
 

 

Ferie to czas wspaniały, pełen śniegu i zabawy. 

Lecz musimy wciąż pamiętać, 

by z rozwagą ferie spędzać. 

 

Maciej 6a 

 

Zima nie trwa cały rok. 

Więc bądź czujny, bądź gotowy, 

byś nie rozbił sobie głowy. 

Trzymaj się zawsze swej drogi, 

byś nie złamał sobie nogi. 

Kiedy śnieg i mróz się trzyma, 

można wybrać się do kina. 

Zagrać w szachy lub planszówki, 

rozwiązywać łamigłówki. 

Ferie spędźmy więc bezpiecznie! 

Covid nie będzie trwał wiecznie! 

 

Małgorzata 4c 



 

 

Gdy przyjedziesz w ferie w góry, 

i założysz narty śliskie, 

Nie pędź zbytnio i uważaj, 

by nie wrócić z nogą w gipsie.  

                                                 Paulina 7b 

 

 

Idą ferie krok za krokiem. 

Tak jest zawsze rok za rokiem. 

Znów się wszyscy ucieszymy 

i bezpiecznie je spędzimy. 

Na łyżwach i nartach jeździć będziemy, 

a do tego dobrze się ubierzemy. 

Rodziców zawsze słuchać będziemy 

i na pewno nie zachorujemy. 

Hartować się co dzień musimy 

i radośnie do szkoły wrócimy. 

 

Natalia 6a 

 



  

 

 

Spędzaj bezpiecznie ferie 

i uważaj na siebie wszędzie. 

Możesz iść na sanki 

lub ulepić ze śniegu bałwanki. 

Pamiętaj jednak kolego mój, 

żeby założyć odpowiedni strój. 

By zawsze ci ciepło było 

i nic złego ci się nie przydarzyło. 

 

Kamila 6a 

 

 

Pada śnieg, pada śnieg.  

Miły okres zbliża się.  

Już niedługo śniegu moc, 

będzie sypać całą noc. 

 

Gdy zabawy nadszedł czas.  

I na nartach śmigasz w las. 

Nie zapomnij, ubierz kask. 

Bądź bezpieczny cały czas.  

 

Moc gadżetów w sklepie jest.  

Kup odblaski przypnij je.  

By widocznym być na drodze.  

I dać przykład swej załodze. 

Emilia 6c 



 
 

 

 

Zimo biała, zimo miła,  

coś ty tu nam dziś zrobiła. 

Zamroziła nam jeziora,  

tafla lodu już jest spora. 

Nie wolno na taflę wchodzić. 

Z tym się każdy może zgodzić. 

Na feriach bezpiecznie się baw. 

I nie wchodź na żaden staw. 

 

Amelia 7c 

 

 

Śnieżek biały z nieba pada. 

Dziś dla wszystkich dobra rada. 

Jeśli myślisz o zabawie, 

nie zapomnij też o sprawie. 

 

Bezpieczeństwa, ostrożności. 

Dużo frajdy i radości. 

To ze sobą jest związane. 

Lecz nie wszystkim dobrze znane. 

 

Podczas ferii bądź rozsądny. 

Odpoczywać dobra rzecz. 

Ale zawsze każdy mądry. 

Kiedy patrzy na coś wstecz. 

 

Aleksander 7d 



 
 

 

Bezpieczeństwo na feriach to rzecz podstawowa, 

zakładaj czapkę, by nie przemarzła głowa. 

Na nartach zjeżdżaj po wyznaczonej trasie, 

gdyż złamana noga na nic nie przyda się. 

Sanek nie przyczepiaj do samochodu, 

bezpiecznie zjeżdżaj z górki do przodu. 

Ale wybieraj nie tę przy ulicy, 

poszukaj innej, w środku dzielnicy. 

Gdy spędzasz czas w domu samemu. 

Nie otwieraj drzwi swoich nikomu obcemu, 

bo nabawisz się niemałego problemu. 

Gdy jeździć na łyżwach najdzie cię ochota, 

ślizgawka na stawie - jesteś w kłopotach! 

Nie jest to wybór bezpieczny i zdrowy, 

już lepiej pójdź gdzieś po rozum do głowy. 

 

Tymoteusz 6c 



 

 

 

 

 

Ferie zimowe to czas zabawy. 

Znikają wszystkie szkolne sprawy! 

Liczy się tylko puszysty śnieg, 

w lesie na nartach radosny bieg. 

 

 

Nie siedź w domu przy komputerze! 

Z tego jedynie się nuda bierze. 

A przecież sporty zimowe 

są bardzo przyjemne i zdrowe! 

 

 

Ale w zimowym szaleństwie 

pamiętaj o bezpieczeństwie. 

Chodząc na stawie po lodzie 

możesz znaleźć się w wodzie! 

 

 

I raczej nie licz na farta 

jeżdżąc bez kasku na nartach! 

Jednak, Panie, Panowie: 

ferie są odlotowe! 

 

 

Piotr 6c 



 

 

 
 

Kiedy śnieg prószy, 

załóż czapkę by chronić uszy, 

Jeśli na sankach jedziesz z góry, 

nie spoglądaj na chmury, 

Trzymaj się tak dla pozoru, 

żeby nie wyjechać z toru. 

O bezpieczeństwo trzeba dbać, 

wtedy się nie musisz bać.  

Dominika 7b 

 

Ferie zimowe to fajna sprawa. 

Przerwa od szkoły i super zabawa. 

Trzeba jednak bardzo uważać, 

by przy ulicy z sankami nie chadzać. 

Pamiętaj by ciepłe ubrania nosić, 

aby się o chorobę nie prosić. 

Nigdy też na lód nie wchodź, 

bo może cię do zimnej wody zepchnąć. 

 

Michał 6c 



 

 

Ferie to szalony czas. 

W ferie cały biały las. 

Wkładaj łyżwy, kask na głowę. 

Szykuj narty i gotowe! 

Teraz szusuj z samej góry… 

Patrz, jak sypie śnieg z tej chmury! 

Bałwan też już ulepiony. 

Ferie to jest czas wyśniony! 

                        Helena 6b 

                              

                              Biały śnieg, puszysty śnieg.                               

Wesoły słychać dzieci bieg. 

Pagórki i łąki zasypane. 

Maluchy wszystkie rozbiegane.  

Narciarze zjeżdżają wesoło. 

Każdy ma kask naokoło. 

Inni lepią bałwana. 

Czapkę i szalik noszą od rana. 

A wszyscy rozważni i stateczni.  

By inni byli bezpieczni.  

Wiktoria  7d 



 
 

 

 

My się zimy nie boimy, 

na ferie wszyscy jeździmy. 

Lodowisko, góry, las, 

wszędzie zabawy nadszedł czas. 

 

 

Ośnieżone zbocza gór, 

Uważaj nie zjeżdżaj za szybko w dół! 

Sanki - ważne, nie przy drodze, 

Na nartach nie jedź na jednej nodze! 

 

 

Lodowisko, użyj kasku, 

by nie znaleźć się w potrzasku 

I karetki wnet nie wzywać, 

Tylko wolności móc używać. 

 

 

Bezpieczne ferie super sprawa. 

W śniegu lepić to podstawa. 

Nie rzucać śnieżkami prosto w twarz, 

by miło zapamiętać zimy wspaniały czas. 

 

 

Maciej 7D 
 



 
 

Gdy się ferie do nas zbliżają. 

Ręce dzieci przecierają. 

Aby były bezpieczne, 

dzieci muszą być grzeczne. 

Lecz pamiętaj, że jest zima 

I covid dalej trzyma. 

Noś maseczki tam gdzie trzeba. 

Ponieważ jest taka potrzeba. 

W ruch saneczki, łyżwy, narty. 

Jedź ostrożnie! To nie żarty. 

Górkę wybierz w dobrym miejscu. 

Na wsi, a nie w ścisłym Mielcu. 

Czapka, szalik, rękawiczki. 

I zapięte trzy guziczki. 

Pomysł na śnieżki masz. 

Dobrze, tylko nie w twarz! 

Gdy na rzece lodowisko. 

Nie wchodź tam , chociaż jest blisko. 

Ostrożny spacer po górach siły nam doda. 

Lecz wtedy tylko, gdy będzie ładna pogoda. 

Pamiętaj by bezpieczna była twoja zabawa, 

bo to jest poważna sprawa. 

Paulina 6a 



 
Koleżanko, Kolego!  

Na feriach należy  

ciepłe spodnie zakładać  

i kask, co na półce leży.  

 

Szusować odważnie,  

z kulturą, spokojnie,  

By bezpiecznie spędzić  

nasze ferie szkolne.  

 

I w zdrowiu powrócić  

w mury naszej szkoły,  

z kolegami wspominać  

swawole i żywioły.  

Dawid 6b 

Zimowa magia, czas białej zimy. 

Ferie już blisko, wiec się cieszymy. 

Będziemy jeździć na nartach i sankach, 

w ciepłych, zimowych termo ubrankach. 

Uważnie ruszaj, nie rób szaleństwa, 

i nie jedź tyłem, dla bezpieczeństwa. 

Na głowie musisz mieć kask bezpieczny, 

żeby twój zjazd był naprawdę bajeczny. 

Trzeba pod górę na wyciąg wsiadać, 

i bardzo uważnie z niego zsiadać. 

Wokół inni też mają prawo, 

cieszyć się swoją, zimową zabawą. 

Szymon 7d 


