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Kochasz? Powiedz STOP
Wariatom Drogowym
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Bożena Pierga, W podróży

NIE TELEFONOM W RĘKACH KIEROWCÓW !

Kiedy jedziesz samochodem,
do kierunku jazdy przodem
bez sprzeciwu zawsze siedź.
Z tej pozycji trasę śledź.
Absolutnie bez wyjątku,
zapnij pasy na początku,
by bezpiecznie i bez stresu
jazdy tej doczekać kresu.

Jazda z ogładą
KL

PROSZĘ
Zdarza się, że
podczas jazdy
samochodem
niespodziewanie do
kierowcy zadzwoni
telefon. Zazwyczaj
każdy pomyśli, że nic
się nie stanie, jeśli
przez chwilę
porozmawia. Nic
bardziej mylnego.

Drogi kierowco! Twoja
uwaga zostanie
rozproszona, dłoń
zajęta będzie
aparatem, a myśli
powędrują do
rozmówcy. Nie
zauważysz tego co
dzieje się na drodze.
Kierowco, jeśli
bardzo

chcesz porozmawiać
przez telefon, masz
dwa wyjścia.
Po pierwsze zjedź na
parking, zatrzymaj
samochód i rozmawiaj
do woli.
Po drugie kup zestaw
głośnomówiący i
rozmawiaj
bezpiecznie.

Gdy będziesz
stosować się do tej
zasady, nie grozi ci
niebezpieczeństwo na
drodze.
A. Michałowska kl. VI
c

PODCZAS KIEROWANIA
SAMOCHODEM NIE SZUKAJ CZEGOŚ
W TORBIE CZY PLECAKU

BEZPIECZNEJ JAZDY

DLA MAMY

KP

WCH

Kochani Kierowcy!
Czy zdarzyło się Wam kiedykolwiek szukać
czegoś w torbie czy plecaku w czasie jazdy
samochodem? Oczywiście, że tak.... Czy
ogarnęła Was wtedy chęć znalezienia tej jednej,
jedynej, maleńkiej, zaginionej w torbie rzeczy?
Oczywiście, że tak .... Czy pomyśleliście
wówczas, że mogło dojść do wypadku?
Oczywiście, że nie....
Kochani Kierowcy, myślcie "na zapas", wszak
życie ważniejsze jest niż na przykład zagubiony w
torbie długopis.
A. Michałowska kl. VI c

Śmigaj śmiało i z brawurą*,
lecz wykazuj się kulturą.
*brawura "tu: werwa, zacięcie".
Kto przepisy chce mieć z głowy,
ten piratem jest drogowym**!
**pirat drogowy "ktoś, kto łamie przepisy drogowe
i zagraża swoim postępowaniem zdrowiu i życiu
innych".
B.Pierga, Dobre wychowanie wierszem

BEZPIECZNA
PRĘDKOŚĆ
Rodzice, jadąc
samochodem do
pracy, napotykają na
drodze korki. Wtedy
zaczynają się
denerwować. Mamy
dla nich dobre rady:
PAMIĘTAJ! To
tylko kilka minut.
Te kilka minut nic
nie zmieni, a
wyprzedzając
możesz
spowodować
wypadek.

Nie wymachuj
rękoma, ponieważ
możesz stracić
panowanie nad
kierowcą.
Nie trąb na innych
kierowców, bo też
będą się
denerwować.
Te cztery rady
mogą wiele
zmienić.
W. Chajęcka kl. VIc
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NIE WSIADAJ ZA KIEROWNICĘ KIEDY JESTEŚ
POD WPŁYWEM ALKOHOLU

PROWADŹ SWÓJ POJAZD TAK, ABY
ZAWSZE MÓC POWIEDZIEĆ: MOGŁEM
JECHAĆ SZYBCIEJ , ALE NIE CHCIAŁEM.
********
NIE CZYŃ SEKRETÓW ZE SWOICH
ZAMIARÓW. NIECH INNI KIEROWCY
DOWIEDZĄ SIĘ, CO ROBISZ ZA CHWILĘ.
********
PROWADŹ POJAZD ZAWSZE TAK, ABYŚ
NIKOGO NIE MUSIAŁ PRZEPRASZAĆ ZA
SWOJE BŁĘDY.

SZANUJ PRZEPISY DROGOWE NIE TYLKO
Z OBAWY PRZED KARĄ.

DM

BEZPIECZNI NA DRODZE
Urodziny cioci Krysi
były huczne.
Wszyscy goście
zasiedli do obiadu.
Wujek postanowił
wznieść toast.
Zjedliśmy pyszny tort i
popisową szarlotkę
cioci. Rozpoczęły się
tańce. Bawiliśmy

się wesoło do późna.
Mama powiedziała, że
czas wracać do
domu. Zajęłam
miejsce z tyłu
samochodu. Tato
usiadł za kierownicą.
Nagle usłyszałam, jak
mama mówi:
" Marek, piłeś, nie

możesz kierować.
Dzisiaj ja
poprowadzę."
Aby podróż
przebiegała
bezpiecznie, kierowca
musi być trzeźwy. Nie
można wsiadać za
kierownicę po
alkoholu, bo grozi to
wypadkiem.

Naraża się na
niebezpieczeństwo
pasażerów.
Pamiętaj!
KIEROWCA PIJANY
TO BÓL KOMUŚ
ZADANY
A. Karwowska
kl. Vb

*******
SIEDZĄC ZA KIEROWNICĄ MYŚL
I PRZEWIDUJ. NIKT I NIC NIE ZWALNIA
KIEROWCY OD MYŚLENIA.
*******
PROWADŹ POJAZD ZAWSZE NAJLEPIEJ
JAK POTRAFISZ, ALE NIGDY NA GRANICY
SWOICH MOŻLIWOŚCI .

R. Jakubowski, Dekalog Myślącego Kierowcy

BEZPIECZNA PODRÓŻ
PROSZĘ

PROŚBA

EB

HARCERZE,TANCERZE, SPORTOWCY,
PŁYWACY, MOLE KSIĄŻKOWE I POZOSTALI
UCZNIOWIE Z SP 3 W ZAMBROWIE
WOŁAJĄ DO KIEROWCÓW

JEDŹCIE ROZWAŻNIE
I SERCA TRAKTUJCIE
POWAŻNIE!
PROSZĘ

EB

EB

Podczas podróży
samochodem czyha
na nas wiele
niebezpieczeństw:
nierówna, wyboista
droga, zła pogoda,
zwierzyna
przebiegająca przez
jezdnię. Jednak w
moim artykule
chciałbym skupić się
na zbyt dużej
prędkości. Jadąc
bardzo szybko,
kierowca stwarza

zagrożenie nie tylko dla
samego siebie, ale
również dla pasażerów
z nim podróżujących.
Co możemy zrobić?
Możemy zwrócić
uwagę i poprosić o
wolniejszą jazdę, a
wtedy kierowca
opamięta się.
O. Mieczkowski kl. Vb
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Nasze bezpieczeństwo w rękach naszych
i kierowców

PAMIĘTAJ!
Na chodniku patrz
pod nogi, aby nie
potknąć się o
wystającą płytę
lub nie złamać
nogi.
Nigdy nie wchodź
na przejście, kiedy
widzisz

Zachowaj
ostrożność,
przechodząc
przez jezdnię, na
której stoją
zaparkowane auta.
Nigdy nie wychodź
na ulicę zza
stojącego

samochodu!
samochód, nawet, Na podst. Jestem
gdy wydaje ci się, bezpieczny , Wydaw.
że jest on daleko.

RM

Na pasach
Uczniowie klas
młodszych na
wycieczce ulicami
Zambrowa
przypominali znaki
drogowe oraz
podstawowe zasady
przechodzenia przez
jezdnię.
Wychowawczynie
zwróciły dzieciom

uwagę na miejsca
niebezpieczne dla
pieszych i wskazały
miejsca dobrze
przystosowane dla
ruchu pieszego.
W szkole odbył się
cykl spotkań z
policjantami z
wydziału

IR

Odblaski
ruchu drogowego.
Policjanci obdarowali
dzieci odblaskami.
Noszenie odblasków
jest obowiązkowe
poza miejscami
zabudowanymi.
Kiedy jest ciemno,
kierowca może
zauważyć elementy

odblaskowe z
odległości ponad 200
m. Jeśli nie mamy
takich elementów,
zobaczy nas z
odległości 30 m.
Mżawka może
wydłużyć drogę
hamowania
samochodu.
Wojażer

ROWEREM
DO SZKOŁY
ROWERZYSTO! PAMIĘTAJ!!!
Nie jesteś sam na drodze. Zachowaj
ROWEREM DO SZKOŁY

KP

ostrożność!!!
Podczas jazdy na rowerze skup uwagę na
drodze.
Nigdy nie wolno ci przejeżdżać na rowerze
przez ulicę.
Kiedy zbliżysz się do przejścia, musisz
zsiąść z roweru.

Rowerem do szkoły

KP

Na rowerze jeździsz sam! Nie wolno ci
nikogo wozić na ramie i na bagażniku!

Wkrótce niektórzy z
nas wyruszą na
wycieczki klasowe.
Co możemy zrobić,
aby podróż
przebiegała miło i
bezpiecznie?
Nie rozpraszajmy
kierowcy i kolegów
słuchaniem
głośnej muzyki,
rozmowami albo
chodzeniem po
autokarze.
Nie otwierajmy
okien bez zgody
kierowcy i nie
wyrzucajmy nic
przez nie.

SBM Sp. z o.o
Jeżeli czeka nas
bardzo długa,
powinnyśmy robić
przerwy na
odpoczynek.
Właśnie wtedy
jest czas na
jedzenie, zabawę i
rozmowę przez
telefon.
Dbajmy o
czystość w
autokarze, śmieci
wyrzucajmy do
kosza.
O wszelkich
dolegliwościach
informujmy
opiekunów.
Natalia Glińska kl. Vb
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