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Rok szkolny dobiega końca. Niektórzy już  na zawsze opuszczą mury naszej szkoły, inni powrócą 

wypoczęci, opaleni, uśmiechnięci i pełni zapału po wakacjach… 

Zanim to jednak nastąpi  - nadganiacie zmarnowany czas, poprawiacie oceny, wkuwacie, 

niedosypiacie, niedojadacie, a wszystko po to by nie było wstyd pokazać rodzicom świadectwa☺ 
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W tym ostatnim, przedwakacyjnym numerze 

chcielibyśmy Wam przedstawić kilka propozycji na 

bezpieczne wakacje; jak zwykle coś z twórczości 

uczniowskiej ; wyniki kilku rankingów szkolnych ;  

fotografie wspaniałych tygrysków…. 

Nuda 

Jak się nudzę to marudzę, 

Marudzę, marudzę… 

A tak właściwie 

To czemu się nudzę? 

(Radosław Bajon, 2003) 

Jak pozbyć się nudy 

Chcesz pozbyć się nudy? 

To wskocz do świata bajek 

I zatańcz z Czerwonym Kapturkiem. 

Mamusię pozdrów i ucałuj wilka, 

A babuni powiedz, że ją kochasz. 

Potem poszalej na komputerze, 

A gdy skończysz zabawę, 

Wskocz do łóżka, 

Nakryj się bajkową kołdrą 

I niech ci się anioły i bajki śnią… 

 

(Angelina Szturyło) 

 

 

 

Mama 

Moja mama to słońce pełne dobroci 

Lubię kiedy wysyła do mnie 

Swoje ciepłe uśmiechy. 

Zawsze mi pomaga w trudnych chwilach. 

Kiedy się popłaczę lub gdy coś mnie boli, 

Wtedy mama uspokoi. 

Kocham ją za to, że dba o mnie, 

Obiady gotuje, słodycze kupuje. 

Jest najwspanialsza z całej rodziny! 

 Uśmiechy mojej mamy są jak kwitnące róże. 

Chociaż czasami się na nią obrażam, 

To jednak, na szczęście zawsze ją kocham… 

Moja mama jest jak krasnoludek 

We wszystkim pomoże. 

Naprawdę KOCHAM MOJĄ MAMĘ! 

(Krystian Wojtiuk 2003) 
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SZKOLNA ENCYKLOPEDIA O SP1 

Rozpoczynamy prezentację haseł encyklopedycznych w aranżacji uczniów 

naszej szkoły. Nie są to typowe hasła, jakie znacie z encyklopedii PWN – są to 

propozycje wzięte wprost z waszego uczniowskiego języka. W tym numerze 

propozycja literki A (układ alfabetyczny będzie jednak typowym układem, jak 

we wszystkich znanych Wam encyklopediach ☺). W kolejnych numerach 

gazetki, ale to już po wakacjach, przedstawimy Wam kolejne hasła. Już teraz 

zapraszamy do współpracy i współtworzenia początkujących dziennikarzy, 

recenzentów, fotografików, fotoreporterów, pisarzy, poetów i wszystkich 

innych, którzy chcieliby w przyszłym roku szkolnym zaprezentować się na łamach naszej gazetki. Ta 

gazetka jest o Was i dla Was i musi być tworzona przez Was samych. Specjalnie dla tego celu został 

utworzony adres mailowy: biblioteka-szkolnasp1@wp.pl na który można przesyłać efekty Waszych 

zmagań z piórem, aparatem fotograficznym, relacje z ciekawych wypraw… ZAPRASZAMY! 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣  

Alfabet-literki których i tak do końca nie umiemy. A już cudem jest 

znalezienie jakiejś w środku alfabetu, zawsze musisz zacząć „ od nowa” 

Akapit - ustęp  tekstu rozpoczynający nowy wers ; coś czego nie znajdziecie 

w wypracowaniach z polskiego 

Aktywność-w teorii:  zgłaszanie się na lekcji, słuchanie nauczyciela  

w praktyce : zero chętnych 

Akwarium- główny przedmiot zainteresowania  na przyrodzie 

Anglik/Angol- mieszkaniec Anglii ; nauka/lekcja  języka angielskiego 

Alarm- wezwanie do działania na znak grożącego niebezpieczeństwa ;  

wybieganie z krzykiem  na boisko szkolne 

Algebra- chiński- mandaryński wymagany na sprawdzianach 

Armagedon – 1. wywiadówka; 2. sprawdzian, na który nikt nic nie umie  

Arytmetyka- nauka o czymś co umiemy , a i tak zawsze się tego uczymy  

Anatomia- przyrodnicze ciekawostki, nauka o ciele ludzkim i ciele zwierząt ; dział o budowie człowieka -  

zainteresowanie nim rośnie wraz z wiekiem ☺ 

Aparat-urządzenie wykorzystywane do robienia fotografii ;  potocznie:  druty na zębach, które ortodonta każe ci 

nosid przez rok szkolny by inni mieli ubaw patrząc na ciebie na stołówce 

Apel-sprawy kierowane od dyrektora i nauczycieli do uczniów; potocznie: czekamy do kooca aż to cierpienie się 

skooczy ; zawsze to lepiej stad na apelu niż leżed na ławce 

As – karta do gry ;  w szkole uczeo, który się dobrze uczy 

DZIĘKUJEMY Basi Chrześcijańskiej, która 
szczególnie zaangażowała się           

w tworzenie Encyklopedii.  

mailto:biblioteka-szkolnasp1@wp.pl
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Dzieo Matki – święto obchodzone 

corocznie jako wyraz szacunku dla 

wszystkich matek. Dokładna data 

przypadania Dnia Matki zależy od 

kraju, w którym jest świętowany. 

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, 

symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u 

matki i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od 

pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za 

otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po 

zakończeniu II wojny światowej. 

Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 amerykańska 

nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 Dzień Matek dla 

Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 udało się ustanowić 

Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres 

USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe. 

W Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, 

kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na 

celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. 

 

Mamo… 

Kocham Cię mamo 

Bo jesteś jak żonkil na łące, 

Jak cudowny bratek, 

Jak …. Najcudowniejsza mama! 

Słodsza niż czekolada, 

Piękniejsza niż róża… 

 
(Dorota Masłej 2000 r.) 

мать 
μητέρ

α 

anya 

маці 

mamă 

დედა 

patrin

o 

hooyada 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Matki#Dzie.C5.84_Matki_na_.C5.9Bwiecie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Matki#Dzie.C5.84_Matki_na_.C5.9Bwiecie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_religijny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogini
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1858
http://pl.wikipedia.org/wiki/1872
http://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/26_maja
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiaciarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/1914
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
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 1
W Polsce a także  w Rosji, Chińskiej Republice Ludowej, 
Czechach, Słowacji, Ukrainie, Rumunii, Bułgarii, we 
wschodnich landach Niemiec i na Kubie Dzień Dziecka 
obchodzony jest od roku 1950 w dniu 1 czerwca. Od 1952 r. 
stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja 
zwana International Union for Protection of Childhood, której 
celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego 
świata. Od roku 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm 
Dzieci i Młodzieży. 
Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest 
dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek 
międzyklasowych. 
 

 

 
 

 

WSZYSTKIM DZIECIOM – DUŻYM  I  MAŁYM  ŻYCZYMY 

SAMYCH  WSPANIAŁOŚCI   -  ZDROWIA, SUKCESÓW, 

POMYŚLNOŚCI, SPEŁNIENIA MARZEŃ, SZCZĘŚCIA, MIŁOŚCI, 

MĄDROŚCI, SPOKOJU, SŁODYCZY W ROZSĄDNYCH  

ILOŚCIACH, BEZPIECZNYCH WAKACJI …      I WIELU INNYCH 

ATRAKCJI ☺ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82garia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_zwi%C4%85zkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_czerwca
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Union_for_Protection_of_Childhood&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
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Dzień Ojca, Święto Ojca 
czy też Dzień Taty, 
wszystkie te nazwy 
określają jeden dzień w 
roku podczas którego 
oddaje się cześć i honor 
dla wszystkich ojców. 

 

Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych w 1910 
roku z inicjatywy mieszkanki miejscowości Spokane, 
która chciała w ten sposób uhonorować swojego tatę 
(który samodzielnie wychowywał sześciorgo dzieci). 
W USA "Dzień Ojca" został oficjalnie uznanym świętem 
dopiero po 14 latach, a stała data (trzecia niedziela 
czerwca) została ustanowiona dopiero w 1966 roku. 

Dzień Ojca jest zazwyczaj obchodzony w inne dni w 
każdym z krajów, na przykład W Polsce Dzień Ojca 
obchodzimy co roku 23 czerwca i jest świętem słabiej 
ugruntowanym i mniej hucznie obchodzonym niż Dzień 
Matki. Zazwyczaj składa się tacie tylko życzenia i 
daje drobny prezent lub laurkę. 

Życzenia na Dzień Ojca: 
Dzisiaj Dzień Taty ! Mojego Taty ! I wszystkich Ojców 
na świecie ! Niosę dla Taty z ogródka kwiaty... 
Zarzucę Tacie na szyję ciepłe ręce... Powiem do ucha : 
Tatku, posłuchaj... Chce Cię uściskać...nic wiecej...  

 

aita 

 

pappa 

baba 

dədə 
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NASI  MILUSIŃSCY 

 

  

Dziś przedstawiamy koty 
pani Ilony Wołk. 

Rudi – kocur- piat z krzywym 
zębem i jego córka Mysza. 

Mysza - pojawiła się w moim 
domu nietypowo, przyniosła 
ją w zębach mama, położyła 
jeszcze prawie ślepą na 
dywanie i zniknęła. Kotka była 
biało-bura, Rudi jest rudy a 
Mysza buro-ruda więc 
wygląda na to, że została 
przyniesiona na wychowanie 
swojemu ojcu    

 

Oba koty specjalizują się w terroryzowaniu 
całej rodziny. Wymuszają głaskanie, ale 
tylko wtedy gdy same mają na nie ochotę. 

W mistrzowski sposób plącząc się pod 
nogami kierują wszystkich do misek aby je 
napełnić, ale jedzą tylko wątróbkę, surowe 
mięso i suchy wiskas. Widząc w misce inną 
karmę dla kotów zdegustowane odchodzą. 

Mają swoją własną werandę między oknami 
i zejście do ogrodu gdzie bawią się i śpią na 
słonku. 

W domu wpychają się wszędzie gdzie są 
ludzie, okupują biurko, fotele i łóżka starając 
się zwrócić na siebie uwagę.   
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Jedynkowe „stoliczku nakryj się”  
Niekwestionowanym hitem naszej szkolnej stołówki jest… zupa ogórkowa! 

Panie kucharki gotują ją przez około 3 godz.  Do przygotowania około 70 

litrów zupy potrzeba : 

- 6 kg ziemniaków 

- 3 kg ogórków kiszonych 

- 2,5 kg porcji rosołowej 

- kostka masła 

- 2 litry śmietany 30%  

- natka pietruszki, koperek, pieprz, maggi 

- woda- proporcjonalnie do wsadu 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣   

 

ZUPA: 

Zupę  podajemy  na talerzach lub w filiżankach. Łyżkę  trzymamy  w  prawej 
ręce, kciuk  na górze. Pamiętamy, że łyżka to nie  pędzel  do  malowania. Łyżkę 
napełniamy  ruchem  do  siebie, a  nie  odwrotnie. Zupę  wlewamy  do  ust 
czubkiem  łyżki. Kiedy  kończymy  odchylamy  talerz  od  siebie, nigdy  do 
siebie. Jeżeli  zdarzy  nam  się  chlapnąć  to  nie  poplamimy  sobie  ubrania. 
Zupę  podaną  w  filiżankach  jemy  albo  łyżką, albo  pijemy  wprost  z 
filiżanki 

Anna Gerlach ” Proszę, dziękuję przy stole” 
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KLASA 

 

Liczba 
książek 

 

Średnia na 
jednego 
ucznia 

1 a 271 12,9 

1 b 59 2,8 

1 c 281 11,2 

1 d 323 14,6 

2 a 301 11,1 

2 b  166 6,6 

2 c 267 11,1 

2 d 98 4,4 

3 a  288 14,4 

3 b 369 14,7 

3 c 235 10,2 

3 d 274 10,5 

3 e 209 8 

3 f 345 12,7 

 

WASZE  OSIĄGNIĘCIA  W  CZYTELNICTWIE 
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W roku szkolnym 2013/2014 najlepszymi tropicielami 
książek byli: 

 

 

Ania Wolan (2b) 18 pkt 

Kamila Wolan (3e) 18 pkt 

Basia Chrześcijańska (6e) 16 pkt 

Martyna Wałach (5a) 14 pkt 

Kinga Bednarczuk (6e) 9 pkt 
 

 

 

       ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 

KLASA 

 

Liczba 
książek 

 

Średnia 
na 

jednego 
ucznia 

4 a 124 5,1 

4 b 160 6,6 

4 c 67 3 

4 d 103 4,2 

5 a 148 5,6 

5 b 78 3,1 

5 c 126 5 

5 d 116 4,1 

   

 

KLASA
  

 

 

Liczba 
książek 

 

Średnia 
na 
jednego 
ucznia 

6 a 148 7 

6 b 101 4,5 

6 c 120 5 

6 d 139 6,6 

6 e 144 6 

 

Czytelnictwo w klasach IV-VI 
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Najlepiej  czytającymi  uczniami  w naszej  szkole  są: 

 Klasy I-III LICZBA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK 30 I WIĘCEJ! 

Aleksander Ślączka  (3b) – 66 książek 

Julita Łotyszonek (3d) – 51 książek 

Kacper Gorczyca (1d) – 51 książek 

Zuzanna Gorczyca  (3a) – 46 książek 

Jagoda Rudzioska (3b) – 45 książek 

Wiktoria Burczyoska (3a) – 37 książek 

Karina Foryś (3a) – 34 książki 

Kinga Herbut (3c) – 33 książki 

Julia Pilipczuk (3e) – 33 książki 

Magdalena Szymczak (3a) – 32 książki 

Żaneta Nowak (2a) – 30 książek 

Hanna Zaleska (3d) – 30 książek 

Igor Szyngiel (3d) – 30 książek 

 

Klasy IV-VI LICZBA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK 20 I WIĘCEJ! 

Furmanowicz Maja (4a)- 38 książek 

Wałach Martyna (5a)-20 książek 

Malkiewicz Kuba(5a)-24 książki 

Sokołowska Klaudia ( 6a)- 36 książek 

Kozioł Wiktoria (6a)-21 książek 

Chrześcijaoska Barbara (6e)- 24 książki 

Serdecznie 

gratulujemy !  
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Ploteczki z jedyneczki 

Jak wszyscy wiemy niedługo kolejne pokolenie- obecni szóstoklasiści- opuszczą mury naszej 

szkoły. Jak się jednak okazuje zdania co do przyszłości naszych uczniów są podzielone. W tym 

wydaniu gazetki bibliotecznej przeprowadziliśmy wywiad z Agatą Haus i Wiktorią Kozioł. 

B: Więc na początek do którego gimnazjum idziecie? 

W: Zasadniczo jeszcze się zastanawiam. Skłaniam się ku gimnazjum nr 1 lub 7. 

A: Ja już wybrałam. Idę do gimnazjum w Sulechowie. 

B: Nie boicie się o znajomości? Nie będziecie znad tam wielu osób. 

W: Nie. Nie boję się. Do gimnazjów, które sobie upatrzyłam idzie wiele znajomych z mojej 

oraz innych klas z naszej szkoły. Poza tym znam sporo obecnych gimnazjalistów, więc jestem 

spokojna. 

A: W sumie to trochę obawiam się, że nie wszystkim spodoba się mój charakter. Nie znam 

tam nikogo, ale nie przejmuje się tym tak bardzo. Jestem samowystarczalna. 

B: Czy obawiacie się jakichś przedmiotów? 

W: Tak. Fizyki. Te wszystkie stwierdzenia i tak dalej... 

A: Ja obawiam się chemii. Nie podoba mi się spisywanie tych wszystkich wzorów i 

pierwiastków, a potem ich "wkuwanie". 

B: Nie będzie wam żal? Opuszczacie naszą szkołę już za dwa tygodnie. 

W: Nie. Szczerze mówiąc: chętnie pójdę już do gimnazjum. 

A: Trochę będzie mi brakowało klasy i wszystkich znajomych, ale z drugiej strony... 

B: Za jakim nauczycielem będziecie najbardziej tęsknid? 

W i A: Za panią Zabłocką!!! 

B: Ok. Rozmawiamy tu tak o gimnazjach, ale przecież nadal czekamy na wyniki sprawdzianu 

szóstoklasisty! Jak myślicie? Jak wam poszło? 

W: Ufff... Cóż, mam nadzieję, że będzie przynajmniej 25 punktów. 

A: U mnie jest tak, że jeśli źle się czuję po sprawdzianie, to zazwyczaj jest dobrze. Po 

egzaminie czułam się niepewnie, więc może akurat sprawdzi się moja teoria i uzyskam dobry 

wynik. 

B: Dziękuje wam bardzo. 

W: Dzięki. 

A: Dzięki. 

Wywiad przeprowadzony 23 kwietnia 2014 roku przez Basię Chrześcijaoską 
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BEZPIECZNE WAKACJE – RADY DLA DZIECI I RODZICÓW 

 

 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ZIELONEJ GÓRZE RADZI: 

Pamiętajmy! Aby bezpiecznie korzystać z kąpielisk należy wziąć pod uwagę 

kilka rad i wskazówek : 
- Kąpiemy się tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych. 

- Stosujemy się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników. 

- Nie zakłócamy wypoczynku i kąpieli innych osób, a przede wszystkim: nie 

krzyczymy, nie popychamy się, nie zaśmiecamy  terenu. 

- Nie wchodzimy do wody gdy przed chwilą zjedliśmy posiłek. 

- Nie wskakujemy do wody gdy jesteśmy  rozgrzani grą w piłkę lub dłuższym 

opalaniem. 

- Korzystamy z okryć głowy i okularów przeciwsłonecznych przy dłuższym 

przebywaniu na słońcu. 

 

112 - Europejski Numer Alarmowy - w 

Polsce połączenia odbiera Straż Pożarna - 

998 i Policja - 997 

Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR - 

601 100 100 w górach: TOPR - 601 100 

300 / 18 20 63 444 GOPR - 985 / 601 100 

300  

Grupy GOPR Beskidzka - 33 82 96 900 

Bieszczadzka - 13 46 32 204 Jurajska - 34 

31 52 000 Karkonoska - 75 75 24 734 

Krynicka - 18 47 77 444 Podhalaoska - 18 

26 76 880 Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 

414 

 

 

 

NIE WOLNO ! 
· Wchodzić do wody wbrew zakazom ratownika oraz w czasie, w którym 

wywieszona jest flaga czerwona. 

· Niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska. 

· Niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku 

żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest 

zabroniona. 
· Kąpać się w portach, na przystani, przy zaporach, mostach, w ujęciach wody 

pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, gliniankach i 

przy falochronach. 

· Skakać do wody na głowę nie znając głębokości wody i jej dna. 

 

PAMIĘTAJ ! 
Woda – nawet ta pozornie najspokojniejsza – jest groźnym i 

niebezpiecznym żywiołem. 

Większość utonięć jest rezultatem lekkomyślności ludzi, 

korzystania z kąpieli w miejscach niestrzeżonych. 

 
http://www.zgora.lubuska.policja.gov.pl/prewencja/bezpieczne-wakacje 

 

Przez jezdnię przechodzimy po 

pasach i na zielonym świetle; 

Gdy nie ma pasów ani świateł – 

zanim wejdziecie na ulicę rozejrzyjcie 

się w lewo, w prawo i jeszcze raz w 

lewo; 

Jezdnia to nie plac zabaw; 

Jadąc samochodem nie zapominajcie 

o pasach i fotelikach bezpieczeostwa; 

Nie odchodźcie z nieznajomymi; 

Jeżdżąc na rowerze , deskorolce czy 

rolkach zakładaj kask i ochraniacze; 

 

http://www.kwp.radom.pl/porady-bezpieczne-wakacje-

2012,pa47,5250,85 

Podczas zorganizowanych 

wycieczek nie oddalajcie się 

od grupy; 

Dbaj o siebie ubierając się 

odpowiednio do pogody i 

okoliczności; 

Odmawiaj stanowczo, gdy 

ktoś próbuje Cię nakłonid do 

spożycia nie znanej Ci 

substancji. Powiadom 

dorosłych o tym! 


