
      Uczniowie klas czwartych pisali rymowanki zachęcające do noszenia elementów 

odblaskowych. Dzieci bardzo licznie wzięły udział w przedsięwzięciu wykazując się 

dużymi zdolnościami literackimi. Oto efekt ich pracy. 

 

      ,, Bezpieczne refleksy’’ 

Być widocznym ważna sprawa,                                 

bezpieczeństwo to podstawa.   

Kiedy ciemno jest na dworze,                                                    

odblask tylko Ci pomoże. 

Dla dziewczyny i chłopaka,   

to ochrona jest jednaka. 

Misie, piłki, giętkie paski,  

takie właśnie są odblaski.        

Gdy na odblask światło świeci, 

to kierowca widzi dzieci. 

Nośmy zatem je koniecznie! 

by do domu dojść bezpiecznie. 
                      Autor : Maja Gonet kl. 4d 

 

 

                                                                                 Chcesz być na drodze bezpieczny 

                                                                                 i z daleka dobrze widoczny, 

                                                                                 noś odblaski bracie drogi, 

                                                                                 a nie spotka Cię los srogi. 

 

                                                                                 Ej Ziomek, wskakuj w odblaski! 

                                                                                 Lepsze to niż Adidasa trzy paski! 
                                                                                                       Autor: Łukasz Fąfara kl.4a 
 

Noś lepiej odblask, bo dobry jest! 

Ze stu pięćdziesięciu metrów widać Cię! 
                                Autor: Joanna Kujawa kl.4d 

 

Dostaniesz od kierowcy oklaski, 

jeśli w nocy będziesz miał odblaski! 

 

Nie rób łaski, noś odblaski! 

 

Dostaniesz nagrodę, jeśli odblask założysz na nogę! 
                                                       Autor: Anna Wojtas kl.4d 

 

 

Życie cienie ma i blaski, więc po zmroku noś odblaski!   
       Autor: Oskar Ambroży kl.4a 

  

Gdy wieczorem idziesz ulicą,       Bądź widoczny, noś odblaski! 

kierowcy samochodów Cię nie widzą,      bo na drodze będziesz płaski! 

więc gdy do domu ze szkoły gnasz,          Igor Łukasik kl.4c 

odblask na sobie mieć masz. 

Noś swój odblask kolego,  

a nie zaznasz niczego złego! 
                        Autor: Marianna Kulesza kl.4a 



Jestem odblaskiem, bezpieczeństwa blaskiem. 

Mam różne kolory: żółty, szary, niebieski i zielony. 

Te kolory służą do Ciebie chronienia, gdy idziesz poboczem i światła już nie ma. 

Też jestem małym znakiem, co kierowcę ostrzega, że ktoś idzie i kierowca go dostrzega. 

Żebyś Ty nie trafił do szpitala, to noś odblask i kierowca jest już od Ciebie z dala.  
                                                                                                          Autor: Adrian Bednarczyk kl. 4d 

 

 

Kiedy ciemna noc widnieje, 

I Ty idziesz raz, dwa, trzy... 

To pamiętaj! Noś odblaski! 

A bezpieczny będziesz Ty! 
                Autor: Ula Pruszyńska kl.4d  

 

 

Uczniu , powiem Ci coś szczerze, 

uważaj jak jeździsz na rowerze, 

Zakładaj ubranie w odblaski 

lub małe opaski. 

Odblask informuje, czy dziecko bezpiecznie podróżuje! 
                                         Autor: Ala Rokicka 

 

 

Noście odblaski wszystkie ziomki, 

bo inaczej skończycie jak rozdeptane poziomki. Noś znaki odblaskowe, 

 Autor: Bartek Mazuruk kl.4a które są bardzo kolorowe, 

 Świecą jasno w nocy 

 informując kierowców o tym, 

Jeśli chcesz do domu wrócić cały i zdrowy że też jesteś na drodze, 

noś na ręce lud na nodze element  odblaskowy. więc kierowco uważaj srodze! 
                                      Autor: Oliwia Cyranka kl. 4d                              Autor: Gabrysia Buchnowska kl.4b 

  

Chcesz być widoczny na drodze, 

odblask Ci w tym pomoże. 

Czy w dzień, czy w nocy,  

gdy masz odblask nikt Cię nie zaskoczy. 

Na pasach, czy na chodniku 

noś odblaski kolego, 

to Cię uchroni od złego! 
 Autor: Kuba Janota kl.4a 

 

 

To jest odblask mój ty panie, 

świeci jasno nienagannie. 

A gdy nocą idziesz  szosą szarą, straszną, brzydką, łysą 

to twój odblask wiele zdziała i nie trafisz do szpitala. 
                                            Autor: Stefan Żera kl. 4d 

 

Odblask to jest ważna sprawa, 

ulica nocą to nie zabawa! 
                      Autor: Nina Celińska kl.4a 

 

 



 

Wszystkie kolorowe odblaski,  

nieważne czy w kropki, czy w paski, 

służą nam do pomocy, 

by być widocznym w nocy. 

Dzięki nim jasno  świecimy 

i mniej się nocy boimy!  
                        Autor: Zuzia Rybak kl.4b 

 

 

Noś swój odblask noc i dzień,  

jego moc obroni Cię! 
                 Autor: Marysia Nikonowicz kl.4a 

 

                                                                                      Bezpieczeństwo to podstawa, 

                                                                                      noś odblaski, to pomaga! 
                                                                                                                     Autor: Zuzia Ponarad kl.4b 

 

                                                                                 Gdy odblaski masz z życiem nie igrasz, 

                                                                                 a gdy masz ich w domu mało, 

                                                                                 idź do sklepu kupuj śmiało! 
                                                                                                                      Autor. Julia Majchrowska kl.4c 

 

                                                                                              Czy to w nocy, czy też nie, 

                                                                                              noś swój odblask, to się wie! 

                                                                                              On ratuje życie Twe! 
                                                                                                                           Autor: Paulina Pocent kl.4b 

Kiedy zmierzch nadchodzi, 

coś po wierzchu sobie chodzi, 

Tu się błyszczy, tu się śmieje, 

to jest odblask – stop , tu nie jedź! 

Kto mnie nosi, się nie prosi, 

mówi głośno, jestem tu.  

To jest odblask, mocno świeci,  

a Ty zwolnij, idą dzieci! 
                          Autor: Oskar Wiśniewski kl.4c 

 

Jak po drodze w nocy chodzę, 

to odblasków noszę moc. 

To różowy, to żółciutki, 

i tak chronią mnie w tę ciemną noc. 

Więc jak nadejdzie wieczór z ciemnościami Kto trupem nie chce być, 

to zachęcam do chodzenia z kolorowymi odblaskami. ten odblaski nosi. 

                           Autor: Hania Klonowska kl.4c Odblaski życie ratują 

 i baterii nie potrzebują. 

Każdy, kto nosi odblaski dostaje od pani gromkie oklaski!               Autor: Olek Kisiel kl.4b 

Najfajniejsze odblaski to biało czerwone paski! 

Odblaski to super wynalazki! 

Dziewczyny noszą odblaski, które wyglądają jak opaski! 
 Autor: Antek Baczyński kl.4c 

 

 

 


