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SZKOLNE KOŁO 

BEZPIECZEŃSTWA WRAZ 

Z OPIEKUNEM PANIĄ ALINĄ 

SERDECZNIE WITAJĄ W NASZEJ 

SZKOLE 

 

 

Mam na imię Piotrek i wraz z moją starszą 

siostrą Patrycją zrelacjonujemy dzień pracy i działań 

SKB w Szkole Podstawowej w Wysokienicach. 

Będzie nam ogromnie miło gościć Państwa w naszej 

placówce. 



 

 

SKB 03.04.2014r. 
 

Jest czwartek 03.04.2014r. - wczesny ranek – 7:50. 

Jak każdego dnia przyjeżdżamy do szkoły rowerami (tydzień temu 

gościliśmy starszego sierżanta Jacka Piechuta z Wydziału Ruchu 

Drogowego, który sprawdzał, czy uczniowie mają sprawne rowery i czy 

są one wyposażone w elementy odblaskowe). 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYSTĘP CZWARTOKLASISTÓW 

Jesteśmy trochę podekscytowani, martwimy się czy wszystko właściwe 

przygotowaliśmy na spotkanie z brygadierem Markiem Dudą z PSP w 

Koluszkach. 

SKB w celu podniesienia  wiedzy oraz umiejętności  w zakresie 

bezpieczeństwa realizuje szereg zajęć i pogadanek z funkcjonariuszami  

zajmującymi się bezpieczeństwem na co dzień i zawodowo. Nie trzeba 

nikogo przekonywać, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat 

bezpiecznych zachowań oraz zapobieganie sytuacjom niosącym 

zagrożenie.  „NIE! Dla wypalania traw -”celem akcji jest zwrócenie uwagi 

na skalę problemu oraz edukację społeczeństwa o zagrożeniach i 

skutkach tego zjawiska. Na początku spotkania ze strażakiem 

członkowie SKB z klasy czwartej, pod kierunkiem p. Aliny  przygotowali 

przedstawienie w ramach tej akcji. Program artystyczny, tj. tańce, 

piosenki, wiersze i scenki , które zaprezentowali  dotyczyły  tego tematu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRELEKCJA STRAŻAKA 

 

Kolejnym etapem spotkania z całą społecznością szkolną była 

prelekcja strażaka na temat wypalania traw, która uświadamiała 

wszystkich, że wypalanie nieużytków jest nie tylko niebezpieczne dla 

ludzi i przyrody, lecz także nieopłacalne i karalne - „WYPALANIE TRAW 

ZABIJA LUDZI, ZWIERZĘTA, ŚRODOWISKO”. Przełom zimy i wiosny to 

okres wzmożonego wpalania traw. O rozwagę w takich sytuacjach 

apelował brygadier Duda. Według danych wiele osób traktuje wypalanie 

traw jak zabieg pielęgnacyjny i porządkujący teren. Tymczasem bardzo 

często palenie traw niespodziewanie wymyka się spod kontroli i 

dochodzi do pożaru upraw, lasów i zabudowań – mówił, że wbrew 

powszechnym opiniom wypalanie traw nie użyźnia gleby, ale ją 

wyjaławia, w czasie pożarów zniszczeniu ulegają gniazda z jajami lub 

pisklętami, a także pożyteczne zwierzęta. 

 

 



 

Drugim punktem spotkania był konkurs wiedzy dla uczniów klas 

młodszych. Pytania zadawał strażak, to on także nagradzał zwycięzców. 

Nagrodami były worki odblaskowe, ufundowane przez p. poseł  

J. Skrzydlewską oraz maskotki z numerami alarmowymi. 

 

 

Po krótkiej przerwie na spotkaniu zostały już tylko klasy starsze. 

 

NIE - DLA CZADU 

Uczniowie mogli  dowiedzieć się także o niebezpieczeństwach 

związanych z  występowaniem trującego i toksycznego tlenku węgla, 

dowiedzieli  się również o ogólnopolskiej akcji edukacyjnej prowadzonej 

przez PSP „Nie - dla czadu”. Mogli zobaczyć czujkę tlenku węgla i 

usłyszeć alarm testowy czujki, która niejednej osobie może uratować 

życie. Dla uczniów klas starszych został także zorganizowany także 

„mini” test wiedzy, przez strażaka – nagrodami były czujki dymu. 

 

 

 



 

INSTALACJE GAZOWE 

Kolejnym punktem spotkania były uwagi na temat eksploatacji urządzeń 

gazowych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się; 

 w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do 

urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 

kg każda, 

 nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej 

poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest 

cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc 

wybuchem, 

 nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, 

w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi 

niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, 

niewyczuwalny tlenek węgla (CO), 

 

 

 

 



 

ZWYCIĘSKIE WYSOKIENICE 

Ogromnie miło nam było, gdy brygadier zwrócił uwagę wszystkim 

zebranym na nasze zwycięstwo w konkursie wiedzy pożarniczej. Na 

szczeblu powiatowym. Patrycja zdobywając pierwsze miejsce 

zakwalifikowała się do eliminacji wojewódzkich. Julia Dyśko zajęła 

miejsce drugie, a ja szóste. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmianka w prasie „Głos Skierniewic i Okolicy” 



 

HISTORIA ROWERU 

Opiekun SKB p. Alina ogłosiła konkurs – należało sporządzić 

album o historii roweru – koordynatorem zaś była p. Beata. Dziś zostali 

nagrodzeni zwycięzcy konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

 

SKB ze swoim opiekunem było organizatorem gminnego konkursu 

multimedialnego ,,Bądź bezpieczny na drodze”. W dniu dzisiejszym 

naszemu gościowi, koleżankom i kolegom przedstawiliśmy prace 

konkursowe uczniów naszej szkoły. 

 



 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻECZKI 

Na zakończenie wizyty nasz gość dał wszystkim obecnym 

książeczki promujące bezpieczne zachowania. 

Już w klasach uczniowie z zapałem podjęli pracę nad zagadnieniami 

 w nich zawartymi. 

 



 

PODZIĘKOWANIE 

Serdecznie podziękowaliśmy naszemu gosciowi za wizytę w naszej 

szkole, cenne rady i wskazówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŻEGNANIE 

Bardzo nam było miło gościć Państwa w naszej szkole. Każdego 

dnia są podejmowane działania, które przyczyniają się do poprawy 

naszego bezpieczeństwa w szkole i poza nią, zaś zapraszanie 

specjalistów uatrakcyjnia przyswajanie profesjonalnej wiedzy. 


