
Zpomal, prosím   

V dnešní době je mnohem hustší provoz na silnicích než za našich babiček a dědečků. Dříve 

aut nebylo mnoho, jelikož byl automobil luxus. Autem se jezdilo jen výjimečně. Dnes jezdí 

rodiče autem do práce, na nákupy, vozí děti do škol a na kroužky, zkrátka všude možně. A 

jelikož toho mají mnoho a nic nestíhají, snaží se ušetřit čas rychlou jízdou. Až třetinu 

dopravních nehod způsobí nepřiměřená rychlost. Řidiči by si měli uvědomit, že nehoda se 

může stát kdykoli, kdekoli a komukoli. Proto není správné a bezpečné za volantem spěchat. 

Tým silniční bezpečnosti vyhlásil literárně  - výtvarnou soutěž, která nese název Zpomal , 

prosím. Vzhledem k tomu, že jsme měli velmi málo času na zhotovení prací, našli se žáci,kteří   

se s chutí pustili do díla. Na svých pracích museli někteří zapracovat i doma, někteří ve 

výchovách dali hlavy dohromady a vykouzlili krásné básně a příběhy. Všechna díla jsme 

odeslali v řádném termínu na PČR Karlovy  Vary – napr. Bc. Z. Týřová a uvidíme, jak porota 

ocení snahu žáků. 

Všem žákům, kteří přispěli výtvarně i literárně ,patří velké poděkování za účast  v soutěži. 

                                                                                                      J. Váňová – žáci 7.B 

                              NEPOZORNOST  ZABÍJÍ – E. Vlková, 7.B 

Dnes jsem šel na florbal a poslouchal písničky, které v tu chvíli tvořily můj svět. 

Chtěl jsem přepnout písničku, na displej jsem koukal a přitom meškal, měl jsem tam být 

v pět. 

Červeným světlem u přechodu byl jsem ozářen, nevšímal jsem si však světla červeného. 

A pak oslnila mně záře, ale auta brzdícího. 

Před očima proběhl mi život, reflexní pásky jsem neměl doma zapomenout. 

Smrt podala mi ruku svou a já neměl na výběr – podal jsem tu svou.      

             

      KŘIŽOVATKA – D. Švarc, J. Vachulka, F. Jambrich, J. Vlček, J. Lédl 

Co máš dělat na červenou,            Co znamená tato změna,         A když svítí zelená, 

když se kolem auta ženou?            když  je žlutá rozsvícená?        co to asi znamená ? 

Na chodníku klidně stát,                Připrav se a pozor dej,     

na jízdní dráhu nevbíhat.                čekej, nikam nespěchej. 



  

Poslední telefonát – /komiks / Nela Bobotová 7.B 

 


