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Zła zima 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 
Szczypie w nosy, szczypie w uszy 
Mroźnym śniegiem w oczy prószy, 

Wichrem w polu gna! 
 

Nasza zima zła! 
Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 
Płachta na niej długa, biała, 

W ręku gałąź oszroniała, 
A na plecach drwa... 

 
Nasza zima zła! 

M. Konopnicka 



Od redakcji 

Bierzecie do rąk kolejny numer gazetki "Sezamek 

Trójki", dowiecie się z niego, jak media społecznościowe 

wpływają na nasze życie, prześledzicie wyniki klasyfikacji, 

poznacie historię walentynek i karnawału Życzymy miłej 

lektury.                                                                                                                                             

Będziecie mogli znaleźć go także na stronie 

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

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa 

pochodzi od św. Walentego. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania 

miłosne, obdarowywanie się drobnymi upominkami. 

HISTORIA WALENTYNEK 

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie 

od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do 

walentynkowego grona znacznie później. 

Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze 

zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, 

polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie 

jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak 

bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, 

choć jest kojarzony z takimi postaciami  

z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata. 

Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do 

starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14–

15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana, 

boga przyrody. 

Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił 

je na cały świat sir Walter Scott (1771-1832). 
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Portale społecznościowe 
Co dają, a co odbierają? 

 

Badania wykazały, że dzieci w wieku 6-12 lat spędzają tygodniowo 21 

godzin przed telefonami, w wieku 13-15 lat 28 godzin, młodzież w wieku 16-19 

lat 18 godzin. Najczęściej korzystają wtedy z portali społecznościowych. Mają 

one różne opinie. Jednak czy są one do końca złe lub dobre? 

Zacznijmy od dobrych aspektów. Portale społecznościowe uczą 

śmiałości i pomagają nawiązywać znajomości. Gdy zmieniamy szkołę możemy 

mieć problem z nawiązaniem przyjaźni. Można zacząć od prostego pytania: 

,,Masz Fejsa?”.  

Dzielenie się swoją twórczością w internecie z pewnością jest o wiele 

łatwiejsze niż w realnym życiu. Coraz więcej młodych (i nie tylko) osób ukazuje 

swoje talenty w mediach. Pisanie wierszy, tworzenie muzyki czy grafik 

komputerowych, pieczenie, gotowanie, czy zdolności plastyczne, wszystkim 

tym możemy niejako pochwalić się w mediach społecznościowych, 

udostępniając je. Przez ostatnie lata popularnie stały się filmy czy kanały na 

YouTube poświęcone DIY – Do It Youerself, czyli Zrób To Sam. Pokazują one, jak 

krok po kroku zrobić jakąś rzecz, namalować coś czy zbudować.  

Portale społecznościowe są także dobrymi narzędziami do kontaktu. 

Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby komunikować się z dowolną osobą na 

całej kuli ziemskiej, jeżeli tylko ona również posiada dostęp do internetu. Jeżeli 

podczas wyjazdu do innego kraju poznamy nowych ludzi, po powrocie do domu 

możemy komunikować się z nimi poprzez takie aplikacje jak na przykład 

Messenger. Dla młodzieży, takiej jak uczniowie naszej szkoły, komunikacja za 



pomocą internetu jest czymś naturalnym i nie przeszkadza w kontaktach w 

realnym świecie. 

Młodzież ma teraz dostęp do zasobów wiedzy, o której ludzie starsi 

mogliby kiedyś tylko pomarzyć. Możemy zainstalować aplikację służącą do 

nauki  języków obcych oraz interesujących nas dziedzin nauki. 

Portale społecznościowe mają też złe strony. Wspomniałam wcześniej o 

komunikacji, możemy ją poprawić dzięki mediom jednak może stać się zupełnie 

inaczej.  Kiedyś zauważyłam taki przypadek w naszej szkole: zamiast 

rozmawiać, uczniowie pisali do siebie wiadomości, mimo że siedzieli obok 

siebie. Takie zatracanie się  w kontakcie wirtualnym może prowadzić do 

zaniżenia zdolności społecznych, a także utraty pewności siebie podczas 

rozmowy lub całkowite zaprzestanie spotkań w świecie rzeczywistym. Na 

szczęście spotykam coraz mniej takich przypadków. 

Udostępnianie treści na portalach społecznościowych wiąże się z tym, 

że każdy może to zobaczyć. Jeżeli wstawiamy swoje  zdjęcia możemy spotkać 

się z przykrymi komentarzami na temat naszego wyglądu. Może to prowadzić 

do depresji.  Hejt może naprawdę zaszkodzić człowiekowi.  

Wcześniej wspominałam o pomocy w zdobywaniu wiedzy. Podczas 

zajęć zdalnych część uczniów naszej szkoły nie tylko korzystała z pomocy 

internetu, lecz polegała kompletnie na niej. Niektóre sprawdziany, kartkówki 

oraz większość odpowiedzi uczniowie mogli znaleźć w zwykłej wyszukiwarce. 

Przepisywali odpowiedzi, ściągali rozprawki i prace pisemne z internetu. 

Doprowadziło to do zaniżenia poziomu wiedzy. 

Sytuacja w naszej szkole jest zróżnicowana, jednak na podstawie moich 

doświadczeń mogę śmiało stwierdzić, że nie jest źle. Uczniowie na przerwach 

często grają razem. Wiele osób słucha muzyki, co pomaga im się odstresować 

przed sprawdzianem czy kartkówkami. Niektórzy nagrywają razem filmy czy 

robią wspólne zdjęcia. Uczniowie nadal utrzymują rzeczywiste kontakty. Po 

lekcjach spotykają się na boisku szkolnym. Chodzą na lodowisko, do kina czy na 

basen, więc pomimo  zainteresowania mediami nadal lubią spotkać się w realu. 



Portale społecznościowe mają wiele zalet jak rozwijanie zdolności 

społecznych, rozwijanie pasji, zdobywanie przyjaciół, utrzymywanie z nimi 

kontaktu, pomoc w zdobywaniu wiedzy, lecz mają też złe strony, jak zaniżenie 

zdolności społecznych oraz samooceny i poziomu edukacji. Czy należy zatem 

całkiem się ich pozbyć? Nie, należy ograniczyć czas, który poświęcamy w 

internecie, przestać polegać na nim w 100% oraz nie brać wszystkiego na 

poważnie. Przede wszystkim należy uważać na nasze bezpieczeństwo i starać 

się pozostać w strefie komfortu oraz nie popaść w uzależnienie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdzie pojechać? 

 Wiele osób zastanawia się, gdzie wyjechać. Nad morze, w góry, do rodziny… 

Każdy ma swoje upodobania. W tym artykule przedstawię kilka – według mnie 

– najlepszych miejsc, w których warto spędzić  czas z rodziną czy przyjaciółmi. 

Moją pierwszą propozycją będzie miasto Toruń.  

Miasto to jest 

znane przede wszystkim z 

wyrobu pierników.  Godnym 

polecenia miejscem 

związanym z nimi jest 

Muzeum Piernika w 

Toruniu. Dzięki 

interaktywnej zabawie 

dostosowanej dla dzieci, 

młodzieży jak i dla dorosłych, 

będziecie mogli zobaczyć, jak wyrabia się toruńskie pierniki oraz zrobić 

własnego.  

Będąc w mieście nazywanym czasem Grodem Kopernika, nie 

powinniśmy zapomnieć o odwiedzeniu planetarium, w którym dowiemy się  

o odkryciach wielkiego astronoma, zwiedzić kosmos - oderwać się od 

rzeczywistości i podziwiać niesamowite widoki.  

Zainteresowanym zdobywaniem wiedzy w interaktywny sposób  mogę 

polecić Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Centrum Innowacyjnej 

Edukacji. Znajdują się one we wschodniej części Torunia. Wizytówką instytucji 

jest Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi 

wokół własnej osi. Sercem toruńskiego eksponatu jest 35-kilogramowa, 

chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej linie, 

biegnącej od dachu po parter placówki przez wszystkie kondygnacje. Dzięki 

temu wahadło jest widoczne z każdego piętra. Toruń jest dobrym miastem do 

odwiedzenia, jeżeli interesuje nas zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia  

w ciekawy i zabawny sposób. 



Kolejnym miastem godnym polecenia jest Zakopane.  

Dla aktywnych dobrą formą spędzenia tam czasu będzie dobrze znana 

wszystkim atrakcja, czyli jazda na nartach. Pośród wielu stoków na pewno 

znajdziecie jakiś odpowiadający wam, a niedoświadczeni mogą zawsze poprosić 

instruktora o pomoc.  

 

Jednak, jeżeli nie lubicie jeździć na nartach czy snowboardzie zawsze 

możecie odwiedzić dom do góry nogami, czyli kolejną dobrze znaną atrakcję 

Zakopanego. Możecie zwiedzić cały dom ustawiony do góry nogami. Na suficie 

zobaczycie całe wyposażenie domowe, czy to nie jest dobre miejsce na 

niesamowite zdjęcie? Ale uważajcie! Łatwo tam o zawroty głowy!  

Kolejne miejsce warte uwagi to Snowlandia, wyjątkowa Śnieżna Kraina 

na mapie Zakopanego. Magiczne miejsce pełne wrażeń i zabawy w śniegu. 

Znajdziecie tam śnieżny labirynt, śnieżny zamek, tor saneczkowy, zamek 

królowej śniegu czy mini zoo. Jest to dobre miejsce do spędzania czasu dla 

młodszych osób. 

Innym Dobrym miejscem będzie Warszawa. 

Be Happy Museum Warszawa to dobry pomysł dla kogoś kogo 

interesuje fotografia, a dokładniej robienie sobie zdjęć.  Znajdziecie tam wiele 

niezliczonych barwnych i inspirujących scenografii. Niepowtarzalne scenografie 

z donatami, ogromnymi słodyczami zachęcają do wykonania serii ujęć,  

a następnie udostępnienia ich w social media. W Be Happy Museum można 



także spędzić czas w pokojach iluzji, odrywając się od rzeczywistości na dłuższą 

chwilę. 

 

Jedną z najlepszych i najbardziej znanych atrakcji jest Centrum Nauki 

Kopernik. Gromadzi ono ponad 500 eksponatów związanych z biologią, chemią, 

fizyką, astronomią i wieloma innymi dziedzinami nauki. To miejsce atrakcyjne 

tak samo dla dzieci jak i dla rodziców. Wszystkich eksponatów można tam 

dotykać. 

Dla starszych polecam również muzeum powstania warszawskiego, 

punkt obowiązkowy dla interesujących się historią. To właśnie tu w niezwykle 

innowacyjny, nowoczesny sposób, z wykorzystaniem multimedialnych 

technologii przedstawiono historię sprzed siedemdziesięciu lat. Największymi 

atrakcjami tego miejsca są bez wątpienia replika bombowca Liberatora B-24J 

oraz wieża widokową, na ścianach której zapisano nazwiska poległych. 

 

 

 

 



Moją ostatnią propozycją będzie miasto Poznań. 

Może to nie miejsce, 

ale jedną z obowiązkowych 

rzeczy do spróbowania są 

Rogale świętomarcińskie 

Słynne rogaliki w Poznaniu są 

najbardziej tradycyjnym 

ciastem w regionie. Tylko 

określona liczba piekarni 

mających licencję jest 

uprawniona do ich wypiekania. Wcześniej rogaliki świętomarcińskie można 

było wypiekać tylko 11 listopada. Dziś słynne pieczywo można kupić zwiedzając 

Poznań dowolnego dnia, a nawet zwiedzić muzeum Rogalików w Poznaniu, 

gdzie dowiesz się o historii rogali świętomarcińskich i jak się je robi. 

Kolejnym wspaniałym miejscem jest Zamek Cesarski. To nie tylko 

zamek, ale także centrum wystawowe z kinem, teatrem, kilkoma barami, 

kawiarniami, muzeami i nie tylko. W pobliżu zamku są często organizowane 

koncerty, zwłaszcza w święta narodowe. Pomimo dużej liczby rzeczy do 

zrobienia w Zamku, korytarze są puste i nie są strzeżone, dzięki czemu można 

przejść przez korytarze całego budynku i nie spotkać żadnej osoby. 

Dla każdej kategorii wiekowej miłym miejscem do odwiedzenia będzie 

zoo. Wędrując po leśnych alejkach zaobserwujecie zwierzęta z całego świata. 

konstrukcja wybiegów pozwala oglądać je bez krat dzięki naturalnym 

ogrodzeniom. To uniwersalne i przyjazne miejsce dla każdego turysty. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI KLASYFIKACJI ZA I SEMESTR                                                                         

 

Pierwszy semestr  już za nami, na pewno jesteście ciekawi, jakie 
wyniki osiągnęliście. Oto klasyfikacja klas, znajdziecie tu informację 
o średniej ocen i średniej frekwencji. 

Średnia ocen                              średnia frekwencja 

KLASY  IV 

IV a     4,10                                                    86,03% 

IV b      4,29                                                    87,38% 

KLASY V 

V a       4,22                                91,03% 

V b       4.33                                                   86,94% 

KLASY VI 

VI a      3.62                                                  74,39% 

VI b       3,83                                                  88,29% 

KLASY VII 

VII a       4.04                                               89,56% 

VII b       3,46                                               83,24% 

VII c        3.25                                              79,28% 

VII d       3,79                                               86,29% 

KLASY VIII 

VIII a     3, 56                                             88,76%   

VIII b     3,40                                              81,79% 

VIII c  3.40                                              87,52% 

VIII d      3,36                                             82.8% 

VIII e      3,46                                             80,86 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNAWAŁ 

Zima to czas uśpienia przyrody. W tym okresie ustają 

wszelkie prace w polu i ogrodzie. Większość czasu spędzamy w 

domu. Stary rok zmierza ku końcowi, powoli ustępując miejsca 

nowemu, a wraz z jego nadejściem rozpoczyna się karnawał, 

inaczej zwany zapustami. Jest to czas „zabaw, hulanek, 

swawoli.” 

Najbardziej znany jest karnawał wenecki To barwne widowisko, 

pełne śmiechu, zabawy i radości, przyciąga do Wenecji 

turystów nie tylko z całych Włoch, ale również z całego świata. 

Głównym miejscem, w którym odbywają się karnawałowe 

wydarzenia – pokazy artystyczne, konkursy jest Plac św. Marka. 

To właśnie tutaj, na wielkiej scenie, zwanej największą salą 

balową Europy można spotkać najwięcej osób przebranych  

w bogato zdobione stroje z poprzednich epok. Niezbędnym 

elementem każdej kreacji jest oczywiście wenecka maska. 

 

 

 

                   

 

  

 



ZIMOWE ZAGADKI 

 

Oto jest zagadka taka- 

Okres czasu w środku ptaka!  

 

 

                              Kto po gałęziach kozły fika 

                              I kto zajada tłuszcz z patyka! 

 

 

Biała pierzyna  

Drzewa przygina 

Białe prześcieradło 

Na ziemię spadło 

 

                               Gdy na szybę skoczę, 

                               Liśćmi ją otoczę, 

                               Gdy spadnę na rzekę, 

                               Szybą ją powlekę 
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