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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ, ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ...

ЗБІРНИК
Країни світу

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Ми дякуємо всім керівникам виконавчої влади у
всіх регіонах України (Головам 22 ОДА, КМДА, 439 РДА,
які підпорядковані ОДА та Головам 22 МВК в обласних
2016
центрах та Голові МВК Столиці України – м. Києва,
ЗБІРНИК
Головам 15 РВК у м. Дніпро і Кривий Ріг, Головам 29 РА, які
Країни світу
підпорядковані міським радам м. Києва, Львова, Одеси,
Україна
Харкова, Головам 111 МВК обласного підпорядкування
звітують Асамблеї ООН
та їх підлеглим керівникам 22 ДОН і УОН, 594 відділів і
управлінь освіти місцевого рівня, всім керівникам 29610
2017
шкіл і ДНЗ, які разом з керівниками класів шкіл і
вихователям груп ДНЗ, їх вихованцям та їх батькам) за
плідну, злагоджену співпрацю та спільну єдність у
Україна
створенні ПЕРШОГО колективного українського
Збірника-2016 «Україна ЗВІТУЄ Асамблеї ООН», як
звітують Асамблеї ООН
національного продукту, зареєстрованого 29.08.16
року Міністром Юстиції України – Павлом Петренко, як
зразок-приклад, що засвідчує в 617 (594 районів і міст, 23 регіональних та національній),
таблицях процес масового приєднання 29610 колективів шкіл і ДНЗ всієї України до
реалізації світової програми Асамблеї «Десятиліття дій з БДР (2011-2020)», яка спрямована
на зниження кількості смертельних випадків скоєних від ДТП у всіх 186 країнах світу.
Повідомляємо, що підсумки участі всіх керівників шкіл і ДНЗ нашої країни будуть підведені і надані
для ознайомлення у наступному, грудневому випуску газети «ДАІшка" № 17-18.
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НІ ДНЯ БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
НЕХАЙ НАШІ ДІТИ БУДУТЬ ЖИВІ, ЗДОРОВІ ТА ЩАСЛИВІ!

Немає нічого дорожчого за життя та
здоров'я! Проте, щодня в світі відбувається
близько 150 тисяч аварій, а відбуваються
вони через недбалість водіїв, через
неуважність пішоходів або через незнання
елементарних правил. Кожну хвилину ми
нарадаємо себе на небезпеку. Дорога,
проїжджа частина - одне з найнебезпечніших
місць. Не можна переходити вулицю в
недозволених місцях, не можна несподівано
вибігати на проїжджу частину...
Якщо кожна людина буде знати і
дотримуватися правил дорожнього руху, то
нещасних випадків на дорозі стане набагато
менше. Водії та пішоходи повинні з повагою
ставитися один до одного. Повага і
взаєморозуміння - найважливіше. Знати і
дотримуватися правил дорожнього руху
важливо!
Тож, давайте вивчайти правила дорожнього
руху разом з газетою “Даішка”!
Приєднуйтесь до наших спільних акцій з БДР
та ставайте знавцями правил
дорожнього руху!

Одночасно ЗАПРОШУЄМО всіх
вищевказаних керівників до
плідної співпраці щодо створення
наступного ДРУГОГО колективного
українського Збірника-2017
«Україна ЗВІТУЄ Асамблеї ООН»
(продовження читайте на стор. 2)
Плакат та запрошення для колективів
навчальних закладів України приєднатись до
реалізації всесвітньої програми Асамблеї ООН
«Десятиліття дій з БДР (2011-2020)»
стор. 4-5
Школа з БДР
Важливий пристрій світлофор
Повчальні казки про ПДР
Гумор
Анекдоти
Веселі шкільні історії

стор. 6, 7

стор. 8

