
PRZESTROGI NA 

Autor: Jakub Dera klasa III



Płynie w rzeczce woda, zimna, bystra, czysta
tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj.

Jestem zdradliwa rzeka.
Orzeźwienie w mej wodzie na ciebie czeka.

Lecz podstępne są moje fale,
którymi monotonnie o brzeg walę.

Niebezpieczne dno moje,
które czyha na zdrowie twoje.

Nie wchodź lepiej do mej wody.
Gdzie indziej szukaj ochłody.

W jeziorze miły kolego,
kąp się pod okiem dorosłego.

Najlepiej w miejscu 
dozwolonym

i przez ratownika strzeżonym. Jeśli nie chcesz stracić 
zdrowia i urody

Zrób krótką rozgrzewkę, 
a potem skacz do wody.

A na plaży, tłum ludzi w słońcu 
się smaży.

Wiedz o tym, że udar słoneczny 
jest niebezpieczny.

Zatem pamiętaj mały zuchu,
olejkiem się nasmaruj i opalaj 

się w ruchu.



Gdy do lasu 

wkraczasz 

przyjacielu,

musisz pamiętać 

o rzeczach wielu

Nie zostawiaj po 

sobie śmieci!

Chyba już wiedzą 

o tym dzieci.

Nie niszcz drzew, nie
łam krzaków.

Nie płosz saren, nie
męcz ślimaków.

Pszczołę, czy
wiewiórkę dotykaj

oczami,
A one mile 

wspominać będą
spotkanie z wami.

Kwiaty chronione
niech pozostaną tam, 

gdzie rosną.
Tam, gdzie płatki
rozchyliły wiosną.

Bo w wazonie zaraz
umierają.

I nawet wspomnienia
po sobie nie
zostawiają.

Żyj z przyrodą w zgodzie!
Bo to dzisiaj jest w modzie.

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.



Urządzamy
grzybobranie – jaka
rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba
nie znasz nie wkładaj

go do koszyka.

Każdy lubi grzyby 
smażone, czy 
marynowane.

Więc pamiętaj! 
Zbieraj tylko dobrze ci 

znane.

Jagody nieznane gdy
zobaczysz w borze

nie zrywaj, nie zjadaj, 
bo zatruć się możesz.

Niszcząc trujące nie
czyń sobie rozkoszy

bo to pokarm dla
leśnych smakoszy.



Będąc na wakacjach pamiętajcie,
że bezpiecznie możemy przejść przez jezdnię po pasach

lub gdy zaświeci się zielone światło dla przechodniów. Gdy
nie ma pasów ani świateł zatrzymujemy się na brzegu

chodnika,
spoglądamy w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo.

Dopiero wtedy, gdy nie nadjeżdża żaden pojazd
możemy przejść na drugą stronę drogi.

Nie bawcie się na jezdni. To nie miejsce do zabawy! Jadąc samochodem, 
pamiętajcie o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Pamiętajcie! Jeżdżąc na

rowerze, dobrze jest zakładać kask rowerowy.
Chroni on głowę przed urazem w razie upadku. Głowa nie jest od parady

i służyć ci musi dalej,
dbaj więc o nią i osłaniaj kiedy słońce pali.



Gdy huczą grzmoty, 
szumi ulewa

nie chroń się nigdy pod 
wysokie drzewa.

Nie wolno ogniska palić, 
bo las się może zapalić.



UDANYCH, 

BEZPIECZNYCH 

WAKACJI


