Burza jest naturalnym zjawiskiem
atmosferycznym. Musisz wiedzieć, że
pioruny najczęściej uderzają
w najwyższe obiekty w okolicy. Jeżeli
więc podczas burzy znajdujesz się w
pobliżu wysokiego drzewa – nie chroń się
pod nim!

Wiem, że uwielbiasz pływać. Musisz
jednak wiedzieć, że nie każde miejsce
nadaje się do kąpieli. Woda często kryje
różne przedmioty leżące na dnie, a które
mogą się stać przyczyną trwałego kalectwa,
kiedy po skoku do wody uderzysz w nie np.
głową. Korzystaj tylko z wyznaczonych
kąpielisk pod opieką dorosłych!

Gra w piłkę jest świetną zabawą. Jeżeli bawisz się zbyt
blisko drogi, możesz ulec groźnemu wypadkowi,
a jednocześnie możesz być przyczyną wypadku, kiedy
kierowca straci panowanie nad kierownicą omijając ciebie
wbiegającego na jezdnię za piłką.

Wypalanie traw, nie jest najmądrzejszym sposobem
spędzania wolnego czasu. Nie wiem czy wiesz, że oprócz
zagrożenia pożarowego jakie stwarzasz podpalając suchą
trawę, niszczysz organizmy żyjące tuż pod ziemią.

Petardy nie są zabawkami i nie
powinny się znaleźć
w twoich rękach. Wybuchając nagle
mogą spowodować poważne
oparzenia rąk i twarzy. Możesz
nawet stracić wzrok. Nie pozwól się
namówić kolegom i sklepy
z petardami oraz sztucznymi ogniami
omijaj z daleka

Trzepak nie jest najlepszym miejscem do
zabawy. Myślę, że takie wspaniałe fikołki
bezpieczniej jest wykonywać na sali
gimnastycznej pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego. Upadek z trzepaka
może zakończyć się bardzo bolesnymi
stłuczeniami, a nawet złamaniami rąk i nóg.
Pamiętaj o tym podczas swoich zabaw.

Jazda na rolkach dostarcza wielu
wrażeń. Pamiętaj, by uprawiać ten sport
w kasku i ochraniaczach na nadgarstki
i kolana. Nie szusuj po ulicy między
samochodami, ale po wyznaczonych
alejkach i chodnikach.
Na pewno drzemie w tobie dusza
odkrywcy. Lubisz kopać w ziemi i
wydobywać z niej różne ciekawe
rzeczy. Nie wszystkie jednak
przedmioty które wykopiesz są
bezpieczne. Często pod ziemią
drzemią pozostałości po wojnie granaty i różnego rodzaju pociski. By
nie zrobiły nikomu krzywdy, muszą
się nimi zająć fachowcy. Pamiętaj!
Nigdy nie wyciągaj samodzielnie z
ziemi podejrzanych przedmiotów, nie
próbuj ich rozbierać i pod żadnym
pozorem nie wrzucaj do ognia.
Wybuch może spowodować twoją
śmierć lub trwałe kalectwo. Gdy
znajdziesz przedmiot przypominający
granat lub jakikolwiek pocisk nie
dotykaj go! Zawiadom dorosłych.

Lekarstwa mają różną postać. Czasami
wyglądają jak kolorowe cukierki, jednak
niewłaściwie stosowane mogą być bardzo
niebezpieczne dla twojego organizmu. Gdy
poczujesz się źle, nie próbuj leczyć się sam.
Powiedz
o tym dorosłym, którzy na pewno pójdą z tobą
do lekarza i to on zdecyduje jaki lek
powinieneś przyjmować. Pamiętaj, że
lekarstwa stosowane niewłaściwie mogą
odnieść zupełnie inny skutek do zamierzonego,
a czasami doprowadzić nawet do śmierci.

Istnieją substancje, które wdychane przez
dłuższy czas powodują trwałe uszkodzenie
organizmu. Do takich należą kleje. Kleje
biurowe używane na co dzień do klejenia
papieru nie zawierają niebezpiecznych
substancji. Jednak kleje do drewna, skóry itp.
jak np. butapren niosą ze sobą
niebezpieczeństwo. Pamiętaj, nie daj się
namówić kolegom i nie wąchaj żadnych
substancji niewiadomego pochodzenia.

Na pewno wiesz o tym, że istnieją
takie substancje, które bardzo łatwo się
zapalają. Kontakt z nimi jest
niebezpieczny. Zaprószenie ognia w
pobliżu ich składowania, może
spowodować wybuch. Bawiąc się,
unikaj miejsc, gdzie leżą beczki,
puszki i pojemniki niewiadomego
pochodzenia, nie tylko ze względu na
łatwozapalne ale również trujące
substancje, które mogą się w nich
znajdować. Przede wszystkim jednak
nie baw się zapałkami.
Lubisz jeździć na łyżwach, prawda?!
Uprawiaj ten wspaniały sport w
miejscach specjalnie do tego
przeznaczonych. Unikaj sadzawek,
stawów, jezior i rzek. Jeżeli w twojej
miejscowości nie ma sztucznego
lodowiska, upewnij się, że lód po
którym masz zamiar się ślizgać został
sprawdzony przez dorosłych i nie
kryje przykrych niespodzianek
(przerębla, zbyt cienkiej tafli lodowej).

Ważne telefony alarmowe:

Policja

Straż Pożarna

Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112

Pogotowie Ratunkowe

