
APEL – BEZPIECZNE  FERIE 
 
Witamy wszystkich na apelu przygotowanym przez klasę Va na temat bezpieczeństwa w 
czasie ferii.  
 
Już niedługo rozpoczną się długo oczekiwane ferie. Dla wszystkich uczniów to czas 
odpoczynku, zabaw z kolegami i beztroski. 

Zimowe zajęcia" 

Ferie zimowe tuż, tuż! 

Oceny wystawione już. 

Każde dziecko ze śniegu się cieszy. 

Do domu ze szkoły się spieszy, 

Aby odkurzyć stare sanki 

I ulepić dwa bałwanki. 

A gdy to wykona już, 

Zetrze jeszcze z łyżew kurz. 

Potem kombinezon przygotuje 

I na nartach z górki poszybuje. 

A kiedy wróci ze świetnej zabawy, 

Zda sprawozdanie rodzinie z wyprawy! 

Teresa Bojdoł, Maria Szandar styczeń 2006 

 
Tadeusz Kubiak 
ŁYŻWIARKA 
 
Już skoczyła na lód. 
Już łyżwami błysnęła. 
Już po lodzie jak szkło 
Niby strzała pomknęła. 
 
Już jest tu, już jest tam, 
Wzięła wiraż i hejże! 
Śmiałym szusem na wprost- 
Niby piórko najlżejsze. 
 
Ledwie ziemi dotyka. 
Nie łyżwiarka a ptak! 
Tańczy w rytmie walczyka 
Pierwszy takt, drugi takt, trzeci takt… 
 



I znowu pomknęła 
Oto w lewo i w prawo… 
Zgrzyta lód. Istny cud… 
Brawo! 
 
Jednak nawet w czasie zabawy musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie i o tym, że 
często będziemy bez opieki dorosłych, którzy w porę zwrócą nam uwagę i ostrzegą, że coś 
nam grozi. 
 
GDY ZAMIERZASZ PRZEJŚĆ ULICĘ 
Wanda Chotomska 
 
Każdy uczeń, nawet mały, 
Zna na pamięć te sygnały 
I odróżnia na ulicach 
Wszystkie znaki na tablicach. 
 Gdy widzimy, że kolega 
 Pędzi i na jezdnię wbiega, 
             To wołamy: 
 Wracaj kłusem, 
 Bo nie jesteś autobusem! 
Gdy ujrzymy czytelnika, 
Co na jezdnię zszedł z chodnika, 
Zawołajmy doń z daleka: 
Jezdnia to nie biblioteka! 
 Gdy na jezdni nam się zdarzy 
             Ujrzeć piłkę i piłkarzy, 
 To wołamy bez obawy: 
 Jezdnia nie jest do zabawy! 
 
Być może będziemy ferie spędzać poza domem, może wyjedziemy w góry, może do babci, 
cioci, a może będziemy je spędzać z kolegami w Gostyniu. Bez względu na to gdzie będziemy 
w czasie ferii, musimy pamiętać, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas 
samych i naszego rozsądku.  
Pamiętajmy, że  pieszemu absolutnie nie wolno: 

 Wchodzić na jezdnię, gdy dla pieszych pali się czerwone światło; 

 Wbiegać na jezdnię; 

 Wchodzić na jezdnię bez upewnienia się, że w pobliżu nie ma nadjeżdżającego 
samochodu; 

 Wchodzić na jezdnię tuż przed nadjeżdżający samochód nawet na pasach; 

 Przechodzić przez jezdnię na zakrętach i w innych miejscach, gdzie nie widać dobrze 
drogi; 

 Wychodzić na jezdnię zza przeszkody ograniczającej kierowcom widoczność 

 Zatrzymywać się albo zwalniać podczas przechodzenia przez jezdnię 

 Rzucać różnymi przedmiotami w przejeżdżające pojazdy; 

 Bawić się w pobliżu drogi. 
 
Prosimy o zabranie głosu strażnika miejskiego, który  udzieli nam dodatkowych informacji, 
jak bezpiecznie spędzić ferie. 
 
 


