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Siemanko! Miło mi powitać Was w kolejny piękny, letni weekend, kiedy to dla wielu właśnie 
dziś spełnia się, być może, jedno z największych marzeń — wyjazd na wymarzone wakacje! Czym 
podróżujecie? Autokarem, samochodem, a może pociągiem? W sumie nie jest to takie ważne, 
grunt, żeby było bezpiecznie. Jak to zrobić? Nie ma w tym żadnej magii. Warto zastosować 10 
„żelaznych” zasad, a podróż okaże się przyjemnością!

Jak podróżować w wakacje? 
10 żelaznych zasad 

bezpiecznej podróży SAMOCHODEM 

1. Podróżuj w odpowiednim foteliku lub na siedzisku.
2. Nigdy nie odpinaj pasów podczas podróży.
3. Nie wstawaj z siedzenia i nie nachylaj się podczas jazdy.
4. Nie rozkładaj się na siedzeniu.
5. Nie wychylaj się przez okno.
6. Nie kładź nóg na siedzeniu czy na podłokietniku.
7. Nie otwieraj drzwi podczas jazdy.
8. Nie jedz i nie pij podczas podróży. Poproś rodziców o 
przystanek.
9. Nie żuj gumy podczas podróży! Łatwo można się nią za-
dławić.
10. Nie przeszkadzaj kierowcy! On musi skupić się na kie-
rowaniu samochodem.

10 żelaznych zasad 
bezpiecznej podróży AUTOKAREM

 
1. Nie odpinaj pasów.
2. Nie wstawaj z miejsca.
3. Nie chodź po autokarze.
4. Nie stawaj na siedzeniu.
5. Nie wychylaj się przez okno.
6. Nie żuj gumy podczas jazdy.
7. Nie jedz i nie pij podczas jazdy, tylko na przystankach.
8. Nie jedz słodyczy i nie pij słodkich napojów podczas całej 
podróży, bo możesz się po nich źle poczuć.
9. Nie przepychaj się, wsiadając do autokaru lub wysiadając 
z niego.
10. Po wyjściu z autokaru ustaw się w wyznaczonym przez 
opiekunów miejscu. Nigdzie się nie oddalaj.

Co to znaczy „żelazna zasada”?
To powiedzenie, które oznacza jakieś konkretne postępowanie, którego pod żadnym pozorem nie moż-
na zmieniać ani modyfikować. Żelazna — czyli mocna, trwała, stała, niezmienna. 
Takie żelazne lub zwykłe zasady muszą obowiązywać w życiu każdego człowieka, ponieważ inaczej 
zapanowałby taki chaos, z którym nikt by sobie nie poradził. Zasady warto mieć i przestrzegać! 
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10 żelaznych zasad 
bezpiecznej podróży POCIĄGIEM

 
1. Ostrożnie wsiadaj do pociągu i wysiadaj z niego.
2. Nie przepychaj się.
3. Nigdy nie wchodź na tory.
4. Nie wychylaj się przez okno.
5. Nie próbuj otwierać drzwi pociągu podczas jazdy.
6. Słuchaj poleceń opiekuna.
7. Pod żadnym pozorem nie oddalaj się od swojej grupy. 
Jeśli musisz np. skorzystać z toalety, poinformuj o tym 
opiekuna.
8. Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo pozna-
nych osób.
9. Nie wchodź do przedziałów zajmowanych przez nie-
znajome osoby.
10. Po wyjściu z pociągu pilnuj się swojej grupy.

Znajdźcie różnice między obrazkami.
Ja znalazłam 5. A Wy? POCZTÓWK A

Z KOLONII 
Mądrala pisze do 
rodziców: 
„Kochani! Dzię-
kuję za długi list. 
Wkrótce odpiszę, 
jak tylko go prze-
czytam”.

Połamańce 
językowe 

 Szły pchły koło wody, 
pchła pchłę pchnęła i ta 
pchła się popłakała, bo 
ją druga pchła popchała.

 Szedł Polak 
po lak i wrzu-
cił dowody do 
wody. 

W wysuszonych sczer-
niałych trzcinowych 
szuwarach sześcionogi 
trzmiel bezczelnie szele-
ścił w szczawiu, trzyma-
jąc w szczękach strzęp 
szczypiorku i często 
trzepocąc skrzydłami. 
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P o k o l o r u j 
O b r a z e k 


