
Sa Zebrom sigurno 
u �kolu





Kakvo lijepo jutro, Zebrice.
Počinje škola!
Jedva čekam!

U školu treba krenuti na vrijeme. 
Ali pazi, u prometu na cesti vrebaju mnoge opasnosti! 
Zebra će te naučiti kako ćeš se ponašati u prometu
i kako ćeš se sigurno vratiti kući.



Put u školu može biti opasan!
Ja ću ti pokazati kako ćeš 
sigurno stići u školu. 
U prometu se 
uvijek moraš 
kretati oprezno i 
pažljivo!

Najbolje je ići u školu i vraćati se 
kući ulicom ili cestom koje imaju 
nogostupe i prijelaze za pješake 
sa semaforima.



Roditelji, prije početka i prvih dana nastave prođite s djetetom 
najsigurnijim putem do škole i natrag i upozorite ga na sve 
opasnosti koje ga na njemu očekuju.

Zapamti, najkraći put često nije i najsigurniji. 



Kakva gužva! 
Svi se nekamo žure: 
automobili, pješaci, 

biciklisti...



Kad hodaš 
nogostupom, 

odmakni se što više 
od ruba kolnika kojim 

se kreću vozila, jer je tako 
najsigurnije.

Najsigurnije je hodati 
nogostupom. Možeš 

se koristiti i stazom 
za pješake ili pješačkom 

zonom, ako postoje. 



Kako sigurno prijeći cestu? Vozila jure, često ne mare za 
ostale sudionike u prometu. Pazi …

Najbolje je prelaziti cestu po 
zebri ili obilježenom pješačkom 
prijelazu. Na njima su pješaci 
najsigurniji. Prije negoli stupiš 
na obilježeni prijelaz pogledaj 
lijevo, zatim desno, pa još 
jedanput lijevo. Kreni tek pošto 
sva vozila stanu.

Ako postoji semafor, cestu 
prelazi samo kad je upaljeno 
zeleno svjetlo.
Nikada ne prelazi ako je 
svjetlo crveno!



Najsigurnije je prijeći cestu 
ako je na raskrižju policajac 
koji pazi da promet teče 
propisno i sigurno.
Gledaj njegove znakove i 
postupaj prema njima!

Na cestu nikada ne istrčavaj! 
Pogotovo ne između parkiranih 
automobila. Vozači te tada ne 
mogu na vrijeme uočiti.
To može biti pogibeljno! 



Na putu od kuće do škole i natrag nikada, ali baš nikada se ne žuri. 
Ako se žuriš, možeš zaboraviti na opasnosti koje vrebaju.



Ako na drugoj strani ceste vidiš 
mamu ili tatu, nipošto ne trči do njih, 
nego čekaj na svojoj strani da dođu 
po tebe.

Roditelji, ne požurujte djecu u 
prometu. Neoprezno pretrčavanje 
može biti kobno. 



Ako uz cestu nema nogostupa ili pješačke 
staze, hodaj oprezno njome uz lijevi rub.  



Ako u školu ne ideš sam nego u društvu, 
hodajte uz desni rub ceste, jedno iza 
drugoga. 

Ako ne hodate tako, 
to može biti veoma opasno.



Ružna li vremena!
Pazi, kišobran smanjuje preglednost, a to može biti opasno. 
Bolje je obući kišnu kabanicu.
 



Za lošeg vremena, 
u sumrak i noću, nosite
odjeću žarkih ili 
barem svijetlih boja s 
reflektirajućim detaljima 
(stakalca, trakice ili 
slično).

Tako će te vozači 
lakše uočiti kada 
prelaziš cestu 

ili hodaš uz 
njezin rub.



Ako te mama ili tata voze u školu, sjedi na stražnje sjedalo 
i uvijek se veži sigurnosnim pojasom.

Na prednjem sjedalu ne smiješ sjediti ako nemaš 12 godina. 
Također, nipošto ne smiješ stajati otraga između vozačkog i 
suvozačkog sjedala.
Vrata i prozori moraju biti dobro zatvoreni. Nikada se u vožnji ne 
naginji i ne guraj ruke kroz prozor, a pogotovo ne smiješ otvarati 
vrata u vožnji.



Iz automobila izlazi uvijek 
na stranu na kojoj je nogostup. 
Izlazak na suprotnu stranu, 
gdje voze automobili, 
može biti veoma opasan.





Zapamti, cesta, nogostup ili pješačka staza 
nisu mjesta za igru!

U školi budi uzoran učenik, 
a na cesti – da ne nastradaš – poštuj prometna pravila.

Sretno, tvoja Zebra
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