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Wakacje to radosny czas. Słyszycie już przygoda woła nas. 

Po długim i pełnym pracy roku szkolnym nadchodzą wreszcie długo oczekiwane wakacje. 

Wspaniale!!! Ale co robić, żeby się nie nudzić? Najlepiej byłoby wyjechać, spędzić ten czas nad 

morzem, w górach czy nad jeziorem... Nasza ojczyzna obfituje przecież w wiele ciekawych, pięknych 

miejsc. Jak wybrać propozycję? Wystarczy sięgnąć po jeden  z licznych przewodników. Tym, którzy 

zostaną w domach, chcemy powiedzieć, że i w naszym mieście można ciekawie i przyjemnie spędzić 

wakacje.  

Niech wasze wakacje będą udane, bogate w przygody, niezapomniane.. Niech się spełnią wakacyjne 

marzenia.. To są od lata gorące życzenia. 

OSTATNIA LEKCJA- CZYLI RADY I PRZESTROGI NA WAKACJE 

Czy wiecie, że najwięcej wypadków zdarza się w wakacje. Dlatego bądźcie ostrożni i nie 

zapominajcie o niebezpieczeństwach czyhających nad wodą, w lesie, w górach czy w mieście. 

RZEKA  

Jestem zdradliwa. 
Orzeźwienie w mej wodzie na ciebie 
czeka.  
Lecz podstępne są moje fale,  
Niebezpieczne dno moje, 
które czyha na zdrowie twoje.  

PLAŻA 

 Wiedz o tym, że udar słoneczny jest 

niebezpieczny. 

Zatem pamiętaj drogi zuhu, 

olejkiem się nasmaruj i opalaj się w ruchu. 

ŁĄKA 

 A ja powiem wam coś jeszcze. 

Nie wchodźcie w gęste trawy, bo tam są 

kleszcze.   

 Z łatwością wbijają się w skórę 

I w naszym organizmie czynią wielką 

awanturę. 

ULICA 

Prawą stroną chodnika jedź rowerem młody 

bracie, 

gdy karty rowerowej jeszcze nie macie.    

Z dala od jezdni urządzajcie wszelkie zawody. 

Potem idźcie na truskawkowe lody. 

 

DYSKOTEKI, KONCERTY 

Pamiętajcie, że aktywnie w wakacje działają sekty, które jak wiecie są bardzo niebezpieczne. Teraz 

będą próbowały zwerbować nowych członków. Nie daj się wciągnąć w narkotyki, papierosy czy inne 

używki. Nie ufaj nowo poznanym ludziom. Uważaj z kim czatujesz w Internecie. 

 

A gdy zabawą znudzone będzie twoje ciało i dusza, weź książkę do ręki i w świat fantazji ruszaj. 

Opracowała K.K na podstawie Internetu- www. sp2.wlc.pl 


