
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 

Kiedy byłam jeszcze mała, 

O nasze zdrowie dbała mama. 

I mówiła - kiedy światło jest zielone, 

Możecie przejść na drugą stronę. 

 

Gdy czerwone światło świeci, 

Nie przechodźcie moje dzieci. 

 Światło to, znak dla pojazdów wielu, 

By ich kierowcy szczęśliwie dotarli do celu. 

 

Widzę teraz, że sprawa jest o tyle łatwa, 

Jeśli są na przejściu światła. 

One drogę pieszym wskazują, 

O bezpiecznym przejściu informują. 

 

Lecz gdy świateł w mieście brak, 

Musisz wiedzieć co? I jak? 

Więc pamiętaj - to podstawa, 

No i bardzo ważna sprawa. 

 

Wiedz, że zanim ulicę przekroczysz, 

Mniej zawsze szeroko otwarte oczy. 

Rozejrzyj się w lewo, a potem w prawo 

I jeszcze raz spójrz w lewo – no i brawo! 

 

Jeśli nie zachowasz reguł, możesz stracić życie swe, 

Gdy na jezdnię wejdziesz źle! 

W kilku słowach Ci to powiem, 

przez ulicę nie przebiegaj, no i nie gap się! 

 

Gdy o zmierzchu idąc drogą, 

Łatwo Cię potrącić mogą. 

Miej jasnego coś na wierzchu, 

Byś widoczny był o zmierzchu. 

 

Czy dorośli, czy też mali, 

Trzeba być widocznym z dali. 

Noś się żółto – odblaskowo, 

A do domu dojdziesz zdrowo! 

Wiktoria Charenza, 5a 



Mądry Jaś i nierozsądny Jacek  

 

W pewnym mieście, gdzieś pod Gdańskiem, 

Mieszkał Jaś z kolegą Jackiem. 

Obaj bardzo się lubili, 

Chociaż strasznie się różnili. 

 

Jaś spokojny, miły, grzeczny, 

Wciąż przestrzegał – bądź bezpieczny! 

Jacek raptus, pchełka mała, 

Bez namysłu gnał jak strzała. 

 

Wspólną pasję chłopcy mają. 

Zawsze, gdy się spotykają, 

Na pojazdach dwukołowych, 

Mkną po ścieżkach rowerowych. 

 

Jaś rozsądnie postępował, 

Wszystkie znaki respektował, 

Jeździł wolno, znał zasady, 

Często dawał dobre rady. 

 

Jacek mówił - bez przesady! 

W nosie mam wszystkie zasady! 

Jeździł szybko, kask wyrzucił, 

No i w końcu się przewrócił. 

 

Płakał, szlochał, łzy ocierał, 

A gdy w końcu się pozbierał, 

Rzekł mu Jasiek – To Błazeństwo! 

Dbaj o swoje bezpieczeństwo! 

 

Maksymilian Mielewczyk kl. V H  

 

 



Czerwone światło kierowcy mają,  

Jak liście w jesieni, które spadają.  

Potem żółte, trzeba się przygotować,  

Jak przed słońcem nasmarować.  

Później... zielony!  

Tak jak wakacje- upragniony.  

Po lewej idą piesi,  

Niejeden się świeci.  

Bo wiadomo wszakże,  

Że odblaski nosi się zawsze!  

 
Magdalena Gardzielewska 6b 

 

 

 

  



 

 

 
Julia Libon 4b 

 

 



 

 

 



 

 


