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Spędźmy wakacje bezpiecznie
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Smak życia. Czyli debata 
o dopalaczach

Dopalacze powodują szybkie uzależnienie organizmu, ponieważ pozwalają one 
osiągnąć taki stan emocjonalny, który jest oczekiwany przez konkretną osobę w 

danym momencie. To dlatego zdarza się, że młodzi ludzie sięgają po dopalacze, dla 
poprawy nastroju i dobrej zabawy.
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Dopalacze.

Czym są dopalacze?

Dopalacze- potoczna nazwa różnego 
rodzaju produktów zawierających 
substancje psychoaktywne, które nie 
znajdują się na liście środków 
kontrolowanych przez ustawę o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie 
ich ma na celu wywołanie w organizmie 
jak najwierniejszego efektu 
narkotycznego substancji 
zdelegalizowanych.
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Jak uzależniają?

Objawy uzależnienia są takie same 
jak w przypadku narkotyków. Na 
przykład osoba uzależniona krąży 
myślami wokół substancji, czuje 
potrzebę zażycia kolejnej dawki. 
Często odseparowuje się od 
bliskich, odcina emocjonalnie od 
przychylnych sobie osób.
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Jak przygotować piknik?

Jeśli na pikniku będą obecne 
dzieci, warto przygotować dla nich 
specjalne atrakcje. Podczas 
pikniku sprawdzi się gra planszowa 
lub karciana, piłka, zestaw do 
badmintona czy frisbee. Dzień 
przed piknikiem warto sprawdzić 
prognozę pogody. Pozwoli to 
uniknąć rozczarowania i 
konieczności zmiany miejsca lub 
terminu pikniku.
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Pomysł na wakacyjny koktajl arbuzowo –
truskawkowy.
Do przygotowania koktajlu 
potrzebujemy:

- arbuza,

- lody truskawkowe i 

- listki mięty.

Jak zrobić:

Krok 1

Arbuza obierz. Z miąższu usuń 
wszystkie pestki, owoc zmiksuj.

Krok 2

Do zmrożonej szklanki włóż dwie 
kulki lodów truskawkowych. 
Całość zalej zmiksowanym 
arbuzem, udekoruj listkiem mięty.



Pomysł na lemoniadę.

Składniki:
- Woda

- Cytryna

- Syrop owocowy lub sok

- Mięta

- Kostki lodu

- Cukier (w zależności, nie musicie 
dodawać)

Sposób przygotowania:
Najpierw do szklanki wlewamy 
wodę. Przygotowany, wcześniej 
wyciśnięty sok z cytryny wlewamy 
do wody. Dodajemy syrop, kostki 
lodu i miętę. Na samym końcu kto 
chce może dodać cukier.
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ROZWIĄŻ REBUS



Koniec roku szkolnego
- tłumacz

polsko-ukraiński

Stypendium-Стипендію

Dyplom-Диплом

Wakacje-Відпустку

Czerwony pasek-червона смуга

Czas dla siebie-час для себе

Czas spędzony z rodzina-Час, проведений з сім'єю
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