
ODBLASKOWA SZKOŁA 

Podsumowanie działań 

 

1. W ramach udziału w „Odblaskowej Szkole” wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej 

zostali wyposażeni w kamizelki i opaski odblaskowe. Dodatkowo, dzieci z oddziałów 

przedszkolnych otrzymały opaski odblaskowe dla swoich dziadków. W tym zakresie 

szkoła współpracowała z wyciągiem narciarskim „Kotelnica”. 

 

2. W trakcie całego roku szkolnego uczniowie korzystają z kamizelek odblaskowych, 

zwłaszcza dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I –III.  Kamizelki te towarzyszą 

im podczas codziennych spacerów i wyjść poza teren szkoły. 

 

3. W początkowych miesiącach roku szkolnego ogłoszono cztery konkursy: konkurs 

plastyczny „Noszę odblaski – jestem widoczny na drodze”, konkurs na pracę 

techniczną „Odblaskowy potworek”, konkurs klasowy na najciekawsze zdjęcie 

klasowe w elementach odblaskowych oraz fotograficzny konkurs rodzinny „Rodzina 

w odblaskach”. 

W konkursach udział wzięło wielu uczniów począwszy od najmłodszych 3latków                     

z oddziałów przedszkolnych, skończywszy na odblaskowym zdjęciu klasy ósmej. 

Dzięki Urzędowi Gminy Bukowina Tatrzańska oraz Radzie Rodziców działającej przy 

Szkole Podstawowej w Białce Tatrzańskiej, wszyscy uczniowie mogą cieszyć się 

upominkami a za najlepsze zdjęcie klasowe może zostać  nagrodzona cała klasa. 

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w listopadzie w ramach uroczystej 

akademii z okazji Dnia Niepodległości. 

 



 

 

 

 

4.  W ramach lekcji wychowania fizycznego odbyły się krótkie pogadanki na temat zasad 

ruchu drogowego. Nauczyciele przypomnieli uczniom o noszeniu odblasków, 

zwłaszcza jesienną i zimową porą, kiedy wcześnie zapada zmrok. Następnie  

uczniowie wzięli udział w „odblaskowych meczach”. 



 

 

 

5. Uczniowie wraz z opiekunem ze 

szkoły udali się na pobliską 

Halę Sportową, na trwające 

akurat zajęcia z fitness. 

Uczniowie wystąpili                       

z przygotowaną prelekcją, 

zachęcając do noszenia 

elementów odblaskowych                  

i dbania o własne 

bezpieczeństwo na drodze. Na 

zakończenie ćwiczące panie 

zostały obdarowane opaskami 

odblaskowymi. 



 

 

6. Dnia 24 października dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III wzięły udział 

w spotkaniu na temat bezpieczeństwa na drodze. Policjanci z Komendy Powiatowej                  

z Zakopanego przedstawili uczniom zasady ruchu drogowego oraz bezpiecznego 

poruszania się po chodniku. Funkcjonariusze przedstawili także postawę ochronną 

przed atakiem psa a także uwrażliwili młodych odbiorców na nie rozmawianie                        

z obcymi osobami i pod żadnym pozorem nie wsiadanie do ich samochodów. 

 

 



 

 

7. W ramach „Odblaskowej Szkoły” w oddziałach przedszkolnych odbyły się zajęcia na 

temat bezpiecznego poruszania się na drodze. Dzieci opowiadały historyjki 

obrazkowe, opisywały przedstawione sytuacje, układały tematyczne puzzle. Na koniec 

zajęć każdy z nich stworzył swój własny odblask. 

 

 



 



 

8. W ramach działań konkursowych, dzięki współpracy z agencją reklamową „Sunset”, 

szkoła zaprojektowała swój własny plakat. Można go zobaczyć w pobliskich sklepach, 

restauracjach, ośrodkach wczasowych. 

 

 

9. W tym roku szkolnym przy współpracy                   

z Gromadą Zuchów i Harcerzy z Białki 

Tatrzańskiej, idea noszenia odblasków 

rozszerzyła się na całą miejscowość. Zastępy 

harcerzy i zuchów wraz z opiekunami 

przeszli ulicami Białki Tatrzańskiej 

odwiedzając pensjonaty, hotele i domy 

wczasowe. W każdym z domów 

pozostawiono plakaty, ulotki i opaski 

odblaskowe, zachęcając tym samym 

gospodarzy do uwrażliwiania swoich gości 

na bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza 

podczas wczasów i spacerów po nieznanych 

okolicach. 



    

 

10. W szkole zorganizowano dzień odblaskowych kolorów. W akcje włączyli się 

uczniowie i nauczyciele. Każdy chętnie świecił przykładem dla noszenia odblasków. 

 



 

 

 



    

 

    

 



 

 

11. Na terenie szkoły powstały gazetki i wystawy promujące bezpieczeństwo na drodze 

oraz zachęcające do noszenia elementów odblaskowych. Działania Szkoły zostały 

również opublikowane w regionalnej gazecie „Tygodnik Podhalański” (publikacja 31 

październik, str. 17) oraz na łamach strony WWW:  

https://www.facebook.com/szkolabialka/ 

http://www.tygodnikpodhalanski.pl/n/62225  

http://www.szkola.bialka.net/ (podsumowanie akcji) 

 

https://www.facebook.com/szkolabialka/
http://www.tygodnikpodhalanski.pl/n/62225
http://www.szkola.bialka.net/


    

 

 

 



 

 

 


