
– wydanie 
specjalne 

Zbliżają się ferie. Podczas dni 
wolnych warto pamiętać                         
o bezpieczeństwie. 

Serdecznie witamy wszystkich 

Naszych Czytelników!  

Oddajemy w Wasze ręce 

specjalny numer naszej szkolnej gazetki 

.  Gorąco zapraszamy do 

współpracy wszystkich chętnych 

uczniów, którzy chcą i mają ochotę 

napisać coś od siebie. 

 Redakcja 

 

 

BĄDŹ BEZPIECZNY PODCZAS 

FERII – WAŻNE NUMERY ! 

Gdy grozi Ci 
niebezpieczeństwo, dzwoń 
112 numer alarmowy 
do wszystkich służb 
ratunkowych: 
policja 997 
straż pożarna 998 
pogotowie ratunkowe 999 

 

 

 

 

 

 

 

RYMOWANKI PRZYPOMINAJĄCE             
O BEZPIECZNYM ZACHOWANIU           
W ZIMIE. 

************************************ 

  

Pada śnieg, idzie zima. 

Żadna dla nas to nowina.  

Na zamarznięty lód nie wchodzimy 

I się bezpiecznie bawimy. 

  * 

Porą zimową wszyscy się bawimy, 

O bezpiecznych feriach śnimy. 

W czapkach na zewnątrz wychodzimy 

I armię bałwanów prędko lepimy. 

* 
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Zima, zima cudny to czas 

Na sankach zjechałem sobie nieraz. 

Moi koledzy niemądrzy tak  

Na sankach zjeżdżali sobie przez las 

I rękę i nogę złamali 

I czas niewesoło spędzali. 

  * 

Na zimowych feriach bawię się 

bezpiecznie. 

Tak spędzone chwile są dla mnie 

bezcenne. 

Cienki lód omijaj z daleka, 

Bo niewesołe Cię życie czeka! 

  * 

Śnieżka tu, śnieżka tam. 

Ja śnieżkę zawsze pod ręką mam. 

Lecz nigdy nie celuję w twarz, 

Bo ten plac zabaw powinien być 

bezpieczny dla wszystkich nas. 

  * 

 Zima wszędzie - śnieg i mróz, 

  Pani Zima przyszła już. 

  Zabieliła wszystko wkoło, 

  Baw się bezpiecznie i wesoło. 

    

  * 

   

 Narty, sanki i bałwanki, 

  Zwołaj swoje koleżanki. 

  Będzie wesoło, będzie zabawnie, 

  Dużo śniegu na pewno spadnie. 

  

  * 

   

  Oblodzone wszystkie drogi, 

  Uważaj, żeby nie złamać nogi. 

  Chodź pomału i uważnie. 

  O swoim życiu myśl poważnie!!! 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA                                                                                                                                                                

OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS 

 FERII ZIMOWYCH: 

1. Używaj odblasków. 

2.Omijaj zamarznięte jeziora i rzeki. 

3.Nie przyczepiaj sanek do pojazdów. 

4.Kulig powinien być organizowany 

pod opieką dorosłej osoby. 

5.Ubieraj się stosownie do pogody. 

6.Nie rzucaj śnieżkami w jadące 

pojazdy. 

7.Nie ślizgaj się na chodnikach, 

ulicach. 

8.Do zabawy wybieraj bezpieczne 

miejsca. 

9.Nie poruszaj się po zamarzniętych 

jeziorach. 

10.Podczas zabaw pilnuj swoich 

rzeczy osobistych. 

11.Za każdym razem, gdy chcesz 

gdzieś wyjść, informuj swoich 

rodziców/prawnych opiekunów. 

12.Nie chodź sam/sama po lesie. 

13.Zawsze bądź w kontakcie ze swoimi 

rodzicami/prawnymi opiekunami. 

14.Baw się ostrożnie, nie rzucaj 

śnieżkami w twarz kolegi/koleżanki. 

15.Ostrożnie przechodź przez ulicę  

- drogi zimą są bardzo śliskie. 

Bezpiecznych, Radosnych Wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz udanych 

ferii zimowych życzą:                        

uczniowie klasy IVb i IIIa Gminnego 

Zespołu Szkół  w Michałowie wraz                    

z wychowawcami: 

 Krystyną Kaczmarek i Iwoną Anchim 
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