
Gazeta Szkolna 
Wydanie specjalne  

 

W numerze: 

 Z życia szkoły - BRD 

 Opowiadania i wiersze 

uczniów  

 Ankieta 

 Wywiad  

 Pomysły na 

odblaski 

 



 

       Na dzień, w którym to się stało, czekałem bardzo długo - były to urodziny mojego najlepszego 

przyjaciela. Kupiłem dla niego świetny prezent i udałem się na imprezę. Bawiliśmy się znakomicie, 

niestety po wielu godzinach zapadł zmrok. Większość z nas musiała wracać do domu, ale niektórzy się 

bali. Razem z innymi stwierdziliśmy, że ich odprowadzimy. Po godzinie chodzenia, wszyscy byli już                     

w domach. Tylko ja zostałem i musiałem wracać do domu. Byłem już zmęczony, chciałem się położyć. 

       Po pewnym czasie znalazłem się w połowie drogi. Była to nieoświetlona ulica pośrodku pola. 

Rozmyślałem nad różnymi rzeczami i wspominałem zeszłoroczne urodziny. Nagle usłyszałem głośny huk. 

Instynktownie zacząłem się rozglądać, po czym okazało się że rozpędzony samochód próbując 

zahamować wpadł do rowu. Bardzo się przestraszyłem. Jeszcze bardziej się zdziwiłem, że jakoś 

przeżyłem. Jak kierowca mógł mnie zauważyć? Przecież panowała całkowita ciemność! W dodatku jechał 

z dużą prędkością! I właśnie w tym momencie, przypomniało mi się, że moja mama przyszyła mi odblask 

z tyłu kurtki. Przypomniałem sobie również że ten ktoś, który kierował samochód nadal tam jest. 

Musiałem mu jakoś pomóc! Szybko podbiegłem do samochodu i otworzyłem drzwi. Okazało się,                       

że kierowcą był mężczyzna. Miał zamknięte oczy. Próbowałem go obudzić - szarpałem go, krzyczałem                  

do niego, ale się nie budził! Właśnie po tym zorientowałem się, że był nieprzytomny. Bardzo 

zestresowany sięgnąłem po telefon i zadzwoniłem na numer 999. Po podaniu dokładnych informacji                  

i postępowaniu zgodnie z instrukcjami operatora, zauważyłem wreszcie zbliżającą się karetkę.                      

Chwilę później  przyjechał mój tata i zabrał mnie do domu. 

      Obudziłem się następnego dnia. Po zjedzeniu śniadania, mama poinformowała mnie, że kierowca 

samochodu jest w bardzo dobrym stanie i ma tylko parę zadrapań. Bardzo mnie ta informacja ucieszyła, 

ponieważ przez chwilę myślałem, że kosztem mojego zdrowia mężczyźnie stało się coś poważnego. 

Popołudniu, przyjechaliśmy do szpitala odwiedzić go i podziękować mu za uratowanie mi życia. Ze łzami 

w oczach go przytuliłem i podziękowałem. Powiedział mi, że gdyby nie odblask nawet by mnie nie 

zauważył. Podziękowałem wtedy również mojej mamie za to, że przyszyła mi odblask. Pamiętam,                     

że kiedy to robiła, tylko marudziłem, że zepsuje mi kurtkę i nic on nie da. Sporo się myliłem - dzięki temu 

przeżyłem. 

 

                        Pamiętajcie. Nawet najmniejszy odblask może uratować wam życie. 

                                              Dlatego nie wstydźcie się ich nosić. 

/Franciszek Chudy/ 



AKCJE PROMUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W NASZEJ SZKOLE 

 

Jabłuszko czy cytrynka? 

Jabłka otrzymali wzorowi kierowcy, zaś kwaśną 

cytrynę dostali ci, którzy zapomnieli o zasadach 

bezpieczeństwa 

 

 

 W klasach pojawiły się gazetki 

promujące stosowanie odblasków  

oraz dekalogi bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

 Odbyła się prelekcja policjanta – 

bezpieczne przejście przez ulicę 

 

 Konkursy: Bądź widoczny na drodze oraz 

Konkurs wiedzy o BRD 

 

 Uczniowie wykonali elementy odblaskowe 

 

 

 Nagrano piosenkę na temat 

 bezpieczeństwa na ulicy 

 

 Powstał specjalny numer  

 Gazety Szkolnej poświęcony 

 tematyce BRD 



Kilka słów na temat bezpieczeństwa 

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym rozmawialiśmy z podinspektor Zofią Kuklą, która 
od ponad dwudziestu ośmiu lat pracuje w tarnowskiej policji, zajmując się między innymi 
zdarzeniami drogowymi. 

Jakub i Kamil: Czy w naszym regionie często dochodzi do wypadków drogowych? 

Podinsp. Zofia Kukla: Na szczęście w naszym rejonie jest mało wypadków. Drogi są dobrze 

oświetlone, wybudowano dużo chodników i oznakowano przejścia dla pieszych, dlatego jest 

bezpieczniej. 

Dlaczego warto nosić odblaski? 

Elementy odblaskowe, które piesi mają na odzieży lub zapinają na torebkach i plecakach 

powodują, że kierowca widzi ich w nocy z dużej odległości. Jest to szczególnie ważne, jeśli 

poruszamy się po zmroku na drogach gdzie nie ma chodnika lub szerokiego pobocza. Dzięki 

odblaskom mniej pieszych jest ofiarami wypadków. 

 Jak najczęściej ludzie łamią przepisy drogowe? 

Kierowcy najczęściej popełniają wykroczenia, przekraczając dozwoloną prędkość                                    

i doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, gdy nie stosują się do określonych przepisami zasad 

pierwszeństwa w ruchu drogowym. Osoby poruszające się pieszo, zachowują się niebezpiecznie, 

jeśli przechodzą w miejscach, gdzie jest to zabronione lub nie uważają na drodze, bo idą 

wpatrzone w ekran telefonu. 

Od kiedy dziecko może jeździć bez fotelika? 

Dziecko może podróżować w samochodzie bez fotelika, jeśli ma 150 cm wzrostu. Wyjątkiem od 

tej zasady jest sytuacja, gdy młody pasażer waży już ponad 35 kg i przez to nie mieści się w 

foteliku. Wtedy dziecko powinno siedzieć na tylnim fotelu zapięte w pasy bezpieczeństwa. 

Dziękujemy za rozmowę, która przypomina o ważnych zasadach bezpieczeństwa na drodze. 

Wywiad z podinsp. Zofią Kuklą przeprowadzili  

Jakub Kukla i Kamil Kukla 



 Twórczość uczniów 

 

Krzyczące znaczki! 

 

Jesień bywa kolorowa, 

Ale czasem słonko się chowa. 

Mgliście i ciemno w drodze do szkoły, 

Lecz humor uczniaka ciągle wesoły. 

 

Tu pobiegnie, tam podskoczy, 

Stanie na przejściu, wysila oczy. 

I choć z daleka światła aut dostrzega, 

Wchodzi na zebrę i pisk się rozlega. 

 

Strach, lęk i przerażenie 

Uczeń nie wie, skąd zagrożenie! 

A sprawa prosta by uniknąć dramatu, 

Trzeba „TU JESTEM!” wykrzyknąć światu. 

 

I nie chodzi tu o trąby, bębny, oklaski, 

A widocznym być trzeba i nosić odblaski! 

Bądź widoczny na przejściu, chodniku, 

Zagrożeń, problemów unikniesz bez liku. 

  /Milena Kowalska/ 

 

 

   *** 

 Gdy na spacer się wybierasz 

 Na swoją rękę mnie ubierasz, 

 Ja po zmroku chronię ciebie, 

 Więc miej mnie zawsze blisko siebie. 

 

 Chociaż jestem nie za duży 

 Moje imię bezpieczeństwo wróży, 

 Jestem ODBLASK żółty, mały 

 Noś mnie a będziesz cały!!! 

   /Jakub Siwek/ 

 

   *** 

  Rymy, rymy, 1,2,3 

  Nosimy odblaski ja i ty 

   /Zosia Sikorska/ 

 

 

 

 

 

 

 



Miał raz Stasiu kłopot taki 

Nie widziały go dzieciaki 

W klasie był osobą nową 

Bez kolegów, daję słowo 

 

Więc martwiło go to skrycie 

Bez przyjaciół, cóż za życie 

Czuł się niezauważony 

No i bardzo tym zmartwiony 

 

Raz wieczorem szły dzieciaki 

Nocną porą - pomysł taki 

Lęk ogarnął ich niezmierny 

Jak tu iść gdy mrok tak ciemny 

 

Samochody pędzą, gnają 

Dzieci nie zauważają 

Te strwożone ani kroku 

Nie chcą zrobić tak po zmroku 

 

Nagle widzą jak odważnie 

Idzie ku nim Stasiu raźnie 

Skąd on świeci takim blaskiem? 

Bo opaskę ma z odblaskiem! 

 

Samochody już nie gnają 

Widzą Stasia, więc zwalniają 

Chłopiec cieszy się bo przecież 

Ma odblaski też dla dzieci! 

 

Wszystkie zaraz świecą blaskiem 

Dumnie chwalą się odblaskiem 

Wdzięczność wobec Stasia mają 

Bo rozumieć zaczynają 

 

Że odblaski to podstawa 

Ważna i potrzebna sprawa 

A Staś śmiały i wesoły 

Bo przyjaciół ma ze szkoły! 

 

 /Hubert Galas/ 

  *** 

Chcesz widoczny być na drodze 

Odblask Ci w tym dopomoże 

Kiedy zabłyśnie, 

Kierowca hamulec naciśnie. 

Bo poruszając się szczególnie po zmroku 

Bez odblasku nie ma widoku. 

Błyszcząc w noc czy w dzień  

W ten sposób ratuje Cię. 

Więc nie lekceważ tego kolego, 

Zabłyśnij dla siebie i kogoś innego! 

PAMIĘTAJ, NOŚ ODBLASKI! 

 /Wiktoria Bochenek/ 

 

  *** 

Bądź radosny,  bądź wesoły 

Noś odblaski, idąc do szkoły! 

  /Alan Pędrak/ 

 

 

 

 

 

 

 

   /kl. II a/ 



  

 *** 

Bezpieczeństwo ważna sprawa 

to dla ucznia nie zabawa! 

Chcesz widocznym być na drodze?! 

noś odblaski ku przestrodze! 

Przechodź w miejscu dozwolonym, 

nie kuś losu na czerwonym! 

Podstawową wiedzę miej 

i głuptasom w twarz się śmiej! 

Na rowery tylko w kasku,  

nie zapomnij o odblasku! 

Na spacery – po chodniku 

nie wymyślaj tu wybryków! 

I pamiętaj – WAŻNA SPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWO – to podstawa 

  /Marcel Małek/ 

 

*** 

Gdy czerwone światło świeci,  

To na przejściu stoją dzieci. 

Przez ulicę przejdą dzieci, 

Gdy zielone się zaświeci. 

Gdy zasadę tę stosujesz,  

Zdrowia i życia nie ryzykujesz! 

 /Hanna Zygadło/ 

 

  *** 

Stop! Czerwone światło świeci. 

Nie idźcie dalej dzieci. 

Wejście na jezdnię zabronione, 

Musicie poczekać na światło zielone. 

  /Ola Skotnicka/ 

 

 

 



Bezpieczna droga  

Gdy w pobliżu nasza szkoła, 

coraz wolniej kręcą się koła. 

Auta grzecznie zwalniają, 

o bezpieczeństwo nasze dbają. 

 

Pan kierowca kochany, 

my do niego machamy. 

Przez jezdnię przechodzimy, 

o  nasze życie się nie boimy. 

 /Lena Myszkowska/ 

 

 

*** Znaki drogowe, drogowe znaki 

Jak i gdzie jechać powiedzą ci w mig 

Czerwony znaczy stój 

Zielony – ruszaj w przód 

Kiedy je znasz i ich przestrzegasz 

Bezpiecznie na drogach jest 

  /Alicja Kawa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *** 

Chcesz bezpieczny być na drodze 

To pamiętaj  - ku przestrodze: 

Jeśli jeździsz na rowerze 

Kask i ochraniacze bierzesz! 

Gdy zielone światło świeci, 

To przez przejście idą dzieci! 

Zapamiętaj to kolego, 

A nie stanie się nic złego. 

/Barbara Wilk/ 

 

*** 

Odblask to jest ważna rzecz! 

Kto go nosi dobrze wie 

Że aby bezpiecznym być 

Trzeba nosić nawet trzy! 

/Piotr Pawlik/



*** 

Bezpieczeństwo na drodze to poważna sprawa, 

chcesz być widoczny po zmroku? Odblask to podstawa! 

 

 Skupienie na drodze jest bardzo potrzebne, 

więc komórkę wyłącz, gdy chcesz przejść przez jezdnię. 

 

Gdy idziesz do szkoły, kina, czy też sklepu, 

pamiętaj, by lewą stroną iść zawsze człowieku 

/Kinga Zbylut/ 

 

*** 

Nie bądźcie głuptaski, załóżcie odblaski! 

 

Odblask ważna sprawa, spacer nocą to nie zabawa! 

 

Przy plecaku i torebce wisi odblask na zawieszce! 

/Kamil Galas/ 

 

      Ważne rady 

Witam Cię serdecznie, opowiem Ci jak przechodzić bezpiecznie 

Gdy zbliżasz się do przejścia, a nie ma przy nim świateł, rozejrzyj się uważnie: popatrz w lewo, popatrz w 
prawo, jeszcze raz w lewo, a gdy nic nie jedzie, przejdź spokojnie przez ulicę 

Gdy przy przejściu stoi sygnalizacja świetlna, pamiętaj: 

- Gdy świeci światło czerwone, wtedy przechodzenie zabronione. 

- Gdy zmieni się na zielone, możesz śmiało przejść na druga stronę 

- Warto nosić elementy odblaskowe, które po zmroku są obowiązkowe 

         /Oliwia Nowak/



Uczennice klasy VII a przeprowadziły ankietę wśród 

szkoły na temat bezpieczeństwa na drodze

1. Czy nosisz odblaski 

Tak -  47%  

Nie – 21% 

Czasami – 32% 

 

2. Czy często widzisz osoby noszące 

Tak – 47% 

Nie – 37% 

Czasami – 16% 

 

3. Czy jeździsz ostrożnie rowerem/samochodem?

Tak – 85% 

Nie - 15%  

 

4. Czy spotykasz się z niekulturalnym zachowaniem na drodze?

Tak – 84% 

Nie – 6% 

Czasami – 10% 

 

5. Czy znasz numery alarmowe?

Tak – 100% 

 

6. Czy drogi w naszej okolicy są

Tak – 10% 

Nie – 63% 

Czasami – 27% 

UWAGA SONDAŻ! 

a przeprowadziły ankietę wśród uczniów, nauczycieli

szkoły na temat bezpieczeństwa na drodze. Oto jak przedstawiają się wyniki

Czy często widzisz osoby noszące odblaski? 

Czy jeździsz ostrożnie rowerem/samochodem? 

Czy spotykasz się z niekulturalnym zachowaniem na drodze? 

Czy znasz numery alarmowe? 

naszej okolicy są w Twojej opinii bezpieczne? 

/Emilia Czajka, Zuzanna Solarz/

, nauczycieli  i pracowników 

to jak przedstawiają się wyniki: 

/Emilia Czajka, Zuzanna Solarz/



JAK SAMODZIELNIE ZROBIĆ ODBLASK 
Na co dzień mamy styczność z ruchem ulicznym. Od dziecka uczymy się rozglądania się  
na prawo i lewo przed przejściem przez pasy, lecz nie gwarantuje nam to pełnej ochrony. Przestrzeganie 
takich zasad  jest w stanie tylko zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku, ale nie wyklucza zagrożenia. 
Odblaski sprawiają, że jesteśmy bardziej widoczni na drodze i dziś dowiecie się jak zrobić je samodzielnie 
w domu. 

1. Odblask z folii aluminiowej w kształcie serca 

Potrzebne nam będą: 

 Kawałek kartonu 

 Folia aluminiowa 

 Nożyczki 

 Klej na gorąco 

 Cekiny 

 Sznurek 
 
Przygotowanie: 
 
Wytnij z kartonu oraz z folii aluminiowej kształt serca. Następnie przyklej klejem  
na gorąco folię do kartonu i zrób otwór na sznurek. Na koniec przywiąż sznurek oraz udekoruj 
cekinami według własnego uznania. 
 

2. Odblask z papieru kolorowego 
 
Potrzebne nam będą : 

 

 Rażący papier kolorowy 

 Taśma klejąca 

 Nożyczki 

 Karton 

 Sznurek 

 Klej 

Przygotowanie:  

Wytnij z papieru i kartonu kształt odblasku. Następnie naklej papier kolorowy  
na karton oraz obklej taśmą klejącą. Zrób otwór na sznurek i go zawiąż. Możesz udekorować 
według własnego uznania.   

/Aleksandra Zegar /



Autorami tego 

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Ryglicach

Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do dalszej 

współpracy w tworzeniu Gazety Szkolnej

 

 

Autorami tego numeru są uczniowie klas II

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Ryglicach 

 

Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do dalszej 

współpracy w tworzeniu Gazety Szkolnej

 

 

numeru są uczniowie klas II-VIII 

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 
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