6 maja 2020
Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – święto ustanowione przez Komisję Europejską na
dzień 6 maja. Charakter święta ma na celu zwrócenie uwagi obywateli Unii Europejskiej na kwestię
bezpieczeństwa na drodze. Powodem wprowadzenia tego święta była rosnąca każdego roku liczba
wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów.
Pamiętaj o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa na drodze:
•
•
•
•
•
•
•

zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa podróżując samochodem;
wysiadaj z samochodu tylko od strony chodnika lub pobocza;
wybieraj zawsze najbezpieczniejszą drogę z domu na zajęcia i ze szkoły do domu;
przechodź przez ulicę tylko w miejscach wyznaczonych, zawsze na zielonym świetle;
zachowaj szczególną ostrożność na przejściach dla pieszych, podczas przechodzenia przez ulicę
czy na przystanku autobusowym – rozejrzyj się co najmniej 3 razy: w lewo, w prawo i znów w
lewo;
pamiętaj o noszeniu elementów odblaskowych, dzięki którym jesteś widoczny dla kierowców;
czerwone światło to bezwzględny zakaz przekraczania drogi.

Nie każdy uczeń może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego: dziecko do 7 roku życia może
korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Ważne, aby każdy uczestnik ruchu drogowego wiedział, co
oznaczają poszczególne znaki drogowe. A oto przypomnienie najważniejszych:

Strefa zamieszkania: strefa w ruchu drogowym,
w której pieszy może się poruszać swobodnie i ma
pierwszeństwo przed pojazdami.

Droga dla pieszych: stosuje się w celu
wyeliminowania z drogi ruchu pojazdów i
dopuszczenia wyłącznie ruchu pieszych.

Stop: najważniejszy znak zakazu. Gdy na drodze
występuje znak "STOP" w każdym przypadku
musimy się zatrzymać.

Ustąp pierwszeństwa przejazdu: najważniejszy
znak ostrzegawczy. Ostrzega o zbliżaniu się do
drogi podporządkowanej. Zobowiązuje
kierującego do ustąpienia pierwszeństwa
przejazdu.

Droga z pierwszeństwem przejazdu: jeden z
najważniejszych znaków informacyjnych.
Informuje o początku drogi, na której mamy
pierwszeństwo przejazdu.

Koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu: drugi
z najważniejszych znaków znak informacyjnych.
Informuje o końcu drogi, na której mamy
pierwszeństwo przejazdu.

Czy wiesz, jak powstają znaki drogowe? Dowiesz się po obejrzeniu filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=SJ0nZLOHiik

W tym miejscu warto przypomnieć sobie najważniejsze numery alarmowe:
112 – numer alarmowy dla dzwoniących z tel. komórkowego
997 - policja
998 - straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe

Jak utrwalić sobie numery alarmowe, by nigdy ich nie zapomnieć? Posłuchaj piosenki :)
https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0

