
 Na bicykli do školy 

 

 V minulom školskom roku sa žiaci 

4.B triedy zo Základnej školy Kežmarská 30 

zapojili do zaujímavého projektu pod 

názvom „Zdravá zábava“. Po niekoľkých 

mesiacoch práce predložili pánovi 

riaditeľovi Mgr. Pavlovi Horňákovi svoj 

návrh – Ako zmeniť niečo k lepšiemu na 

škole, do ktorej chodia. Z väčšieho 

množstva nápadov vyhral ten, za ktorý 

hlasovalo najviac žiakov - zriadenie 

cyklostojanov. Žiaci svojimi argumentmi presvedčili p. riaditeľa o správnosti zrealizovania ich 

nápadu. O bicyklovaní sa vyjadrovali nielen ako o športe, ale aj  o spôsobe dopravy. Pre niektorých, 

čo bývajú ďalej od školy,  je to na bicykli rýchlejšie. Tí, čo sa do školy vozia autom, by tento odvoz 

tiež radšej vymenili za bicykel. Deti poukázali na zdravý životný štýl, prezentovali ekonomické 

a praktické dôvody, vysvetlili ako bicykel prispieva k ozdraveniu ovzdušia a prostredia.  

 Na začiatku nového školského roka sa v átriu našej školy objavili prvé stojany na bicykle. Pán 

riaditeľ svoj sľub, ktorý dal minuloročným štvrtákom, splnil. A tak naše „Kežmarčatá“, ktoré doteraz 

využívali bicykel len na športovanie vo voľnom čase,  môžu začať využívať tento dopravný 

prostriedok na dochádzanie do školy.  

 Terasa, kde stojí ZŠ Kežmarská 30,  je sídlisko, ktorého chodníky sú označené cyklopruhmi a 

v okolí školy je väčšina priechodov  pre chodcov vybavená semaformi. K bezpečnej ceste prispieva aj 

dopravná výchova, ktorá je súčasťou vzdelávania. Deti si osvojujú vedomosti a zručnosti o správaní na 

cestách a chodníkoch, či už ako chodci, alebo cyklisti. No a práve dopravou do školy na bicykloch si 

tieto vedomosti môžu v praxi aj precvičovať. Chceme, aby sa naučili bezpečne jazdiť na bicykli ako 

účastníci cestnej premávky, aby vymenili cestovanie v aute za cestovanie na bicykli. 

 Podpora ekologickej dopravy je dnes prioritou v každom meste. Dôležité je na využívanie 

bicyklov ako dopravného prostriedku vytvoriť podmienky. V našom meste a v našej škole deti tieto 

podmienky vytvorené majú. Môžu cestovať na bicykli v každý všedný deň a nie iba počas Európskeho 

dňa bez áut. 

  Veď nie nadarmo svojimi argumentmi presvedčili pána riaditeľa o zriadení stojanov na 

bicykle v našej škole.                               

 

 

                                                                                                              Eva Streitová 


