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MAZURY CUD NATURY. Przygotowujemy się do ogólnopolskiego głosowania na 7 cudów natury.  Zachęcamy 
uczniów do odbycia ekologicznych wycieczek (piesze, rowerowe) podczas najbliższego weekendu. Uczniowie 
powinni zachęcić również rodzinę do uczestniczenia w nich. Podczas wycieczek można robić zdjęcia a  
najładniejsze należy przynieść do szkoły na płytce CD  lub przesłać na adres szkoły.  Wybrane zdjęcia zamieścimy 
na posterze, który będzie wisiał w holu. Na tym posterze znajdzie się również tabela, na którym każda klasa 
wpisuje wynik swoich weekendowych wypraw. Starsi uczniowie mogą również przygotować krótką wypowiedź 
na temat swojej wycieczki (opis miejsca, spostrzeżenia, odczucia, także w formie reportażu), którą również 
przynoszą na poniedziałek i które też umieścimy na posterze (proszę tylko o estetyczne prace).  W czytelni 
znajduje się film o Mazurach. Można umówić się na oglądanie. Wszystkich uczniów zapraszamy wraz z rodzicami 
do udziału w głosowaniu.  Ewa Paszkowska 

JESIENNA AKCJA „SPRZĄTANIA ŚWIATA” .W tym roku szkolnym do akcji „Sprzątanie Świata” przystąpiły 
wszystkie klasy szóste oraz klasy: czwarta B i C. W sumie było nas 180 osób.  Tradycyjnie sprzątamy teren 
wzdłuż Jeziora Ełckiego. Zaczynamy od mostu, kierujemy się w kierunku zamku i dalej, aż do nowego ronda. 
Dwa razy do roku sprzątamy ten sam teren i co dziwne zawsze mamy co zbierać: zatopione wózki dziecięce, 
opony, szmaty, gąbki, wiadra, butelki. Jest tego bardzo dużo!!! Zmęczeni porządkowaniem nabrzeża jeziora 
udaliśmy się do Centrum Edukacji Ekologicznej na zasłużoną kiełbaskę z ogniska. Cieszymy się z dobrze 
wykonanego zadania ale również z tego, że „Sprzątanie Świata” jest okazją do integracji naszych zespołów 
klasowych. Poznajemy się w nowych sytuacjach. Pomagamy sobie wzajemnie wyciągając śmieciowe „skarby” z 
jeziora, a także piekąc kiełbaski. Taki dzień wspominać będziemy długo.  
A teraz troszkę historii. Akcja „Sprzątanie Świata” ma swój początek w krainie kangura. Rozpoczął ją australijski 
żeglarz Ian Kiernan w roku 1989. Wówczas po raz pierwszy posprzątano Zatokę Sydney. Pomysł ten od samego 
początku zyskał wielu zwolenników. Wkrótce akcja „Sprzątania Australii” przekształciła się w akcję „Sprzątania 
Świata”.  Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tej akcji już od 1994 roku.  Małgorzata Russek 
 
 
POZNAJEMY KULISY KULTURY. Klasa 4b i 5a wybrały się na dni otwarte Ełckiego Centrum Kultury. Podczas 
zwiedzania uczniowie zapoznali się z tegoroczną ofertą zajęć pozaszkolnych skierowanych do dzieci i młodzieży. 
Nie wszystkie miejsca były dostępne ze względu na trwające prace remontowe. Dzieci miały jednak okazję 
obejrzeć nowe kino i jego możliwości. W ofercie znalazły się także zajęcia z modelarstwa. Modele samolotów i 
statków cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci dowiedziały się także, że istnieje możliwość wypożyczenia 
oryginalnych strojów teatralnych. Do gustu szczególnie przypadła im kukła w stroju błazna. Spore emocje 
wzbudziło także udzielanie wywiadu do radia Bayer FM do którego chętnych nie brakowało. Zajęcia w Ełckim 
Centrum Kultury dają możliwość oderwania się od codzienności i zrobienia czegoś ciekawego i pożytecznego.  A 
przy okazji można się czegoś nauczyć i poznać nowych przyjaciół. Diana Rydzewska 
 
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY, DOMU… Na zaproszenie uczniów klasy IIa gościem na zajęciach był 
funkcjonariusz Straży Miejskiej w Ełku p. Mariusz Dremo. Tematyka spotkania obejmowała przypomnienie zasad 
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz utrwalenie wiadomości o rodzajach i znaczeniu znaków 
drogowych. Pogadanka oraz przygotowane materiały uświadomiły uczniom konieczność przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego, potrzebę noszenia elementów odblaskowych, utrwaliły znajomość numerów 
telefonów alarmowych. Wzorowy użytkownik ruchu drogowego powinien znać zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię:  

1. Zatrzymaj się przed przejściem. 
2. Spójrz w lewo. 
3. Spójrz w prawo. 
4. Spójrz jeszcze raz w lewo. 
5. Gdy nic nie jedzie, przejdź spokojnie na drugą stronę. 

Należy też pamiętać o telefonach alarmowych:  
997- Policja;  999- Pogotowie Ratunkowe;  998- Straż Pożarna;  986- Straż Miejska; 112- Europejski Numer 
Alarmowy. Bożena Merchelska 

 

PAŹDZIERNIK 2011 



PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW. 14 października 2011r. w obecności zaproszonych gości, grona 
pedagogicznego i rodziców wypowiedzieli te słowa uczniowie  klas pierwszych naszej szkoły. Ten doniosły 
moment na pewno długo zostanie w ich pamięci. Niezwykłe emocje udzieliły się wszystkim. I choć główni 
aktorzy byli na początku trochę stremowani, to jednak szybko na ich buziach pojawiły się uśmiechy.  Tradycyjnie 
po ślubowaniu wychowawcy klas i przedstawiciele rodziców podpisali Kontrakty Edukacyjne, a pierwszoklasiści 
zostali pasowani na uczniów wielkim ołówkiem i otrzymali pamiątkowe znaczki. Pani dyrektor Wanda 
Wojnowska oficjalnie przyjęła do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku 
niemal 100 pierwszoklasistów. 
Tegoroczna uroczystość przebiegała w scenerii pięknych Mazur, po których oprowadził pierwszaki 
niespodziewany gość. Duszek mazurskiej krainy opowiedział o swoim środowisku, pokazał jej piękno w 
wierszach i na zdjęciach. Przygotował też dla dzieci zadania. Uczniowie klas pierwszych wykazali się dojrzałością 
i gotowością do podjęcia nauki. Dowiedzieli się, że są najważniejsi w szkole, rozpoznali swoje panie po głosie, 
rozwiązali czytane przez rodziców zagadki, wspólnie zaśpiewali piosenkę. Każda klasa wylosowała też dla siebie 
literkę. Miłą niespodzianką były prezenty i słodki poczęstunek w salach.  
Wszystkim pierwszakom życzymy sukcesów w nauce, wspaniałych przyjaźni i wiele radości w szkolnych murach. 
K.Matys 
 
ARTYŚCI NA WARSZTATACH. Klasa 4b wybrała się do Szkoły Artystycznej, gdzie wzięła udział w warsztatach 
tanecznych oraz lepienia z gliny. W trakcie warsztatów tanecznych uczniowie uczyli się podstawowych ruchów 
oraz układów tanecznych do muzyki. Natomiast na zajęciach z lepienia z gliny uczniowie uczyli się z pozoru 
łatwej techniki. Najwięcej problemów sprawiało wygładzanie formy nożem, które przypominało smarowanie 
chleba masłem. Uczniowie odrysowywali podane formy, które przedstawiały symbole jesieni lub wymyślali 
własne wzory. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli okazję rozwijać swoją wyobraźnię oraz poznać interesujące 
formy spędzania wolnego czasu. Diana Rydzewska 

 
PIŁKARSKIE POTYCZKI. 6 października nasza szkoła uczestniczyła w Mistrzostwach Ełku Szkół Podstawowych w 
mini piłce nożnej chłopców. Zawody odbywały się w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego, a 
miejscem piłkarskich potyczek było boisko przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku. W rozgrywkach uczestniczyły 
wszystkie ełckie „podstawówki”, a uczniowie naszej szkoły uplasowali się w turnieju na 2 miejscu, co pozwoliło 
im zakwalifikować się do Mistrzostw Rejonu. Kilka dni później, tj. 17 października nasi chłopcy grali w zawodach 
rejonowych w Giżycku. W turnieju tym uczestniczyło 6 zespołów: SP 7 Giżycko, SP 6 Giżycko, SP Kowale Oleckie, 
SP 3 Olecko, SP 3 Ełk i nasza szkoła – SP 4 Ełk. Rywalizacja odbywała się w 2 grupach. Po dwa najlepsze zespoły 
awansowały do półfinałów, a następnie zwycięzcy półfinałów zmierzyli się o 1 miejsce, a przegrani o 3. Czas gry 
wynosił 2 x 10 minut. Nasi spisali się wspaniale! Wygrali oni swoją grupę, następnie zwyciężyli drużynę SP 6 
Giżycko z wynikiem 4 – 0 i dotarli do finału. Tutaj czekała już na nich drużyna z Kowal Oleckich. W 
regulaminowym czasie gry padł wynik 1 – 1 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Niestety 
nasza drużyna gorzej wykonywała „11” i na koniec turnieju zajęła 2 miejsce. Jednak zawodnicy wrócili z 
zawodów bardzo zadowoleni i szczęśliwi, gdyż dwa najlepsze zespoły zakwalifikowały się do Półfinałów 
Województwa.  
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera: Kaźmierczyk Dariusz, Makowski Damian, 
Bazydło Konrad, Choma Jakub, Koniecko Kacper, Mużyło Szymon, Maliszewski Krzysztof, Niewęgłowski Adam, 
Kwaczreliszwili Sebastian. Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy! 
 
BIBLIOLADA  2011.   W tegorocznej biblioladzie, która odbyła się z okazji obchodów Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych, uczestniczyli uczniowie klas piątych. W  konkursie międzyklasowym  
przypominającym formą  teleturniej „Familiadę”, klasa V a rywalizowała z klasą V b, natomiast klasa V c z klasą V 
d. Turniej składał się z dwóch rund.  Uczniowie wykazali się  wiedzą na temat książek, ich autorów oraz 
regulaminu biblioteki i zasad poszanowania książek. Były też pytania dotyczące  zawartości uczniowskich 
plecaków.  Pulę punktów uzyskanych podczas turnieju podwyższyły punkty uzyskane, za wykonane wcześniej 
plakaty reklamujące  czytanie i  bibliotekę.  Stanowiły one dekorację sali. Ostateczna punktacja przedstawia się 
następująco: 
 klasa V b - 484 punkty - I miejsce, 
 klasa V d – 474 punkty- II miejsce, 
 klasa V c – 203 punkty – III miejsce, 
 klasa V a – 188 punktów. 
 Zwycięskie klasy nagrodzono słodkim upominkiem. Alicja Wojsław 



 

LISTOPAD 2011 

STROFY O MAZURACH. Mazury, to kraina etnograficzno -historyczna przynależąca geograficznie do Pojezierza 
Mazurskiego. Została ukształtowana przez lodowiec 14 000 – 15 000 lat temu. Ma charakter pagórkowaty z 
dużą ilością lasów i wód. Bywa nazywana ”krainą bociana białego” lub „krainą tysiąca jezior” – jest niebywale 
urokliwa. W chwili obecnej ubiega się o tytuł jednego  z siedmiu nowych cudów natury. Z tej okazji 
zorganizowany został w naszej szkole konkurs recytatorski. Jego finał odbył się 2 listopada. Jury w składzie : 
Dyrektor Szkoły – Pani Wanda Wojnowska, Zastępca Dyrektora – Pani Barbara Dziuba i Kierownik Szkoły 
Artystycznej – Pani Aneta Zamojska oceniało uczestników, którzy przygotowali recytację utworów związanych 
tematycznie z naszą krainą. Poziom występujących finalistów był tak wysoki, że przyznano więcej nagród niż 
wcześniej zaplanowano.  
W grupie klas młodszych laury zdobyli: 
I miejsce: Julia Tydman I b 
II miejsce: Mateusz Staszek I b i Natalia Kulbacka III b  
III miejsce: Karol Kujawski I d i Wiktoria Głażewska  III c 
Osoby nagrodzone z klas starszych, to: 
I miejsce: Agata Zięba V c i Kinga Kozaczek – VI c  
III miejsce: - Zuzanna Drażba VI b 
Dodatkowo Karol Kujawski z I d i Weronika Drozd z V b otrzymali nagrody pozaregulaminowe w formie 
karnetów na zajęcia teatralne w Szkole Artystycznej. Konkurs zorganizowały Joanna Pabich i Beata 
Dzierżanowska. 
 
MÓJ PRZYJACIEL PIES. Dzieci ze Świetlicy „Przyjaciele” SP4 w Ełku wspólnie z nauczycielem pojechały do 
schroniska dla zwierząt, które się znajduje we wsi Ruska Wieś-12 km od Ełku. Schronisko powstało w 2010r. W 
trakcie wizyty zobaczyliśmy pieski ,które mają wybiegi na świeże powietrze  jak i te ,które przebywały w 
przystosowanych do tego kojcach. Teren jest zadbany i fachowo prowadzony. Pan kierownik był bardzo miły. 
Szkoda tylko, że schroniska są nadal potrzebne. Gdyby, każdy z tych piesków znalazł swój własny dom a ludzie 
nie traktowali zwierząt jak zabawki, tylko jak członków swoich rodzin, wszystkim żyłoby się o wiele lepiej. 
Cieszymy się bardzo że nasi uczniowie zaangażowali się w akcję „Zwierzęta też czują”, która będzie trwała przez 
cały rok. Wszystkie zebrane przedmioty i karma przydadzą się schronisku. Akcja ta też pokazuje, że jeśli jest 
potrzeba, żeby komuś pomóc to każdy z nas może coś zrobić. E.Kowara 
 
SPOTKANIE Z AUTOREM.  Dla wielu ludzi, dzieci i dorosłych, czytanie to przyjemność, hobby, pomysł na czas 
wolny czy nawet na życie. Książki przenoszą nas w inny świat i inny czas. Można je czytać i oglądać. Można się z 
nich uczyć i z nimi bawić. Uczniowie klasy 3 c wraz z wychowawczynią, panią Joanną Pabich, udali się do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej by o książkach rozmawiać. Okazją do tego był przyjazd pisarza – pana Marcina 
Pałasza. Autor ten specjalizuje się w pisaniu książek dla dzieci. Ich treść jest bardzo humorystyczna i pełna 
nietypowych postaci i zdarzeń. Bardzo pogodne było też spotkanie z pisarzem. Pan Marcin bardzo dowcipnie 
opowiadał o swojej pracy i zdarzeniach z życia, odpowiadał na nasze pytania, wpisał nam się do książek i 
pozował z nami do zdjęcia. J.Pabich 

 
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. DZIEŃ BEZ FUTRA. W szkole pojawiły się misie, miśki, misiaczki – znane i lubiane, 
te duże i te małe. Towarzyszyły nam podczas nauki i zabawy. Na powitanie tego dnia uczniowie klasy IIa śpiewali 
piosenki o misiach. Odbyła się akcja zbiórki misiów dzieciom, które dotąd takiego pluszaka nie posiadają. W 
koszu znalazły się różne maskotki, plecaki, torebka, poduszka - razem 164 rzeczy. Trafiły one do podopiecznych 
Fundacji ,,OTUlony w nadzieję…”, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku, Domu Dziecka w 
Ełku oraz Caritas Diecezji Ełckiej. 
W szkolnej bibliotece można było zobaczyć wystawę ,,MISIE I KSIĄŻKI – PRZYJACIELE DZIECI”, posłuchać 
misiowych lekturek czytanych przez dorosłych, a także wziąć udział w konkursach ,,Zagadki z misiowej 
szufladki”.Najmłodsi uczniowie uczyli się w świetlicy wierszy i piosenek o misiach, wykonywali prace plastyczne, 
brali udział w konkursach, bawili się w przebraniu na misiowym balu. 
Podczas spotkania klas 0-III uczniowie klasy IIId przedstawili historię o ,,STARYM ZIELONYM MISIU”. Wręczono 
również nagrody uczestnikom konkursu plastycznego ,,MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”. Spośród 105 zgłoszonych prac 
wyróżnienia otrzymali:  
Gabrysia Darmofał 0a, Wiktoria Roszkowska 0b, Nikodem Szmajda 0c, Nikolina Czupryńska 1b, Karolina 



Kuczyńska 1b, Aleksandra Mścichowska 2a, Jacek Bagiński 2a, Katarzyna Dowolnia 2c, Zuzanna Piotrowska 2c, 
Natalia Kulbacka 3b, Maja Begicz 3c, Agata Juszkiewicz 3c. 
Nagrodzono również Oliwię Kulesza kl.2c, Jacka Bagińskiego kl.2a, Natalię Uzdowską kl.2c za napisanie 
najpiękniejszych listów do Kubusia Puchatka, a także uczniów klasy IIa, którzy w turnieju klas drugich pokazali, 
że wiedzą najwięcej o bohaterze lektury A.A.Milne - Kubusiu Puchatku. 
W tym samym dniu obchodzony był DZIEŃ BEZ FUTRA – dzień, który miał uświadomić ludziom, by nie kupowali 
futer ze zwierząt. Plakaty przygotowane przez uczniów klas IV-VI przybliżały ideę tego problemu. Bożena 
Merchelska 
 
BAŁKAŃSKIE WSPOMNIENIA. W dniach od 7 do 13 listopada 2011 r. odbyliśmy wizytę partnerską w 
zaprzyjaźnionych placówkach edukacyjnych w Sofii i Trojan w Bułgarii. W wizycie uczestniczyło 5 nauczycieli z 
naszej szkoły. 
 Chociaż Sofię do Trojan dzieli niespełna 200 km, to drogę tę pokonywaliśmy ponad 4 godziny tak, jakbyśmy też 
przy okazji pokonywali inne granice. Bałkany, które przekraczaliśmy podróżując między naszymi partnerami, 
dzielą Bułgarię na dwie części. O podziale tym mówią zresztą sami Bułgarzy. Gospodarzami partnerskiej wizyty 
odbytej przez grupę nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku w ramach 
programu „Comenius-Partnerskie Projekty Szkół” były dwie placówki przedszkolne z miejscowości położonych 
po obu stronach pasma Bałkanów: Sofii i Trojan. 
Naszą wizytę rozpoczęliśmy w Sofii – stolicy kraju, której wciąż daleko do wielkomiejskiego blasku właściwego 
większości europejskich stolic. Za to na każdym kroku widać unijne inwestycje. Stolica jest placem budowy, na 
którym powstają nowe drogi i linie metra. Wystawy sklepowe często zastępują wyłączone w związku z tymi 
pracami uliczne latarnie i jako jedyne rozświetlają ulice po zmroku.  
Sofijskie przedszkole, które odwiedzamy jest darem bułgarskiego pisarza (twórca literatury dziecięcej). Stąd jego 
nazwa Sławieykowa Polana. W budynku śmiało mogącym pomieścić dwa razy więcej są cztery 
trzydziestoosobowe grupy dzieci. Pozazdrościć im można warunków. Wielkie (a nie tylko duże) pomieszczenia 
do spania, sala do zajęć, maluśkie sanitariaty i oddzielne szatnie z szafeczkami dla każdej z grup. Do tego duży 
plac zabaw z parkiem. Uwagę zwraca staranna aranżacja pomieszczeń. Widać, że ktoś ma koncepcję. Atmosfera 
przyjazna i pobudzająca wyobraźnię. Wyposażenie nowiutkie.  
Zanim jednak odwiedziliśmy zaprzyjaźnione przedszkole, nasi sofijscy partnerzy zaplanowali dla nas prezentację 
najstarszych zabytków. Z naszych obserwacji wynika, że mimo bogatej historii (z tureckim jarzmem w tle), nie 
zachowało się ich zbyt wiele. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wycieczki do podnóża Witoszy, gdzie znajduje się 
Cerkiew Bojańska. Obiekt wpisany został na listę UNESCO. Teren, na którym znajduje się niepozorna budowla to 
rozległy zaniedbany park z kilkusetletnią sekwoją. Kimś w rodzaju kustosza jest mężczyzna zachowujący się jak 
królowa z Alicji w Krainie Czarów, który po wprowadzeniu nas do pierwszej komnaty poprzedzającej 
pomieszczenie z freskami zabronił nam właściwie wszystkiego. „Nie dotykać”, „nie rozmawiać”, „nie robić zdjęć” 
i nieustająco powtarzał: "Ladies and gentelmens, silence please". Zanim pozwolił małej grupie wejść do drugiego 
pomieszczenia kilkadziesiąt razy powtórzył, że to miejsce najpiękniejsze w Bułgarii, jedyne w Europie, co tam ... 
na świecie. Aż nie wiadomo było czego oczekiwać. A wewnątrz niewielkiego pomieszczenia freski, które bez jego 
komentarza pewnie obejrzelibyśmy bez specjalnej uwagi. Obraz trzypoziomowy charakterystyczny dla sztuki 
sakralnej średniowiecza, ale... chyba rzeczywiście ci co je tworzyli wyprzedzali o dwa wieki epokę. Twarze 
prawdziwe nie płaskie i gładkie, postacie w ruchu i z perspektywą, twarze w różnych ujęciach, mnóstwo 
szczegółów (np. wzorzyste tkaniny ubrań)... itp. Ani Hagia Sofia, ani Sobór Aleksandra Newskiego nie przytłumiły 
już obrazu tej maleńkiej cerkwii.  
Jak pokazały nam późniejsze wizyty w placówkach, przywiązanie do tradycji i historii kraju jest w Bułgarach 
niesamowicie głębokie i wciąż żywe. Z pietyzmem pielęgnują ludowe tradycje. Do dzisiaj stanowią one aktualny 
element życia codziennego. Specjalnie dla nas przedszkolaki zaprezentowały tradycje związane z bułgarskim 
świętem „dziękczynienia” i tzw. „Babą Martą”. Okazuje się, że wszystkie miesiące w Bułgarii, za wyjątkiem 
marca, są rodzaju męskiego. Cały marzec natomiast (a nie tylko jeden dzień) jest świętem kobiet. Symbolem są 
czerwono białe kokardy, tasiemki, wstążki itp nawiązywane na gałązki. Czerwień oznacza witalność, zdrowie 
(krew) a biel mądrość, dostojeństwo (siwe włosy). Kobiety łączą w sobie te walory. Zdarzało się nam widzieć te 
tasiemki jeszcze w listopadzie na drzewach i krzewach. Ale o życiu w tradycji bardziej niż przedszkolne występy 
przekonały nas spędzane z bułgarskimi nauczycielkami wieczory. Już na pierwszą kolację dostarczono nam 
tradycyjne stroje, a tancerz z zespołu folklorystycznego uczył podstawowego kroku. Jak zaobserwowaliśmy 
podczas kolejnych wieczorów Bułgarzy masowo i chętnie bawią się w rytm muzyki ludowej. Nieliczni zaś tylko 
wstawali od stołów, kiedy z głośników wydobywały się raczej „światowe” standardy.   
Wizyta w przedszkolu po drugiej stronie Bałkanów przekonała nas, że udział w projekcie kultywującym tradycje 
nie jest przypadkowy. Dzieci powitały nas tradycyjnym plackiem i w strojach ludowych. A potem grupa 6-7-



latków zaprezentowała ponad godzinny  program artystyczny prezentując tradycje świąteczne związane z 
codziennym życiem i porami roku. Albo te dzieci wyjątkowo muzykalne, albo tak mają na co dzień. Oczywiście 
wszystkie przedszkolaki w strojach, z rekwizytami, wiersze, i piosenki, i układy taneczne. Następnego dnia 
dostaliśmy glinianą ceramikę, farby i kazano nam malować nasze ludowe wzory na naczyniach. Gdyby nie 
wirtualne wsparcie mógłby być problem. Przy okazji obserwowaliśmy dzieci. Muszą bardzo dużo robić prac 
ręcznych, bo wykonywały naczynia z gliny i całkiem sprawnie im to szło. Nasze chyba tak nie potrafią. Potem 
poszliśmy do 3-latków(!), które uczestniczą w etweeningu o tematyce: sztuka+matematyka. Zdobiły ramkę do 
cyferek: 1,2,3… . Potem były inne latki, które z łupiny po orzechu robiły żagielki z plasteliny i liści. Zauważyliśmy, 
że bułgarskie dzieci robią bardzo dużo prac ręcznych i dużo śpiewają. Nigdzie natomiast nie widzieliśmy literek! I 
tak chyba być powinno.  
Dopełnieniem wizyty były odwiedziny w Trojańskim Monastyrze w Oreshak i muzeum rękodzieła. Ta część 
Bułgarii znana jest z wyrobów ceramicznych. Nie mogło się zatem obyć bez wizyty w warsztacie garncarskim. 
Obserwacja czynności ręcznego malowania talerza potwierdza prawdziwość myśli: praktyka czyni mistrza. Stare 
wzory ceramiczne mieliśmy też możliwość obejrzeć w Narodowym Muzeum Sztuki i Rzemiosła, po którym 
oprowadziła nas młoda dyrektorka, jakże inna niż sofijski kustosz. Z cierpliwością opowiadała o zbiorach i 
wyczekiwała tłumaczenia tej opowieści na polski, rumuński, litewski, łotewski i turecki język.  
Nasi trojańscy przewodnicy przygotowali nam wizytę w kompleksie etnograficznym "Etara" w Grabowie, gdzie 
czas zatrzymał się wieki temu i jak przed laty wypieka się tam pieczywo, wytwarza drewniane zabawki i wypala 
naczynia a automatyczną pralkę zastępuje zmyślne spiętrzenie wody. Odwiedziliśmy też wcześniejszą stolicę 
Bułgarii w Vieliko Tyrnowo, zwanym też Miastem Carów. Do dzisiaj jest to ważny ośrodek administracyjny i 
kulturalny tej części Bułgarii, chociaż po  wcześniejszej świetności zostały tylko szczątki średniowiecznych 
murów na jednym ze wzgórz. 
Podróż do Bułgarii to kolejna (po Rumunii i Turcji) wizyta partnerska, jaką odbyliśmy w ramach projektu 
„Europejskie dzieci świętują”. Program finansowany ze środków UE zakłada współpracę i integrację z 
placówkami edukacyjnymi różnych państw tworzących Unię. Przyświeca mu idea „uczenia się przez całe życie”, 
która stała się symbolem programu.  
 
WIECZÓR WRÓŻB W BIBLIOTECE. Ileż dałabyś, żeby dowiedzieć się, który chłopak jest tobie przeznaczony… 
Jakże dobrze byłoby poznać, która z tych bliskich dziewcząt stanie się dla ciebie najbliższa… W andrzejki jak co 
roku próbujemy trochę dla zabawy, a trochę serio uchylić rąbka zasłony spowijającej przyszłość. W bibliotece 
szkolnej w piątek, 25 listopada bawiła się grupa 15 uczennic, łącznicy klasowi i uczestnicy kółek bibliotecznych. 
Dziewczęta mogły dowiedzieć się co je czeka w przyszłości, gdzie wyjadą na wakacje, poznały imię przyszłego 
męża. Dzięki wróżbie z butów dowiedziały się, która z nich pierwsza wyjdzie za mąż. Dużo emocji dostarczało 
lanie wosku i odgadywanie kształtu figur woskowych. Każda wróżba cieszyła i była powodem komentarzy 
uczestników. Ten miły wieczór niestety musiał się skończyć, ale już za rok znowu andrzejki. Ty też możesz na 
nich być. Alicja Wojsław 

 
 

GRUDZIEŃ 2011 

SIATKARZE NA START. Dnia 1 grudnia Ełk był gospodarzem Mistrzostw Rejonu SZS Trójek  Siatkarskich 
Dziewcząt i Chłopców (klasy V). Zawody rozegrano w hali miejskiej na Barankach. W każdej kategorii wystąpiły 
po cztery zespoły, które rywalizowały systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Większość 
spotkań było bardzo wyrównanych i emocjonujących. Ostateczna kolejność rywalizujących drużyn przedstawia 
się następująco: 

Dziewczęta     Chłopcy 

1. SP 4 Ełk    1. SP 4 Ełk 
2. SP 4 Giżycko   2. SP 4 Giżycko 
3. SP 7 Ełk    3. SP 9 Ełk 
4. SP 1 Olecko   4. SP 1 Olecko 

Do dalszych gier, czyli Półfinałów Mistrzostw Województwa awansowały po dwa najlepsze zespoły w każdej 
kategorii. Gratulujemy zawodniczkom i zawodnikom z ełckiej „czwórki” awansu oraz kolejnego potwierdzenia 
właściwej pracy sportowej, która ma miejsce w tej szkole. MM 



TYLE PIĘKNYCH SNÓW.  Bajki i baśnie towarzyszą nam od najmłodszych lat. Lubimy ich słuchać, czytać je i 
oglądać. Te najpiękniejsze , filmowe zawdzięczamy wytwórni Walta Disneya. Postaci z filmów tego twórcy były 
bohaterami koncertu pod tytułem „Tyle pięknych snów”, który grany był tylko jednego dnia w Sali Kongresowej 
w Warszawie. Wśród 3000 widzów było też 35 uczniów z klas III i IV naszej szkoły. Na zawieszonym na scenie 
wielkim ekranie prezentowane były fragmenty najpiękniejszych filmów. O przygodach i uczuciach bohaterów 
śpiewali Natalia Kukulska, Łukasz Dziedzic i inni artyści, którym towarzyszyła 120 – osobowa orkiestra 
symfoniczna i chór Uniwersytetu Warszawskiego. Piękno Sali Kongresowej i koncert wywołały u dzieci 
niebywały zachwyt i na pewno na długo zostaną im w pamięci. Joanna Pabich 

WOJEWÓDZKI RANKING SPORTOWY. Podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 
organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy zaprezentowano wyniki rankingu szkół województwa 
warmińsko-mazurskiego. W rywalizacji rejestrowano osiągnięcia sportowe 215 szkół podstawowych. Nasza 
szkoła zakwalifikowana została na 7 pozycji. To dla nas duże wyróżnienie i obraz zaangażowania nauczycieli 
wychowania fizycznego w popularyzowanie aktywności fizycznej i rozwój sportowych talentów naszych 
uczniów. To także sukces naszych uczniów, którzy często pokonując własne słabości sięgają po sportowe laury. 
W gronie wyróżnionych obok naszej szkoły znalazło się także Gimnazjum nr 4 w Ełku, które zajęło 7 pozycję w 
grupie szkół gimnazjalnych. Wynik sportowy naszej szkoły wpłynął na sklasyfikowanie naszego miasta na 6 
miejscu wśród gmin miejskich. WW 
 
X KAMPANIA ,,PRZEMOCY STOP. NIE ZAMYKAJ OCZU.” Tegoroczna Kampania przebiegała pod wspólnym 
tytułem ,,Okno dialogu- komunikacja interpersonalna”. Uczniowie klas I-VI pracowali wokół  tematów: kultura 
mówienia i słuchania, prawo do wyrażania własnego zdania, język jakim się posługujemy w rozmowie. Swoje 
refleksje, hasła, złote myśli dotyczące tych tematów uczniowie prezentowali innym klasom podczas wspólnych 
działań. Plakaty wykonane przez poszczególne klasy stanowiły swego rodzaju klucz do burzenia ,,muru 
nieporozumień'”, który przesłonił  okno dialogu. 

W tym roku Kampania ,,Przemocy stop. Nie zamykaj oczu. miała również swoją drugą odsłonę. Po południu 
odbyło się spotkanie rodziców, przedstawicieli klas i nauczycieli, którzy mieli okazję dowiedzieć się jakie 
działania uczniowie podejmują w ramach kampanii, zobaczyć wystawę plakatów z tegorocznej kampanii, 
zapoznać się z wynikami przeprowadzonych w szkole badań ankietowych dotyczących agresji i przemocy w 
szkole oraz wysłuchać prezentacji ,,Agresja wśród dzieci”, którą przedstawiły panie Ewa Ossowska- psycholog 
oraz Marta Czuper- pedagog, pracownice Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ełku. Beata Chmielewska 

JESTEŚMY W CZOŁÓWCE WOJEWÓDZTWA. Nasza Szkoła rywalizowała w Mistrzostwach Województwa 
Warmińsko Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Pływaniu. W bieżącym roku reprezentowani byliśmy 
przez drużynę dziewcząt. Paulina Kosakowska, Natalia Giełazis, Klaudia Dawidowicz, Julia Głowacka, Sara 
Leończuk, Martyna Lewczuk, Gabriela Arciszewska, Magdalena Daniszewska, Magdalena Bagińska(zawodniczka 
rezerwowa) . Wśród szkół  w tej kategorii  wypadliśmy bardzo dobrze zajmując III miejsce. Wyścigi zostały 
rozegrane w konkurencjach indywidualnych na 50m stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i 
dowolnym, oraz sztafecie.  Oto nasze wyniki. 
Wyniki  drużynowe w kategorii dziewcząt  
I  Szkoła Podstawowa nr  10 Olsztyn 
II Szkoła Podstawowa nr 2 Olsztyn 
III Szkoła Podstawowa nr 4 Ełk 
Wyniki sztafet 8 x 25 m stylem dowolnym 
I  Szkoła Podstawowa nr  10 Olsztyn 
II Szkoła Podstawowa nr 1 Pisz 
III Szkoła Podstawowa nr 4 Ełk 
 Skład sztafety dziewczat: Martyna Lewczuk, Magdalena Daniszewska, Sara Leończuk, Głowacka Julia, 
Arciszewska Gabriela, Kosakowska Paulina, Klaudia Dawidowicz, Giełazis Natalia.  
Wyniki indywidualne najlepszych zawodników 
- 50 m st grzbietowy : Martyna Lewczuk -I m, Natalia Giełazis- VIII m 
50m st klasycznym: Magdalena Daniszewska-IV m, Julia Głowacka VII m 
50 m st motylkowym:  Sara Leończuk -III m, Paulina Kosakowska- XI m  
50m st dowolnym: Gabriela Arciszewska - IV m, Klaudia Dawidowicz - VIII m 
Trener: Robert Redlin 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA. Magiczny czas świąt skłonił zachęcił uczniów do uczestnictwa w konkursie na „Opowieść 



wigilijną”. Konkurs miał na celu uwrażliwić uczniów, sprawić aby znaleźli czas na refleksję i dostrzeżenie tego, co 
jest naprawdę ważne. Dzieci wykazały się umiejętnością poprawnego redagowania opowiadania i 
kreatywnością w konstruowaniu wątku literackiego. Komisja w składzie: Izabela Kraszewska (biblioteka), Paulina 
Stankiewicz (język polski) i Anna 
Zdanewicz (biblioteka) dokonała oceny prac, jakie złożono na konkurs. Zwycięską opowieść, której autorką jest 
Kinga Kozaczek z klasy VIc, prezentujemy w załączniku.  
Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do udziału w następnym, tym razem walentynkowym 
konkursie. Anna Zdanewicz 

 
 

STYCZEŃ 2012 

"Jest taka noc, tylko jeden raz do roku, 
gdy we wszystkich sercach zawsze gości pokój. 
To noc wspomnień, chociaż cicha, rozśpiewana kolędami, 
w czasie której pusty talerz przypomina o tych, 
których nie ma już dziś między nami." 
W naszej szkole 22 grudnia odbyła się bożonarodzeniowa uroczystość. W czasie popularnych jasełek 
zaprezentowali się uczniowie, a widowisku nie brakowało pięknej oprawy muzycznej. 
W szkolnych murach rozbrzmiały kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów chóru naszej szkoły. Dzięki 
zaangażowaniu uczniów klasy 6c i 1a udało się stworzyć nastrój umacniający wiarę w Boże Narodzenie. 
Jasełka poświęcone zostały Świętej Rodzinie w stajence, którą odwiedzają kolejno pasterze, trzej królowie i 
najmłodsze dzieci. W pierwszej scenie Józef  wraz z Maryją poszukiwał noclegu u gospodarzy. Całość 
przeplatana była kolędami, pastorałkami     w wykonaniu chóru naszej szkoły pod przewodnictwem pana 
Tomasza Sulima. W pamięci widzów pozostała na pewno wykonana kolęda na skrzypcach i wiolonczeli  przez 
dziewczęta z klasy 6c Kingę Kozaczek i Olę Sarosiek oraz pastorałka śpiewana przez solistów.  Przedstawienie 
było piękne także ze względu na  scenografię i dekorację oraz stroje młodych aktorów. Uroczystość zakończona 
została życzeniami złożonymi przez panią dyrektor Wandę Wojnowską. 
Uczniowie zaprezentowali jasełka 18 grudnia także dla parafian Najświętszego Serca Jezusowego. Izabella 
Kraszewska 
 
SPOTKANIE  W  ŚWIECIE  KSIĄŻEK. W imprezie czytelniczej przygotowanej przez członków Klubu Asystentów 
Bibliotecznych, uczestniczyli uczniowie klas O. W rolę podróżnika, który przemierzył dużo kilometrów, odwiedził 
wiele zakątków na świecie, spotkał egzotyczne zwierzęta,  wcielił się Mateusz uczeń klasy IV d. Na spotkanie 
przywiózł maskotki zwierząt. Wybrani uczniowie losowali maskotki. Na ekranie ukazywało się zdjęcie zwierzęcia. 
Uczennice czytały wiersze i opowiadania o wybranym zwierzątku. Dzieci wysłuchały pięknych, wartościowych 
wierszyków Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej i Aleksandra Fredry. Po odczytaniu tekstów następowała 
rozmowa na temat usłyszanego utworu. Najmłodsi uczniowie mile i ciekawie spędzili  czas a wykonawcy 
nawiązali bliższy kontakt z młodszymi kolegami.  Udoskonalili też technikę głośnego czytania. Żegnając się z 
uczestnikami spotkania „podróżnik” przypomniał dzieciom, że zwierzęta są  naszymi przyjaciółmi. Wyjawił też, iż 
to  z książek poznał życie zwierząt a  podróże odbywał ale po literaturze. Dzięki tym spotkaniom dzieci mają 
okazję zapoznać się z księgozbiorem biblioteki. Zachęcane są  również do odwiedzania biblioteki z rodzicami. 
Alicja Wojsław 
 
PANI ŚMIECIARSKA PRZED SĄDEM!  Jako placówka ekologiczna stale dążymy do zwiększenia świadomości 
ekologicznej społeczności szkolnej, dlatego m.in. 12 stycznia w naszej szkole nastąpiło otwarcie kampanii o 
odpadach. Śmieci  są problemem, stykamy się z nimi wszędzie: w domach, zakładach pracy czy na ulicy. 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych może przyczynić się m.in. do tego, że zmniejszy się zużycie zasobów 
naturalnych Ziemi, poprzez powtórne wykorzystanie  papieru, puszek  aluminiowych, plastiku  czy 
kompostowanie  odpadów organicznych. Dualny system segregacji śmieci zostanie niebawem wprowadzony na 
terenie powiatu ełckiego i w okolicy. Niewielu ełczan wie, na czym on będzie polegał. Uczniowie klas III – VI 
naszej szkoły mieli okazję o tym usłyszeć podczas czwartkowych wystąpień. Uczniowie kl. 6c pod kierunkiem 
pani B. Dzierżanowskiej przygotowali przedstawienie „Sąd nad panią Śmieciarską”. Korytarz szkolny zamienił się 
w salę sądową, a uczniowie w pracowników sądu i świadków procesu. „Śmieciara” została oskarżona m.in. o: 
zaśmiecanie środowiska, marnotrawienie rzeczy, które można powtórnie wykorzystać, kupowanie 
dezodorantów z freonem i używanie foliowych, jednorazowych reklamówek. Obrońca (w tej  roli P. Cybulska ) 



próbował tłumaczyć  Oskarżoną niewiedzą ekologiczną i powoływał się na to, że wielu ludzi podobnie 
postępuje. Jednak zarówno Sędzia ( M. Lewczuk ), jak i Oskarżyciel ( w tej roli K. Kozaczek ) uznali, że niewiedza 
w tak ważnej sprawie nie może być dla nikogo usprawiedliwieniem. Wszyscy zebrani na sali sądowej usłyszeli 
wystąpienia pań specjalistek od ekologii: pani Noblistki (W. Kijewska )  i pani Segregator ( U. Guz ) na temat 
odpadów, dualnego sposobu ich segregacji, odpadów suchych i mokrych. Oskarżyciel powołał też na świadków 
sąsiadów pani Śmieciarskiej: panią Wścibinoskę, pana Detektywka i panią Genowefę Wystawną, którzy 
potwierdzili winę Oskarżonej.  Kiedy Sąd udał się na naradę, widzowie obejrzeli prezentację multimedialną na 
temat odpadów i trzy scenki o tej tematyce. Z nich dowiedzieli się, co to są np. odpady niebezpieczne, 
wielkogabarytowe i co z nimi robić oraz jak będą wyglądać pojemniki na odpady suche  i mokre. Po wznowieniu 
procesu pani Śmieciarska usłyszała wyrok. Sąd okazał łaskawość i zamiast grzywny skazał Oskarżoną na pięć 
godzin prac społecznych na rzecz przyrody. 

Widzowie byli pod wrażeniem spektaklu szóstoklasistów i docenili aktorów nagradzając ich gromkimi 
brawami. Beata Dzierżanowska 
 

CZYTAJMY  KSIĄŻKI. „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Wisława 
Szymborska 

Łącznicy klasowi uczestniczyli w imprezie czytelniczej. Powodem spotkania był „strajk” postaci z książek. 
Bohaterowie lektur: Zenek z książki „Ten obcy”, Jagienka z „Krzyżaków”, Albus Dumbledore – profesor Harrego 
Pottera, Nel z „W pustyni i w puszczy” postanowili zbuntować się przeciwko dzieciom, które nie chciały czytać 
książek. Mała czytelniczka, miłośniczka literatury dla dzieci, która chciała wypożyczyć książki, spowodowała to, 
że postaci powróciły na karty książek. W rolach bohaterów książkowych wystąpili członkowie Klubu Asystentów 
Bibliotecznych. Swoje słowa kierowali do wszystkich obecnych ale przede wszystkim do tych, którzy nie lubią 
czytać, którzy nie odkryli jeszcze w sobie pasji czytania. Podczas spotkania podsumowano działalność naszej 
biblioteki. Zaprezentowano zebranym wyniki czytelnictwa uczniów w I trymestrze bieżącego roku szkolnego. 
Uczniów klasy II c wyróżniono dyplomem za wypożyczenie największej ilości książek. Karolinę Torbę kl. V d 
nagrodzono jako najaktywniejszą czytelniczkę. Słowa podziękowania skierowano do łączników klasowych, 
którzy z wielką ochotą włączają się w organizację pracy biblioteki. Wierzę, że udział dzieci w spotkaniu 
zaowocuje większym zainteresowaniem książką.    A.Wojsław 

 

LUTY 2012 

„GOOD THINKER, CZYLI CZŁOWIEK Z GŁOWĄ”. W pierwszym tygodniu ferii zimowych 24 uczniów naszej szkoły 
z klas 4 – 6 wzięło udział w warsztatach naukowo-kreatywnych, zorganizowanych przez SIS „Skrzydła”, 
a odbywających się na terenie szkoły. Warsztaty zostały dofinansowane przez Urząd Miasta Ełku. 
Panie Małgorzata Michoń i Joanna Pabich zaprojektowały i przeprowadziły szereg zajęć sprzyjających rozwojowi 
zdolności poznawczych i twórczych. Uczestnicy warsztatów zostali objęci treningiem twórczego i krytycznego 
myślenia.  W treningu wykorzystano elementy programu nauki myślenia CoRT opracowanego przez dr Edwarda 
de Bono oraz międzynarodowego programu  „Odyseja umysłu”. Zajęcia odbywały się w tzw. pracowniach, a 
wśród nich była m.in. „Pracownia sześciu kapeluszy”, „Pracownia twórczego budowania”, „Pracownia 
artystyczna”. Podczas zajęć dzieci poznały metodę sześciu myślowych kapeluszy, którą później z powodzeniem 
stosowały do rozwiązywania przykładowych problemów. Kreatywnością miały okazję się wykazać także, 
wykonując zadania „konstrukcyjne”. Zbudować most o jak największej wytrzymałości, jak najwyższą wieżę z 
płachty gazety, mając do dyspozycji jedynie nożyczki czy wieżę z klocków po przeanalizowaniu podanych 
założeń to było nie lada wyzwanie. I okazało się, że ważne są nie tylko pomysły, ale także wytrwałość w dążeniu 
do celu i doskonała współpraca w grupie.  Dopełnieniem powyższych zajęć były zajęcia artystyczne. Tańce w 
kręgu przy muzyce różnych narodów, rzeźbienie w glinie czy składanie papieru techniką origami to nie tylko 
pole do rozwoju wyobraźni, ale także możliwość integracji uczestników. Zajęcia integrujące  stanowiły ważny 
element warsztatów. Rozpoczynały każdy dzień „ćwiczeniami na dzień dobry” –  najbardziej ulubione przez 
dzieci to te z chustą KLANZA. Z pewnością zajęcia te przyczyniły się do powstania bardzo dobrych relacji między 
uczestnikami. Można było je zaobserwować na co dzień podczas pracy w zespole, ale także podczas wspólnych 
wyjść do kręgielni, czy na lodowisko miejskie.  Najlepszym podsumowaniem zimowych warsztatów będą 
wypowiedzi uczestników: „Być kreatywnym, to znaczy: znaleźć jakieś wyjście nawet w trudnej sytuacji; dużo 
pomyśleć, zanim się coś zrobi; być pomysłowym i kolorowym; dążyć do celu; mieć dużo pomysłów przez długi 
czas.” (MM) 



 
„ŻYJ ZDROWO I WESOŁO”.  W naszej szkole w dniach 23-27.01.2012r. odbyły się ferie zimowe. W zimowisku 
brało udział 45 dzieci z klas z I-IV. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w  godzinach 9.00- 
14.00. Pierwszego dnia wszystkie dzieci zostały serdecznie powitane na zimowisku  . Uczestnicy zostali  
podzieleni  na 3 grupy – każda grupa wspólnie z wychowawcą przygotowała - okrzyk, nazwę grupy, piosenkę i 
portret swojej pani wychowawczyni. Grupa I pani Anny Roszkowskiej nazywała się „Pingwinki”, grupa II pani 
Grażyny Krasińskiej  „Jagódki” i  grupa III pani Ewy Kowara „Przyjaciele”. Następnie   wspólne  z dziećmi 
udaliśmy się  ECK- tam odbyło się spotkanie  z instruktorami: od projektu strojów do przedstawień , plastyki 
oraz zwiedziliśmy całe ECK. Dzieci miały okazję przebrać się w różne stroje. Każda grupa wraz z wychowawcą 
wykonała pracę plastyczną na dużym arkuszu papieru. Na zakończenie spotkania każde dziecko  otrzymało 
płytkę z muzyką  „Dzwięki  Ełku”, która została wydana 2011 roku. Dzieciom najbardziej spodobała się piosenka 
pt.”Ełk moje miasto”. Odbyło się również spotkanie z pielęgniarką . Rozmowa na temat ”Bezpiecznie bawimy 
się”. Żeby żyć zdrowo nie  zabrakło zabaw na śniegu. We wtorek grupa I  udała się na basen . Grupa II- III 
wspólne gry i zabawy sportowe na sali gimnastycznej .Następnie odbyła  się prezentacja grup. Grupy brały 
udział w konkursie plastycznym -„Zima jest piękna” oraz w  konkursie piosenki i tańca. Odbyły się rozgrywki 
grupowe w chińczyka i  warcaby „Mistrz chińczyka i warcabów”. Wspólne zabawy na śniegu. Następnego dnia 
wspólne zabawy na  sali gimnastycznej : dzieci skakały przez skakankę, grały w piłkę , bawiły się  hula hop. Odbył 
się wspólny wyjazd taborem konnym do Szelig .Tam czekało na nas ognisko przy ,którym dzieci piekły kiełbaskę, 
chlebek  i śpiewały piosenki. Niezapomniane zabawy na śniegu - lepienie bałwanów, budowanie igloo. 
Niesamowite przeżycie dla każdego dziecka to było siedzenie na koniu. Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do 
szkoły. W czwartek odbyły się  rozgrywki grupowe: toczenie piłki, biegi, współzawodnictwo grup na torze 
przeszkód- wyścigi. Wspólne wyjście do kina  do ECK na film pt.: „MUPPETY” ”.  Konkurs rysunkowy pt.” 
Widokówka z zimowiska 2012 r. Zabawy na śniegu. W ostatni dzień zimowiska  w piątek grupa II i III udała się na  
basen. Grupa I przygotowała się   do balu  karnawałowego oraz zabawy na sali gimnastycznej. Następnie odbył 
się  bal karnawałowy, konkurs na  najciekawszą  prezentację stroju, zabawa przy muzyce i konkursy z 
nagrodami. Odwiedził nas pan policjant. Na zakończenie zimowiska wszyscy udaliśmy się do restauracji Dos 
Patos na deserek. Po powrocie każde dziecko otrzymało  upominek, płytkę ze zdjęciami z zimowiska . Ewa 
Kowara 

 
NAJMŁODSI SIATKARZE ODNOSZĄ SUKCESY. 15 lutego Giżycko gościło najlepsze zespoły w ramach Mistrzostw 
Rejonu Szkolnego Związku Sportowego „2” siatkarskich dziewcząt i chłopców. Jest to kategoria przeznaczona 
dla klas IV. Piłka siatkowa to mocna strona naszego szkolnego sportu. Tym razem jednak w zawodach 
reprezentowali nas uczniowie, którzy od niedawna uprawiają tę dyscyplinę. Tym bardziej cieszy nas ich sukces. 
Zawody były rozgrywane „systemem każdy z każdym”.  W każdej kategorii startowały po 4 zespoły. W kategorii 
dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki SP 4 Ełk, przed SP 9 Ełk, SP 7 Giżycko i SP 4 Giżycko. Natomiast w 
kategorii chłopców zwyciężyli zawodnicy SP 3 Gołdap, przed SP 4 Ełk, SP 3 Giżycko i SP 4 Giżycko. Po dwa 
najlepsze zespoły uzyskały awans do Półfinałów Mistrzostw Województwa. Gratulujemy dziewczętom z 
„Dziewiątki” oraz dziewczętom i chłopcom z „Czwórki” a także trenerom drużyn. Marian Malewski 

V POTYCZKI ORTOGRAFICZNE.Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie klas IV-VI kolejny raz 
zmierzyli się z ortografią  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Wśród siedemdziesięciu uczestników z różnych 
ełckich szkół podstawowych – trzydziestu dwóch uczęszcza do naszej szkoły. Celem konkursu było rozbudzanie 
czujności ortograficznej i motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się 
językiem polskim.  W  tekście dyktanda, trudność mogły sprawić   wyrazy: „w nastroju melancholii, bohomazy, 
chaotyczny, hiacynt, żonkile” i  oczywiście interpunkcja. Jesteśmy dumni z osób, które reprezentowały naszą szkołę. 
Najlepszym znawcą zasad ortograficznych,  zajmując kolejny raz  I miejsce, okazał się  Igor Przekop uczeń klasy V 
b.  Aleksandra Wiśniewska kl. IVc otrzymała wyróżnienie w kategorii klas czwartych. Uczniowie ci zostali 
nagrodzeni a  pozostali  wyróżnieni  dyplomami. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i życzymy wytrwałości 
w dalszej podróży po „wzburzonym morzu” ortografii. A.Wojsław 

„Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, 
kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela”  

 
 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA. 16 lutego 2012 miała miejsce  „Dziwna przygoda w bibliotece”, którą 
przygotowali  pierwszoklasistom uczniowie starszych klas naszej szkoły. Przedstawili  oni inscenizację mającą na 



celu nauczyć dzieci właściwego obchodzenia się z książką. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spektaklu, 
pomagali bohaterom książek powrócić do swoich bajek oraz odgadywali tytuły książek słuchając wybranych 
fragmentów. Pierwszaki dowiedziały się, jak nie należy obchodzić się z książkami i przyrzekły, składając Akt 
Przyrzeczenia, że zostaną Przyjaciółmi Książek i będą pamiętać o ich poszanowaniu. W nagrodę zostali 
uroczyście  pasowani na czytelnika  „Rycerza Książki”, którego to aktu dokonała Pani Dyrektor Zaczarowaną 
Kredką. Na zakończenie  wręczono wychowawcom pamiątkowe dyplomy  dla całej klasy, a każdemu uczniowi  
imienne identyfikatory czytelnika i zakładki do książki. Anna Zdanewicz 
 

SIATKARSKIE PÓŁFINAŁY. 29 lutego Pasym gościł najlepsze zespoły w ramach Półfinałów Mistrzostw 
Województwa Szkolnego Związku Sportowego „3” siatkarskich dziewcząt i chłopców. Jest to kategoria 
przeznaczona dla klas V. Zawody były rozgrywane „systemem każdy z każdym”. W każdej kategorii startowały 
po 4 zespoły. W kategorii dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki SP 4 Giżycko, przed SP 1 Pisz, SP 4 Ełk i SP 
Pasym. Natomiast w kategorii chłopców zwyciężyli zawodnicy SP Pasym, przed SP 4 Ełk, SP 4 Giżycko i SP 3 
Szczytno. Dziewczęta z ełckiej Czwórki zostały sklasyfikowane na 7 miejscu w województwie (na kilkadziesiąt 
startujących drużyn), z kolei chłopcy znaleźli się w finale mistrzostw województwa i będą walczyć o medale. 
Gratulujemy. (M.Malewski) 

 

 

MARZEC 2012 

CZAS KONKURSÓW. Podsumowano wyniki konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Z roku na rok wzrasta poziom wymagań stawianych przed 
najzdolniejszymi, ale i najbardziej pracowitymi uczniami. Dowodzi tego coraz krótsza lista uczniów, którzy 
kończą konkursowe zmagania z tytułem laureata lub finalisty. Mamy powody do radości i satysfakcji. 
Gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy wspólnie osiągnęli sukces: 

 Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego:  
Igor Przekop kl. 5b (nauczycielka: P.Stankiewicz), Aleksandra Żukowska 6c, Kinga Kozaczek kl. 6c (nauczycielka: 
B.Dzierżanowska). 

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego: 
 Laureatki: Ewa Sokal 6c (nauczycielka: E.Paszkowska),  Gabriela Steer -  5d (nauczycielka: D.Rydzewska) 
Finaliści: Kinga Kozaczek -6c, Patrycja Cybulska -6c, Norbert Jaczyński -6c (nauczycielka: E.Paszkowska) 

 Wojewódzki Konkurs z Matematyki: 
Laureatka: Kinga Kozaczek kl. 6c (nauczycielka: E.Przybyłowska) 

 Wojewódzki Konkurs z Historii: 
Laureat: Maciej Pogorzelski 6b (nauczycielka: G.Wiśniewska) 

Gratulujemy! 
 
NASI W FINALE WOJEWÓDZTWA. 15 marca Szczytno gościło najlepsze zespoły w ramach Półfinałów Mistrzostw 
Województwa Szkolnego Związku Sportowego „2” siatkarskich dziewcząt i chłopców. Jest to kategoria 
przeznaczona dla klas IV. Zawody były rozgrywane „systemem każdy z każdym”. W każdej kategorii startowały 
po 4 zespoły. W kategorii dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki SP 4 Pisz, przed SP 6 Szczytno, SP 4 Ełk i 
SP 9 Ełk. Natomiast w kategorii chłopców zwyciężyli zawodnicy SP 3 Gołdap, przed SP 4 Ełk, SP Pasym i SP 6 
Szczytno. Po dwa najlepsze zespoły wywalczyły awans do Finałów  Mistrzostw Województwa Szkolnego Związku 
Sportowego. Gratulujemy chłopcom z Czwórki awansu i życzymy powodzenia. Opiekunem zespołu jest pan 
Paweł Konopka. Jest to kolejny sukces sportowy ełckiej Czwórki na poziomie województwa. Po 3 miejscu 
dziewcząt w pływaniu, kolejne trzy zespoły z tej szkoły awansowały do Finałów  Mistrzostw Województwa 
Szkolnego Związku Sportowego, tj. w piłce nożnej chłopców, „2” siatkarskich chłopców (klasa IV) i „3” 
siatkarskich chłopców (klasa V).M.Malewski 

„PRZEZ RÓŻOWĄ SZYBKĘ” 13.III.2012r.w Ełckim Domu Kultury w Ełku jak co roku odbył się konkurs recytatorski  
„Przez Różową Szybkę”. Naszą szkołę reprezentowała  Aleksandra Baranowska uczennica klas VI. Wystąpiła ona 
w kategorii wywiedzione ze słowa i recytowała wiersz Eulalii Marzec  pt.: „ O człowieku wiernym do śmierci” . 
Wiersz  poświęcony  był Januszowi Korczakowi.  Dzięki pięknej  interpretacji  uczennica  nasza otrzymała 



wyróżnienie i dnia 16.III.2012r wystąpiła na Gali Laureatów. Gratulujemy! E.Kowara 

 
ANGIELSKA WIOSNA. Klasy piąte powitały wiosnę turniejem klas. W tym roku turniej dotyczył segregacji 
odpadów i dawał możliwość wykazania się umiejętnościami w języku angielskim. Pierwszą wspólną konkurencją 
dla wszystkich klas IV- VI był spot reklamowy związany z promocją dualnej segregacji odpadów. Klasy wykazały 
się profesjonalizmem w tej dziedzinie, nie tylko pod względem pomysłów co do treści spotów, ale także samą 
techniczną stroną tworzenia filmu. Klasa V b zaprezentowała filmik z wieloma efektami, jakich nie powstydziłby 
się profesjonalista i uzyskała maksymalną ilość punktów. Potem uczniowie mieli zadania, w których musieli 
wykazać się znajomością  słownictwa związanego z odpadami, źródłami energii odnawialnych i nazwami 
elementów środowiska naturalnego. Do pomocy mogli posłużyć się również słownikami. Najbardziej 
pracochłonne zadanie nosiło tytuł „Harfa”. Była to krzyżówka w kształcie harfy z wpisanym na górze hasłem 
BIODIVERSITY. Uczniowie wyszukiwali nazwy elementów środowiska naturalnego zaczynające się kolejnymi 
literami tego hasła. Trudność stanowił fakt, że długość tych wyrazów zwiększała się jak struny harfy. Wszyscy 
poradzili sobie z zadaniem, chociaż niektórzy koniecznie chcieli umieszczać tu elementy środowiska 
stworzonego przez człowieka, a te nie należą do naturalnych. Zadania intelektualne przeplatane były zadaniami 
sportowymi. W rzutach i chwytach piłki zwycięzcą została klasa Va, natomiast w konkurencji  par, gdzie jeden 
uczeń naprowadzał drugiego (z zawiązanymi oczami) najsprawniej zadanie wykonała klasa Vd. Zwycięzcą 
tegorocznego turnieju została klasa Vc. Brawo ! E.Paszkowska 

INSTRUMENTY MAM, WIĘC SOBIE GRAM. Nadejście wiosny jest co roku niecierpliwie wyczekiwane przez 
wszystkich. Po zimowych, długich, sennych dniach chcemy cieszyć się odrodzonym życiem, ciepłymi 
promieniami słońca, coraz dłuższymi dniami. Jak co roku, dzieci z klas 0 – III muzycznie, tanecznie i śpiewająco 
przywitały wiosnę. Do popisów dołączyły akompaniament na różnorodnych instrumentach, bowiem 
tegorocznemu festiwalowi przyświecało hasło: INSTRUMENT MAM, WIĘC SOBIE GRAM. Dzieci bardzo pięknie 
prezentowały się podczas swoich występów. Pojawiły się kolorowe stroje z elementami charakterystycznymi dla 
witanej pory roku lub dopasowane do charakteru występu. Pojawiły się kwiaty, wstążki, stroiki, maski żab i 
bocianów, ubrania w kolorach jasnej zieleni i żółci, ciekawe rekwizyty. Widzowie mogli podziwiać wtórujące 
występom dzieci instrumenty: dzwonki, bębny i bębenki, tamburyna, trójkąty, grzechotki, tarki i tary. Okazało 
się, że doskonałymi instrumentami mogą być drewniane czy metalowe łyżki, pokrywki od garnków czy pęk 
kluczy. Często instrumenty wykonane były własnoręcznie przez dzieci. Wykonawców uczestniczących w 
Festiwalu Piosenki i Tańca oceniała komisja w składzie: p. dyrektor Barbara Dziuba, p. Alicja Wojsław – 
nauczyciel biblioteki, p. Wioletta Michalewicz – pedagog szkolny oraz p. Tomasz Sulima – nauczyciel muzyki i 
opiekun szkolnego chóru. Członkowie komisji oglądali i oceniali występy w dwóch grupach wiekowych: klasy 0 – 
I oraz II – III. Najciekawsze, zdaniem jurorów, wykonania zostały wyróżnione  dyplomami. Poziom festiwalu 
oceniony został przez jurorów jako bardzo wysoki. Na uwagę zasługuje obecność wielu rodziców i dziadków, 
którzy znaleźli chwilę, aby obejrzeć występy naszych najmłodszych uczniów. Festiwal przygotowały i prowadziły 
p. Joanna Kossakowska i p. Joanna Pabich.  

„LIZAK”. Konkurs klas VI – „LIZAK” odbył się dokładnie Pierwszego Dnia Kalendarzowej Wiosny, czyli 21 marca 
2012 r. W tym roku było 13 konkurencji. Tradycyjnie klasy szóste musiały wcześniej przygotować się do 
poszczególnych zadań odkrywających talenty naszych uczniów. Były to: spot reklamowy dotyczący racjonalnej 
gospodarki odpadami ( tu najlepsze okazały się klasy: VI C i VI D), ulotka informująca o  nowych metodach 
zagospodarowania odpadów w Ełku i okolicy   (wygrała klasa VI B), parada odpadów ( sukces należał też do klasy 
VI B), czy śmieciomoda (najlepsze wyniki uzyskały klasy VI B i VI C).  Maksymalną ilość punktów zdobyła klasa VI 
A za interpretację wiersza  Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Klasy zawzięcie rywalizowały ze sobą. Było mnóstwo 
emocji. Różnice w punktacjach były niewielkie i do końca nie wiadomo było jaki będzie finał. Najwięcej jednak 
punktów we wszystkich konkurencjach zdobyła klasa VI C. Zabawy dostarczyły nam konkurencje 
sprawnościowe, jak: transport dziecięcy, olbrzymia glista i podaj dalej. Zawody miały na celu wspólne działanie 
poszczególnych uczniów  klas. Uczyły porozumienia, cierpliwości i zaufania.  Ciekawe były też zagadnienia 
dotyczące szkoły. Należało znać stronę internetową naszej szkoły, imię i nazwisko patrona szkoły oraz imiona i  
nazwiska nowych pracowników szkoły. Najwięcej wiadomości na ten temat miała klasa VI A.   Tradycyjnie 
ostatnie punkty zdobywają swoim klasom wychowawcy. Ich zadaniem było wykonanie warkocza na 
najdłuższych włosach wychowanki. Przy aplauzie swoich uczniów nauczyciele starali się, jak tylko mogli 
najlepiej. Za zaangażowanie i wykonanie komisja przyznała po 5 punków każdemu wychowawcy. Konkurs 
„LIZAK” daje niesamowite możliwości w realizowaniu swoich pasji, talentów i możliwości. Jednocześnie łączy i 
integruje zespół klasowy. Spełnia również ważną rolę w relacji wychowawca a wychowankowie. Uczy 



pozytywnych zachowań w społeczeństwie a także rozszerza horyzonty myślowe uczestników. W tegorocznym 
konkursie za zaangażowanie należą się gratulacje  wszystkim klasom, jednak główną nagrodę - 100 LIZAKÓW 
otrzymała klasa VI C. Gratuluję! M.Russek 

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI. Uczniowie klas III włączyli się aktywnie w szkolną kampanię promującą 
dualny system gospodarki odpadami realizując ogólnopolski projekt „Moje miasto bez elektrośmieci”. 
Przystępując do projektu nauczycielki kl. III otrzymały materiały edukacyjne i odbyły z dziećmi cykl zajęć. Celem 
zajęć było kształtowanie przyjaznych środowisku postaw poprzez uświadomienie zagrożeń, jakie niesie dla 
środowiska zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Zdobytą wiedzę trzecioklasiści zaprezentowali w 
wybranej formie podczas Dnia Otwartego, jaki odbył się 28 marca w naszej szkole.  W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie, nauczyciele, rodzice i Panie Dyrektorki. W przygotowanych przedstawieniach, scenkach i piosenkach 
uczniowie przekazali swoją wiedzę zgromadzonym gościom.  Aktywnie włączono w działania rodziców, którzy 
stali się uczestnikami rysunkowych kalamburów i specjalnie na ten dzień zaprojektowanej gry planszowej. Akcję 
przygotowały Panie: J.Pabich, D.Kruszewska, K.Matys, A.Roszkowska.  

 
KODEKS MŁODEGO EKOLOGA. „Kodeks ekologa” stworzony został w ramach działań dotyczących „Zielonej 
Flagi”, o którą stara się nasza szkoła. Na początku uczniowie poszczególnych klas dzielili się na grupy, w których 
wypisywali mnóstwo zasad, których powinien przestrzegać młody ekolog. Następnie klasy wybierały do 
dziesięciu najważniejszych punktów i zamieszczały je na plakacie. Kiedy obok drzwi sal lekcyjnych zawisły 
klasowe kodeksy, zostało zwołane zebranie komitetu Zielonej Flagi. Członkowie komitetu wybrali najczęściej 
powtarzające się punkty i zdecydowali, że punkty w kodeksie mają się rymować. Przedstawicielki Samorządu 
Uczniowskiego wymyśliły dużo rymowanek, z których oczywiście wybrane zostały najlepsze. 
Gotowy Kodeks młodego ekologa można przeczytać na tablicy obok stołówki szkolnej i na stronie internetowej 
szkoły. 

Karolina Żylinska, 6c 
 
 
WIOSENNY SPACER ORNITOLOGICZNY. W sobotę 24 marca 2012 r. miłośnicy ptaków z naszej szkoły 
uczestniczyli w kolejnym  spotkaniu Klubu Miłośników Ptaków. Tym razem był to wiosenny spacer. Ełccy 
ornitolodzy zebrali się przy pomoście w ujściu rzeki Ełk do Jeziora Ełckiego o godzinie 8.00 rano. Tam można 
było zauważyć wiele ptaków związanych ze środowiskiem wodnym, ponieważ niedaleko brzegu jezioro pokryte 
było jeszcze taflą lodu. Granica wody z lodem stanowiła bardzo dobre miejsce do obserwacji wielu ptaków, 
które tam właśnie odpoczywały. Przez lunetę obserwować można było parę gągołów, nurogęsi, perkozów 
dwuczubych, perkozków, łabędzi niemych, wiele łysek i krzyżówek. Zainteresowanie wzbudził bardzo duży 
samiec krzyżówki, który prawdopodobnie jest spokrewniony z kaczką domową.  
Tę ciekawostkę oraz wiele innych na temat ptasich zwyczajów jak zwykle przekazał nam nasz ornitologiczny 
mistrz, pan Sławomir Michoń. Pod jego przewodnictwem cała grupa udała się  w okolice Centrum Edukacji 
Ekologicznej, gdzie idąc wzdłuż ptasiej ścieżki dydaktycznej  można było usłyszeć niesamowite odgłosy 
wydawane przez łyski. Następnie  trasa biegła wzdłuż ulicy Parkowej, gdzie odbywały się akrobacje sikorek 
modraszek i spacery kwiczołów, które były wdzięcznym obiektem do fotografowania przez młodych 
ornitologów. 
W trakcie spaceru do mostu kolejki wąskotorowej podziwiać można było szczygła, trznadla, gila, makolągwę, 
żurawia i wiele innych gatunków ptaków. Donośnie zaznaczały swoje terytorium śpiewaki i zięby a sroki 
zapamiętale budowały swoje gniazdo na szczycie młodej sosny. 
Pan Michoń szczegółowo zapisywał w swoich notatkach napotkane i usłyszane ptasie osobniki. Okazało się, że 
podczas całego spaceru zobaczyliśmy i usłyszeliśmy 33 gatunki ptaków. W trakcie takiego wypadu poznajemy 
również rośliny. Dowiedzieliśmy się np., że czerwone pędy krzewów należą do dereni, które zostały do nas 
przywiezione dawno temu z Rosji.  
Uczestnictwo w Klubie Miłośników Ptaków daje uczestnikom świetny kontakt z przyrodą, jej różnorodnością i 
pięknem. Jest to cudownie spędzony czas w sobotnie przedpołudnie. Małgorzata Russek 
 
WYPATRUJEMY PTASICH POSŁAŃCÓW WIOSNY. 21 marca 2012 roku ruszyła VI edycja międzynarodowej akcji 
obserwacyjnej - Spring Alive. Akcję tę w Polsce prowadzi Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. 
Sympatycy ptaków w 35 krajach rejestrują w międzynarodowej bazie danych Spring Alive swoje pierwsze 
tegoroczne obserwacje bociana białego, jaskółki dymówki, jerzyka, kukułki oraz żołny. Na podstawie uzyskanych 
danych tworzone są mapy przylotów ptaków w skali Europy oraz wybranych państw Azji i Afryki. Polska edycja 



akcji trwa do 31 maja 2012 roku. Do akcji tej włączyli się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Swoje spotkania z 
„posłańcami wiosny” spisują i umiejscawiają na stronie www.springalive.net. Autorzy najciekawszych opisów 
obserwacji nagradzani są przypinkami z wizerunkiem żołny. Do takich osób należą już uczniowie klasy IIa 
Dominika Kapla i Jacek Bagiński, którzy opublikowali swoje prace oraz zdjęcia bociana białego. Uczestnictwo w 
Spring Alive to również doskonały sposób na urozmaicenie prowadzonych zajęć z przyrody z wykorzystaniem 
materiałów edukacyjnych oferowanych zarejestrowanym nauczycielom. Bożena Merchelska 
 
OD NASIONKA DO ROŚLINKI. Uczniowie naszej szkoły wykonują doświadczenia pozwalające określić rodzaje 
gleby. Poznają kolejność prac podczas zakładania hodowli roślin. Zdobywają wiedzę o sposobie wysiewu nasion. 
Uczą się zapewniać najlepsze warunki do życia roślinom. Prowadzą systematyczne obserwacje założonych przez 
siebie hodowli, a  swoje spostrzeżenia zapisują w kartach obserwacji. Dokonują także pomiarów wzrostu 
zasadzonych roślin i pielęgnują je. Bożena Merchelska 

W XXI wieku nie wyobrażamy sobie życia bez komputera, telewizora czy telefonu. Producenci prześcigają się w 
udoskonalaniu sprzętu elektronicznego i elektrycznego, a my chętnie go wymieniamy. Co więc zrobić z 
niechcianym lub zużytym sprzętem? 
Uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. W. Szafera w Ełku w miesiącu marcu uczestniczyli w 
cyklu zajęć zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez 
elektrośmieci”, których celem było zasygnalizowanie uczniom i ich rodzinom zagrożeń, jakie dla środowiska 
stanowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).  
W trakcie zajęć uczniowie zliczali urządzenia, jakie znajdują się w ich domach, zastanawiali się, czy wszystkie są 
w pełni wykorzystywane i potrzebne. Sprawdzali, które zabawki na baterie już nie działają. Uświadomili sobie, 
że elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub na łono przyrody stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla 
środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ zawierają szkodliwe substancje, które przenikając do gleby i wody , 
zatruwają je. Dowiedzieli się, że wszystkie przedmioty, na których umieszczony jest znak przekreślonego 
kontenera na śmieci  powinny być oddane do Punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
W naszym mieście znajduje się on przy ulicy Suwalskiej 38 i jest czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 
od 14 00 do 18 00. Uczniowie dowiedzieli się również, że elektrośmieci zawierają wiele cennych metali, takich 
jak złoto, srebro czy miedź i w wyniku recyklingu mogą być ponownie wykorzystane. Wykonali plakaty 
ukazujące szkodliwość ZSEE i zachęcające do ich oddawania. Na zakończenie kampanii, 28 marca zorganizowano 
w szkole Dzień otwarty, w którym uczestniczyli uczniowie klas trzecich, ich wychowawczynie i rodzice oraz panie 
dyrektorki. Każda klasa zaprezentowała swoją wiedzę w oryginalny sposób. Uczniowie przedstawili scenki, 
wierszyki i piosenki z użyciem rekwizytów, przygotowanych w trakcie zajęć. W działania zaangażowano również 
rodziców, którzy razem z dziećmi mogli sprawdzić swoją wiedzę w rysunkowych kalamburach i  specjalnie na 
ten dzień zaprojektowanej grze planszowej.  
Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają w praktyce i we własnych domach będą 
podejmować działania sprzyjające ochronie środowiska. Być może zarażą tym sąsiadów i znajomych. Dzięki 
temu nasze miasto będzie czyste, a spacer po okolicznym lesie przyjemnością. Katarzyna Matys 
 

ZIELONY TYDZIEŃ W KOLORACH ZIEMI. Od 1996 r. tradycyjnie jeden z kwietniowych tygodni ma szczególny 
charakter dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Kalendarz 
działań rozbudowany jest wokół edukacyjnych obchodów Dni Patrona.  Działania te wyróżniają się korelacją 
podejmowanych z uczniami treści i ich ścisłym związkiem między światem nauki a codziennym życiem, 
powiązaniem czynności wykonywanych często automatycznie  każdego dnia z refleksją nad ich wpływem na 
środowisko.  Uczniowie częściej opuszczają swoje szkolne miejsca a klasa szkolna przenosi się w teren: do 
Centrum Edukacji Ekologicznej, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, na brzeg jeziora lub do lasu.  
Tradycyjną lekcję zastępuje wycieczka, doświadczenie, pomiar, debata. Zespół tworzą uczniowie dwóch a nawet 
czterech klas prowadzący wspólne działania w terenie lub na holu szkolnym.  
Najmłodsi uczniowie zdobywają tytuł „Przyjaciela Natury” poznając postać patrona szkoły-prof. Władysława 
Szafera i jego troski, które z wyboru stały się też naszymi.  Wtorkowe zajęcia rozpoczynają wspólnym 
spotkaniem, podczas którego wykonają plakat ilustrujący wybraną myśl Profesora. W kolejnych dniach będą 
zgłębiali istotę Natury, poznawali ekosystemy. Pomogą im w tym zabawy, w których poznają występujące w 
środowisku zależności (Plątanina życia, Mur zagrożeń dla bioróżnorodności).  Niespodzianką będzie spotkanie z 
leśnikiem-autorem książki „O kocie Feniksie, krasnalach i trzech czarodziejskich kamieniach opowieści kilka 
prawdziwych choć niewiarygodnych” , jakie przygotowała dla pierwszoklasistów szkolna biblioteka.  
Klasy drugie ustalą czym jest energia i jakie są jej źródła. To powinno stanowić podstawę rozumienia potrzeby 
oszczędzania wyczerpywanych źródeł energii i popularyzowania alternatywnych. Wiedza ta pozwoli ustalić, jakie 



działania mogą uczniowie wprowadzić do swoich domów i udzielić właściwej odpowiedzi na postawione w grze 
pytanie: „Jestem Eko czy Ego?” . Bezpośredni kontakt z alternatywnymi źródłami energii zapewnią zajęcia 
piątkowe w Centrum Edukacji Ekologicznej. 
„Gdzie z tym śmieciem?” ustalą trzecioklasiści. W tym celu zapoznają się z  dualnym systemem segregacji 
odpadów.  Przeprowadzą tygodniowe audyty w domach, aby ustalić odpowiedzi na pytanie „Co się w koszu 
mieści?” . Działania podsumują spotkaniem z innymi uczniami klas trzecich formułując „Dobre rady na odpady”.  
W klasach czwartych rozpatrywany będzie temat ilości odpadów oraz ich wpływ na glebę. Uczniowie zapoznani 
zostaną z ekologiczną zasadą „3xU” oraz dualnym systemem zbiórki odpadów. Wezmą udział w przedstawieniu 
o tematyce śmieciowej. Ich udziałem będzie również foto – zwiad w poszukiwaniu zaśmieconych miejsc. 
Zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie audytu na temat ilości wyrzuconych butelek szklanych oraz 
plastikowych  w ciągu tygodnia. Analizowany również będzie problem zbędnych opakowań. Zdobyte 
wiadomości uczniowie umieszczą na posterze jako praca plastyczna do konkursu Koło Natury, który odbędzie 
się na zakończenie działań. 
Uczniowie klas piątych będą prowadzić działania pod hasłem „Woda darem życia”. W podejmowaniu tej 
tematyki wpiera nas Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które w ramach obchodów 20-lecia istnienia 
umożliwiło wizyty edukacyjne w stacji uzdatniania wody i w oczyszczalni ścieków. Pracownicy PWiK 
przygotowali także propozycje różnych aktywności, dzięki czemu zajęcia organizowane w terenie są bardzo 
atrakcyjne. Ponadto uczniowie z rodzicami wypełnią kwestionariusz dotyczący ilości i rodzajów zużywanych 
detergentów w ciągu tygodnia w swoich domach. Wykonają też pracę plastyczną pod hasłem „Woda darem 
życia” , którą zilustrują swój udział w Kole Natury. Przedstawiciele klas V przygotowują też swoje wystąpienia na 
szkolną debatę, którą w tym roku organizujemy pod hasłem „Świat ratujemy, Zieloną Flagę otrzymać chcemy”. 
Zadaliśmy naszym uczniom temat: Jesteśmy ekologiczną szkołą. Czy aby na pewno? Do udziału w debacie 
zaprosiliśmy rodziców i gości spoza środowiska szkoły.  
Najstarsi uczniowie zajmować się będą  energią. Wśród poruszanych zagadnień pojawią się: energia odnawialna 
i nieodnawialna, energia jądrowa. Uczniowie uzupełnią kwestionariusz na temat ilości żarówek, świetlówek i 
baterii znajdujących się w ich domach oraz dowiedzą się jaki jest ich wpływ na środowisko. Wezmą udział w 
zajęciach edukacyjnych w CEE. Swoje zdobyte wiadomości umieszczą na  posterze jako prace plastyczną i 
przedstawią na konkursie Koło Natury klas VI.  
Tradycyjnie elementem obchodów Dni Patrona jest udział klas IV-VI w Wiosennej Akcji Sprzątania Warmii i 
Mazur. Na zakończenie spotykamy się  na szkolno-rodzinnym pikniku w sobotę, który tradycyjnie rozpocznie 
mecz finałowy piłki siatkowej szkolnej ligi rodziców. Odbędą się też uczniowskie spektakle, prezentacje i 
wystawy w tle działań rekreacyjnych planowanych na szkolnym boisku. Pozwoli to wyłonić tegoroczną 
zwycięską drużynę najbardziej usportowionego zespołu klasowego rodziców.  
JUBILEUSZ Z EDUKACJĄ W TLE. W kwietniu 2012 roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. 
Władysława Szafera w Ełku mogli uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu.  
Z okazji 20- lecia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku zostali zaproszeni do odbycia edukacyjnych 
wizyt w obiektach przedsiębiorstwa: stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Dzieciom zapewniono 
transport a na miejscu czekali już pracownicy przygotowani do przyjęcia grup. W stacji uzdatniania wody gościli 
uczniowie klas IV-VI, których Janusz Gałaszewski oprowadzał po nowoczesnym obiekcie objaśniając 
funkcjonowanie.  
Dzieci dowiedziały się, że woda którą piją pochodzi ze studni głębinowych. Jest ona napowietrzana a następnie 
oczyszczana z nadmiaru żelaza i manganu. W ostatnim etapie woda naświetlana jest promieniowaniem 
ultrafioletowym, które w 100% niszczy ewentualne bakterie.  
Młodsze dzieci odwiedziły oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, którą kieruje Dardziński. Uczniowie 
obejrzeli film przedstawiający historię powstania zakładu oraz zapoznali się z pracą oczyszczalni. Pracownicy 
zaprezentowali dzieciom sposoby oczyszczania ścieków, najważniejsze urządzenia i zasady ich funkcjonowania. 
Uczniowie mogli sami zaobserwować, jak zmieniają się ścieki po kolejnych etapach oczyszczania. Mieli też 
możliwość zadawania pytań, na które pracownicy zakładu chętnie odpowiadali.  
Pobyt w obiektach PWiK uatrakcyjniony został wodnymi zadaniami sprawnościowymi w formie klasowych 
rywalizacji, np. zadaniem klas było przeniesienie wody za pomocą kubeczka z jednego wiadra do drugiego na 
czas. Drużyny rywalizowały ze sobą zawzięcie. Na zakończenie wizyty wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali 
pamiątkowe upominki. Były to koszulki, czapki, długopisy i kubeczki. Z wycieczek do PWiK uczniowie wracali 
pełni wiedzy, wrażeń i we wspaniałych humorach.  
Połączenie tak święta firmy z działaniami edukacyjnymi okazał się doskonałym pomysłem, za co dziękujemy 
Panu Prezesowi Wojciechowi Jasakowi i wszystkim pracownikom, którzy zaangażowali się w organizację wizyt 
naszych uczniów. Jednocześnie składamy wyrazy uznania i gratulacje z okazji jubileuszu 20-lecia 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. M.Russek, M.Żmijewska 



 
BEZPIECZNI NA DRODZE. W dniu 17 kwietnia trzyosobowa drużyna z naszej szkoły w składzie: Jakub 
Mroczkowski kl. 6b, Piotr Kamiński kl.5b, Igor Przekop kl.5b, wzięła udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym 2012  na szczeblu miejsko/powiatowym. Eliminacje składały się z trzech części: testu, sprawdzianu z 

udzielania pierwszej pomocy, oraz jazda sprawnościowa po torze przeszkód. Nasi uczniowie pod opieką p. S. 
Krakowiaka kolejny raz podtrzymali pasmo sukcesu, który trwa nieprzerwanie od 2006r. I również w tym roku 
zajęli pierwsze miejsce na szczeblu miejskim oraz trzecie na szczeblu powiatowym. Dodatkowo Igor Przekop 
został uhonorowany nagrodą ufundowaną przez Kuratora woj. WM za osiągnięcie najlepszego wyniku z testu 
obejmującego przepisy ruchu drogowego.   S.Krakowiak 
 
ZIEMIA DLA LUDZI, LUDZIE DLA ZIEMI.  Zielony tydzień naszej szkoły rozpoczął się dla klas 5 i 6 od klasolady, 
konkursu wzorowanego na popularnej Familiadzie. Zagadnienia przygotowane na konkurs dotyczyły 
bioróżnorodności. Nauczyciele przygotowujący starali się, by pytania były dobrane odpowiednio do poziomu 
wiedzy uczniów. Klasy 4 bawiły się na klasoladzie we wtorek 17 kwietnia. Uczniowie byli punktowani  w 
kategoriach klas. Klasy miały dodatkowe zadanie, zilustrować hasło ekologiczne w formie plakatu. Po ocenie 
plakatów punktacja przedstawia się następująco: 
 KLASY IV 
I miejsce 4c – 530 punktów; II miejsce 4d – 387 punktów; III miejsce 4b – 273 punkty; IV miejsce 4a – 263 
punkty 
KLASY V 
I miejsce 5b – 496 punktów; II miejsce 5c – 473 punkty; III miejsce 5d – 216 punktów; IV miejsce 5a – 84 punkty 
KLASY VI 
I miejsce 6d – 358 punktów; II miejsce 6b – 336 punktów; III miejsce 6c – 212 punktów; IV miejsce 6a – 179 
punktów 

Alicja Wojsław, Izabella Kraszewska 
 
DEBATA UCZNIÓW KLAS V. „Ochrona przyrody, a zwłaszcza jej zasobów i sił naturalnych, zyskała tak bardzo na 
znaczeniu dla wszystkich ludzi na Ziemi, że stała się jednym z ważniejszych wykładników współczesnej kultury. 
Istnienie nienaruszonej przyrody, ochrona jej zabytków, jest dla człowieka problemem być, albo nie być” –
słowami  naszego patrona Władysława Szafera rozpoczęła się coroczna debata uczniów tym razem pod hasłem  
Świat ratujemy, „Zieloną Flagę” otrzymać możemy. Wystąpieniom przedstawicieli poszczególnych klas 
przysłuchiwało się około 100 uczniów. Zgodnie z tradycją zaproszono również gości z Urzędu Miasta, Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Swój głos wygłosił także przedstawiciel spółki Eko-Mazury oraz zaproszeni rodzice. 
Zgromadzeni mieli okazję po raz pierwszy wysłuchać opinii absolwenta naszej szkoły. Wszyscy zebrali się po to, 
by przedyskutować kwestię certyfikatu „Zielonej Flagi” nadawanego szkołom na całym świecie. Posłanki i 
posłowie próbowali odpowiedzieć  na pytanie czy nasza szkoła zasługuje na ten tytuł, jakie działania o 
charakterze ekologicznym podejmujemy, co robimy sami na co dzień, by być „eko”. Głoszący postulaty byli 
zgodni w swoich wypowiedziach - każde działanie ma sens.  Codziennie chcemy odwadniać, że  nie jesteśmy 
obojętni na problemy otaczającego nas środowiska. Ważne, aby zaczynać od siebie, zmieniając własne 
zachowanie. Jesteśmy świadomi swoich działań i tego, że ”nie chcemy odpoczywać w cieniu komina 
fabrycznego, ani zamiast powietrza wchłaniać spalin swoich samochodów”.   Ważne jest, co podkreślił jeden z 
rodziców, abyśmy byli w swoich działaniach konsekwentni. Postulaty skłoniły nas do wielu przemyśleń. 
Wierzymy w to, że wiele z nich zostanie spełnionych. Mamy nadzieję, że tytuł „Zielonej Flagi” będzie 
potwierdzeniem słuszności naszych działań. Paulina Stankiewicz 
 
DOBRE RADY NA ODPADY. Odbyło się rozstrzygnięcie ósmej edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego 
„Dobre rady na złe odpady”. Temat tegorocznego konkursu był bardzo bliski dzieciom i dotyczył świata 
zabawek. Pojawiły się więc lale, wózki i domki dla nich, roboty, samochody, kolejki, rakiety, samoloty, czołgi, 
misie, kotki, koniki na biegunach… wykonane z surowców wtórnych. Uczniowie klas 0 - 3 ełckich szkół 
podstawowych i sześciolatki z przedszkoli po raz kolejny wykazały się niezwykłą pomysłowością i wyobraźnią. 
Pokazały, że problem śmieci nie jest im obcy, że można je wykorzystać w twórczy sposób. Spośród 80 
zgłoszonych do konkursu prac nagrodzono 29, a 10 wyróżniono. Podczas uroczystego spotkania wręczono 
zwycięzcom dyplomy i nagrody, zakupione dzięki dofinansowaniu z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, 
które wspiera naszą inicjatywę od wielu lat. W holu szkoły można było podziwiać zwycięskie prace. 
Oto lista nagrodzonych. Klasy 0: I miejsce – Bartosz Wierpachowski i Olek Popowski MP Niezapominajka, Michał 
Biedrzycki SP5 
II miejsce – Dawid Lewkowicz i Gabriela Kowzon MP Mali Odkrywcy, Kamil Torończuk MP Słoneczna Ósemka, 



Filip Popowski MP Niezapominajka 
III miejsce – Wioletta Hinc MP i Żłobek Ekoludki, Natalia Gawronik SP 9, Natanie Kratiuk MP Niezapominajka 
Wyróżnienie – Patryk Kostyk MP Mali Odkrywcy, Kacper Wyrzykowski MP Niezapominajka, Jakub Pokorski MP 
Perełka, Aleksandra Waszkiewicz SP 4 
Klasy I: I miejsce – Olaf Pietraszek SP 9, Karolina Gdula SP 4 
II miejsce – Oliwer Uściłko SP 4, Patrycja Kiełczowska SP 9 
III miejsce – Sandra Gdula i Julia Berndt SP 4, Wyróżnienie – Natalia Bondarow SP 4 
Klasy II: I miejsce – Anna Kaczerewska SP 7, Emilia Romanowska SP 5, II miejsce – Kornelia Kiełczowska SP 9, 
Jakub Pogórski SP 7 
III miejsce – Piotr Arski SP 7, Mateusz Ruban SP 4 
Wyróżnienie – Patrycja Dmochowska SP 3, Piotr Danieluk SP 7, Kinga Czyżewska SP 9, Kacper Wiśniewski SP 4 
Klasy III: I miejsce – Katarzyna Kryspin SP 7, Konrad Kosiorek SP 5 
II miejsce – Wiktoria Doliwa i Rafał Steckiewicz SP 7, Zofia Steer SP 4 
III miejsce – Julia Senator i Kacper Hanula SP 7,  
Wyróżnienie – Michalina Dadura SP 5 
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie za rok! Katarzyna Matys, Eleonora Sadowska 
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SPOTKANIA Z MUZYKĄ. Nasza szkoła od lat współpracuje z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. 
Wynikiem tej współpracy są klasy muzyczne, które wspólnie tworzymy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi 
uczniowie mogą uczęszczać na naukę gry na instrumentach w godzinach przedpołudniowych. Staramy się też 
stworzyć okazje do prezentowania muzycznych uzdolnień podczas szkolnych przedsięwzięć i uroczystości.  
Podczas tegorocznych DNI OTWARTYCH ZPSM w Ełku dzieci z grupy 0 A i 0 B pod opieką pań: Teresy Fiedorczyk, 
Urszuli Gąsowskiej i Ewy Seweryn, wybrały się do Szkoły Muzycznej. Maluchy miały możliwość zwiedzania 
pomieszczeń placówki oraz wysłuchania koncertu w wykonaniu uczniów. Popisy młodych artystów były 
nagrodzone gromkimi brawami. Dzieci odwiedziły również wystawę instrumentów muzycznymi o których 
bardzo wiele opowiadała nauczycielka tutejszej szkoły. Nasi wychowankowie zostali zachęceni do rozpoczęcia 
przygody z grą na instrumentach muzycznych. Mamy nadzieję, że wśród odwiedzających znalazło się wielu 
przyszłych uczniów klasy muzycznej. T.Fiedorczyk 
 
TALENTY ORTOGRAFICZNE. Ortografia nie dla wszystkich uczniów kojarzy się z czymś przyjemnym. W wielu  
szkołach są jednak uczniowie, którzy są w tej dziedzinie utalentowani. U nas również.  Szkolny konkurs 
ortograficzny dla kl. IV – VI  odbył się 9 maja 2012 r. i miał na celu wyłonienie talentów ortograficznych.  
Uczestnicy konkursu pisali dyktando, w którym największe problemy przysporzyły im następujące wyrazy: 
mufka, minipłaszczyk, herod-baba, niby-przyjacióła, rzężący rzęch, Żegiestów. Uczniowie zgodnie przyznali, że 
konkurs był dość trudny. Zwycięzcami zostali: Aleksandra Żukowska (kl. 6c) i Igor Przekop (kl.5 b), którzy 
reprezentowali naszą szkołę na etapie miejskim. 25 maja w Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku odbył się miejski 
konkurs „Mistrz Ortografii 2012” i wtedy nasi reprezentanci ponownie udowodnili, że w tej dziedzinie są bardzo 
dobrzy.  Ola zajęła 2. miejsce w tychże zmaganiach ortograficznych, a Igor uplasował się na 3. miejscu.  W 
bieżącym roku szkolnym sukcesy w tej dziedzinie na szczeblu ogólnopolskim odnieśli: Rafał  Merchelski (kl. 4c), 
Zuzanna Wróbel (kl. 4c) oraz Agata Zięba (kl.5c), którzy zostali finalistami konkursu „Z ortografią na co dzień”. 
Musieli rywalizować z bardzo dobrymi uczniami z całej Polski, którzy zebrali się w Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie, by walczyć o miano najlepszych. Dyktando finałowe również nie należało do najłatwiejszych.  
Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym „ortograficznym orłom” i życzymy wielu sukcesów w kolejnych 
konkursach. B.Dzierżanowska 

 
tacysami@jakmy pl. 11 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku odbyło się uroczyste 
zakończenie działań realizowanych w ramach projektu tacysami@jakmy pl. Organizatorem spotkania byli 
pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku. Oni to od marca 2012 roku podjęli się prowadzenia 
działań związanych  z tolerancją wobec osób niepełnosprawnych. W gronie uczestników projektu znaleźli się 
uczniowie klasy IIa  z wychowawcą panią Bożeną Merchelską. Poprzez aktywny udział w warsztatach i 
konkursach dzieci miały okazję przekonać się jak wiele uprzedzeń, stereotypów i utrudnień czeka na osoby 
niepełnosprawne w domu, szkole, na ulicy…, uczyły się rozpoznawania, nazywania uczuć własnych i innych oraz 
tolerancji i empatii.W ramach Festiwalu Integracyjnego ,, NASZE TALENTY ” uczestnicy spotkania 
zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne tańcząc, śpiewając, recytując oraz grając na różnych 



instrumentach. Festiwal miał charakter konkursu. Jury występ uczniów klasy IIa nagrodziło III miejscem.Tego 
dnia odbyło się także wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego ,, MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY 
PRZYJACIEL .” Ku naszej radości nagrodzono wielu naszych uczniów. Jacek Bagiński zajął II miejsce. Wyróżnienia 
zaś otrzymali: Laura Stasiewicz,  Malwina Chojnowska,  Maria Sobota,  Manuela Guerra Samaniego. 
Gratulujemy! B.Merchelska 

KSIĄŻKA JEST DOBRA NA NUDĘ . Członkowie Klubu Asystentów Bibliotecznych przedstawili inscenizację 
zachęcającą uczniów do spędzania wolnego czasu z książką. Świetlica szkolna na ten czas zamieniła się w teatr. 
Nudzących się chłopców w domu odwiedziły  bajkowe postacie . Przez scenę przewinęły się: Karolcia, Plastuś, 
Kot w Butach, Pippi, Pinokio, Sindbad i wielu innych.  Chłopcy postanowili zmienić swoje nastawienie do książek  
i poprzez czytanie rozbudzać swoją ciekawość. Następnie omówiono czytelnictwo pierwszoklasistów. 
Najaktywniejszych czytelników nagrodzono słodyczami.  Spotkanie zakończono  literacką zgaduj-zgadulą, w  
której okazało się, że dzieci bardzo dobrze znają baśnie.  Impreza adresowana była do uczniów klas pierwszych. 
Myślę, że spotkanie udowodniło dzieciom, że książka jest dobra na nudę. A.Wojslaw 

MÓJ PRZYJACIEL PIES. Już po raz drugi dzieci ze Świetlicy „Przyjaciele” z naszej szkoły wspólnie z nauczycielem 
pojechały do schroniska dla zwierząt, które się znajduje we wsi Ruska Wieś12 km od Ełku. Obecnie w schronisku 
przebywają 224 pieski.  W trakcie wizyty zobaczyliśmy pieski, które mają wybiegi na świeże powietrze  jak i te 
,które przebywały  w przystosowanych do tego kojcach. Teren jest zadbany  i fachowo prowadzony. Pan 
kierownik był bardzo miły .  Szkoda tylko ,że schroniska są nadal potrzebne - gdyby , każde z tych piesków  
znalazł  swój własny dom , a w przyszłości ludzie nie traktowali zwierząt jak zabawki, tylko jak członków swoich 
rodzin wszystkim żyłoby się o wiele lepiej. Cieszymy się bardzo że nasi uczniowie zaangażowali się w akcję 
„Zwierzęta też czują”,  trwała ona przez cały rok. Dzieci przekazały na ręce pracowników schroniska zakupioną  
karmę  w ilości 26 kilogramów. Od administracji schroniska  dzieci dostały kolejny pamiątkowy dyplom- 
podziękowanie. Uczniowie zapewnili, że nie po raz ostatni wyciągnęli swoją pomocną dłoń w stronę zwierząt. 
Akcja ta też pokazuje ,że jeśli jest taka możliwość  żeby komuś pomóc to jest to możliwe za co serdecznie 
dziękujemy. E.Kowara 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA DWÓJEK CHŁOPCÓW. W Górowie Iławeckim odbyły się Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, czyli Mistrzostwa Województwa SZS Szkół Podstawowych w siatkarskich „dwójkach” chłopców. Do 
rywalizacji przystąpiło pięć ekip. Obowiązywał system każdy z każdy. Zdecydowanie najlepsi okazali się  
uczniowie miejscowej SP 2, którzy odnieśli komplet zwycięstw i w pełni zasłużenie odebrali złote medale. 
Srebrne krążki przypadły siatkarzom SP 3 z Gołdapi, a brązowe zawodnikom SP 3 Bartoszyce.  
Zespół SP 4 Ełk był blisko podium, gdyż zgromadził tyle samo punktów co Bartoszyce, przegrał jednak gorszym 
stosunkiem setów. Jest to pomimo  tego ścisła czołówka województwa, poza tym to czwarty finał ełckiej 
Czwórki w tym roku szkolnym(dwa siatkarskie chłopców, po jednym w pływaniu dziewcząt i piłce nożnej 
chłopców). Gratulujemy. 
Klasyfikacja końcowa 
1 SP 2 Górowo Iławeckie 4 8 8:2 
2 SP 3 Gołdap  4  7 7:5 
3 SP 3 Bartoszyce  4  5 5:7 
4 SP 4 Ełk  4  5 4:7 
5 SP Lechowo  4  5 4:7 
Skład zespołu SP 4 Ełk: Połubok Damian, Gabruś Marcin, Picewicz Jan, Erdmann Sebastian, Michałowski 
Mateusz, Jóźwiak Jakub, Wiecheć Mateusz, Spychalski Ernest. 
Trener: Konopka Paweł 
Wyjazd na finały województwa był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta, Szkoły i rodziców.  
M.Malewski 

 

TYDZIEŃ Z COMENIUSEM. Już od kilku lat obchodzimy w maju Święto Europy. Od pewnego czasu uczestniczymy 
też w obchodach Tygodnia Comeniusa – programu, który  jest związany z integracją Europy i w szkołach 
umożliwia wiele działań. Ponieważ zamykamy projekt Comeniusa, tegoroczny „tydzień” był podsumowaniem 
naszej międzynarodowej współpracy.  Klasy IV – VI losowały nazwę kraju partnerskiego, o którym miały zrobić 
poster. Wśród informacji, które powinny być zawarte na posterze, znalazły się : kalendarz świąt związanych z 
rodziną w poszczególnych krajach, np. Dzień Dziecka czy Dzień Matki, a także informacje, ciekawostki, atrakcje 
które podobają się dzieciom. Następnego dnia klasy przygotowały wystawy przedmiotów związanych z ich 
wylosowanymi krajami. Do tego celu mogły wypożyczyć materiały przywożone z wizyt roboczych projektu 



„European Children Celebrate” lub wyszukać samodzielnie czy zrobić samodzielnie cos związanego z tym 
krajem. Klasa VI d urządziła tradycyjne stoisko z tureckim kebabem i częstowała wszystkich chętnych tym 
przysmakiem. Klasa Vb przygotowała litewską sałatkę – Weronika częstowała chętnych swoim produktem z 
ogromnego pojemnika. Natomiast klasa VI b przygotowała łotewski deser żurawinowy. Tego dnia uczniowie 
uważnie przeglądali postery starając się zapamiętać ich treść, ponieważ następnego miał się odbyć konkurs 
wiedzy o krajach partnerskich. Pytania do konkursu były układane na podstawie informacji zgromadzonych 
przez uczniów na posterach. Wiele klas zdobyło podobną liczbę punktów. Zwycięzcą okazała się klasa Vd, która 
również przygotowała zabawę wylosowanego kraju i za to zdobyła dwa dodatkowe punkty, co definitywnie 
przeważyło szalę zwycięstwa.  Ewa Paszkowska 

 

DZIECI SWOIM MAMOM. 25  maja 2012 r. w grupie dzieci  0 „A” obchodziliśmy uroczyście Święto Matki.  Tego 
dnia dzieci zaprosiły swoje Mamy do szkoły. Pięknie deklamowały wiersze, śpiewały piosenki, jak też 
zaprezentowały kilka tańców. Następnie złożyły swoim Mamom życzenia, wręczyły laurki i zaprosiły je do 
odszukania  swoich podobizn na  portretach znajdujących się na tablicy klasowej.  W części następnej Mamy 
zostały zaproszone do wspólnego tańca „Rzeka”. Uroczystość przebiegła wesoło, przy słodkim poczęstunku i 
kawie /herbacie/. Mamy były bardzo uradowane, występy dzieci nagrodziły gromkimi brawami. U.Gąsowska 

 
FOX 2012. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX 2012 realizowany jest pod patronatem Instytutu 
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ideą konkursu - obecnie jest to jego XII edycja - 
jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego 
potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z 
zadanej lektury. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru. Już kolejny raz nasi uczniowie liczną 
grupą przystąpili do FOX 2012.  Cieszy nas bardzo, że stanowili też najliczniejszą grupę wśród tych, którzy 
ukończyli konkurs z sukcesem. Wynik bardzo dobry wywalczyli: Olga Wiśniewska, Gabriela Steer, Dominika 
Krassowska. Wynik dobry uzyskali: Emilia Pieśnikowska, Igor Przekop, Paweł Strykowski, Zofia Steer. Zwycięzcy 
oprócz dyplomów otrzymali nagrody I stopnia za wynik bardzo dobry: duże słowniki polsko-angielskie, 
angielsko-polskie wyd. Langenscheidt ze słownikiem na CD-ROMie i nagrody II stopnia za wynik dobry: słowniki 
Plus polsko-angielskie, angielsko-polskie wyd. Langenscheidt z rozmówkami. Ponadto uczniowie wykazali się 
znajomością realiów krajów anglojęzycznych, bystrością i spostrzegawczością w licznych krzyżówkach, 
diagramach, wyliczankach, W ocenie koordynatorki z MODN test był trudny a uzyskane wyniki  dobrze świadczą 
o umiejętnościach i wiedzy naszych uczniów.   

Gratulujemy! 
 
MALI MISJONARZE. 26 maja 2012r. w Warszawie odbył się IX Kongres Misyjny Dzieci. Wśród uczestników 
wielobarwnego święta nie zabrakło dzieci z Ełku z Parafii NSJ. Nasze „Ognisko misyjne”  pod przewodnictwem 
ks. Darka Zalewskiego, s. Ligii Krukowskiej i s. Ernesty Dec włączyło się we wspólne „budowanie MOSTu 
misyjnego z bł. Janem Pawłem II” zaznaczając swój udział przywiezionym szczebelkiem, który połączył 
wszystkich małych misjonarzy z dziećmi całego świata. Jak każdego roku, uczestnicy kongresu mieli przydzielone 
kontynenty dla swoich diecezji. Każde ognisko misyjne  swoim strojem i kolorem danego kontynentu starało się 
wspólnie chwalić Imię Pana. Nasza diecezja reprezentowała kontynent europejski, co widoczne było   w białym 
kolorze naszych strojów. A dodatkowo jeszcze ognisko z naszej parafii zapraszało wszystkich w przepiękny 
powiat ełcki, widoczny na koszulkach uczestników, oraz przygotowanym transparencie. Uczestnicy kongresu 
mogli spotkać wielu misjonarzy przybyłych na to święto z rożnych stron świata. Zapoznać się z sytuacją swoich 
rówieśników w odległych krajach misyjnych, włączyć się w wiele akcji pomocy najbardziej potrzebującym. Była 
możliwość dotknięcia i przymierzenia wielu eksponatów z Afryki, Ameryki czy Oceanii. A dla najbardziej 
odważnych  była okazja aby posmakować niektórych egzotycznych przysmaków (np. robaków). I niech żałują ci 
co wybrali z tej oferty tylko misyjną watę cukrową. Wielką atrakcja dla dzieci był bezpośredni kontakt z 
misjonarzami, poprzez akcję zbieranie podpisów –autografów do specjalnie przygotowanej książeczki uczestnika 
kongresu. Misyjną zabawę przez cały  czas uświetniały występy zespołów: Ala Dibari, Consolata i Promyczki 
Dobra. Punktem kulminacyjnym kongresu była Eucharystia pod przewodnictwem  biskupa Kazimierza 
Romaniuka. W czasie której modliliśmy się za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II, aby zapał misyjny nieustannie 
płonął w sercach wszystkich małych misjonarzy.  Wracaliśmy do domu uradowani i umocnieni do dalszej pracy 
misyjnej bo jak powiedziała sekretarz generalna Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pani Baptistine Jeanne 
Ralamboarison, która pochodzi z Madagaskaru. „ Robicie dużo, ale możecie zrobić jeszcze więcej – „Dzieło 



Dziecięctwa Misyjnego liczy na was”. Ufamy iż dzieci z „ełckiego ogniska misyjnego” spełnią pokładane w nich 
nadzieje. Udział w IX Krajowym Kongresie Misyjnym Dzieci stanowił część projektu „Budujemy most misyjny z 
Janem Pawłem II” , dofinansowywanego przez Powiat Ełcki. Kolejnym etapem projektu będzie udział w 
MISYJNYCH WAKACJACH Z BOGIEM W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH, na który SERDECZNIE ZAPRASZAMY! s. 
Ligia 
 

 

CZERWIEC 2012 

COMENIUSOWE SPOTKANIA W KOWNIE. Nasi uczniowie wybrali się na wycieczkę do Kowna do naszych 
partnerów w projekcie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół European Children Celebrate. Program wycieczki 
przewidywał wizytę w Przedszkolu Giliukas i w Szkole Podstawowej Azuolas, zwiedzanie Kowna i Trok, a także 
nocleg u rodzin w Kownie. Uczniowie w szkole podstawowej powitali nas w swoich ludowych strojach, 
przedstawili nam program artystyczny z tańcami i pieśniami ludowymi. My zaprezentowaliśmy film o naszej 
szkole i mieście, który wykonaliśmy na początku trwania projektu. Potem wybraliśmy się na boisko – chłopcy 
grali w piłkę nożną ze swymi litewskimi kolegami, a dziewczyny w dwa ognie. Po wspólnej zabawie zwiedzaliśmy 
szkołę. Szczególnie podobała się nam izba pamięci, gdzie gromadzone są pamiątki z dawnych lat. Około 15.00 
poszliśmy odwiedzić przedszkole Giliukas. Najstarsza grupa zaprezentowała nam taniec z piłką i grę w 
koszykówkę na trzy kosze. My też zagraliśmy w tę grę. Później nasze dziewczyny zorganizowały zabawy z chustą 
i z balonami. Wszyscy dobrze się bawili. Po słodkim poczęstunku poszliśmy pobawić się wspólnie w ogrodzie. 
O 17.00 nastąpił najbardziej ekscytujący nas punkt programu – zakwaterowanie u rodzin. Zamieszkaliśmy po 
dwie osoby u jednej rodziny. Nasi gospodarze bardzo się starali abyśmy się dobrze u nich czuli, zabierali nas na 
spacery po starówce Kowna, do kawiarni lub zamawiali nam do domu pizzę i lody. Bawiliśmy się świetnie. 
Przydała się znajomość języka angielskiego, ale też czasem porozumiewaliśmy się po polsku, a nawet na migi, 
gdy nie znaliśmy odpowiedniego słowa. 
Następnego dnia zwiedzaliśmy Kowno. Potem pojechaliśmy do zamku w Trokach. Obiad zjedliśmy w restauracji, 
gdzie mogliśmy spróbować prawdziwych karaimskich kibinów i napić się napoju kminowego. W czasie wolnym 
przechadzaliśmy się po stoiskach z pamiątkami. Każdy z nas kupił coś dla swoich rodziców.  E.Paszkowska 
 
BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY! Po raz kolejny włączyliśmy się do realizowanej przez UNICEF ogólnopolskiej 
kampanii edukacyjnej „Baw się i bądź bezpieczny!”. Celem projektu jest przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jak 
uchronić się przed wypadkami i dbać o własne bezpieczeństwo. W tym roku hasłem przewodnim kampanii był 
temat ,,Baw się i bądź bezpieczny”, który wyznaczył działania w szkolnym projekcie pn. „Bezpieczna szkoła”. 
Rozpoczęliśmy już 31 maja, gdy podczas jubileuszu świetlicy odbyły się zabawy z udziałem rodziców w trakcie, 
których sprawdzono znajomość zasad bezpieczeństwa. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach z udzielania 
pierwszej pomocy prowadzonych przez panią pielęgniarkę otrzymali certyfikaty „Młodego ratownika”.  Na 
lekcjach wspólnie z nauczycielami uczniowie wszystkich klas oglądali i omawiali slajdy prezentujące zagadnienia 
związane z zapobieganiem upadkom, bezpieczeństwem na drodze oraz prawem szkolnym. Uczniowie mieli 
także możliwość zaprezentowania na posterach swoich opinii na temat bezpieczeństwa w szkole przez poprzez 
kończenie zdania: „Moja szkoła jest bezpieczna, bo…” lub „Moja szkoła nie jest bezpieczna, bo…”. Na 
korytarzach zostały również wyeksponowane plakaty, jakie otrzymaliśmy z UNICEF, przedstawiające różne 
zagrożenia. Uczniowie klas szóstych redagowali listy do prezydenta Ełku na temat, „W jaki sposób nowe obiekty  
(boisko „Orlik” i plac zabaw „Radosnej szkoły”), wpłyną na poprawę bezpieczeństwa”. Listy zostały 
przedstawione na szkolnym korytarzu. A jeden z nich Karolina z VIc wręczyła panu prezydentowi podczas wizyty 
w Urzędzie Miasta. Podsumowaniem tygodnia była gra planszowa w trakcie, której dzieci odpowiadały na 
pytania, wykonywały zadania, lub zapoznawały się z ciekawymi informacjami. O ruchach na planszy decydował 
rzut kostką. Nad przebiegiem gry czuwały komisje w skład, których wchodzili: pani dyrektor Wanda Wojnowska, 
pani dyrektor Barbara Dziuba, pani Aneta Dubielewska wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku, pan 
Stanisław Zalewski – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, przedstawiciele Straży Miejskiej w Ełku, 
zaproszeni rodzice i pani Alicja Wojsław. W tym dniu odbyła się również ewakuacja budynku szkolnego, która 
przebiegła bardzo sprawnie. W ciągu 6 minut od ogłoszenia alarmu, wszyscy uczniowie opuścili budynek i 
zameldowali się wraz z nauczycielami na boisku. To bardzo dobry wynik, który potwierdza, że nasi uczniowie 
rozumieją, jak ważne w sytuacjach zagrożenia jest podporządkowanie się i zachowanie spokoju. Diana Bloduch 

 
ŚPIEWAJĄCE DZIECIAKI.  Dnia 30.05.2012 r. w Ełckim Centrum Kultury w Ełku odbył się  po raz  18  Konkurs  
Piosenki Dziecięcej  o „ Złotą  Nutkę”. „Złotą Nutkę” w kategorii : klas IV- VI otrzymał nasz zespół „Rewers” pod 



kierunkiem  pani Grażyny Krasińskiej. Zespół w składzie : Aleksandra Rejniak,  Aleksandra Godlewska , Maja 
Kajdanowska, Milena Sabasińska, Wiktoria Cwalina wykonał piosenkę z repertuaru Alicji Majewskiej pt.: „Na 
przekór wszystkim będę spać”.  Wyróżnienie w kategorii: klas I-III otrzymał zespół „Przyjaciele”, przygotowany 
przez panią Ewę Kowarę, który zaprezentował piosenkę pt. „Stary Doktor”. W składzie zespołu: Katarzyna 
Sztachelska, Bartek Bagiński, Martyna Grzesiuk, Zuzanna Piotrowska.   Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki. 
Gratulujemy! E.Kowara 

WIELKIE PRZYGODY W MAMUCIEJ DOLINIE.   6-go czerwca 2012 r. klasa VIB i VID wybrały się na wspólną 
wycieczkę do Mamuciej Doliny. Naszym środkiem transportu był autokar. Wyjazd spod szkoły był o godzinie 8.00  
a u celu byliśmy po 2 godzinach. Na miejscu oczekiwał na nas przewodnik (archeolog) – właściciel Mamuciej 
Doliny. Opowiedział nam o życiu pierwszych plemion ludzkich: ich codziennych problemach, zajęciach, 
narzędziach, budowlach i  sztuce przeżycia. Następnie nauczył nas  jak rozpalić ognisko przy użyciu drewnianych 
kołków i pokazał ząb mamuta, na którego kiedyś polowano. Później podzielił nas na dwa plemiona: „Wilków” 
oraz „Łosi” i każdy otrzymał pieczęć na swoim policzku informującą o przynależności do danej grupy. Wybrano 
również wodzów obu plemion. W trakcie pobytu doświadczaliśmy jeszcze wiele innych różnorodnych atrakcji. 
Oba plemiona podzielono dodatkowo na grupy. Pierwszym zadaniem jednej z grup były strzały z łuku do celu, a 
zadaniem drugiej grupy, było rozdrabnianie ziaren na mąkę do chleba i odkopywanie  wykopalisk. Później 
nastąpiła zamiana. Na koniec  przewodnik zorganizował konkurs łucznictwa i dwie najlepsze osoby z obu plemion 
walczyły o ząb wilka (naszyjnik).  Dla chętnych była wędrówka do lasu na bagna „Szlakiem bobra”. To była wielka 
wyprawa przez podmokły las!!! Na dzikim, grząskim szlaku musieliśmy przechodzić po konarach zwalonych 
drzew, przeskakiwać przez  strumyczki, pokonywać przeszkody w postaci licznych rozlewisk. Upadki w błoto były 
normą. Przy tym było wiele śmiechu i krzyku więc bobry, które tam żyły schowały się przed nami i nie widzieliśmy 
ich. Ta eskapada z dużą dawką wrażeń była fascynującym przeżyciem, którego się nie zapomina. Grupa, która 
zdecydowała się na wędrówkę po lesie, wróciła cała ubłocona, co było dla pozostałych przy ognisku zabawnym 
widokiem . O 14.45 zebraliśmy się i wyruszyliśmy w drogę powrotną, która jak się okazało również dostarczyła 
niesamowitych, ale jak różnych emocji. Tuż przed Grajewem najechał na nasz autokar tir, uszkadzając tylną szybę. 
Na szczęście nikomu nic złego się nie stało. Powrót tym samym autokarem był jednak niemożliwy i przy wsparciu 
służb ratowniczych czekaliśmy na zmianę pojazdu. Nasz dojazd do Ełku opóźnił się o 2 godziny, mimo to wszyscy 
byli zadowoleni z wycieczki do Mamuciej Doliny. Julia Skoczek, Małgorzata Russek 

 

NAJLEPSI SĄ WŚRÓD NAS. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty spotkali się w Ełckim Centrum Kultury z Panem Tomaszem Andrukiewiczem – 
Prezydentem Ełku i Panem Arturem Urbańskim – Zastępcą Prezydenta Ełku. Wśród zgromadzonych na Sali 
widowiskowej byli także nasi uczniowie, którzy zdobyli laury w tegorocznych konkursach: 
- Ewa Sokal z kl. 6c i Gabriela Steer z kl. 5d zostały laureatkami  Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 
- Kinga Kozaczek z kl. 6c uzyskała ten tytuł w Wojewódzkim Konkursie z Matematyki 
- Maciej Pogorzelski z kl. 6b został laureatem Wojewódzkiego  Konkursu  z Historii 
Uczniom towarzyszyli rodzice i nauczycielki, które na co dzień ich uczą:  Ewa Paszkowska, Diana Rydzewska, 
Elżbieta Przybyłowska  i Grażyna Wiśniewska.  
Warto zauważyć, że wśród naszych uczniów jest także liczna grupa takich, którzy uzyskali zaszczytny tytuł 
finalisty. Są to Kinga Kozaczek (6c), Patrycja Cybulska (6c), Norbert Jaczyński (6c) – finaliści konkursu języka 
angielskiego oraz Igor Przekop (5b), Aleksandra Żukowska (6c) i po raz kolejny Kinga Kozaczek (6c), którzy z  
tytułem finalisty ukończyli zmagania polonistyczne. 
 
 


