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Witamy serdecznie i zapraszamy do lektury gazetki 
ekologicznej. 

EKOLOGICZNE DZIECIAKI – to gazetka wydawana przez 
szkolne koło ekologiczne Szkoły Podstawowej Nr 33 

Specjalnej w Chorzowie. Na jej łamach będziemy 
informować co „piszczy” w przyrodzie, i w jaki sposób 

społeczność naszej szkoły działa na rzecz ekologii i ochrony 
środowiska.

  

UDANYCH WAKACJI! 



3 CZERWCA DZIEŃ ROWERU 

• Pamiętaj, że po chodniku można jechać tylko w trzech 
przypadkach:  

1. kiedy nie masz jeszcze 10 lat, albo jesteś dorosłym i 
opiekujesz się dzieckiem w wieku do lat 10, kierującym 

samodzielnie rowerem, 

2. kiedy brakuje wydzielonej drogi oraz pasa ruchu dla 
rowerów, a na jezdni dopuszczona jest prędkość większa 
niż 50 km/h i jednocześnie chodnik ma co najmniej 2 m 

szerokości,  

3. kiedy złe warunki pogodowe takie jak śnieg, silny wiatr, 
ulewa, gołoledź czy gęsta mgła, zagrażają twojemu 

bezpieczeństwu na drodze.  

• Jeżeli musisz jechać po chodniku, pamiętaj, że to pieszy 
ma na nim pierwszeństwo. Kiedy usunie się na bok, żeby cię 

przepuścić, podziękuj mu. 

• Jeżeli korzystasz z chodnika, jedź po nim powoli i 
zachowaj szczególną ostrożność. 

• Kiedy jadąc chodnikiem chcesz wyminąć pieszego, nie 
dzwoń na niego dzwonkiem. Może pomyśleć, że chcesz 

wymusić na nim pierwszeństwo. Powiedź po prostu 
„przepraszam”. 

• Pamiętaj, że nigdy nie wolno przejeżdżać rowerem po 
przejściu dla pieszych. Zsiądź z roweru i przeprowadź go 

przez pasy.  

• Pamiętaj, że jezdnia czy droga rowerowa nie należą tylko 
do ciebie. Jedź prawą stroną, nie środkiem. 

• Kiedy chcesz skręcić, wyciągnij odpowiednią rękę w bok. 
Dzięki temu inny rowerzysta czy kierowca będą wiedzieli, 

jaki manewr chcesz wykonać. Dodatkowo, kiedy zamierzasz 
skręcić w lewo, spójrz do  tyłu, upewniając się, że ktoś 

innym w tym samym czasie cię nie wyprzedza.  

• Przystosuj prędkość z jaką jedziesz na rowerze do 
okoliczności (pogody, stanu nawierzchni, terenu, natężenia 
ruchu). Uważaj też na innych rowerzystów na drodze, mogą 

wyjechać zza rogu tak samo rozpędzeni jak ty.  

• Przed każdym przejazdem przez jezdnię zwolnij. 
Wyjeżdżający zza rogu lub chcący się włączyć do ruchu 
kierowca może cię nie zauważyć i nie zdążyć wyhamować. 

• Po zapadnięciu zmroku włącz oświetlenie oraz załóż 
odblaski. To, że ty widzisz nadjeżdżający samochód lub 

innego rowerzystę, nie oznacza, że oni widzą ciebie.  


