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WITAJCIE, WAKACJE !

Fabian Bancerz
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WYCIECZKI, WYJAZDY, INTEGRACJA

Koniec roku szkolnego to świetna okazja do wspólnych wypadów poza
szkołę. Każdy tęskni za rozmową i zabawami w gronie rówieśników. W
okresie nauki zdalnej brakowało nam także dyskotek i innych szkolnych
imprez. Dlatego teraz staramy się nadrobić stracone miesiące.
Wszystkie klasy wybrały się na integracyjne wycieczki, by pobyć na
świeżym powietrzu, zjeść kiełbaskę z ogniska lub inny letni przysmak,
podpatrywać przyrodę i korzystać z atrakcji naszej pięknej okolicy.
Niektóre klasy odwiedziły wioskę indiańską przy Jeziorze Miejskim w
Ostrowie, inne wybrały się nad Bobrówkę, gdzie spacerując ścieżką
przyrodniczą, można zobaczyć prawdziwe cuda natury.
Było super!!!
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NAD BOBRÓWKĄ

Nikola Płowaś
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NAGRODY W KONKURSIE KRUS
NA RYMOWANKĘ
25 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego kierownik
PT KRUS w Lubartowie, pan Marek Jankowski, wręczył nagrody uczniom,
którzy uzyskali wyróżnienia w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na
Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Zadanie
konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe
nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie
gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności
szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
W konkursie rywalizowało 925 autorów z całej Polski, więc bardzo
cieszy fakt, że w gronie laureatów znalazło się aż troje naszych uczniów. Są
to: Oliwia Szczepańska (kl. VII b), Kacper Rymczuk (kl. VI) i Martyna
Uchańska (Kl. IV a). Gratulujemy!!!

,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom
zapobiegamy”
Od 30 lat KRUS przypomina i ostrzega,
by wypadkom na wsi zapobiegać.
W gospodarstwie ciężka praca,
lecz musimy pamiętać i uwagę zwracać
na wszystkie dzieci chętne do pomocy dorośli czasem przymykają na to oczy!
Bo dziecko z radością pcha się do kombajnu, traktora,
chce doglądać zwierzęta stojące w oborach,
chce pomagać przy żniwach, a także przy sianie
i wtedy jest tragedia, gdy mu się coś stanie.
Strzeżmy więc swe dzieci od nieszczęść, wypadków,
niech zawsze będą pod opieką rodziców czy dziadków!
Z dala od maszyn, zwierząt, chemikaliów
niech się bezpiecznie uczą, bawią, dorastają,
a gdy dorosną - w gospodarstwie pomagają.
(Kacper Rymczuk)
Szlachetne zdrowie,
nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz!
Musisz o nie dbać i je szanować,
aby na farmie bezpiecznie pracować.
KRUS nas uczy i przestrzega,
by wypadkom zapobiegać.
W stajni, w polu czy na łące
niebezpieczeństw są tysiące.
Dzieci mogą tylko pomóc
w lekkich pracach wokół domu.
Podczas pracy w gospodarstwie,
przy oraniu oraz siewie,
na ciągniku czy w kombajnie
pracuj zawsze nienagannie.
Bez pośpiechu i ostrożnie,
chociaż czasem bywa groźnie.
Byk ma rogi i kopyta,
jak chce ubóść, to nie pyta.
Kura- niezła skarżypyta,
Koń z pozoru dobre zwierzę,
choć nie całkiem mu tak wierzę.
Krowa czasem jak zamuczy,
to aż w uszach ci zahuczy.
Pszczoły w ulu miodek robią,
gospodarstwo twoje zdobią
i choć bardzo pożyteczne,
w złości mogą być waleczne.
W gospodarstwie przygód sporo
i choć czasem jest wesoło,
bywa również niebezpiecznie.
Pracy zawsze jest bez liku,
bądź ostrożny, nasz rolniku!
Żeby zdrową żywność produkować,
trzeba zdrowie swe szanować!
(Oliwia Szczepańska kl. VII b)
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Bezpieczny rok w gospodarstwie

Od lat w KRUSie akcje trwają,
bezpieczeństwa nauczają.
Żeby każdy - mały, duży
życie swoje mógł wydłużyć.
To co na wsi jest zabawą,
bywa czasem przykrą sprawą.
Kilka rad dam Wam zatem,
pamiętajcie o nich latem,
wiosną, zimą i jesienią,
życie Wasze one zmienią.
Wiosna zmienna czasem bywa,
czas już sadzić swe warzywa.
Gdy rośliny ciepło czują,
suplementów potrzebują.
I opryski, i nawozy
mogą przynieść chwile grozy.
Gdy dostaną się do ciała,
to afera jest niemała.
Zaraz czujesz ból, nudności,
osłabienie bez litości.
Nie dotykaj więc substancji,
bo nikt nie da Ci gwarancji,
że butelki kolorowe
zawierają rzeczy zdrowe.
I wchodzenie do zagrody
może zrobić spore szkody.
Każde zwierzę ma uczucia,
więc nie możesz mu dokuczać.
Gęś, choć mała, już się złości
i gęganiem straszy gości.
Byk, co bardzo bywa srogi,
szybko weźmie Cię na rogi.
Koń, co kopie zawodowo,
szybko sie rozprawi z Tobą.
I gdy widzisz stada całe,
wśród nich są zwierzątka małe.
Matki chcą je chronić stale,
więc są groźne niebywale.
Kiedy żar się z nieba leje,
słońce się do dzieci śmieje.
Każdy myśli już o lodach
i wakacyjnych przygodach.
Siano, słoma, no i zbożekażdy stara się jak może,
by przed końcem tych wakacji
być w zwycięskiej sytuacji.
Gdy na zimę siana trzeba,
deszcz nie leci ciągle z nieba,
każdy rolnik rusza żwawo,
by się zająć swoją trawą.
Wnet do pracy rusza kosa,
nie przeszkadza jej też rosa.
Nóź tnie wszystko na swej drodze
nawet kości w Twojej nodze.
Więc nie podchodź do maszyny,
aby chronić swe kończyny.
Kombajn kosi zboże złote,
na przechadzkę masz ochotę.
Lecz pamiętaj, by omijać zboża łany,
gdzie nie widać, żeś schowany.
Nie zobaczą Twojej głowy
i wypadek już gotowy.

www.juniormedia.pl

Nie rąb drewna na wakacjach,
bo to akcja-amputacja.
I omijaj wszystkie piły,
by Ci krzywdy nie zrobiły.
Jesień wita kolorowa,
wnet zapasy każdy chowa,
bo warzywa i owoce
mają zimą supermoce.
Prace kończą się powoli,
jednak nikt Ci nie pozwoli,
byś pomagał przy maszynach.
Ręce swe więc z dala trzymaj,
bo przejażdżka na traktorze
niebezpieczna bywać może.
Jeśli spadniesz tuż pod koła,
sytuacja niewesoła.
Przyszła zima, a z nią mróz,
każdy w domu siedzi już.
Gdy śnieg prószy prosto z nieba
i odśnieżać wszystko trzeba,
nie jest trudno o upadek,
który powstał przez przypadek.
Przykre skutki takich zdarzeń,
wiec się na nie nie narażaj.
Bo gdy ręka boli cała,
noga w gipsie się zrastała,
Ty siedziałeś w oknie sam,
zamiast sanki ciągać tam.
Od dzieciństwa wiedzieć trzeba,
że wypadki nie są z nieba.
Więc pamiętaj cały rok
badać zawsze każdy krok,
by bezpiecznym ciągle być,
no i w zdrowiu żyć.
Niech na co dzień z Tobą trwa
numer jeden-jeden-dwa,
co ocalić też potrafi,
gdy wypadek się przytrafi.
(Martyna Uchańska, kl. IV a)
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

25 czerwca pożegnaliśmy ósmoklasistów. W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele władz gminy, Rady Rodziców, ksiądz proboszcz Stanisław
Kluska, rodzice uczniów wyróżniających się w nauce, nauczyciele oraz
uczniowie klas siódmych.
Klasa ósma zaprezentowała piękną część artystyczną. Mogliśmy obejrzeć
migawki z ich szkolnego życia od najmłodszych klas. Żal się rozstawać, ale
pewnie jeszcze spotkamy się na wakacyjnych drogach i może później w
wybranych szkołach?
Życzymy im powodzenia w rekrutacji do szkół, beztroskich wakacji i
powodzenia w kolejnych latach nauki!

Do zobaczenia w dorosłym życiu
Na innej drodze, na innym szlaku
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
Wśród masy pytań w pełnym plecaku.
Przyszłość jak wielki znak zapytania
Pełna rozterek i niepokoju,
Bez odpowiedzi na takie pytania
W codziennej pracy, w chwilach spokoju.
Stoimy w progu tej naszej drogi
Tacy malutcy, tacy nieśmiali
Z cichą nadzieją, by los nie był srogi
Byśmy do celu dotarli cali.
Otwarci, prawi, pełni miłości,
Idźmy odważnie przez nasze życie,
By w końcu drogi bez wątpliwości
W lustro popatrzeć na swe odbicie.
(T. Fiedorowicz)
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ALFABET BEZPIECZNYCH WAKACJI

Rozpoczynają się upragnione wakacje.
Niektórzy spędzą je w domu, inni wyjadą na
kolonie lub do rodziny.
Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie o
bezpieczeństwie. Szalone pomysły, nieuwaga,
ryzykowne zachowania mogą skończyć się
wypadkiem, kalectwem, a nawet gorzej. Często
jesteśmy też narażeni na konsekwencje prawne i
finansowe.
Dlatego przypominamy to, co najważniejsze w
czasie letniego wypoczynku :) :) :)

1. Nie przeceniaj swoich umiejętności
pływackich.
2. NIGDY nie skacz do wody w miejscach
nieznanych. Skrajnie niebezpieczne są skoki na
głowę. Mogą doprowadzić do śmierci lub
kalectwa.
3. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem
ochlap wodą klatkę piersiową, szyję i nogi,
pozwoli to uniknąć wstrząsu termicznego.
4. Nie baw się nigdy w podtapianie, staraj się,
żeby zabawa nie doprowadzała do
niebezpiecznych zachowań.
O ognisko
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
na terenach leśnych, śródleśnych oraz w
odległości do 100 metrów od granicy lasu nie
wolno rozniecać ognia poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu przez właściciela
lasu lub nadleśniczego.
UWAGA: Nie można samodzielnie zbierać
chrustu czy gałęzi na ognisko. Jest to
wykroczenie!

Milena Kwit

Oliwia Wietrzyk

A Numer alarmowy 112
Numer alarmowy 112, to System Powiadamiania
Ratunkowego, funkcjonujący na terenie kraju.
Na numer 112 należy dzwonić w sytuacji
zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska,
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
B Bezpieczna woda Morze, jezioro, rzeka,
basen…
Człowiek tonie w ciszy w ciągu kilkudziesięciu
sekund. Nie bagatelizuj kwestii bezpieczeństwa
nad wodą.

