
 

 

 

 

 

 

 

 

Powitanie wiosny 

Leci pliszka 

spod kamyczka: 

- Jak się macie dzieci! 

Już przybyła 

wiosna miła, 

już słoneczko świeci! 

 

Poszły rzeki w 

świat daleki, 

płyną het - do morza; 

A ja śpiewam, 

a ja lecę, 

gdzie ta ranna zorza!                                                                                         

Maria Konopnicka 

 

 

 

Sezamek 

Trójki 
                     Marzec/Kwiecień 2022                   



Od redakcji 

Bierzecie do rąk kolejny numer gazetki "Sezamek 

Trójki", dowiecie się z niego, kiedy przypada Dzień 

Żołnierzy Wyklętych, jak świętowaliśmy Dzień Kobiet i 

pierwszy dzień wiosny oraz, że warto pomagać. Życzymy 

miłej lektury.                                                                                                                                             

Będziecie mogli znaleźć go także na stronie 

internetowej szkoły (www.sp3.stargard.pl).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kobiet w SP3 

W wyjątkowy i pomysłowy sposób chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 3 

zorganizowali 8 marca- Dzień Kobiet. 

Wszystkie uczennice zostały obdarowane kwiatkami oraz słodyczami. 

Nie zabrakło okolicznościowych wierszyków, życzeń i wielu innych 

niespodzianek. Z tej okazji przygotowano specjalną fotobudkę, w której 

każdy mógł sobie zrobić pamiątkową fotografię. 

Na skrzynkę mailową Samorządu Uczniowskiego można było przesłać 

okolicznościowe pozdrowienia dla wszystkich kobiet. 

Dzięki temu wszystkie dziewczyny poczuły się naprawdę wyjątkowo. 
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1 MARCA- NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

    Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca. 
Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po 
pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk 
Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: 
Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek 
Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali 
w nieznanym miejscu.  

WILKI 
                   Marii Oberc 

  
Ponieważ żyli prawem wilka 

historia o nich głucho milczy 

pozostał po nich w kopnym śniegu 

żółtawy mocz i ten ślad wilczy 

 

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki 

trafiła serce mściwa rozpacz 

pili samogon jedli nędzę 

tak się starali losom sprostać 

 

już nie zostanie agronomem 

,,Ciemny" a ,,Świt" - księgowym 

"Marusia" - matką ,,Grom" - poetą 

posiwia śnieg ich młode głowy 

 

nie opłakała ich Elektra 

nie pogrzebała Antygona 

i będą tak przez całą wieczność 

w głębokim śniegu wiecznie konać 

 

przegrali dom swój w białym borze 

kędy zawiewa sypki śnieg 

nie nam żałować - gryzipiórkom – 

 

i gładzić ich zmierzwioną sierść 

ponieważ żyli prawem wilka 

historia o nich głucho milczy 

został na zawsze w dobrym śniegu 

żółtawy mocz i ten trop wilczy 
Zbigniew Herbert 

 



POMAGAMY UKRAINIE 

Wojna na Ukrainie wstrząsnęła całym światem. Obrazy uciekających ludzi, 

bombardowań, palących się domów, śmierci, głęboko zapadają w ludzkie serca. 

Każdy chce pomóc ludziom, którzy zostali pozbawieni dachu nad głową i środków 

do życia. My także jako społeczność uczniowska SP 3 postanowiliśmy włączyć się 

w tę akcję. Szkolny wolontariat pod opieką p. Magdaleny Dutkowskiej i p. Anity 

Kępki- Sykuły zorganizował zbiórkę darów dla Ukrainy.. Włączyły się wszystkie 

klasy. Zbieraliśmy mleko dla niemowląt, bandaże, artykuły higieniczne i 

spożywcze. 14 marca dary zostały przewiezione do Cerkwi Grekokatolickiej w 

Stargardzie, skąd trafią na Ukrainę. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w 

akcję 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SP3 

„Kto przebrany jest niepytany” 

  

Pod takim hasłem uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Stargardzie przywitali 

pierwszy dzień astronomicznej wiosny. 

 „Wiosna, ach to ty” 

 Dzieci ze stargardzkiej trójki już po raz 

kolejny udowodniły, że w sposób kreatywny i 

pomysłowy można powitać wiosnę. 

Zadaniem uczniów było przede wszystkim przypomnienie o 

dawnych zwyczajach związanych z tym wyjątkowym dniem. 

 Wiele zachwytów wzbudziły kolorowe stroje oraz 

wymalowane twarze dzieci. Nie zabrakło uczniów, którzy w 

tym dniu zamiast plecaków  swoje podręczniki i przybory 

szkolne przynieśli w podróżnych walizkach, klatkach dla 

zwierząt, pudełkach a nawet w oponie. 

 Entuzjazm uczniów, rodziców i  opiekunów samorządu 

szkolnego potwierdził, że wszyscy długo i z utęsknieniem 

czekali na pierwszy dzień wiosny. 

 
 

 

 

 

                                          



Leniwy i wymarzony dzień w trójce 

 

1 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie przyszli do 

szkoły w piżamach, miękkich kapciach, szlafrokach, by w ten oto sposób 

z humorem oraz żartem potraktować akcję pod nazwą „ Leniwy dzień w 

trójce” . 

 Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem uczniów. 

Dzieci wykazały się ogromną kreatywnością, pokazując, ze naukę w 

szkole można w Prima Aprilis potraktować z przymróżeniem oka. 

Mimo tego wszyscy uczniowie byli traktowani na poważnie i co 

najważniejsze nikt nie spał na lekcjach. Oryginalne kreacje uczniów 

wzbudzały uśmiech na twarzach nauczycieli. 

Była to pierwsza tego typu akcja zorganizowana w SP3 , o której nikomu 

chyba jeszcze się nie śniło. 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADKI 

Co to za kotki ? 

Na drzewach siedzą,  

Myszy nie łowią, 

Ptaszków nie jedzą. 

 

 

Mieszka przy ziemi, 

Pod niebem śpiewa.  

Jego piosenka wiosnę przywiewa 

 

 

Tak się dzieje ku wiośnie: 

Jeden pada, drugi pije, trzecia rośnie 
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