
MAJ 2019 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA. Dnia 4 kwietnia nasza klasa I „a” z wychowawczynią Katarzyną Matys 

odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku, gdzie pracuje moja mama. Celem naszej wizyty było „ 

pasowanie na czytelnika”. 

W progu przywitała nas pani Iwonka. Opowiedziała nam o tym, że w bibliotece są trzy wypożyczalnie 

książek, czytelnia i inne pomieszczenia. Zapoznała nas z zasadami obowiązującymi w czytelni i 

wypożyczalni. 

Mówiła też, że są inne biblioteki: domowe, szkolne, szpitalne, miejskie i naukowe. Potem 

odgadywaliśmy zagadki bajkowe, a pani sprawdzała naszą znajomość książek. Na koniec pani Iwonka 

przedstawiła nam, jakie prośby mają książki. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak należy o nie dbać. 

Zapamiętałam, że nie można po nich pisać i rysować. Nie powinno się zwijać w rulon ani zaginać 

rogów i najważniejsze – nie czytać przy jedzeniu! 

Po tym wszystkim nastąpił moment uroczystego pasowania. Przyrzekliśmy, że będziemy kochać 

książki i często je czytać. Wszyscy dostaliśmy certyfikaty oraz nagrodę w formie lizaka:). 

Na koniec pani Iwonka zaprowadziła nas do wypożyczalni dziecięcej, gdzie zapoznała nas z zasadami 

wypożyczania książek. Pokazała nam kartę biblioteczną i opowiadała, co należy zrobić, aby zostać 

czytelnikiem. 

Wycieczka bardzo nam się podobała. Myślę, że wszyscy moi koledzy i koleżanki zostali zachęceni do 

czytania książek i często będą odwiedzać bibliotekę. Natasza Płatek kl. I a 

 

ZWYCIĘSTWO W W-MTBWRD 2019. W dniu 25.04.2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku 

odbyła się edycja Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2019 

szczebel powiatowy. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku im. prof. Wł. Szafera po wygranych 

eliminacjach miejskich wystąpiła w dwóch grupach wiekowych w składzie (pierwsza grupa wiekowa 

I): Maja Hutna klasa 5e, Julia Kamińska klasa 5c, Aleksander Grodzki klasa 5f, Wiktor Malinowski 

klasa 5f, (druga grupa wiekowa II) Adam Chwiedor klasa 7c, Piotr Kulik klasa 7c, Jakub 

Siemieniewicz klasa 7c pod opieką i koordynacją p. Sławomira Krakowiaka nauczyciela techniki.  

Drużyny w swoich grupach wiekowych zajęły: 

- pierwsza grupa wiekowa I - miejsce III szczebel powiatowy, 

- druga grupa wiekowa II - I miejsce szczebel powiatowy.  

Uczniowie w konkursie wykazali się szeroką wiedzą z dziedziny przepisów ruchu drogowego bardzo 

dobrze wykonali zadanie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentowali się również w jeździe 

na rowerze podczas pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.  

W konkursie nasi uczniowie zdobyli również nagrody indywidualne ufundowane przez Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wychowania i wręczone przez jego przedstawiciela otrzymali je 



Wiktor Malinowski i Jakub Siemieniewicz za najlepiej rozwiązany test z przepisów ruchu drogowego. 

Sukces drużyny w drugiej grupie wiekowej upoważnił naszą drużynę do reprezentowania powiatu na 

szczeblu wojewódzkim w turnieju WMTBwRD 2019.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Dodatkową informacją wpływającą na wagę sukcesu jest to że drużyna naszej szkoły nieprzerwanie 

od 2006r. zdobywa pierwsze miejsce w eliminacjach miasto-gmina Ełk turnieju BRD. To już 14 raz, a w 

eliminacjach powiatowych zdobywają miejsca punktowane podium. 

 

O SPORCIE WIEMY (PRAWIE) WSZYSTKO. 15 marca 2019r. w naszej szkole odbyła się już po raz drugi 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. Do konkursu przystąpiło 31 uczniów 

z klas IV- VIII, którzy sprawdzili swoją wiedzę na temat sportu i kultury fizycznej. Po długim czasie 

oczekiwania mamy już wyniki!  

Na poziomie klas IV- VI laureatami zostało czterech uczniów, a są to: 

1. Eliza Choroszewicz (208 pkt.),  

2. Jan Fromm ( 202 pkt. ), 

3. Hubert Grzymkowski (202 pkt.)  

4. Maksymilian Rosiński (200 pkt.), 

natomiast na poziomie klas VII – VIII laureatami zostali: 

1. Jakub Dzierżanowski (204pkt.), 

2. Patryk Ramotowski (202 pkt.). 

Pozostali uczestnicy ponadprogramowej ogólnopolskiej olimpiady również uzyskali wysokie wyniki i 

uzyskali dyplomy uznania. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną 

olimpiadę. Elżbieta Jeżewska 

 

PUZZLOWE WYZWANIE 2019. W środowe popołudnie, 8 maja, odbył się pierwszy etap turnieju 

PUZZLOWE WYZWANIE 2019. Wzięło w nim udział 40 uczniów naszej szkoły z klas 6-8. Zadanie 

polegało na ułożeniu mapy Europy w pięcioosobowych drużynach. Rywalizacja była zacięta i 

towarzyszyły jej ogromne emocje. Była to też wspaniała okazja do integracji i pracy zespołowej. 

Cztery drużyny z klas 7a, 7c i 8b, które ułożyły obrazek najszybciej, przeszły do następnego etapu. Na 

zwycięzców finału czeka 5 kart upominkowych do Empiku, za zajęcie drugiego miejsca przewidziano 

talony do Pizzerii 4u, za trzecie miejsce uczniowie otrzymają vouchery do Cinema Planet. Finał 

odbędzie się 29 maja 2019 o godzinie 15:10.  

Projekt PUZZLOWE WYZWANIE 2019 jest finansowany ze środków budżetu Miasta Ełku i realizują go 

panie Milena Laszkowska i Ewa Redlin.  



 

NAJLEPSZY BIBLIOTEKARZ. Z radością informujemy, że 8 maja 2019 roku, w Dniu Bibliotekarza, z rąk 

Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza i w obecności Starosty Powiatowego w Ełku Marka 

Chojnowskiego, dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, 

zaproszonych na spotkanie w MBP gości i bibliotekarzy ełckich szkół Pani Bożena Merchelska 

otrzymała tytuł i nagrodę główną I edycji miejskiego konkursu na ,,NAJLEPSZEGO BIBLIOTEKARZA 

ROKU 2018/19”.  

Gratulujemy uznania wieloletnich i różnorodnych działań promujących czytelnictwo oraz 

przedsięwzięć nauczycieli bibliotekarzy w podkreślaniu znaczącej roli książek i biblioteki w nauce i 

zabawie.  

 

BIEG WOLNOŚCI. Dnia 11 maja uczniowie z klas IV - VIII biorący udział w Ogólnopolskim Programie 

„Lekkoatletyka dla każdego” wzięli udział w 43 Biegu Zwycięstwa, który odbył się na promenadzie 

zdrojowej w Gołdapi. Uczestnicy do pokonania mieli dystans od 500m do 1300m w zależności od 

kategorii wiekowej. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal. Miłą niespodzianką w 

tym dniu okazała się sztafeta dziewcząt (5x500m) z klas IV-VI, która w klasyfikacji szkół 

podstawowych zajęła I miejsce. Złota reprezentacja przedstawia się następująco: Dominika Kołodziej 

(SP4), Magdalena Należyta (SP4), Wiktoria Korzun(SP4), Paulina Kuczyńska (SP4), Karolina Warsiewicz 

(SP9), Maria Łajewska (SP3). 

Serdecznie gratulujemy! Jednocześnie informujemy, że trawa nabór do programu grupa I-III jak i IV- 

VIII, w zajęciach może uczestniczyć każdy niezależnie od swojej sprawności fizycznej.  

Serdecznie zapraszamy. 

 

LUDOWA GODZINA WYCHOWAWCZA. 13 maja 2019 roku w ramach godziny wychowawczej klasy 5c i 

5d spotkały się na korytarzu by dowiedzieć się więcej o folklorze i Mazurskim Zespole Pieśni i Tańca 

Ełk. Z panem Piotrem Witaszczykiem, założycielem zespołu, rozmawialiśmy o strojach ludowych i o 

plusach bycia w MZPiT.  

Julia, moja koleżanka z klasy i Konrad z klasy 5d byli przebrani w stroje ludowe; Julka miała na sobie 

strój z okolic Sieradza, a Konrad strój ze Śląska. Pan Piotr na ekranie wyświetlał między innymi: inne 

stroje ludowe, fragmenty występów tanecznych i teatralnych zespołu oraz zdjęcia z wyjazdów 

zagranicznych z MZPiT. Rozważaliśmy również temat poznania przyjaciół przez wyjazdy koncertowe. 

Moim zdaniem spotkanie przebiegło bardzo przyjemnie, a wiadomości , które przekazał nam pan 

Piotr mnie zainteresowały. Z chęcią dołączyłabym do Zespołu Pieśni i Tańca, ale z powodu braku 

czasu muszę zrezygnować. Zachęcam każdego do zapisania się do tego zespołu na nowy rok szkolny. 

Alicja Makarewicz 5c  

 



„KRASNOLUDKI SĄ WŚRÓD NAS!”. 14 maja uczniowie klasy 2 A wraz z wychowawcą i bibliotekarzem 

uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panią Melanią Kapelusz. Odbyło się ono w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Ełku. Autorka okazała się bardzo pogodną, miłą i wielobarwną osobą. Przybyła do 

naszego miasta aż z Krakowa, by opowiedzieć ełckim czytelnikom o swojej pracy i zachęcić do lektury 

bajek i opowiadań dla dzieci. Pisarka zaprezentowała 8 tytułów książek, wśród nich „Mitologię. 

Przygody słowiańskich bogów” oraz „Krasnoludki”. Przyznała, że pisarstwo to ciężka praca, ale także 

powołanie. Pani Kapelusz przeczytała zebranym mit „O powstaniu świata” z którego dowiedzieli się, 

jak słowiańscy bogowie Perun i Weles wspólnymi siłami stworzyli świat oraz jego kierunki. Następnie 

dzieci aktywnie dyskutowały z pisarką, zadawały pytania dotyczące jej życia i twórczości. Pani 

Kapelusz z przyjemnością odpowiadała na wątpliwości uczniów i chętnie podzieliła się z nimi 

ciekawostkami dotyczącymi zawodu pisarza. Okazało się, że początkowo tworzyła dla przyjemności - 

„do szuflady”. Pewnego razu, wymyśliła bajkę dla siostrzenicy na podstawie historii obrazkowej. 

Przesłała ją do magazynu dla dzieci „Świerszczyk” i tak zaczęła się przygoda z pisarstwem. Do dziś 

autorka współpracuje z tym czasopismem i wciąż ma pomysły na nowe opowiadania.  

Na koniec, uczniowie mogli do własnych książek otrzymać autograf od Pani Melanii Kapelusz i zrobić z 

nią pamiątkowe zdjęcie. Jeden z egzemplarzy dostępnych w naszej bibliotece „Historia pewnej 

sąsiadki” (z serii „Czytam sobie”. Poziom 3) otrzymał dedykację czytelnikom „Czwórki”. M. Bukowska, 

B. Merchelska 

 

FINAŁ BRD. 14 maja 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie 

odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W 

turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowała 

drużyna: Adam Chwiedor kl. 7 c, Piotr Kulik kl. 7 c, Jakub Siemieniewicz kl. 7 c przygotowana przez 

p. Sławomira Krakowiaka. 

W zmaganiach uczestniczyło 48 zawodników. Po uroczystym otwarciu Finału, przemówieniach 

zaproszonych Gości przystąpiono do konkurencji finałowych. Rozpoczęto sprawdzianem wiedzy o 

przepisach ruchu drogowego, by następnie przejść do konkurencji praktycznych. Konkurencje 

praktyczne odbywały się na torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego. Cykl konkurencji 

zakończył praktyczny sprawdzian wiedzy z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Rywalizacja między przybyłymi na finał drużynami była bardzo zaciekła nasi reprezentanci wykazali 

wysoki kunszt wiedzy i sprawności. W końcowym efekcie o miejscu na liście finalistów decydowały 

niewielkie różnice punktów. W końcowym efekcie po podsumowaniu wyników nasza drużyna zajęła 

11 miejsce wśród wszystkich szkół w województwie.  

W trakcie Finału odbyła się dodatkowa obowiązkowa konkurencja dla uczestników oddzielnie 

nagradzana - test historyczny pt. "Rowerem do wolności". Miał ona na celu przybliżenie 

uczestnikom mało znanej historii cyklistów w okresie międzywojennym oraz m. in. ich udziału w 

polskich jednostkach wojskowych tego okresu.  

W tej konkurencji nasza drużyna była bezkonkurencyjna pierwsze miejsce w województwie zajął 

Jakub Siemieniewicz, trzecie miejsce w województwie zajął Piotr Kulik. 

Gratulujemy.  



 

ORTOGRAFIA - UCZNIOWIE TO LUBIĄ!. 16 maja odbyła się gala wręczenia nagród laureatom II 

Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando patriotyczne”. Organizatorem konkursu była 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Patronat nad przedsięwzięciem objęła pani 

senator Małgorzata Kopiczko, która wręczyła statuetki i nagrody wszystkim docenionym w rywalizacji 

ortograficznej. 

Z arcytrudnymi tekstami dyktand realizowanych w trzech kategoriach wiekowych zmagała się także 

reprezentacja naszej szkoły. Uczniowie wykazali się znajomością zasad pisowni nazw geograficznych, 

wyszukanych połączeń wyrazowych, tytułów, nazw własnych i innych. Czwóreczkowicze okazali się 

znakomicie przygotowani i uplasowali się w czołówce ełckich znawców polskiej ortografii i 

interpunkcji. 

W kategorii klas 7-8 zwyciężył siódmoklasista Jakub Dzierżanowski (7a). Nasza ósmoklasistka 

Michalina Przekop (8d) zajęła drugie miejsce. Wyróżnienie przypadło Julii Tydman z 8b. Pośród 

uczniów z klas 4-6 bezkonkurencyjna okazała się laureatka pierwszego miejsca Lena Buko z klasy 6B, a 

zaraz za Leną uplasowała się uczennica klasy 6a Gabriela Garmofał. Najmłodszą kategorię 

reprezentowała m.in. Wiktoria Drewniak, która zajęła drugie miejsce.  

Z relacji uczestników dyktanda wynikało, że konkurs był trudny. Tym bardziej cieszą nas sukcesy 

naszych uczniów. Wyrażając uznanie dla ich poziomu wiedzy i umiejętności, życzymy laureatom i 

wyróżnionym dalszych sukcesów polonistycznych. Ufamy, że nadchodzące wyzwania z polską 

ortografią i interpunkcją przyniosą równie owocne plony, a także satysfakcję uczniów, rodziców i 

nauczycieli przygotowujących konkursowiczów. Powodzenia! 

 

ARCHITEKTURA W KLOCKACH. Lego to ulubione klocki wszystkich młodych konstruktorów i 

budowniczych. Pozwalają na odtwarzanie gotowych, często skomplikowanych wzorów, ale też 

podążanie za własną wyobraźnią. W miniony czwartek, uczniowie klas 1c, 1e, 2c, brali udział w 

działaniu „Zabytkowo i klockowo – warsztaty architektury sakralnej miasta Ełk dla dzieci – edycja II”, 

którego pomysłodawcą jest p. Mariusz Brzecki. W czasie 90 minut każda klasa zbudowała inną 

budowlę sakralną naszego miasta. Inspiracją do pracy było tylko zdjęcie kościoła i umiejętne sugestie 

instruktora. Dzieci pracowały w grupach i najpierw wykonywały elementy składowe budowli, a na 

końcu połączyły je w całość w bardzo wysokim stopniu oddającą rzeczywisty charakter budowli. W 

ten sposób powstały: kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Katedra pod wezwaniem św. 

Wojciecha i kościół Chrześcijan Baptystów. Efekt końcowy wywołał prawdziwy zachwyt dzieci. Projekt 

jest finansowany przez Urząd Miasta Ełku, dzięki czemu dzieci mogły w nim uczestniczyć 

nieodpłatnie, za co pięknie dziękujemy. J.Pabich 

 

LAUREACKIE PEREŁKI. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe mają bardzo dużą rangę. Jest o co 

walczyć, gdyż laureaci zwolnieni są z danej części egzaminu ósmoklasisty i uzyskują z niej wynik 100 % 

oraz otrzymują dodatkowe punkty przy przyjęciu do szkoły średniej. Ich celem: rozwijanie uzdolnień i 

zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranego przedmiotu, 

pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym 

http://m.in/


działaniu, motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym, 

wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia, 

promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli oraz pracy szkół. 

Poziom olimpiad przedmiotowych w tym roku był wysoki. Zaobserwowaliśmy, że co roku wzrasta, 

odnosi się przede wszystkim do umiejętności i wiedzy siódmo-, ósmoklasistów i wymagań podstawy 

programowej dla tego etapu edukacyjnego. Kilka miesięcy przygotowań, czynnego udziału w lekcjach, 

uczęszczania na zajęcia rozwijające i indywidualne powtórki w domu za nami. Teraz pozostaje cieszyć 

się z osiągnięć naszych uczniów. Etapy szkolne olimpiad odbyły się w listopadzie, a wojewódzkie w 

lutym. Potem zostało oczekiwanie na wyniki. Okazało się, że było na co czekać. Nasza szkoła, spośród 

ełckich podstawówek, wypadła najlepiej. Mamy 11 laureatów i 10 finalistów tych wojewódzkich 

zmagań. W tym roku nasi uczniowie startowali w dziesięciu konkursach wojewódzkich, z: języka 

polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii, fizyki, historii, chemii, języka 

niemieckiego i informatyki. Spośród owych dziesięciu olimpiad w siedmiu odnieśliśmy sukcesy. 

Najlepiej wypadła olimpiada z biologii – pięć tytułów laureata, które należą do: Piotra Kulika z 7c, 

Karoliny Kuczyńskiej z 8b, Julii Tydman z 8b, Pauliny Kuczyńskiej z 6b Zuzanny Nikonowicz z 7c. 

Uczniów przygotowała pani Małgorzata Russek. Z języka polskiego mamy trzy laureatki: Maja 

Truszkowska 8b, Julia Tydman 8b (uczennice p. Beaty Dzierżanowskiej) i Michalina Przekop 

(uczennica p. Kamili Kulbackiej-Trzaskowskiej). W matematyce nie ma sobie równych uczennica p. 

Beaty Bednarowicz, Karolina Kuczyńska z kl. 8b, która tytuł laureata z tego przedmiotu uzyskała już 

po raz trzeci. Po raz pierwszy uzyskaliśmy tytułu laureackie z geografii – Jan Rutkowski z kl. 8b (uczeń 

p. Danuty Krupińskiej) i fizyki - Karolina Kuczyńska kl. 8b (uczennica p. Grażyny Czajki). Nie zabrakło 

wśród nas finalistów olimpiad przedmiotowych. Z języka angielskiego uzyskali ten tytuł: Kuczyńska 

Karolina Anna 8b, Truszkowska Maja Małgorzata 8b (p. Ewa Paszkowska), Przekop Michalina 8d (p. 

Justyna Jagielska), Palczewska Amelia Zuzanna 8a, Walczuk Krzysztof 8a, Lewoń Aleksander 8a (p. 

Magdalena Górska), Białozierski Maksym 7c (p. Katarzyna Garlicka) i Stygar Jakub Mirosław 7a (p. 

Milena Laszkowska). W dziedzinie fizyki finalistą został Truchan Wiktor 8a, uczeń p. Grażyny Czajki, a 

z historii Rosiński Oliwier 8a, który przygotowywał się pod czujnym okiem p. Kamila Kulika. 

Szczególne słowa uznania należą się Karolinie Kuczyńskiej, która w bieżącym roku szkolnym jest 

trzykrotną laureatką i jednokrotnie finalistką. Brawo! Tegorocznym laureatom i finalistom, ich 

rodzicom i nauczycielom gratulujemy, a pozostałych uczniów zapraszamy do startowania w 

olimpiadach w przyszłym roku szkolnym. B.Dzierżanowska 

 

KRÓLOWA SPORTU. W sobotę 18.05 mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na 

zawodach lekkoatletycznych w Olecku, młodzi zawodnicy „ Lekkoatletyki dla każdego” odnieśli swoje 

pierwsze ale jak ważne sukcesy. Na wyróżnienie zasługują: Magdalena Należyta, która zajęła 3 

miejsce w biegu na 800m, Jan Wiszowaty, który w biegu na 400m zajął również 3 miejsce, natomiast 

drugie miejsce wywalczył w biegu na 1200m Igor Bartoszewicz.  

Gratulacje! Trzymamy kciuki za kolejne starty. 

 

#BIBLIOTEKA. W okresie 8-15 maja w Polsce obchodzony jest Tydzień Bibliotek. Tegoroczny odbył się 

pod hasłem ,,#biblioteka”. Był wyjątkowy, bo przyniósł wiele sukcesów, nowych doświadczeń i 

https://www.wix.com/dashboard/5ee045bb-e3c0-460d-8cdf-35fc88e90730/blog/search/.hash.biblioteka?compId=jwi44ea8&origin=gfpp&viewMode=editor&appDefId=14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103&origCompId=comp-jdbwu898


wartościowych kontaktów. 8 maja 2019 roku, podczas obchodów Dnia Bibliotekarza w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, Pani Bożena Merchelska otrzymała tytuł i 

nagrodę główną I edycji miejskiego konkursu na ,,NAJLEPSZEGO BIBLIOTEKARZA ROKU 2018/19”. 

Odebrała ją z rąk Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza w obecności ełckich bibliotekarzy i 

zaproszonych na uroczystość gości. Potem posypały się kolejne sukcesy, tym razem uczniów na 

szczeblu szkolnym.  

W konkursie czytelniczym klas drugich ,,CzytaMY” wyróżnienia zdobyli: Magdalena Oszmian, (kl.2c, I 

m-ce), Lilianna Lutkiewicz (kl.2c, II m-ce) oraz Izabela Ludwikowska (kl.2a, III m-ce).  

W konkursie plastycznym ,,BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ” wyróżniono prace Mai Fadrowskiej (kl.7d, I 

m-ce), Ewy Rećko (kl.4a, II m-ce) i Leny Dardzińskiej (kl.2b, III m-ce).  

W konkursie na najlepiej napisaną recenzję przeczytanej przez siebie książki ,,CZYTALIŚMY. 

POLECAMY!” wyróżnienia otrzymali Dominik Harasimowicz z kl. 2b oraz Marcelina Zagraba z kl.6c. 

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek w dniu 14 maja uczniowie klasy IIa mieli również okazję spotkać 

się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku z pisarką Melanią Kapelusz, pozyskać autograf i zrobić z 

nią pamiątkowe zdjęcia. 

W czasie obchodów w wypożyczalni i czytelni szkoły nie zabrakło też spotkań i rozmów z Czytelnikami 

,,Czwórki”, prezentacji zasobów biblioteki w literaturze i filmie, tematycznych wystaw książek oraz 

obdarowywania się różnorodnymi upominkami. 

Szkolne działania promujące czytelnictwo i bibliotekę zostały zorganizowane przez nauczycieli 

bibliotekarzy panią Magdalenę Bukowska i Bożenę Merchelską. 

 

WIZYTA W CEE. W piątek 17.05.2019 r. klasa 5c wraz z wychowawcą wybrała się do Centrum Edukacji 

Ekologicznej (CEE), by w ramach lekcji nauczyć się czegoś spoza podstawy programowej dla klas 

piątych. 

O dziewiątej rano zaczęło się ognisko w ogrodzie przy CEE, chociaż było zimno i padało bawiłam się 

świetnie. Po godzinie zabawy i jedzenia kiełbasek oraz pianek, poszliśmy do środka, by zająć się 

nauką. Wybraliśmy temat o płazach, a naszym pierwszym zadaniem było grupowe zaprezentowanie 

płaza, którego wylosowała grupa, tak by inni uczniowie zaprzyjaźnili się z tym gatunkiem. Podczas 

tego zadania było dość zabawnie. Składaliśmy również puzzle, na których widniały różne żaby, 

ropuchy, traszki itp.. Przedostatnim zadaniem było dopasowanie podpisów do miejsc na mapie, tak 

by opisywały gdzie można znaleźć danego płaza. Ostatnia była krzyżówka, sprawdzająca co 

zapamiętaliśmy z lekcji. Wróciliśmy do szkoły i rozeszliśmy się do swoich domów. 

Moim zdaniem było interesująco i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy np. tego, że te z pozoru 

dziwne zwierzęta są bardzo pomocne i ważne, ponieważ zjadają komary i inne denerwujące nas 

owady. Julia Kamińska 5c 

 



WICEMISTRZYNIE MOWY OJCZYSTEJ. Dylematy językowe miewa prawie każdy. Przekonywający czy 

przekonywujący? Z Kolbem czy Kolbe idę na zawody? Czy faksymile oznacza to samo co kopia? Te i 

inne niuanse językowe poddane zostały analizie przez uczestników Międzyszkolnego Konkursu 

Językowego „Mistrz Mowy Ojczystej”. W tym turnieju językowym wystartowała nasza drużyna w 

składzie: Julia Tydman, Maja Truszkowska i Karolina Kuczyńska z kl. 8b. Dziewczęta godnie 

reprezentowały naszą szkołę, wykazały się dużą wiedzą dotyczącą poprawnej polszczyzny oraz 

umiejętnościami krasomówczymi i zdobyły II miejsce. Zostały Wicemistrzyniami Mowy Ojczystej. 

Konkurs odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, a zorganizowany 

został przez nauczycieli polonistów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku. Miał m.in. na celu: 

doskonalenie sztuki poprawnego mówienia, zachęcenie uczniów uzdolnionych humanistycznie do 

publicznego prezentowania własnych umiejętności, odkrywanie i rozwijanie umiejętności 

retorycznych młodzieży, promowanie kultury i piękna mowy ojczystej oraz rozbudzanie szacunku do 

języka ojczystego. Każda szkoła reprezentowana była przez trzyosobowy zespół uczniów z klas 

najstarszych. Zmagania międzyszkolne przebiegły w dwóch etapach. W pierwszej, pisemnej części 

zespół rozwiązywał test wyboru dotyczący poprawności językowej. W drugim, ustnym, w określonym 

czasie drużyny przygotowywały wystąpienie na zadany temat. Następnie przedstawiciel zespołu 

prezentował zadanie przed profesjonalnym jury. Temat przemówienia był następujący: „To trzeba 

zmienić w szkole! Nasz głos w obradach oświatowego okrągłego stołu”. Trzeba przyznać, że niektóre 

wystąpienia uczniowskie były mistrzowskie, zaimponowały przysłuchującym się dorosłym i 

niewątpliwie nadawałyby się na obrady edukacyjnego okrągłego stołu na Stadionie Narodowym. 

Brawo! 

 

LABORATORIUM – MÓJ PROFIL: POZNAJEMY ZAWODY. W ramach programu „Laboratorium – mój 

profil” uczniowie najstarszych klas uczestniczą w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy. 

W ten sposób poznają środowisko pracy, gromadzą informacje o rynku pracy i podejmują decyzję o 

własnej drodze dalszej nauki.  

W środę 15.05.2019 grupa dziewcząt z kl. 8a odwiedziła salon Beauty Center & Fitness, w ramach 

programu „Laboratorium – mój profil”. Uczennice poznały zakres świadczonych tam usług, 

stanowiska pracy, zakres obowiązków pracowników. Podczas spotkania omówiono również możliwą 

ścieżkę edukacyjną, dzięki której można w przyszłości pracować w zawodzie kosmetyczki. Dziewczęta 

zainteresowane zadawały dużo pytań o charakter pracy oraz świadczone usługi. 

W piątek 17.05.2019 grupa uczniów z kl. 8b odwiedziła salon Motozbyt Ełk.. Uczniowie poznali 

specyfikę pracy na stanowisku sprzedawca oraz mechanik, zakres obowiązków pracowników. 

Młodzież miała możliwość oglądania dostępnych w salonie samochodów, co sprawiło im ogromną 

radość.  

W poniedziałek 20.05.2019 grupa uczniów z kl. 8a odwiedziła salon Renault Łukasik, w ramach 

programu „Laboratorium – mój profil”. Uczniowie poznali specyfikę pracy na stanowisku sprzedawca 

oraz mechanik, zakres usług świadczonych w salonie. Dziękujemy za miłe przyjęcie, dostarczenie nam 

wielu informacji o marce Renault i Dacia, rozmowę na temat wyborów edukacyjno-zawodowych.  

 

http://m.in/


,,MAŁY KSIĄŻĘ” PO MAZURSKU. ,,Mały Książę” (fr. Le Petit Prince) autorstwa Antoine’a de Saint-

Exupéry’ego należy do klasyki światowej literatury. To powiastka filozoficzna dla dzieci wydana w 

1943 w Nowym Jorku. Przetłumaczono ją na ponad 300 języków, z uwzględnieniem dialektów oraz 

gwar, sprzedano w wielu milionach egzemplarzy. To jedyna książka, której autor nadał formę baśni i 

którą sam zilustrował. Grafika książki jest elementem ozdobnym wielu gadżetów. Utwór znalazł też 

miejsce w interpretacji filmowej. Cytat z książki ,, Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu” (,,Richticnie zidżi szie tlo z sércém. Náwáznijse je ôd ôcu zakryto”) znają niemal 

wszyscy. 

W Polsce ,,Małego Księcia” wydano w języku łemkowskim, pruskim, przełożono na gwarę poznańską, 

przetłumaczono na śląski i kaszubski. Wyjątkowość tego utworu dostrzegł też Piotr Szatkowski – 

tłumacz tej powieści na język mazurski. Uczniowie klasy 7c, 8c, nauczyciele poloniści i bibliotekarz 

mieli okazję spotkać się z nim 17 maja 2019 roku w Muzeum Historycznym Ełku. Propagator 

„mazurskiej gadki” opowiedział o swoich zainteresowaniach, pracy nad tłumaczeniami i o planach na 

przyszłość. Przedstawił pochodzenie Mazurów oraz dzieje i tajniki mazurskiej mowy. Zaprezentował 

unikatowe wydanie ,,Małego Księcia” (Małi Princ) w tym etnolekcie. Książka oprócz treści głównej 

zawiera: 

- oryginalne rysunki autorstwa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, 

- przedmowę po mazursku, 

- krótkie objaśnienie wymowy oraz historii piśmiennictwa i badań nad mową mazurską, 

- tłumaczenia trudnych słówek na język polski. 

„Mały Książę” w wersji mazurskiej i ze specjalną dedykacją czytelnikom ,,Czwórki” jest już w 

księgozbiorze biblioteki szkoły. 

 

MATEMATYCZNE ASY. W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Warmińsko-

Mazurskich Zawodach Matematycznych. Ich organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zawody prowadzone są corocznie od kilkunastu lat, a 

honorowy patronat objęli Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie, od 

listopada zmagali się z comiesięcznymi zestawami zadań na bardzo wysokim poziomie. Następnie w 

kwietniu odbyły się obowiązkowe szkolne eliminacje, w wyniku których zostało wyłonionych troje 

naszych reprezentantów.  

16 maja Karolina Kuczyńska, Zuzanna Nikonowicz oraz Jakub Dzierżanowski wraz z opiekunem – 

panią Beatą Bednarowicz udali się na wojewódzki finał do Olsztyna. Po dość sprawnej rejestracji 

zostali powitani przez organizatorów i przystąpili do rozwiązywania zadań. Zestawy składały się z 4 

lub 5 pytań, na których analizę i zapisanie rozwiązań otrzymali 1,5 godz.. Rywalizacja była bardzo 

duża, ponieważ w samym finale udział wzięły 234 osoby. Wyniki zawodów pojawiły się już kilka dni 

po ich zakończeniu. Największy sukces odniósł Jakub Dzierżanowski, uzyskując tytuł laureata i 

zajmując 1. miejsce w swojej kategorii. Karolina i Zuzanna także zajęły wysokie miejsca, co w efekcie 

dało naszej szkole 4. pozycję w całym województwie.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiastka_filozoficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9B%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ilustracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_pozna%C5%84ska


Dziękujemy paniom Beacie Bednarowicz oraz Elżbiecie Przybyłowskiej za pomoc w przygotowaniu do 

konkursu. Bardzo cieszymy się z wyników i liczymy na podobne, a nawet jeszcze większe osiągnięcia 

w przyszłych latach.  

 

DZIEŃ MAMY I TATY W PLENERZE. Jednym z ważnych zadań naszej szkoły jest współpraca z rodzicami 

i promowanie zdrowia. A jeżeli promocja zdrowia – to zdrowy styl życia. A jak zdrowy styl życia – to 

kontakt z naturą i aktywność ruchowa.  

23 maja 2019 r. w klasie 1 „d” zorganizowany został na boisku szkolnym piknik klasowy. Celem 

pikniku była przede wszystkim dobra zabawa, wspólne grillowanie oraz podziękowanie kochanym 

Rodzicom za to, że są najważniejszymi osobami w życiu każdego dziecka.  

Dlatego też pierwszaki przygotowały swoim Mamom i Tatusiom z okazji Dnia Matki i Ojca krótki 

program słowno-muzyczny, wręczyły piękne prezenty własnoręcznie wykonane, a następnie wszyscy 

przystąpili do rywalizacji zespołowych: skoków na skakance, biegów z woreczkiem na głowie, skoków 

obunóż na wyznaczonej trasie, biegów z piłką oraz turlania piłki do pachołków i z powrotem. 

Dzieci ze swoimi rodzicami bawiły się wspaniale, startowały we wszystkich konkurencjach. Następnie 

było wspólne grillowanie – pieczenie kiełbasek, były pyszne ciasta przygotowane przez rodziców. 

Impreza została oceniona przez uczestników bardzo wysoko. 

Sportowy piknik rodzinny po raz kolejny potwierdził wielką potrzebę integrowania środowiska 

rodzinnego dziecka. 

Podejmowane przez nas działania mają na celu pomóc dziecku we wrastaniu w coraz szersze 

środowisko, w budowaniu świadomości obrazu własnego „ja”, a wszystko przy czynnym udziale 

rodziny, która jest najważniejszym i niezastąpionym środowiskiem wychowawczym dla dzieci. U. 

Gąsowska  

 

ORTOGRAFICZNY REJWACH, CZYLI „CZWÓRECZKOWA ORTOGRAFIADA”. Na sukcesy ortograficzne 

trzeba popracować, pomagają w tym też nawyki czytelnicze ucznia, jego osobiste predyspozycje, 

środowisko, w jakim wzrasta uczeń, i wreszcie waga, jaką przykłada się do poprawnej pisowni. Liczą 

się również dociekliwość ortograficzna i chęć poznawania nowych pułapek ortograficznych. Właśnie 

te ostatnie są propagowane podczas Szkolnej Ligi Ortograficznej ”Czwóreczkowa ortografiada”, która 

w bieżącym roku odbywała się w naszej szkole już po raz szósty. Teksty dyktand, które wystąpiły w 

tegorocznej edycji, to prawdziwy ortograficzny miszmasz. Ich główną bohaterką była Hiacynta, a wraz 

z nią jej przyjaciele: Wilhelm, Joachim, Borzygniew, Żaneta i Scholastyka Ścichapęk. To oryginalne 

postacie, które coś wyróżnia np. abchaskie pochodzenie, zamiłowanie do takich darów morza jak: 

terpużka wielosmużka, chryzor, mikiża i wacha czy roślin: możylinków, merzyków i storzanów. Snuli 

oni mrzonki o górskich wojażach, brali udział w pseudodysputach o jazgrze i bauhinii, w rodzinnej 

chryi dotyczącej chrzcin i w niby-naukowym zamęcie historycznym. Te trudności ortograficzne nie 

zraziły naszych miłośników dyktand i spośród nich udało się nam wyłonić 4 laureatów. Przypomnijmy, 

że na starcie każdemu reprezentantowi kl. VI - VIII przyznawało się 200 punktów. Za każdy błąd 

(ortograficzny, literowy i interpunkcyjny) od tej liczby odejmowało się uczniowi od 1 do 3 punktów. 



Punkty zdobyte przez uczniów po każdym spotkaniu ligowym były łączone. O zwycięstwie w 

konkursie zadecydowała punktacja łączna zdobyta za poszczególne dyktanda. Na każdym etapie 

uczniom, którzy uzyskali największą liczbę punktów na danym poziomie edukacyjnym, przyznawany 

był tytuł : „Lider miesiąca”. Liderami klas szóstych na poszczególnych etapach były: Paulina Kuczyńska 

kl. 6b (dwa razy), Gabriela Darmofał kl. 6a i Lena Buko kl. 6b, w klasach siódmych był to Jakub 

Dzierżanowski z kl. 7a (cztery razy) , a w klasach ósmych liderowały: Maja Truszkowska kl. 8b (dwa 

razy), Julia Tydman kl. 8b i Michalina Przekop kl. 8d. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli nie byle kto z 

bylekąd, lecz nasi uczniowie: I miejsce –Jakub Dzierżanowski kl. 7a, II miejsce –Julia Tydman kl. 8b, III 

miejsce – Michalina Przekop kl. 8d, IV miejsce – Maja Truszkowska kl. 8b. Brawo! 

 

"SERWISTAL" W PROJEKCIE "LABORATORIUM..." W środę 22.05.2019 kl. 8d uczestniczyła w wycieczce 

zawodoznawczej do firmy "Serwistal",w ramach programu „Laboratorium - mój profil”. Firma 

produkuje wyroby stalowe i aluminiowe na potrzeby branży motoryzacyjnej, AGD, budowlanej i wielu 

innych. Współpracuje z firmami różnych specjalizacji będąc producentem taśm i formatek ciętych na 

wymiar. Uczniowie zostali zapoznani z działalnością przedsiębiorstwa, aktualnymi ofertami pracy, 

zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Z zainteresowaniem zwiedzali teren firmy, 

zwracając szczególną uwagę na wysoki poziom hałasu w halach, w których odbywa się cięcie stali za 

pomocą specjalnych maszyn. Wizyta odbyła się w wyjątkowo miłej atmosferze, za co pięknie 

dziękujemy pracownikom firmy! 

 

JESTEŚ MOJĄ MAMĄ. JESTEŚ MOJĄ MAMĄ, JEDYNĄ, KOCHANĄ ... to słowa towarzyszące 

wyjątkowemu spotkaniu z okazji święta mam, dzieci uczęszczających do oddziału 0b, które odbyło się 

w piątkowe przedpołudnie (24. 05 2019 r.) W pięknie przyozdobionej kwiatami sali, dzieciaki 

przedstawiły ciekawy montaż słowno-muzyczny, składający się z wierszy, piosenek, tańców, gry na 

instrumentach. Radość i wzruszenie towarzyszyły zgromadzonym gościom. Wyjątkowości spotkaniu 

nadał występ duetu: p. Anny Karpacz i jej córeczki Laury, które wspólnie wyśpiewały piosenkę ,,Jesteś 

mamą''. Przygotowywane przez dzieci kwiaty, upominki i słodkości uświetniły rodzinne spotkanie. 

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczestników. Wszystkim Mamom życzymy: tylko 

wyjątkowych chwil w życiu i wiele radości z bycia rodzicem. T. Fiedorczyk 

 

CZAS ZBIORÓW. Wszystko ma swój czas. Po godzinach spędzonych w szkole, na zajęciach 

pozalekcyjnych i pracy samodzielnej nadszedł czas podsumowań. Efektem talentu i wytrwałej pracy 

są sukcesy, jakie cieszą uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Najpierw uczestniczyliśmy w gali w Ełckim 

Centrum Kultury, gdzie liczną grupę naszych uczniów wyróżnił Pan Tomasz Andrukiewicz - Prezydent 

Ełku. A następnie przyszedł czas podsumowań w Olsztynie. Tegoroczny wynik uzyskany w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty po raz kolejny 

umieścił naszą szkołę na czwartej pozycji tzw. złotej dziesiątki województwa (5 szkół w kategorii szkół 

podstawowych i 5 w kategorii gimnazjów). List gratulacyjny wraz z tytułem „Szkoły mistrzów” 

dyrektor Wandzie Wojnowskiej przekazał Pan Marek Nowacki – kurator oświaty. Podczas 

Wojewódzkiej Gali Laureatów w Olsztynie wyróżniono Karolinę Kuczyńską (kl. VIIIb), która znalazła się 

w pierwszej piątce uczniów szkół podstawowych. Na wyjątkowe wyróżnienie zasłużyła Pani 



Małgorzata Russek zajmując drugą pozycję w gronie nauczycieli szkół podstawowych, którzy osiągają 

szczególne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym. Dzięki licznym talentom uczniów i pracowitości oraz 

mądrości i zaangażowaniu nauczycieli, ten rok szkolny obfitował w sukcesy.  

Niewątpliwie miłym wydarzeniem było też wyróżnienie absolwenta naszej szkoły a obecnie ucznia 

klasy III gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku– Błażeja Marciniaka, który zdobył aż 7 tytułów 

laureata. Gratulujemy! 

 

WSPÓLNA PRACA SIĘ OPŁACA! 29 maja, tuż przed Dniem Dziecka, cztery drużyny, po pięć osób każda, 

przystąpiły do pojedynku o tytuł Puzzlowego Mastera.  

Obrazek do ułożenia, jak relacjonowali uczestnicy, był wyjątkowo trudny. Udało się jednak go ułożyć 

w przewidzianym limicie czasowym. I miejsce wywalczyli chłopcy z klasy 7c, II miejsce należy do 

mieszanej ekipy z klas 7a i 7c, III miejsce zajęły dziewczęta z 7a. Zwycięskie drużyny otrzymały kolejno 

karty upominkowe do Empiku, karnety do Pizzerii 4u oraz vouchery do kina Cinema Planet – 

gratulujemy! 

Celem projektu jest przede wszystkim prezentacja innych form spędzania wolnego czasu niż 

komputer lub komórka. Cieszymy się, że uczniowie mieli okazję spędzić popołudnie w wesołej, 

życzliwej atmosferze. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że z przyjemnością przystąpią do projektu w 

przyszłym roku. 

Puzzlowe Wyzwanie jest elementem projektu finansowanego z budżetu Miasta Ełku i 

koordynowanego przez panie Milenę Laszkowską i Ewę Redlin. 

 

SIATKARKI Z „CZWÓRKI” WICEMISTRZYNIAMI WOJEWÓDZTWA. 21 maja 2019 r. w Ełku odbył się Finał 

Mistrzostw Województwa minipiłce siatkowej w kategorii „3” siatkarskich dziewcząt w ramach 

Szkolnego Związku Sportowego.  

W zawodach wzięło udział 6 najlepszych drużyn z całego województwa. Do rywalizacji przystąpiły 

szkoły podstawowe z Ełku, Wydmin, Bartoszyc, Lechowa, Kętrzyna i Morąga. Naszą szkołę 

reprezentowały uczennice klasy 5 „b” - klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. 

W turnieju spotkania były rozgrywane na trzech boiskach, systemem „każdy z każdym” do dwóch 

zwycięskich setów do 25 punktów. 

Bardzo dobra i konsekwentna gra zawodniczek sprawiła, iż Szkoła Podstawowa nr 4 z Ełku uplasowała 

się na drugim stopniu podium. W całym turnieju rozegraliśmy 5 spotkań, z których 4 wygraliśmy i 1 

przegraliśmy. Decydujący mecz rozegraliśmy z drużyn Lechowa i po bardzo emocjonującym spotkaniu 

musieliśmy uznać wyższość rywalek i przegraliśmy w tie-breaku. 

Najlepszą zawodniczką w naszym zespole została uznana Maja Matulewicz, a nasza szkoła uzyskała 

tytuł wicemistrza województwa..  

Warto dodać, że w tegorocznych rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego we wszystkich etapach 

nasza szkoła przegrała tylko 1 spotkanie! 



Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały: Cebeterewicz Amelia, Choroszewicz Eliza, Sajnaga Blanka, 

Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Matulewicz Maja, Czyż Weronika, Pilecka Weronika, Rzepnicka 

Zuzanna, Michałowska Klara. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

MŁODZI SIATKARZE W NAJLEPSZEJ SZÓSTCE WOJEWÓDZTWA! 29 maja 2019 r. w Bartoszycach odbył 

się Finał Mistrzostw Województwa minipiłce siatkowej w kategorii „2” siatkarskich chłopców w 

ramach Szkolnego Związku Sportowego.  

W zawodach wzięło udział 6 najlepszych drużyn z całego województwa. Do rywalizacji przystąpiły 

szkoły podstawowe z Ełku, Bartoszyc, Wydmin, Zwierzewa, Nowego Miasta Lubawskiego oraz 

Węgorzewa. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy urodzeni w roku 2008. 

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. W turnieju spotkania były rozgrywane na dwóch boiskach, 

systemem „każdy z każdym” w grupie, do dwóch zwycięskich setów do 25 punktów, a następnie 

spotkania o miejsca. 

W grupie znaleźliśmy się z Nowym Miastem Lubawskim i Wydminami, a jak się później okazało z 

mistrzem i wicemistrzem województwa. Niestety, pomimo wielkiego zaangażowania i chęci 

musieliśmy uznać wyższość rywali i ostatecznie zajęliśmy 3 miejsce w grupie i pozostał nam mecz o V 

miejsce ze Zwierzewem. Po emocjonującym meczu przegraliśmy w tie-breaku i rywalizację w tym 

roku w kategorii „2” siatkarskich chłopców skończyliśmy na VI miejscu w województwie. Bez 

wątpienia jest to ogromny sukces młodych adeptów siatkówki, gdyż spośród wszystkich 

sklasyfikowanych szkół podstawowych w województwie w ramach Szkolnego Związku Sportowego 

zajęliśmy VI miejsce! 

Najlepszym zawodnikiem w naszym zespole został uznany Michał Nikonowicz. 

Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowali: Michał Nikonowicz, Filip Sawicki, Jakub Sikorski, Brajan 

Smaka, Sebastian Kamiński, Szymon Bronakowski. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO. 25.05 w Giżycku odbyły się Wojewódzkie zawody „Lekkoatletyka dla 

każdego”. Frekwencja na zawodach była bardzo wysoka odnotowano przeszło 800 zgłoszeń do 

poszczególnych konkurencji. Nasi młodzi lekkoatleci zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. 

Indywidualnie najlepsze rezultaty osiągnęli: Igor Bartoszewicz w biegu na 1000m zajmując V miejsce 

oraz Jan Wiszowaty w skoku w dal zajmując VI miejsce. Jednak nie po raz pierwszy już pokazaliśmy, że 

w drużynie siła, gdyż zdobyliśmy III miejsce w sztafecie mieszanej 8x200m do lat dwunastu.  

Gratulujemy wszystkim Naszym reprezentantom godnej postawy sportowej. 



 

OWADZIA BIBLIOTEKA. 30 maja uczniowie klasy 1c wraz z wychowawcą i bibliotekarzem udali się do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku na ,,Piknik z Bajką”. Gościem wydarzenia była grupa teatralna 

,,EDU-ARTIS” z Krakowa. Dzieci miały okazję obejrzeć spektakl „Co w trawie piszczy?” i jego 

bohaterów: Pszczółkę Maję, Gucia i Filipa, którzy zakładali „Owadzią Bibliotekę”. Czytelnicy chętnie i 

aktywnie uczestniczyli w zabawach i pląsach z Mają. Dzięki przygotowanym „kwiat-bookom” pomogli 

tym postaciom wyposażyć księgozbiór. Przy okazji przypomnieli sobie szkolne lektury: ,,Szewczyka 

Dratewkę”, ,,Calineczkę” czy ,,Księżniczkę na Ziarnku Grochu”. Maja nauczyła słuchaczy wyjątkowego 

tańca pszczół, a dzieci starały się obudzić Gucia spętanego przez pająka. Wybrane osoby naprawiały 

miotłę czarownicy, by móc razem latać i tańczyć. Na szczęście, jak to w bajkach, wszystko dobrze się 

skończyło. Uczniowie z czterech szkół miejskich zmierzyli się w rozgrywkach sportowych, takich jak 

przyciąganie liny i hula-hoop. Czytelnicy „Czwórki” byli najszybsi, najsilniejsi i najzręczniejsi w tych 

konkurencjach. Spotkanie było doskonałym przykładem, że przez zabawę dzieci mogą świetnie uczyć 

się, miło spędzać czas z rówieśnikami i artystami. Potwierdziło też, że biblioteka to ważne miejsce w 

edukacji już od najmłodszych lat. M. Bukowska, J. Pabich 

 

Z WIZYTĄ U „ MAŁYCH ODKRYWCÓW”. 31 maja uczennice z klasy 7c udały się wraz z p. Natalią 

Jurczyk-Lemieszonek do pobliskiego przedszkola, by przeprowadzić tam warsztaty w ramach akcji 

„Bądź człowiekiem dla psa”. Nadrzędnym celem zajęć było omówienie zasad opieki nad psami, 

kształtowanie u dzieci poczucia obowiązku oraz uwrażliwienie ich na humanitarne traktowanie 

zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem psów bezdomnych, mieszkających w schroniskach. 

Podczas warsztatów maluchy miały okazję poznać różne rasy psów oraz dowiedzieć się gdzie psy 

pracują i jak służą człowiekowi. Przedszkolaki bacznie słuchały i bardzo chętnie dzieliły się swoimi 

doświadczeniami, bo jak się okazało wielu z nich ma w swoich domach psiego przyjaciela. 

Poza pogadanką zajęcia bogate były w ćwiczenia praktyczne: układanie puzzli, taniec przy piosence 

„Kundel bury”, quiz prawda/fałsz oraz pięknie wykonane prace plastyczne. Na zakończenie na 

wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka. 

Nasza przygoda z wolontariatem trwa nadal. Przed nami wyjazd do schroniska, a w niedalekiej 

przyszłości kolejne spotkania z maluchami. 

 

TRYUMF W POLSKIEJ AKADEMII NAUK! 31 maja 2019 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w 

uroczystej gali laureatów Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co 

dzień” i „Z ortografią na co dzień” w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Do stolicy zostali 

zaproszeni ci uczniowie, którzy znaleźli się w gronie laureatów: Jakub Dzierżanowski z kl. 7a i Piotr 

Kulik z kl. 7c. Podczas gali okazało się, że Kuba zajął 1. miejsce w Polsce w ortografii, a Piotr 3. miejsce 

w konkursie z zakresu poprawnej polszczyzny. Gratulacje, dyplomy i nagrody nasi uczniowie odebrali 

z rąk znamienitego jury, w którym zasiedli m.in. pan dr habilitowany Rafał Godoń z Uniwersytetu 

Warszawskiego, dziennikarka znana z „Panoramy”, pani Marta Kielczyk i pianista, kompozytor, 

prezenter telewizyjny i satyryk, pan Jerzy Petersburski jr. Warto wspomnieć, że po tytuły laureatów w 

tych polonistycznych konkursach nasi uczniowie sięgają każdego roku, od pięciu lat. Brawo chłopcy! 

http://m.in/

