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W ramach projektu „TO LUBIĘ” 29.05.2007 roku uczniowie klas IV-VI wzięli udział w wycieczce do 
Węgorzewa. Uczniowie odwiedzili tam Muzeum Kultury Ludowej, w którym gromadzone są 
eksponaty z obszaru Mazur. Uczestnicy zapoznali się z przejawami kultury ludowej grup 
narodowościowych i etnicznych zamieszkujących współcześnie i w przeszłości Polskę północno- 
wschodnią. Obejrzeli również tradycyjne przedmioty gospodarstwa domowego, tkaniny i stroje 
ludowe, plastykę obrzędową, ceramikę, rzeźby i malarstwo. Uczniowie uczestniczyli też w 
warsztatach garncarskich. Dzięki pomocy prowadzących warsztaty, poznali tajniki rękodzieła i 
spróbowali własnych sił w formowaniu glinianych figurek. Wycieczka była bardzo udana! Mariola 
Szulimowska  
 
RZEKA W LICZBACH 18 maja 2007 uczniowie klasy VIa uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach 
projektu ,,Rzeka w liczbach” programu TO LUBIĘ. Pierwsze zadanie polegało na doświadczalnym 
zmierzeniu prędkości nurtu rzeki Ełk. Okazało się, że w zależności od miejsca pomiaru rzeka płynie z 
prędkością od 0,3 do 0,5 m/s. Następnie uczniowie obliczyli, że szerokość rzeki Ełk w pobliżu ul. 
Kilińskiego wynosi około 24m. Co ciekawe, nie musieli w tym celu przechodzić na drugi brzeg. 
Wystarczyło zmierzyć odległości między odpowiednio ustawionymi tyczkami, a potem wykonać 
proste obliczenia przy pomocy kalkulatora. Równie prosto zmierzyli wysokość rosnącego w pobliżu 
drzewa, korzystając z pomiarów długości cienia drzewa oraz cienia zmierzonej wcześniej tyczki. 
Elżbieta Przybyłowska  
SPORT,.... 29. i 30. maja odbyły się Mistrzostwa Województwa Piłki Siatkowej Chłopców. Nasze 
miasto, rejon a przede wszystkim szkołę reprezentowały dwie drużyny, których trenerem jest Pan 
Marian Malewski. To wielki sukces naszych chłopców. Ostatecznie drużyny zajęły IV („4” chłopców) i 
III („3” chłopców) pozycję w województwie. Jesteśmy z Was dumni.  
 
X IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rozegrano 29 maja na stadionie MOSiR. Tym razem 
cieszyliśmy się III miejscem. Do szkoły wróciliśmy z pucharem i zestawem piłek. To kolejny sukces 
sportowy tego roku. Jego autorami są nasi uczniowie, którzy z zaangażowaniem podejmowali 
wyzwania i nauczyciele wychowania fizycznego, którzy przygotowali uczniów i umotywowali do 
wysiłku. Gratulacje!  
Zakończyliśmy z sukcesem Mistrzostwa Ełku Szkół Podstawowych. Zajęliśmy I miejsce z wynikiem 
34972 punkty. Na podium (miejsca I-III) w kolejnych konkurencjach stawali: Wiśniewski Jakub, 
Ruchlewicz Tomasz, Dabrowski Piotr, Sołtowski Dominik, Daniszewska Magdalena, Mielechowicz 
Izabela, Pabich Dominika, Fiebrich Sebastian, Ramotowska Natalia, Frączkowska Paulina, Chmielewski 
Michał, Rusiecka Zuzanna, Liziewska Justyna. Gratulujemy zawodnikom i ich trenerowi - Panu 
Robertowi Redlinowi.  
Jednocześnie informujemy, że od 1 września tworzymy na poziomie klas IV kolejną klasę sportową o 
profilu pływanie. Zainteresowanych Rodziców uczniów obecnych klas III prosimy o kontakt. 
 
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - PAMIĘTAMY! Uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią Joanną 
Wocial kolejny raz zorganizowali akcję na rzecz schroniska dla zwierząt w Siedliskach. Do pomocy 
przy zbiórce darów zgłosili się starsi koledzy i koleżanki z klasy VIc:  Michalina Bubienko, Hania 
Gąszczak, Kasia Bruzgul. Zuzia Rusiecka, Julia Łoniewska, Ola Buraczewska i Kinga Jurgulaniec oraz z 
klasy VIf: Ania Cekała, Paweł Łazowski, Julita Orlik i Justyna Zawistowska. Dzięki nim młodsi uczniowie 
czuli się bezpieczniej i pewniej w czasie kwestowania, a udało im się zebrać 30 kg suchej karmy, ok. 6 
kg karmy w puszkach dla psów i dla kotów, garnki (6 szt.), miski (2 szt.), koce, kołdry, leki oraz 317,43 
zł. Dary te zostały przekazane schronisku. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom.   
 
EŁK- MOJE MIASTO RODZINNE. DEBATA SZKOLNA 23 kwietnia w szkole odbyła się coroczna debata 
uczniowska. Uczestniczyli w niej uczniowie sześciu klas VI. Łącznie wystąpieniom przysłuchiwało się 
niemal 150 uczniów i zaproszeni goście. W tym roku byli to: Katarzyna Bianek – współpracująca ze 



szkoła policjantka i Krzysztof Skiba – Komendant Straży Miejskiej. Tematem rozważań było nasze 
miasto: Ełk -  obiekt projektu „TO LUBIĘ”. Uwagę zwraca świeżość spojrzeń i dojrzałość 
formułowanych sądów. Do wystąpień uczniowie przygotowali się pod okiem polonistek. Debatę 
koordynowała tradycyjnie jej inicjatorka – p. Krystyna Gawinowska. Zapraszamy do zapoznania się z 
treścią wystąpień.  
 
RATUJ KONIE - ZBIERAJ MAKULATURĘ Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. 
Władysława Szafera w Ełku włączyli się w akcję ratowania koni przed rzezią. W październiku 2006r. na 
korytarzach szkoły pojawiły się plakaty z informacją dotyczącą działalności Klubu Gaja, a w 
szczególności jej zaangażowania w wykup koni. Opisy cierpienia koni podczas transportu poparte 
zdjęciami wzruszyły nasze serca. Do kwietnia 2007r. systematycznie zbieraliśmy makulaturę (6 241 
kg) i puszki (393 kg). Dzięki temu udało się przekazać na tę akcję kwotę 488.50 zł. To niedużo, ale 
akcja trwa nadal. (Joanna Wocial)  
 
DNI PATRONA’07 Tradycyjnym elementem obchodów Dni Patrona jest rozegranie meczu finałowego 
tym razem VII Ligi Piłki Siatkowej Rodziców. Na boisku spotkały się drużyny rodziców klas: Id i VIc. 
Nasz Gość i wieloletni Przyjaciel Szkoły – Pan Jerzy Kulej podkreślił wysoki poziom rozgrywek 
gratulując obu drużynom i wręczając statuetki zwycięskiemu zespołowi klasy Id. W przerwie swoje 
umiejętności zaprezentował zespół prowadzony przez p. G. Krasińską.  
PIKNIK Szkolno-rodzinny piknik zamykający obchody Tygodnia Patrona, to piękna tradycja. Pogoda i 
humory dopisały. Koło kulinarne serwowało chętnym przygotowane potrawy. Rodzice wspierali ich w 
tym dzielnie grillując. Nauczyciele wychowania fizycznego zachęcali do uczestnictwa w zawodach 
sportowych. Liczną widownię zebrały pokazy układów tanecznych przygotowanych na festiwal 
piosenki obcojęzycznej.  
 
Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że poprawne 
wypowiadanie się w mowie i piśmie jest czymś bardzo ważnym. 5 marca ok. 70 uczniów kl. IV – VI 
wzięło udział w pierwszym etapie ogólnopolskiego konkursu polonistycznego  „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień” i udzielało odpowiedzi na pytania testowe. 21 uczniów przeszło do etapu 
drugiego, który odbył się 2 kwietnia i zmagało się z korektą tekstów. 27 kwietnia w Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom 
indywidualnym i w klasyfikacji drużynowej, w którym wzięli udział nasi przedstawiciele: pani P. 
Stankiewicz i uczennice kl.6c.  Okazało się bowiem, że w kategorii drużynowej zajęliśmy III miejsce na 
szczeblu ogólnopolskim (na 840 startujących).  
 
JAK SZEROKO? JAK SZYBKO? W ramach realizacji programu „Rzeka w liczbach” uczniowie klasy 
czwartej wzięli udział w zajęciach terenowych przeprowadzonych nad rzeką Ełk. Zaopatrzeni w plan 
miasta, karty pracy i przyrządy pomiarowe wyruszyli od ujścia rzeki do Jeziora Ełckiego w górę jej 
biegu. W trzech wyznaczonych punktach uczniowie dokonali pomiarów szerokości rzeki oraz 
pomiarów potrzebnych do obliczenia jej prędkości. Dzieci „odkryły” również, że prędkość rzeki pod 
mostem kolejowym (linia Ełk – Białystok) jest aż dwa razy większa niż w okolicach mostu drogowego 
na ulicy Wojska Polskiego. W tym dniu z pewnością rzeka Ełk zamieniła się w rzekę liczb. Zajęcia 
realizowane są w ramach projektu „TO LUBIĘ”  
 
W KRAINIE BOBRA I ŁOSIA Do Biebrzańskiego Parku Narodowego wybrali się, dzięki udziałowi w 
projekcie „TO LUBIĘ”, uczniowie klas II razem ze swoimi paniami i rodzicami. Wycieczkę rozpoczęli w 
siedzibie Parku. Po krótkiej prelekcji wyruszyli w teren z przewodnikiem. Wszystkim klasom udało się 
zobaczyć i usłyszeć wiele gatunków ptaków: czajki , gęsi, kaczki, wodniczki,, derkacze, brzęczki , bąki. 
Widzieli też ślady bytowania bobrów, a nawet udało się im zobaczyć króla bagien- łosia.  
 
TARGI GASTRONOMICZNE I MY 18.04.2007r. w ramach programu „TO LUBIĘ” uczniowie klas piątych 
uczęszczający na zajęcia „KULINARNA PODRÓŻ -W MAZURSKIEJ KUCHNI” wyruszyli na wycieczkę do 



Mikołajek, aby obejrzeć corocznie organizowane targi Tur-Gastro-Hotel. Uczestnicy mieli możliwość 
zapoznać się i obejrzeć nowoczesny sprzęt wyposażenia kuchni hotelowych i restauracyjnych, 
obejrzeć akcesoria, które służą do wystroju sal restauracyjnych, a także sposoby przyrządzania 
potraw różnych kuchni prezentowane podczas imprezy.  
 
TYLE WRAŻEŃ 19.04.2007r uczestnicy projektu „TO LUBIĘ” z klas IV – VI w ramach edukacji 
przyrodniczej „Szkiełko i oko – pokochać rzekę” wyjechali do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tam 
mogli obserwować: podróżniczka, który śpiewem zaznacza swoje terytorium; bataliony, czajki, rycyki i 
czaple, które na grądzikach ze spokojem żerowały.Wycieczkę przyrodniczą połączono z edukacją 
historyczną. Dodatkową atrakcję stanowiła Twierdza Osowiec. 
 
SZKOLNY TYDZIEŃ ORTOGRAFICZNY Z okazji  Szkolnego Tygodnia Ortograficznego uczniowie naszej 
szkoły podejmowali różne zadania dotyczące poprawnej pisowni i przekonali się, że ortografia nie 
musi być czymś trudnym i nieprzyjemnym. Odbyły się konkursy ortograficzne na trzech poziomach: 
dla kl. II, kl. III i kl.IV – VI. Mistrzami ortografii zostały : Patrycja Rutkowska (2c), Emilia Marciniak (2d), 
Anna Olszewska (3a), Natalia Ramotowska (3c), Joanna Grabek (5d). Poza tym klasy przygotowały 
plakaty prezentujące wybrane zasady ortograficzne a reprezentanci każdej z klas uzupełniali 
dyktando z luką. Kiedy punkty za plakat oraz za dyktando zostały zsumowane, poznaliśmy 
zwycięzców: na poziomie klas pierwszych  wygrała I B, na poziomie klas drugich – II D, na poziomie 
klas trzecich – III C, na poziomie klas czwartych  - IV B, na poziomie klas piątych – V D, na poziomie 
klas szóstych – VI D. Wszystkim, którzy podczas tego tygodnia odnieśli zwycięstwo - indywidualne lub 
klasowe - serdecznie gratulujemy!  
 
 MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 4 kwietnia 2007r. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 
Katolickim Stowarzyszeniu Diecezji Ełckiej zaprosili uczniów klasy IIb wraz z wychowawczynią Joanną 
Wocial na Misterium Męki Pańskiej. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem gry występujących w 
przedstawieniu aktorów. Dla dzieci była to kolejna lekcja tolerancji i przełamywania barier w 
stosunku do osób niepełnosprawnych.   
 
BRD - SUKCES DRUŻYNY Piątek, 13 kwietnia okazał się szczęśliwy dla naszych reprezentantów. W 
Gimnazjum nr 3 w Ełku odbył się gminno-miejski  etap corocznego konkursu: „Turniej Wiedzy o 
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”. Drużyna naszej szkoły w składzie: Katarzyna Mielziuk, Joanna 
Grabek, Kinga Korzun, Paweł Tarasiewicz zajęła  pierwsze miejsce i awansowała do etapu 
powiatowego. To nasze kolejne zwycięstwo w tym turnieju (podobny sukces uczniowie odnieśli rok 
temu). Opiekunem drużyny i instruktorem jest p.Sławomir Krakowiak. Gratulujemy.  
 
VI KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ4 kwietnia odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. 
Uczniowie klas IV-VI wykonywali piosenki w języku angielskim i niemieckim. Komisja oceniała szereg 
kryteriów, min. śpiew, stroje, choreografię.  Na poziomie klas czwartych wygrała klasa IVC z piosenką 
niemiecką „Schnappi”. Spośród klas piątych najlepsza okazała się V C w piosence angielskiej ”Nothing 
in this World”. Prawie wszystkie piosenki przedstawione przez klasy szóste były bardzo dobrze 
wykonane, jednak komisja wyróżniła pierwszym miejscem klasę VID z piosenką ”Satellites”. Równie 
świetnie zaprezentowały się klasy: VI C w niemieckim utworze „Beichte”, VI E, która zaśpiewała o 
Pinokiu, VI A w piosence ”Barbie Girl” i VI F w utworze ”Public Afair”. Emocji było sporo. Gorącym 
dyskusjom nie było końca.  Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji.   
 
„KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE” Na czas trwania konkursu świetlica szkolna zamieniła się w 
Stumilowy Las. W uroczystym nastroju, choć nie baz tremy, kolejni finaliści konkursu pięknego 
czytania zasiadali przy stoliku i czytali wybrane fragmenty książek „Kubuś Puchatek” oraz „Chatka 
Puchatka”. Komisja oceniała wyrazistość, płynność, intonację i poprawność czytania. Tytuł 
Arcymistrza Pięknego Czytania przyznano Patrycji Mańko z klasy III c ; Mistrzami Pięknego Czytania 
zostały:  klas I – Ewa Sokal I c; klas II –Dominika Pabich II d ; klas III – Patrycja Mańko III c. Wyłoniono 



także wicemistrzów. Zostały nimi Sandra Adaszewska I b ; Aleksandra Tadejko II a ; Katarzyna Duda III 
d. III miejsca zajęły : Martyna Piktel – I d ; Karolina Kulik II d ; Natalia Ramotowska  IIIc.  
 
MUS Z RENIFERA I OBIAD Z ARCHIMEDESEM Dzień Szkolnej Samorządności (21.03)w tym roku 
obchodziliśmy pod hasłem SŁAWNI EUROPEJCZYCY. Turniej klas odbył się tradycyjnie w trzech 
grupach wiekowych. Obejmował wiele konkurencji, które wymagały poznania Europy od Skandynawii 
po Morze Śródziemne i na zachód aż do Hiszpanii. Powiewały flagi różnych krajów wylosowanych 
przez poszczególne klasy. Na plakatach zostały przedstawione słynne budowle. Poznaliśmy wielu 
sławnych Europejczyków, przeprowadziliśmy z nimi wywiady i zaprosiliśmy ich na rodzinny obiad, 
konwersując po angielsku lub po niemiecku. Dzięki Rodzicom degustowaliśmy potrawy  
charakterystyczne dla danego państwa. Komisje oceniające rywalizację wyłoniły zwycięzców: kl. VIc, 
kl. Vd, kl.IVd.  
 
SZKOLNI MISTRZOWIE RECYTACJI 28 II 2007 r. odbyły się eliminacje do szkolnego konkursu 
recytatorskiego „W dziecinnym pokoju …”. Eliminacje wzbudziły ogromne zainteresowanie (73 
uczestników). Do finału dostało się 18 uczniów. Spośród nich podczas finału – 07 III 2007 r.  – 
wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsca w konkursie zajęli: Dominika Pabich z kl. II d i Michał 
Domoradzki   z kl. IV b. Drugie miejsca zajęły: Sandra Adaszewska z kl. I b i Wiktoria Popielarz z kl. IV 
c, a trzecie: Katarzyna Żmijewska z kl. III b i Patrycja Mańko z kl. III c. Konkurs zorganizowały panie: 
Joanna Pabich i Beata Dzierżanowska.  
 
 TEGO JESZCZE NIE BYŁO 1 marca 2007 roku odbyły się w Giżycku Mistrzostwa Regionu Dwójek i 
Trójek Siatkarskich Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W kategorii dwójek 
startowali uczniowie klas czwartych, natomiast trójki były reprezentowane przez klasy piąte. 
Opiekunem i trenerem chłopców jest p.M.Malewski. Nasze dryżyny zajęły odpowiednio: II miejsce i I 
miejsce. Wynik chłopców z klas piątych jest największym osiągnięciem sportowym w historii naszej 
szkoły. Dodatkowo najlepszymi zawodnikami turnieju wybrano Filipa Wysockiego i Mateusza Kulika, 
obaj SP 4 Ełk. Najlepszym zawodnikiem klas czwartych wybrano ucznia naszej szkoły Marka 
Połońskiego.  
 
SZKOLNY MEGAPROJEKT W PROGRAMIE "TO LUBIĘ" 1 marca przystąpiliśmy do realizacji szkolnego 
megaprojektu "Rzeka mówi". Osią treściową wszystkich działań tego przedsięwzięcia jest rzeka Ełk 
rozumiana jako nasze miejsce na Ziemi. Spróbujemy razem z naszymi uczniami przyjrzeć się uważnie 
samej rzece, jak też jej otoczeniu społeczno-przyrodniczemu w kontekście historycznym i z pozycji 
dzisiejszego życia nad rzeką. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na istotne dla nas pytania o 
przeszłość, dzień teraźniejszy a może i przyszłość mieszkających tu ludzi. Szkolny projekt realizowany 
jest w ramach programu Starostwa Powiatowego w Ełku "To lubię" . Źródłem finansowania projektu 
będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (MEN).  
 
OSTROŻNIE Z OGNIEM Tuż przed feriami zimowymi wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 
zajęciach z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Miały one formę pogadanki oraz prezentacji 
multimedialnej i prowadzone były przez strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku. Na 
wszystkich największe wrażenie wywołał film przedstawiający symulowany wybuch pożaru z 
podanym czasem jego rozprzestrzeniania. Dzieci dowiedziały się też jak radzić sobie w sytuacjach 
zagrożenia takich jak: wybuch pożaru, powódź, wichura, itd.  Strażacy chętnie też przyjęli dzieci, które 
wybrały się do remizy.  Można tam było zobaczyć najnowszy sprzęt  i wsiąść do wozu strażackiego. To 
były zajęcia pełne wrażeń.  
 
FERIE ZIMOWE Podczas ferii zimowych zrealizowano w naszej szkole zimowisko pod hasłem „ 
Wszystko co robimy to dobrze się bawimy”. Głównym celem zimowiska było dostarczenie 
uczestnikom doskonałej zabawy jak również wyrabianie wśród nich kultury bycia, koleżeństwa, 
wzajemnej życzliwości i pomocy. Podczas tych dwóch tygodni uczestnicy uczyli się zdrowej rywalizacji  



biorąc udział zarówno w grach i zabawach sportowych jak również w wielu konkursach. W trakcie 
zimowiska odwiedził nas funkcjonariusz Straży Miejskiej przekazując najważniejsze zasady 
bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Ponadto wybraliśmy się trzykrotnie do kina na film pt. 
„Sahara”, „ Zebra z Klasą” oraz „ Czerwony Kapturek”. Pod koniec zimowiska zorganizowaliśmy kulig 
połączony z ogniskiem, co okazało się naprawdę wspaniałą zabawą… a wszystko to pod okiem Pań 
Katarzyny Mroczek i Ewy Kowary oraz Pana Pawła Konopki.  
 
NA SCENIE OLSZTYŃSKIEJ FILHARMONII 23 stycznia chór szkolny gościł w olsztyńskiej filharmonii. 
Spotkali się tam uczestnicy programu „Śpiewająca Polska” na koncercie kolęd. Było to wielkie 
przeżycie. Niektórzy po raz pierwszy gościli w filharmonii i to od razu na scenie. Chórowi towarzyszył i 
akompaniował nauczyciel muzyki i kierownik zespołu jednocześnie – Pan Tomasz Sulima.  
 
V KAMPANIA "PRZEMOCY STOP. NIE ZAMYKAJ OCZU" Od pięciu lat, co roku –13 grudnia, 
przeprowadzana jest kampania „Przemocy stop – nie zamykaj oczu!”. Celem kampanii jest 
zaapelowanie do wszystkich, aby zawsze reagowali w sytuacjach przemocy. Z tą prośbą uczniowie 
klas IV – VI zwracają się do osób dorosłych, odwiedzających w tym dniu szkołę; natomiast najmłodsi 
uczniowie wychodzą z apelem do ełckich instytucji. W tym roku odwiedziliśmy Pana Starostę, Urząd 
Miasta, Pływalnię, Komendę Policji, ełckich strażaków i Straż Miejską, Trans-Expres i zaprzyjaźnione 
przedszkola. Podczas kampanii działaniami są objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły. W tym roku 
skoncentrowaliśmy się na stanach emocjonalnych człowieka i zachowaniach, jakie mogą wywołać.   
 
TEATRALNE WYSTĘPY UCZNIÓW KLAS III Każde dziecko, obojętnie w jakim jest wieku, ma potrzebę 
sukcesu i uznania. Taką okazją stały się  występy  przygotowane przez dzieci z klasy III. b i III d, które 
odbyły się 8 grudnia 2006r.w naszej szkole.  Uczniowie p. Ewy Paszkowskiej mieli trudne zadanie, 
gdyż ich „Czerwony Kapturek” był w wersji angielskiej. Długie godziny przygotowań i prób opłaciły się 
, ponieważ zgromadzeni widzowie bardzo emocjonalnie reagowali na scenki ze sztuki. Uczniowie 
p.Eleonory Sadowskiej zaprezentowali tradycyjne spotkanie ze Świętym Mikołajem. Tylko, że Mikołaj 
nie był aż taki tradycyjny.   
 
6 GRUDNIA W SZKOLE  I POZA NIĄ... 6. grudnia w naszej szkole pojawiają się pomocnicy Świętego 
Mikołaja. Można ich poznać po czerwonych ubrankach i czapeczkach. Są wśród dużych i tych całkiem 
małych, a wszystkich  łączy wiara w magię świąt spełniających życzenia i siłę wzajemnego 
obdarowywania się. Prezent w tym dniu sprawiły nam drużyny siatkarskie, rozgrywające mecze w 
Giżycku: I miejsce wywalczyli najmłodsi chłopcy– reprezentanci klas IV, II- zespół chłopców klas V, 
obie drużyny dziewcząt znalazły się na III pozycji. Cieszymy się razem z nimi.  
 
PRZEJRZYSTA POLSKA-PRZEJRZYSTA SZKOŁA Rada Pedagogiczna naszej szkoły postanowiła przyjąć 
zasady obowiązujące w programie realizowanym z inicjatywy CODN pn. „PRZEJRZYSTA SZKOŁA”. 
Program ma na celu: promować standardy postępowania w życiu publicznym, dbać o przejrzystość 
instytucji publicznych, w tym także szkoły, budować lokalną politykę na rzecz przejrzystości życia 
publicznego, pogłębiać wiedzę ucznia na temat zagrożeń wiążących się z korupcją, zmieniać postawy 
ucznia wobec korupcji, przełamywać poczucie bezsilności i braku nadziei na skuteczną walkę z 
korupcją. Wierzymy, że nasza inicjatywa spotka się z poparciem środowiska rodziców.  
 
WARMIŃSKO-MAZURSKA NAGRODA JAKOŚCI 3 listopada 2006 r. podczas Gali Jakości odbywającej się 
na Zamku w Olsztynie otrzymaliśmy z rąk Pani Bożeny Wrzeszcz – Zwady, Wicemarszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego statuetkę nagrody głównej Warmińsko-Mazurskiej Nagrody 
Jakości. Jest to dla nas wielkie i niezmiernie cenne wyróżnienie. Po raz pierwszy uzyskała je szkoła 
podstawowa. Dostrzeżono nas i doceniono na tle organizacji społecznych i przedsiębiorstw. Naszymi 
kontrkandydatami były szkoły wyższe. Cieszy nas to tym bardziej, że wieczór ten był wielkim świętem 
Ełku w Olsztynie. Wszystkie statuetki trafiły do naszego miasta. Obok nas stoją zatem Prezydenci Ełku 



(I nagroda w kategorii organizacji publicznych) i przedstawiciele PWiK (I nagroda w kategorii 
przedsiębiorstw).  
 
INTEGRACYJNE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA   12 października uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią 
Joanną Wocial, spotkali się z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Odwiedzili znajomych w 
ich nowej siedzibie. Wielu z nich spotkali po raz pierwszy. Nie przeszkadzało to grać zespołowo, 
rywalizować w konkurencjach sportowych i wspólnie upiec kiełbaski przy ognisku. Rozległość terenu 
umożliwiała swobodne poruszanie się, pozwalała też na znalezienie spokoju i wytchnienia. Chłopcy 
grali najczęściej w piłkę nożną, dziewczynki bawiły się skakankami lub zbierały kolorowe liście drzew. 
Najwięcej radości sprawiły jednak wyścigi obu drużyn- goście kontra gospodarze. Na zakończenie 
spotkania z dogasającego ogniska wyjęto upieczone ziemniaki. Pychota!   
 
ŚPIEWAJĄCA POLSKA Śpiewająca Polska jest projektem powszechnej edukacji chóralnej, w którym 
uczestniczymy od 1 września 2006 r. To program skierowany do najmłodszych - by przez śpiew mogli 
radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania; by 
przez przyjemnie spędzony czas uczyli się wewnętrznej dyscypliny, otwierali na świat kultury.  Nasz 
chór prowadzony przez p. Tomasza Sulimę ma za sobą pierwszy udany publiczny występ na 
Ślubowaniu Pierwszoklasisty.  
 
NAJWAŻNIEJSI W SZKOLE 20 października swoje święto obchodzili uczniowie klas pierwszych. W 
towarzystwie rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości oraz postaci: Czerwonego Kapturka, Śpiącej 
Królewny, Jasia i Małgosi odbyło się uroczyste pasowanie i Ślubowanie Pierwszoklasisty. Uczniowie 
zdali egzamin szkolnej dojrzałości rozpoznając po głosie swoje wychowawczynie a po opisie drzewa. 
Od pierwszych liter w nazwach tych drzew pochodzą „imiona” klas. Chcielibyśmy, aby każdy dzień 
spędzony w szkole był równie świąteczny.  
 
NIECODZIENNY GOŚĆ 17 października w naszej szkole gościła Pani Jolanta Gregorczuk - Warmińsko-
Mazurski Kurator Oświaty. Mimo ograniczonego czasem pobytu, Pani Kurator spotkała się z uczniami 
na naszej ścieżce dydaktycznej. Wzorcowo poradziła sobie z zadaniami, jakie przygotowali uczniowie. 
Z zainteresowaniem zapoznała się z oryginalnymi rozwiązaniami, jakie stosujemy w organizacji życia 
szkolnego. Z uznaniem odniosła się do aktywności nauczycieli i zaangażowania środowiska rodziców 
naszych uczniów. Miło było mieć takiego Gościa.  
 
WITAMY W ZERÓWCE 16 października, w grupie zerowej prowadzonej przez Panią Małgorzatę 
Maciorowską miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Najmłodsi członkowie szkolnej braci zdawali 
egzamin swojej przedszkolnej dojrzałości i uroczyście wprowadzeni w świat obowiązków sześciolatka. 
Egzamin zdano śpiewająco, co mogą zaświadczyć obecni przy tym rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Z  
ogromnym przejęciem dzieci odebrały dyplomy pasowania na „zerówkowicza”.  
 
ZACZAROWANE MIEJSCE 10 października uroczyście otworzyliśmy naszą ścieżkę edukacyjną. Ścieżka 
powstała na terenie przyszkolnego ogrodu, jako wynik projektu „STUMILOWY LAS”. Jej zadaniem jest 
stworzenie optymalnych warunków do realizacji edukacji przyrodniczo-leśnej. Na zaproszenie 
uczniów poszczególnych klas szanowni Goście i Przyjaciele Szkoły pomagali dzieciom w wykonaniu 
kolejnych zadań i w przejściu stanowisk: „Co wie Sowa?”, „Ziołowy Zakątek Kłapouchego”, 
„Obserwacje Puchatka- Kto tak bzyczy?”,  „Małe „co nie co’’ z Kubusiem Puchatkiem” i „Puchatkowe 
rozmowy pod drzewem”. Otwarcia stanowisk dokonali: Pan Janusz Nowakowski – Prezydent Miasta, 
Pan Tomasz Andrukiewicz – Starosta Powiatu Ełckiego, Pani Barbara Paluchowicz – współtwórczyni 
ścieżki, była wicedyrektor szkoły, Pan Mirosław Hołubowicz – Komendant Straży Pożarnej, Pan 
Marian Podlecki – Nadleśniczy (Rajgród) i Pan Roman Paczkowski – Dyrektor Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Ełku.  
 



ZOOM - DZIECI W DRODZE Uczniowie klas 0-III zajęli się tematem ochrony klimatu. Dowiedzieli się co 
to jest efekt cieplarniany i dlaczego takie ważne jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, które dostają 
się do atmosfery. Zastanawiali się jakie zalety i wady mają różne środki transportu. Obserwowali ruch 
samochodowy na ulicy Wojska Polskiego (w ciągu godziny przejechało średnio 1000 samochodów). 
Zebrali 2651 zielonych stóp, a więc przeszli 2561 km. To znaczący wkład w akcję „Zoom- Dzieci w 
drodze”. Działania koordynowała Pani Ewa Paszkowska.  
 
CLEAN UP THE WORLD i my Jest piątek 15 września, około dziesiątej. Przed szkołą zbiera się grupa 
uczniów klas starszych. Bez teczek i książek, za to z plecakami, rękawiczkami, workami. Wyruszają w 
teren, nad którym od lat sprawują niepisany patronat – nad brzeg Jeziora Ełckiego. To już tradycja. 
Kiedy dorośli dyskutują przytaczając argumenty „za” i „przeciw” akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA, ci którzy 
go sprzątają, zwyczajnie robią to, co ich zdaniem mogą zrobić dla siebie samych i otoczenia. 
Prawdopodobnie będą robić to tak długo, jak długo będzie taka potrzeba.  
 


