Susitikimas su policijos pareigūnais

"Atšvaitai – mūsų draugai"

Šiluvos vidurinės mokyklos dešimtokų grupelė: J. Ambrozaitė, M. Šimkus, J.
Pranckevičius, E. Leskauskaitė, M. Daniusevičius, D. Dapkutė, G. Vaznys, G. Daktaraitė
nusprendėme dalyvauti projekto ,,Atviras kodas: pilietis“ pilietinių iniciatyvų konkurse.

Lietuva yra tamsi niūri šalis, pažliugusio klimato, dulksna. Tiesą sakant čia
žmonės turėtų būti fosforiniai arba ištisus metus nešioti prie kaktos prisiklijavę
atšvaitus. Jau šis tas būtų, jei bent tamsiu paros metu žmonės segėtų šviesos
reflektorius.

Diskutuodami nutarėme, kad didžiausią nerimą mums kelia mokinių nesaugumas kelyje,
atšvaitų neturėjimas. Todėl savo iniciatyva „Atšvaitai – mūsų draugai“mes siekiame, kad visi
mokyklos mokiniai būtų matomi tamsiu paros metu, kad turėtų ir nešiotų atšvaitus, suprastų
savęs saugojimo svarbą. To siekti mums padeda ir mokyklos mokytojai: žmogaus saugos
mokytoja R. Šauklienė, specialioji pedagogė S. Šedienė ir socialinis pedagogas R.
Kalinauskas.

Akcijos metu visiems mokyklos mokiniams ir mokytojams dalinome atšvaitus, liemenes,
krepšius, žibintuvėlius. Tai pat buvo dalinami lankstinukai saugaus eismo tema, o mažųjų
mokinukų mokytojoms ir knygelės apie saugų eismą. Kad mokiniai ir toliau nešiotų atšvaitus,
mes planuojame juos stebėti, draugiškai kontroliuoti.

Tęsdami iniciatyvą „Atšvaitai – mūsų draugai“, mokykloje lapkričio 27 d. surengėme
Raseinių rajono policijos komisariato atstovų R. Petraičio ir J.Česnienės paskaitą 6-12 klasių
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mokiniams apie saugų eismą kelyje ir kitomis aktualiomis temomis. Po paskaitos mokiniai
policijos pareigūnams pateikė įvairių klausimų.

Renginio baigiamąjį žodį tarė ir mokyklos direktorius R. Puidokas. Jis palinkėjo visiems būti
atsargiems kelyje, saugoti savo gyvybę. Įteikė padėkos raštus svečiams ir iniciatyvos rėmėjams:
Šiluvos bendruomenei, Šiluvos parapijai, R. Bazilevičiūtei, A. Pranckevičienei. Nuoširdžiai
dėkojame jiems.

Mes manome, kad tokia akcija labai reikalinga, nes ne tik užtikrina mokinių saugumą kelyje,
bet kartu padeda ir vairuotojams. Išleisdami vaikus į kelią, bus ramesni ir mokinių tėvai. O kartu
ir policija turės mažiau darbo. Tad kviečiame visus nešioti atšvaitus, būti saugiais tamsiu paros
metu, saugoti savo ir kitų gyvybes.

Julija Ambrozaitė, 10 klasės mokinė
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