ty niestety dostrzegniesz to zbyt późno.
Moim zdaniem każdy rozważny i przezorny kierowca powinien zadbać o bezpieczną jazdę i o
przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.

                                                                               Amelia Kędra

Serduszko dla taty Kacpra

Serduszko dla mamy Darii

Serduszko dla mamy Patryka Amelka ze swymi serduszkami dla rodzicó
w

Serduszko Amelki

Nie śpiesz się a dojedziesz szybciej !!!
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Rozpoczęła się jesień. Zimno, deszczowo, a przede wszystkim ślisko na
drodze. Jest to okres w którym rodzice odwożą dzieci do szkoły, jeżdżą
do pracy itd. Wszyscy chcą dotrzeć jak najszybciej! Niestety, ludzie
często najpierw myślą, a potem robią.
  
Warto byłoby zastosować kilka tych rad:
- zmień opony letnie na zimowe, na drodze może być ślisko
- nie wyprzedzaj samochodów w miejscach nieprzystosowanych do
tego
- dostosuj prędkość w miejscach zabudowanych i do warunków
panujących na drodze
- stosuj się do znaków na drodze
- przed szkołą zwolnij, pamiętaj że dzieci w godzinach
popołudniowych wracają do domu
- poza terenem zabudowanym, również jedź powoli! Pamiętaj, że są
tam dzikie zwierzęta
- zachowaj rozsądek, nie wsiadaj za kierownicę gdy jesteś zmęczony
lub gdy piłeś
- dbaj o stan techniczny samochodu, ważne są hamulce i nie tylko!
- na drodze w niektórych sytuacjach staraj się przewidzieć
zachowania innych kierowców
- pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa: zapinaj pasy, jeśli masz małe
dzieci pamiętaj aby fotelik był zapięty
- nie wóź zbędnych rzeczy pod tylnią szybą (typu parasol, kurtka,
zakupy, bagaże itd.)
- nie rozmawiaj przez telefon w czasie jazdy, chyba że używasz
słuchawek
- zawsze miej w samochodzie apteczkę i gaśnicę
- w czasie burzy, nie parkuj pod drzewem, słupem elektrycznym itp.
- gdy jedziesz samochodem nie wyrzucaj przez szybę śmieci typu
papierki, butelki, puszki itd.

Pamiętaj o tych zasadach.
Wiedz, że pewne osoby czekają na Ciebie w domu.
 
                                       Wiktoria Bałaj

Serduszko dla mamy Oskara

Serduszko dla mamy Michała

      

                      Bądź bezpieczny na drodze!

Tworzymy serduszkaTeraz Twoja kolej
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