


Z myślą o bezpieczeństwie uczniów nasza szkoła po raz kolejny 
już przyłączyła się do małopolskiego konkursu „Odblaskowa 
Szkoła”, który zorganizowany jest przez Małopolską 
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Drogowego, Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd 
Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski.

Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy 
odblaskowe i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających 
zagrożenia w ruchu drogowym oraz uświadomienie wszystkim, 
że nasze bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od 
nas samych, a mały odblaskowy znaczek może uratować nam 
życie. Od pierwszych dni września w naszej szkole ruszyły 
pełną parą działania związane z realizacją tego konkursu, 
promujące bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na drodze.

Mamy nadzieję, że udział uczniów naszej szkoły w konkursie 
„Odblaskowa szkoła” przyczyni się do większego ich 
bezpieczeństwa oraz uchroni ich od nieszczęśliwych wypadków 
i zagrożeń.





SZKOLNY KONKURS 
PLASTYCZNY

Pod koniec września uczniowie klas I- III brali 
udział w konkursie plastycznym pt. „Bądź 
widoczny na drodze”. 

Prace wykonywali samodzielnie podczas zajęć 
lekcyjnych.

Wykonywanie prac przez uczniów w każdej klasie 
było poprzedzone zajęciami edukacyjnymi na 
temat „Jestem widoczny - jestem bezpieczny”

Format oraz technika prac były dowolna, więc 
uczestnicy zaskoczyli jurorów ich różnorodnością. 
Obok rysunków wykonanych kredkami i farbami 
znalazły się kolaże, wyklejanki, wydzieranki, 
wylepianki plasteliną oraz prace przestrzenne.

Wystawę wszystkich prac zorganizowano na 
korytarzu szkolnym, w miejscu widocznym dla 
uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców oraz 
zaproszonych gości - policjantów z Komendy 
Powiatowej w Olkuszu.



WYKONYWANIE PRAC 
PLASTYCZNYCH





WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE

Jakub Siekierski, kl. III a
(praca przestrzenna)

Maja Gajdziszewska, kl. II b Arkadiusz Niedziela, kl. II b

WYRÓŻNIENIA
(kolejność alfabetyczna):

Aleks Dąbek, kl. III a

Jakub Kołodziejczyk, kl. III a

Amelia Leś, kl. II a

Michał Skoczyliński, kl. II a

Maciej Skowron, kl. II a

Dawid Szczypciak, kl. II a



GALERIA PRAC



KONKURS WIEDZY 
O BEZPIECZEŃSTWIE 

RUCHU DROGOWEGO

Dnia 8.10.2018 r. chętni uczniowie klas I - III brali 
udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test  składający się 
z pytań dotyczących między innymi: zasad 
bezpiecznego poruszania się po drodze, znajomości 
znaków drogowych i numerów alarmowych  oraz 
zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Uczniowie wykazali się dużym poziomem wiedzy 
na temat przepisów ruchu drogowego dotyczących 
pieszych, rowerzystów, a nawet kierowców.
Zwycięzcy otrzymali nagrody podczas spotkanie 
z.policją z Komendy Powiatowej w Olkuszu.



WYNIKI KONKURSU WIEDZY 
O BEZPIECZEŃSTWIE 

RUCHU DROGOWEGO

I MIEJSCE:
Anna Feliksik, kl. II a

Adam Kowalewski, kl. II a
Milena Kujawska, kl. II b

II MIEJSCE:
Julia Zaremba, kl. II b

III MIEJSCE:
Patrycja Orlicka, kl. II a

Hanna Ślęzak, kl. II 



10 października wychowawczynie klas II i III zorganizowały 
przemarsz swoich klas ulicami miasta. Wszyscy uczniowie 

byli ubrani w kamizelki odblaskowe.
Akcja miała na celu promowanie bezpieczeństwa wszystkich 
pieszych, czyli: dzieci, młodzieży, dorosłych, a szczególnie 

seniorów oraz uświadamianie pieszym konieczności 
noszenia kamizelek odblaskowych i innych elementów 

odblaskowych, zwłaszcza gdy widoczność jest słaba.

Pierwsza para niosła hasło promujące tą akcję: 

„Gdy o zmierzchu idziesz drogą, 
noś się modnie - ODBLASKOWO!”

DZIAŁANIA PROMUJĄCE 
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

PRZEMARSZ ULICAMI MIASTA







AKCJA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO 
PIESZYCH SKIEROWANA DO SENIORÓW

Przechodząc ulicami naszego miasta uczniowie wręczali 
dorosłym linijki i inne elementy odblaskowe, informując 
przy tym jak prawidłowo je nosić oraz przekazywali im 
cenne wskazówki dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa 
pieszych.







PRAKTYCZNA NAUKA 
PRZECHODZENIA 
PRZEZ JEZDNIĘ

Już na początku września uczniowie 
klas pierwszych poznali zasady 
bezpiecznego poruszania się po ulicy. 

W czasie spacerów po najbliższej 
okolicy pod kierunkiem pań 
wychowawczyń dzieci pilnie ćwiczyły 
sposoby bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnię oraz poznały znaki 
drogowe znajdujące się w pobliżu 
szkoły.





ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
POZALEKCYJNYCH 

ZWIĄZANYCH 
Z BEZPIECZEŃSTWEM 
RUCHU DROGOWEGO



KĄCIK TEMATYCZNY W BIBLIOTECE 
SZKOLNEJ
W bibliotece szkolnej pani bibliotekarka zorganizowała kącik tematyczny 
dla uczniów pod hasłem „Bezpieczna droga”. 
Czytelnicy z dużym zainteresowaniem przeglądali zgromadzone 
czasopisma i książki. W ten sposób wzbogacali i utrwalali zasady 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.



ŚWIETLICA SZKOLNA

Dodatkowe zajęcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego zostały zaplanowane w całorocznym 
planie pracy świetlicy i są zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego.

Realizacja ich rozpoczyna się już we wrześniu, a szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo 
pierwszoklasistów.

We wrześniu i w październiku tego roku z uczniami klas edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzono 
kilka zajęć, podczas których przypomniano zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zasady 
bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w autobusie podczas dowozu do i ze szkoły, zwrócono 
również uwagę na noszenie elementów i kamizelek odblaskowych.







ZAJĘCIA Z UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY

Od ponad 10 lat w naszej szkole prowadzone są zajęcia 
dodatkowe w ramach programu edukacyjnego Ratujemy 
i.Uczymy Ratować. Podczas zajęć uczniowie już od 
najmłodszych lat oswajają się ze świadomością 
konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się 
odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią 
wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać 
najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. 
Uczą się odpowiedzialności za innych, ale również i przede 
wszystkim za siebie, ponieważ duży nacisk kładzie się na 
dbanie o własne bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia.



W październiku zajęcia 
z ratownictwa przeprowadziła 

w klasach I b i III a pani 
Karolina Jedynak -

wykwalifikowany ratownik 
medyczny. 



Oprócz nauki typowych czynności 
przy osobie poszkodowanej pani 
ratownik zwróciła szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo własne osoby 
udzielającej pomocy, np. o pamiętaniu 
o elementach odblaskowych 
w.miejscach zagrożenia.
Zajęcia były też okazją do utrwalenie 
numerów alarmowych.



SPOTKANIE POLICJANTÓW  
Z UCZNIAMI KLAS PIERWSZYCH

W drugim tygodniu września najmłodszych uczniów szkoły -
pierwszaków,  odwiedzili funkcjonariusze z Komisariatu 
Policji w Bukownie.
Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo 
dzieci w drodze do i ze szkoły. Policjanci rozmawiali 
z.uczniami o prawidłowym i bezpiecznym poruszaniu się po 
ulicach naszego miasta. Przestrzegali przed zabawami 
w.pobliżu jezdni, zachęcali do korzystania 
z fotelików i zapinania pasów podczas jazdy samochodem. 
Zwrócili również uwagę na konieczność noszenia na co dzień 
znaczków odblaskowych.  

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali 
liczne pytania. Takie spotkania odbywają się w naszej szkole 
co roku i przynoszą dobre efekty. Mamy nadzieję, że i tym 
razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.







SPOTKANIE WSZYSTKICH UCZNIÓW 
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 
Z POLICJĄ Z KOMENDY POWIATOWEJ 
W OLKUSZU

22 października uczniowie klas I-III gościli funkcjonariuszkę z Komendy Powiatowej w Olkuszu, panią 
sierżant sztabowy Marikę Guzik - Gajdę.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję obejrzeć i wysłuchać ciekawą prezentację pt. 
„Bezpieczeństwo”.

Pani policjantka w przystępny sposób opowiedziała dzieciom o obowiązujących przepisach ruchu 
drogowego i o konieczności ich przestrzegania. Przypomniała podstawowe zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach, bezpieczeństwa w domu, w szkole i w kontaktach 
z osobami nieznajomymi. Szczególną uwagę zwróciła na to, iż noszenie elementów odblaskowych na 
ubraniach i plecakach może niejednokrotnie uchronić użytkowników dróg od nieszczęścia. 

W trakcie spotkania dzieci zadawały  pytania, na które Panie cierpliwie i chętnie odpowiadała. 
Pod koniec zostały wręczone nagrody i pamiątkowe dyplomy laureatom konkursów organizowanych 
w ramach realizacji projektu” Odblaskowa Szkoła”: plastycznego „Bądź widoczny na drodze” i wiedzy 
o.bezpieczeństwie ruchu drogowego. Ponadto  każdy uczeń otrzymał „niestraszkowe” świetlne 
odblaski, ufundowane przez PZU w ramach Akcji Odblaski. 

Na pożegnanie wszyscy uczniowie zaśpiewali piosenkę „Znaczki odblaskowe”, wykonali pamiątkowe 
zdjęcia oraz  serdecznie podziękowali Pani za wizytę.





ZAJĘCIA Z MAGICZNĄ TUBĄ

Magiczną Tubę Edukacyjną nasza szkoła 
otrzymała od Fundacji WOŚP.

Zajęcia z tym „tajemniczym” przedmiotem 
w.październiku przeprowadzili,  pod okiem 
wychowawcy, uczniowie klasy trzeciej dla swoich 
młodszych kolegów.  

Tematem zajęć było: „Jestem bezpieczny na 
drodze, bo noszę odblaski”, a głównym celem -
przybliżenie młodszym kolegom podstawowych 
zasad bezpieczeństwa na drodze o zmierzchu 
oraz uświadomienie im konieczności noszenia 
odblasków.

Podczas tych „magicznych” zajęć uczniowie 
mogli doświadczyć co widzi kierowca jadąc po 
zmierzchu oraz jak widzi osoby i pojazdy 
poruszające się po drogach.



Co to jest i jak działa 
Magiczna Tuba Edukacyjna?

To tekturowa tuba o średnicy 12 cm i długości 68 cm 
z.dwoma metalowymi wieczkami.
W jednym zamontowany jest wizjer i przycisk 
uruchamiający mini diodę symulującą światła 
samochodowe. W drugim, od środka, wklejone są dwie 
ludzkie sylwetki - jedna z folii odblaskowej, druga z folii 
zwykłej.

Po zamknięciu wieczkami w środku tuby jest ciemno. 
Prosimy osobę, której chcemy to zaprezentować, żeby 
zaglądnęła przez wizjer do środka, jednocześnie wciskając 
przycisk. Pytamy, co było widać. 90% pytanych 
odpowiada, że zielonego ludzika. W tym momencie 
zdejmujemy wieczko z ludzikami i… następuje 
konsternacja, bo okazuje się, że ludziki są dwa, a było 
widać jednego. Oczywiście tego, który był z folii 
odblaskowej.

I to jest ten najważniejszy moment, który pokazuje bardzo 
wyraźnie, że noszenie odblasków to nie kaprys czy 
„obciach”, tylko kwestia bezpieczeństwa nas samych 
i.naszych najbliższych.









ZAJĘCIA Z MAGICZNĄ TUBĄ 
DLA RODZICÓW

Magiczną Tubą „bawili się” również rodzice 
uczniów klasy II c w ramach prelekcji „Jestem 
widoczny – jestem bezpieczny”, podczas 
październikowej wywiadówki. 
Końcowy efekt zaskoczenia był równie duży 
jak i u dzieci i skłonił uczestników do dyskusji 
i refleksji. Wszyscy uświadomili sobie jak 
ważne dla bezpieczeństwa na drodze jest 
noszenie odblasków zarówno przez dzieci jak 
i dorosłych. 
A wniosek nasunął się sam: Aby wyrobić 
w.maluchach „odblaskowy” nawyk, ich 
rodzice, podobnie jak odblaski, muszą świecić 
przykładem.



ODBLASKOWY POKAZ MODY

16 października, podczas akcji bicia rekordu 
w.resuscytacji krążeniowo - oddechowej 
uczniowie klasy II c zorganizowali dla 
wszystkich uczestników akcji niecodzienny 
pokaz mody. 

Na wesoło zaprezentowali bardzo ważną 
ODBLASKOWĄ MODĘ. Były więc kamizelki 
odblaskowe, linijki, kolorowe znaczki różnego 
kształtu oraz świetlne odblaski. 

Nie zabrakło również odblaskowych dodatków: 
wisiorków, pasków, gumek i kokardek do 
włosów. Celem tej nietypowej rewii było 
promowanie wśród uczniów i nauczycieli 
noszenia elementów odblaskowych, 
zwiększających bezpieczeństwo pieszych 
w.ruchu drogowym.

Pokaz mody wszystkim bardzo się podobał.  
Po pokazie „modele” również przyłączyli się do 
bicia rekordu.



PUBLIKACJE NA GAZETCE 
ŚCIENNEJ

Wszystkie informacje 
związane z konkursem 
„Odblaskowa szkoła” 
umieszczone zostały na 
gazetce ściennej o takim 
samym tytule,  obok 
wejścia do szkoły. 
Umieszczono na niej 
informację z działań 
zorganizowanych 
w.ramach realizacji 
programu,  przykładowe 
zdjęcia oraz wyniki 
konkursów plastycznego 
i.wiedzy o ruchu 
drogowym.



GAZETKA „BEZPIECZEŃSTWO 
W DOMU I NA DRODZE” 

Kolejna gazetka została wykonana na 
korytarzu szkolnym edukacji 
wczesnoszkolnej pt. 
„BEZPIECZEŃSTWO W DOMU I NA 
DRODZE”.

Umieszczono na niej wesołe wierszyki 
i ilustracje promujące bezpieczeństwo 
dzieci, w różnych sytuacjach w domu 
oraz poza nim. 

Można tu przeczytać między innymi 
o.zasadach prawidłowego 
przechodzenia przez ulicę, zapinania 
pasów i jazdy w fotelikach  podczas 
podróżowania samochodem, noszenia 
znaczków i kamizelek odblaskowych, 
bezpiecznej jazdy na rowerze, 
prawidłowego korzystania z urządzeń 
elektrycznych w domu oraz 
bezpiecznego użytkowania internetu. 



PODSUMOWANIE

W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa szkoła”
w.naszej szkole zostało zorganizowanych wiele
ciekawych i atrakcyjnych zajęć, konkursów, spotkań
i innych działań. Uczniowie mieli okazję poznać lub
sobie przypomnieć i utrwalić ważne dla ich
bezpieczeństwa zasady zachowania się na drodze,
w.czasie podróży oraz w domu.

Każdy uczestnik programu otrzymał drobny
upominek - oczywiście świecący odblask.
Zakończenie konkursu w naszej szkole nie oznacza
zakończenia działań promujących bezpieczeństwo
naszych uczniów. Nadal będą prowadzone kolejne
zajęcia, prelekcje, konkursy lub spotkania.

Mamy nadzieję, że udział uczniów naszej szkoły
w.konkursie „Odblaskowa szkoła” przyczyni się do
większego ich bezpieczeństwa i uchroni ich od
nieszczęśliwych wypadków i zagrożeń.


