Wakacyjny czas!

Wiosna na wsi

W wakacje najprawdopodobniej będziecie mieli wiele wolnego czasu. Pewnie
wielu z was nie będzie wiedzieć co z nim zrobić. Mam kilka rad na takie dni, w
które nie wiecie co ze sobą zrobić i tylko byście leżeli w łóżku albo grali na
komputerze. Jak jest ciepło to polecam wyjść na dwór ze znajomymi na np. lody
albo krótką wycieczkę rowerową, basen, rolki, ognisko, zakupy. Możecie też
podjąć małą wakacyjną pracę, aby zarobić trochę pieniędzy, pomóc
rodzicom/dziadkom w ogrodzie. W zimniejsze dni albo takie, w które nie chce
wam się wychodzić z domu możecie poczytać książkę, obejrzeć ciekawy film,
słuchać muzyki, rysować, malować. Jest wiele form spędzania wolnego czasu w
wakacje, ale pamiętajcie, że i tak róbcie to co lubicie. Ciepłych wakacji :)
Hanna Dul

Mieszkam na wsi i chcę wam o powiedzieć, jak wygląda u nas wiosna. Gdy wstaje
rano i podchodzę do okna słyszę śpiew ptaków i widzę kwitnące jabłonie gdy
otwieram okno czuje ciepły rześki wietrzyk i upojny zapach kwitnących kwiatów.
Wszędzie uwijają się wesoło brzęcząc pszczoły obok na świerku w gnieździe
siedzi gołębica czule wysiadując jajka, co chwile słychać wesołe rżenie koni.
Jednak czuć napięcie i niepewność czy po pastwisku nie biega już źrebaczek.
Ogółem wiosna na wsi jest pełna wrażeń bo czeka się na pierwszy pisk pisklaka i
pierwsze rżenie źrebaka.
Aleksandra Niedźwiecka

Pogoda na lato
Jak wiadomo ostatnio pogoda nas ostatnio nie zaskakuje ,ale od
niedawna miało się to zmienić temperatura będzie już osiągać nawet
do 23 stopni po południu a wieczorem do 10 stopni.Wiatry nie będą
takie jak wcześniej tylko leciutkie i ochładzające. Nadomiar tego
opady czyli deszcze ędą w zmieszonej ilości. Mają być też burze lecz
mam nadzieje, że będzie ich mało, może przez tą pogodę nasze rośliny
w ogródkach zaczną rosnąć, byćmoże zjemy jednak tę gruszkę.
Chociaż jedną .
Marysia Kaczmarek

Bezpieczne wakacje!
Pod koniec kwietnia w naszej szkole, w sali gimnastycznej odbyło się
spotkanie z policjantką i strażakiem, którzy udzielili nam wskazówek jak
bezpiecznie spędzić wakacje. Usłyszeliśmy od nich jak należy zachowywać się w
czasie wolnym od szkoły, w takich miejscach jak kąpieliska, ulice, place zabaw,
parki, lasy czy boiska. Za kilka tygodni skończy się szkoła i zaczną się wakacje.
Pamiętajcie, że gdziekolwiek pojedziecie: w góry, nad morze, nad jeziora, zawsze
należy dbać o swoje bezpieczeństwo. Korzystanie z kąpieli możliwe jest tylko w
miejscach gdzie są ratownicy. W lasach nie zostawiajcie rzeczy łatwopalnych. Gdy
się opalacie zawsze stosujcie kremy ochronne. Lato to wspaniały czas do jazdy na
rowerze, ale nie zapominajcie o kasku i stosowaniu się do zasad ruchu
drogowego.Nasi goście w czasie spotkania zwrócili też uwagę na to, że w czasie
zabaw w domu też należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i pamiętać o
zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
Ważne telefony:

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy Policji
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR
Weronika Kwaśniak

