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Wychowanie Komunikacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie .

Celem edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest nauczenie dzieci, jak
unikać zagrożeń, jak funkcjonować w ruchu drogowym, respektując potrzeby i prawa innych jego
uczestników. Uczniowie powinni umieć dostrzegać związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy
niewłaściwym zachowaniem na drodze a powstaniem sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu
użytkowników ruchu drogowego.
Szkoła współpracuje w zakresie bezpieczeństwa dzieci z Komendą Powiatową Policji
w Otwocku i Komendą Stołeczną Policji w Warszawie, Strażą Miejska w Józefowie. Policjanci
przeprowadzili od września 2016 r. do maja 2017 r. pogadanki dla dzieci i zajęcia praktyczne, wychodząc
z dziećmi poza teren szkoły.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie swoje działania dydaktyczno-wychowawcze
skupiają na :
- wyposażaniu uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego uczestnictwa w
ruchu drogowym jako piesi, rowerzyści, pasażerowie;
- kształtowaniu umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych
decyzji zapewniających bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego;
- kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.
Nasze działania:


RAJDY PIESZE UCZNIÓW SP nr 1 przy asyście Straży Miejskiej w Józefowie, Komendy
Policji w Józefowie i Komendy Powiatowej Policji w Otwocku i Specjalisty d/s BHP,



KONKURSY PLASTYCZNE POD PATRONATEM BURMISTRZA
JÓZEFOWA I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OTWOCKU,



„Moja bezpieczna droga do szkoły”/ I EDYCJA/,



„Bądź widoczny, bądź bezpieczny” / II EDYCJA/,



KONKURS DLA UCZNIÓW SP nr 1 dla KLAS IV-VI – wiersze o bezpieczeństwie w
ruchu drogowym,



PUBLIKACJA EDUKACYJNA - BEZPIECZEŃSTWO – ważna sprawa! – wiersze uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie,



„TYDZIEŃ BEZPIECZNEJ SZKOŁY” – akcje promujące bezpieczne zachowania w szkole
i na drogach,



ORGANIZACJA DLA UCZNIÓW CYKLICZNYCH SPOTKAŃ Z PRACOWNIKAMI
KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI w WARSZAWIE I KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI w OTWOCKU, STRAŻĄ MIEJSKĄ, STRAŻĄ POŻARNĄ.
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MIASTA

REKOMENDACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OTWOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JÓZEFOWIE W ŚWIETLE REALIZOWANYCH
PROJEKTÓW I PROGRAMÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA STANOWI WZOROWY
PRZYKŁAD DLA INNYCH SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OTWOCKIEGO.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1
im. Olofa Palmego w Józefowie
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Wstęp

Oto tomik wierszy niezwykły, niezwykły, bo stworzony z wierszy napisanych przez
naszych uczniów.
Okazuje się, że w tematyce bezpieczeństwa są mistrzami – doskonale wiedzą, jak
należy poruszać się po drogach, na dodatek zasady te potrafią ująć w formę liryczną…
prawdziwi poeci.
Przeczytajmy zatem z uwagą. Wszyscy, nie tylko dzieci, bo „bezpieczeństwo to ważna
sprawa!”. Naprawdę.

Katarzyna Stachelska
nauczyciel języka polskiego
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Maciej Cieślak

W naszej szkole

W naszej szkole bardzo dbamy,
by bezpiecznie zawsze było.
Dobry przykład dawać mamy,
by tu z chęcią się chodziło.
Podczas przerwy nie biegamy,
nie krzyczymy w niebogłosy,
po poręczach nie zjeżdżamy,
nie ciągniemy się za włosy.
Kiedy dzwonek usłyszymy
ustawiamy się pod klasą,
pojedynczo doń wchodzimy,
a nie całą wielką masą.
Podczas lekcji także dbamy,
aby było wciąż bezpiecznie.
w innych niczym nie rzucamy
i siedzimy w ławkach grzecznie
Posłuchajcie dzieci drogie:
Bezpieczeństwo to rzecz święta!
Weźcie to do serca sobie,
każdy niech o tym pamięta!
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Ewa Hejnik

Nieuważny Marek

Biegnie Marek w szkolne progi,
pokonując liczne drogi.
Mija znaki, pasy, domy,
w głowie mając Pokemony.
Pędzi Marek jak szalony,
na grze tylko jest skupiony.
Aż tu nagle klakson głośny…
Znikł Pokemon, wrzask donośny.
Leży Marek w białej sali,
bo go w gips poowijali.
Boli ręka, boli noga,
niech to będzie twa przestroga.
Gdy ulicą zmierzasz bracie,
niech telefon będzie w szacie.
Patrz na drogę Przyjacielu,
by bezpiecznie być u celu.
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Weronika Makowska

Wiersz o bezpieczeństwie

Dzisiaj rano wcześnie wstałam,
Bo do szkoły jadę sama,
Moją nową hulajnogą,
Z mą kamizelką odblaskową.
Będę bardzo uważała
I bezpiecznie przemykała,
Chodnikami Józefowa,
Uśmiechnięta i wzorowa.
I wieczorem wracam sama,
Bo mi pozwoliła mama,
Tylko długo przestrzegała,
Bym na przejściach uważała.
A kierowcy w samochodzie
Widzą mnie na hulajnodze,
Bo ma szkoła już zadbała,
bym widoczna była cała.
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Maja Parzyńska

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Gdy zobaczysz lodowisko,
nie wchodź na nie, bo jest ślisko.
Lód pod tobą się zapadnie,
wylądujesz martwy na dnie.
Kiedy na dworze deszcz i mróz,
zwolnij, wrzuć na luz.
Śniegu bardzo dużo spadnie
i na dworze będzie ładnie.
Ulepimy bałwana z samego rana.
Jeśli nie będziemy uważać,
poślizgniemy się i pozdzieramy kolana.
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Kacper Dudek

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ważna sprawa,
więc obejrzyj się z lewa i z prawa.
Przestań biegać jak szalony, bo będziesz skarcony,
nauczyciel da po minusie i uwagę w Librusie.
Plecak swój układaj zgrabnie, wtedy nikt na niego nie wpadnie,
ręce, nogi będą całe, nie kosztuje cię to wcale.
Mów do wszystkich, nie krzycz wokół,
twe głośne słowa są jak sól w oku.
A gdy zejdziesz do swej szatni, nie spiesz się jak jesteś ostatni.
Buty zmień, kluczyk weź, zanim wszystkim powiesz „cześć”.
I pożegnaj wszystkich, błyszcz kulturą wzdłuż i wszerz.
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Amelia Kaczmarczyk

Kiedy byłam mała…

Kiedy byłam mała
po podwórku i ulicach biegałam,
więc mama za rękę mnie mocno trzymała,
bo bardzo się o mnie obawiała.
Gdy cztery latka miałam
do przedszkola wędrowałam
przez pasy dzielnie przechodziłam,
dzielnym przedszkolakiem byłam.
Gdy do pasów się zbliżałam,
szybko się zatrzymywałam.
W lewo, prawo, lewo spoglądałam
i dzielnie przez ulicę maszerowałam.
Zasad tych się szybko nauczyłam,
bo pilną uczennicą byłam.
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Oliwia Piórkowska

Bezpiecznie w domu

Czy to na drodze, czy też w domu,
Krzywda nie może stać się nikomu!
Nakazy, zakazy stosuj koniecznie,
A wtedy wszyscy będą się czuć bezpiecznie.
Pamiętaj, w domu z ogniem postępuj ostrożnie,
bo gdy wybuchnie pożar może być groźnie.
Może spalić się dom i cała rodzina,
a wiadomo wtedy jaka jest tego przyczyna.
Od prądu trzymaj się lepiej z dala,
bo możesz trafić do szpitala!
Bolesne rany zaleczysz po długim pobycie,
ale przez głupotę możesz stracić też życie…
Bezpieczeństwo w domu to podstawa,
wtedy najlepsza jest zabawa!
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Zuzanna Dąbrowska

Bezpieczeństwo

Idziesz w nocy boczną drogą?
Auta Cię potrącić mogą,
Więc Ci radzę – noś odblaski,
kamizelki czy opaski,
one mogą Cię uchronić
przed wypadkiem niebezpiecznym
i choć wiem, że Twoje życie
raczej nie może być wiecznym,
To i tak pamiętaj, żeby
być widocznym w cieniu, w mroku,
bo paraliż czy złamania
nie dodadzą ci uroku.
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Michał Jabłoński

Bezpieczna droga

Mój drogi kolego,
pamiętaj zasady ruchu drogowego.
Gdy zobaczysz, że światło jest zielone
możesz iść śmiało na drugą stronę,
lecz gdy czerwone zaświeci,
stój i czekaj, to nic, że czas leci.
Nie przebiegaj przez ulicę,
bo to się źle skończy, już to widzę.
A gdy jest ciemno, używaj odblasków,
kolorowych kamizelek i na ręku pasków.
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Maja Bednarek

Bezpieczeństwo na drogach

By poruszać się po drodze
i bezpiecznie dojść do celu,
Trzeba dobrze znać przepisy
Mój serdeczny przyjacielu.
Podstawowa wiedza starczy,
By rozpoznać różne znaki,
Wiedzą o tym już od dawna
I dorośli i dzieciaki.
Warto dobrze znać przepisy
I stosować je na co dzień,
Aby czuł się komfortowo
I kierowca, i przechodzień.
Zatem stosuj się do zasad,
Opowiadaj o nich wszędzie,
Dbaj o siebie i o innych,
A bezpieczny świat nasz będzie.
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Kacper Burzyński

Bezpieczna droga

By bezpiecznym być na drodze,
Patrz na słupy tuż przy drodze.
Światła ich wciąż migają
I przechodniów ostrzegają.
Gdy czerwone światło świeci,
Stają wszyscy – starsi, dzieci.
Gdy zielone, iść możemy,
Wszyscy dobrze o tym wiemy!
Nasza pani uczy w klasach,
Że przechodzi się po pasach.
Przez ulicę nie biegamy,
Rower też przeprowadzamy.
Na rowerze tylko w kasku,
Nie zapomnij o odblasku.
Bo ten odblask po to świeci,
By bezpieczne były dzieci.
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Kamil Licbarski

Być bezpiecznym

Bezpieczeństwo to podstawa,
tak jak kartkówki poprawa,
stosuj się do jego prawa,
bo to bardzo ważna sprawa!
By uniknąć krwi rozlania,
gwałtownego hamowania,
przechodź przez ulicę żwawo,
spójrz na lewo i na prawo.
Przechodź przez ulicę krokiem,
by kierowca złapał wzrokiem
drobną osobę świecącą
z kamizelką migającą!
A gdy przechodzisz przez tory
spójrz czy zamknięte zapory,
gdy szybki ekspres nadjedzie,
wtedy może cię rozjedzie!!!
A na samo zakończenie
mam proste wytłumaczenie,
ten kto chce być tak bezpiecznym,
niechaj będzie bardzo grzecznym!!!
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Aleksandra Olkowska

Bezpieczny wiersz

Robert na rowerze pędzi już od rana,
lecz bezpieczna droga mu nie dana.
Bo na czerwonym świetle nie hamuje,
a gdy skręca, ręką kierunku nie wskazuje.
Znaków w ogóle się nie słucha,
a po chodniku leci jak mucha.
Hamulców przy rowerze brak
nawet zdziwił się lecący ptak.
Pędzi, skacze, się wygłupia
chyba sam się ukatrupia.
Mimo iż ulica śliska
Rober szybko po niej zmyka.
Kask na strychu leży sam
jak zepsuty, stary kran.
Na przejściu z roweru nie schodzi,
A to wszystko mu zaszkodzi.
A gdy ciemność szosę zmorzy
On odblasku nie założył.
Czy Ty też, tak jak Robert, z niebezpieczeństw drwisz?
I z mądrych zasad kpisz?
Jeśli tak, to zmień to szybko
- bo nieszczęście jest już blisko!
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Magdalena Makaruk

Bezpieczna zebra

Czy zna pan takie zwierzę?
Na ulicy sobie leżę,
W pasy jestem sobie,
To ja – zebra – we własnej osobie.
Mówię ci dziś panie,
Że kto na czerwonym stanie,
Ten swe zdrowie uratuje,
Więc niech każdy mnie szanuje.
Na zielonym jest rzecz jasna,
Niech pasy dzisiaj strzaska
Butów sto i niech wędruje,
Kto swe życie tak szanuje.
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Emilia Citkowska

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo – ważna sprawa,
a ostrożność to podstawa!
Kiedy idziesz sam do szkoły,
bądź ostrożny i wesoły.
Nie rozmawiaj z obcym panem,
nawet gdy cukierki daje.
Kiedy sam ze szkoły wracasz,
to za bardzo dróg nie skracaj.
Szukaj świateł albo pasów,
dużo czasu tam nie stracisz.
Kiedy jedziesz na rowerze,
czujny bądź jak dzikie zwierzę.
A na głowę załóż kask,
on ochroni cię od kraks.
Kiedy jesteś w domu sam,
gdy ktoś puka w wizjer patrz.
Nie otwieraj nieznajomym,
nie wiadomo co chcą zrobić.
Bezpieczeństwo – ważna sprawa,
a ostrożność to podstawa!
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Wojtek Szewczyk

Bezpieczeństwo

Kiedy idę sobie sam
uśmiechniętą minę mam
bo zasady ruchu znam!
Od małego wciąż słyszałem
„Bezpieczeństwo synu mój
obowiązek to jest twój!”
Zebra, szlaban, pasy – stój!
i się tu nie wymiguj!
Kolor światła ważna sprawa
i to wcale nie zabawa!
Bądź ostrożny mój Kolego
gdy nie widzisz zielonego!
W telewizji, radiu, kinie
wciąż słyszymy o przyczynie:
nieuwaga, brak odblasku!
Pan policjant instruuje
i nam zdjęcia pokazuje
- smutne, straszne i wesołe.
I myślimy wtedy sobie
„Bezpieczeństwo Bracie mój
ważne jest i nie dyskutuj!”
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Amelia Imasz

Bezpiecznie

Idzie Jasiek mroczną drogą
Z kamizelką odblaskową
Już pokonał dwie przecznice,
Pasy, tory, skwer, ulicę
Wszyscy widzą go z daleka
Mama w domu z zupą czeka
Gdy jest sam we własnym domu
Nie otwiera drzwi nikomu
Nie rozmawia z nikim w sieci
Bo tak mądre robią dzieci!
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KONKURS PLASTYCZNY POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OTWOCKU „Moja bezpieczna droga
do szkoły”
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Wybór i opracowanie – Katarzyna Stachelska
Ilustracja na okładce – Adriana Pilarska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Józefowie

Józefów, 2017 r.
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