
Styczeń 2019 

MATEMATYKA W PROJEKCIE KLASY 2C. W ramach zajęć Fundacji Uniwersytetu Dzieci realizujemy 

projekt: Matematyka z klasą 2-3. W okresie od X do XII 2018 r. zostały zrealizowane 3 tematy. 

Pierwszy temat „Jak się uczyć koncentracji uwagi?” 

Dzieci dowiedziały się czym jest koncentracja uwagi, co pomaga, a co utrudnia skoncentrowanie się 

na wykonywanym zadaniu. Wykonali trzy zadania, których celem było ćwiczenie koncentracji 

wzrokowej, dotykowej i słuchowej. Zastanawiali się jaki wpływ na koncentrację mają ich myśli, 

uczucia i wyobrażenia. Uczyli się jak zmotywować się do wykonania zadania wymagającego 

koncentracji uwagi – poprzez omówienie instrukcji „ Wygraj z niełatwym zadaniem – jak poradzić 

sobie z trudnym zadaniem.” 

Drugi temat „Jak wspólnie zapracować na sukces”  

Uczniowie zapoznali się z zagadnieniem współpracy biorąc udział w zabawie drużynowej. Wskazywali 

pozytywne strony, jakie daje współpraca. Główną aktywnością podczas lekcji było skonstruowanie w 

grupach „jajkodromu”. Była to okazja do trenowania umiejętności pracy zespołowej. Ćwiczenie to 

pokazało uczniom, jakie efekty można uzyskać, pracując zespołowo, co sprzyja dobrej współpracy i 

prowadzi do sukcesu. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie role mogą pełnić w grupie – 

potrafili je scharakteryzować i przypisać do odpowiednich osób w swoich grupach.  

Trzeci temat „ Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowy” 

Podczas lekcji uczniowie zaprojektowali strój dla sportowca. Wykorzystywali umiejętności 

matematyczne takie jak: znajomość figur geometrycznych i mierzenie długości boków figur. Pracowali 

w grupach. Każda grupa musiała wymyślić projekt, zrealizować go i stworzyć finalny projekt. Na 

koniec każda grupa zaprezentowała swoją pracę. E.Wołyniec 

 

AKCJA WRONA. Jest godzina 13.40. Początek przerwy. Uczniowie wychodzą z klas na szkolne 

korytarze. Dziewczynki z klasy 4b przyglądają się widokowi za oknem pierwszego piętra. Nagle 

nawołują pozostałych uczniów oczekujących na kolejną lekcję. Są wyraźnie zaniepokojone. Dołączają 

do nich chłopcy i dyżurujące panie. Wszyscy zatrwożeni obserwują sytuację za szybą.  

Na gałęzi wysokiego modrzewia gwałtownie szamocze się wrona. Dziewczynkom stają w oczach łzy. 

Ptaszek jest wyraźnie uwięziony. Teraz wisi głową w dół i łopocze skrzydłami. Żyłka lub kawałek 

sznurka zaczepiony na nodze wrony zahaczył o gałąź.  

13.45. Pani Barbara Segień, nauczycielka przyrody, powiadamia o sytuacji dyrekcję szkoły. Trwa 

krótka narada. Po oglądzie sytuacji i ocenie własnych możliwości zapada decyzja o natychmiastowym 

wezwaniu pomocy i akcji ratowniczej.  

14.00. Z sali numer 213 wygląda jedenastoletni Radek. Zawiadamia klasę o nadejściu pomocy ze 

straży pożarnej. Z sal wybiegają ciekawscy uczniowie.  



14.10. Na modrzew wspina się jeden ze strażaków. Uczniowie w napięciu obserwują pokonywanie 

kolejnych pięter drzewa. Zaciskają kciuki. W końcu odważny strażak delikatnie chwyta wronę, 

zdejmuje przeszkodę z kończyny ptaszka i ciągle trzymając wronę w dłoni, przystępuje do zejścia z 

drzewa. Rozlega się nawałnica braw. Uczniowie są szczęśliwi i oddychają z ulgą. Podziwiają trud 

strażaka.  

14.35. Uratowana wrona trafia pod opiekę pani Iwony Grajewskiej – kierowniczki gospodarczej naszej 

szkoły. Stamtąd ptak trafia do straży miejskiej. Wkrótce otrzyma pomoc weterynaryjną.  

Dziękujemy strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku za poważne 

potraktowanie naszego zgłoszenia i natychmiastową pomoc. Nasze podziękowania kierujemy przede 

wszystkim do zastępu pod dowództwem p. Tomasza Wójcika: p.Patryka Jędrzejczaka, p.Piotra Mroza, 

p.Karola Króla, p.Wojciecha Dziuba i bezpośredniego wybawcy ptaka - p. Huberta Płatka. 

 

EŁCKI ORSZAK TRZECH KRÓLI. Oczywiście, jak corocznie uczniowie SP 4 i ich rodzice wraz z 

katechetami uczestniczyli w Ełckim Orszaku Trzech Króli. Najpierw w Kościele p. w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa uczniowie naszej szkoły zadbali o piękno liturgii Mszy św. z udziałem Świętej 

Rodziny, mędrców i oczywiście dzieci z krajów misyjnych, bo to przecież także Misyjny Dzień Dziecka. 

Potem razem, krocząc ulicami Ełku uczestnicy orszaku kolędowaniem świadczyli o radości Bożego 

Narodzenia. s.Taida 

 

KLIMATYCZNA KLASA-PROJEKTY PRZYRODNICZE. Klasa 1a w bieżącym roku szkolnym realizuje projekt 

„Klimatyczna klasa” zaproponowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. 

W pierwszym etapie „Na dobry początek” uczniowie poznali i nauczyli się rozpoznawać towarzyszące 

im w różnych sytuacjach emocje. Mieli okazję dowiedzieć się, jakie uczucia towarzyszą ich kolegom i 

koleżankom, rozumieć je i akceptować. 

Etap drugi „Dbamy o klimat” to lekcje przyrodnicze związane z ochroną klimatu. Uczniowie 

zrealizowali dwa tematy wykorzystując otrzymany zestaw badawczy. Podczas pierwszych zajęć 

dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają drzewa w mieście, zastanawiali się, co się stanie, jeśli ich 

zabraknie. Następnie wcielili się w rolę architektów krajobrazu i zaprojektowali zieleń na wskazanych 

obszarach. Stworzyli też własną fabrykę tlenu, siejąc trawę w doniczce. Podczas drugich zajęć 

uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie: Czy samochody ogrzewają miasta? Obejrzeli film o 

wpływie transportu na zmiany klimatyczne, rozmawiali o najpopularniejszych środkach transportu i o 

tym, w jaki sposób oni docierają do szkoły. Chcąc dowiedzieć się, dlaczego w centrum miast jest 

cieplej, w jaki sposób samochody zanieczyszczają powietrze i jak pył w atmosferze wpływa na 

temperaturę przeprowadzili kilka doświadczeń.  

Zajęcia te pokazują, że bardzo ważne jest dbanie o klimat, także o klimat w klasie!  

Uczniowie klasy III a biorą udział w projekcie "Przyroda z klasą 1-3" . Poznają prawa panujące w 

naturze oraz dowiadują się , jaki na nią wpływ ma człowiek . Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem 

zestawu edukacyjnego "Czy wiesz, jak żyje jeż ?". Bohaterem zestawu jest jeż o imieniu Zoja , którego 



przygody rozgrywają się na przestrzeni 4 pór roku.Dzieci wraz z Zoją poznają otaczający świat 

przyrody , podstawowe gatunki roślin i zwierząt .Na zajęciach "Gdzie mieszkają jeże ?"uczniowie 

wykonali model schronienia dla jeża, dowiedzieli się , jak pomagać jeżom i co zrobić , aby nasze 

ogrody były przyjazne dla tych zwierząt. Dzięki wykorzystywanym w czasie zajęć grom dydaktycznym i 

zabawom dzieci z łatwością przyswajają nową wiedzę.  

 

KOLĘDNICY MISYJNI. Dzieci z naszej szkoły w okresie Bożego Narodzenia przemieniły się w 

kolędników misyjnych. W ten sposób uczniowie włączyli się w akcję wsparcia dla dzieci Burundi i 

Rwandy zorganizowaną przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Kolędowanie rozpoczęły od wizyty u 

Księdza Biskupa Jerzego Mazura. Wędrując ulicami Ełku i odwiedzając w domach mieszkańców 

naszego miasta dzieci dawały świadectwo o narodzinach Zbawiciela. Podzieliły się też tą radością z 

Wychowankami Tęczowego Domu i opiekującymi się nimi siostrami benedyktynkami i innymi 

wychowawcami. Oczywiście nie zabrakło mini-przedstawienia na Mszy św. dla dzieci w Kościele p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku. Kolędnicy zanieśli także radość z Bożego Narodzenia do 

uczniów klas 0-III naszej szkoły. Ważnym spotkaniem była wizyta u Pana Prezydent miasta Ełk- 

Tomasza Andrukiewicza. Niespodzianką dla samych kolędników był także program "Wiadomości" w 

dniu 06. 01. 19 r. w Telewizji "Trwam" z ich udziałem: KOLĘDNICY MISYJNI EŁK 2019 

 

27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY I MY. To już kolejny finał WOŚP, w którym nas 

nie zabrakło. Na scenie Ełckiego Centrum Kultury wystąpiły dwa chóry "Fantazja" pod kierunkiem p. 

Tomasza Sulimy i "Nolinki" pod dyrekcją p. Anny Miszkiel. Oba chóry objęte są opieką Narodowego 

Forum Muzyki w programie Akademii Chóralnej "Śpiewająca Polska".  

Na scenie pojawiła się też Zuzia Fromm z kl. VIIIb w piosence "Santa tell me" a kilka godzin wcześniej 

z wiolonczelą wsytępowała jako uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku.  

Jako zespół z SP4 wystąpiło niesamowite trio - jeszcze bez nazwy - w składzie: p. Tomasz Sulima 

(gitara), ks. Rafał Przestrzelski (gitara i wokal) oraz p. Adam Stęporowski (perkusja). W ich wykonaniu 

usłyszeliśmy m.in. szlagier "Czerwonych gitar" - "Kto za tobą w szkole ganiał".  

27. finał WOŚP w Ełckim Centrum Kultury prowadziła niezawodna p. Izabella Kraszewska - 

nauczycielka informatyki.  

Naszych uczniów można było spotkać także z puszkami WOŚP na ulicach Ełku. No i oczywiście 

niezawodni rodzice, którzy przyszli do ECK.  

W takim zespole "pomaganie jest dziecinnie proste".... 

 

RUNDA II – IV EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ. 13.01.2019 r na basenie w Ełku rozegrana została RUNDA II – 

IV EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 50m w stylach: dowolnym, 

klasycznym,motylkowym i 100 m stylu grzbietowym. 

Naszą szkołę reprezentowali: 

https://www.youtube.com/watch?v=VVvLHiJYTr4
http://m.in/


Klasa IV: Patryk Biszewski, Szymon Bronakowskii, Zofia Ignaszak, Maciej Jagiełło, Olga Kotylak, Maja 

Kucharska, Maja Łałak, Jakub Nowak, Maja Piwońska, Natalia Szymańczyk, Szymon Warecha, Michał 

Włodarczyk, Julia Zyskowska, Julia Kołodziej, Darmofał Joanna, Jagłowaska Julia, Trojanowski 

Maksymilian, Wiszowaty Jan 

Klasa V: Jonik Anna , Dominika Kołodziej,Nela Andryszczyk, Julia Sanczenko 

Klasa VI: Furman Igor, Rosiński Maksymilian, Hyzopski Hubert, Mielechowicz Anna, Wyszko Oliwia, 

Ruchlewicz Agata 

Wyróżnieni zawodnicy to: 

50 m stylem dowolnym: 9 lat i młodsi - 3 m-ce Szymon Warecha; 10 lat - 1 m-ce Anna Jonik, 2 m-ce 

Maja Piwońska;  

12 lat - 3 m-ce Oliwia Wyszko 

50 m stylem klasycznym: 12 lat - 2 m-ce Hubert Hyzopski, 3 m-ce Anna Mielechowicz i 3 m-ce 

Maksymilian Rosiński  

50 m stylem motylkowym: 10 lat - 3 m-ce Maja Piwońska; 12 lat - 2 m-ce Oliwia Wyszko, 3 m-ce 

Anna Mielechowicz i 3 m-ce Igor Furman 

100 m stylem grzbietowym: 9 lat i młodsi - 1 m-ce Szymon Warecha, 2 m-ce Michał Włodarczyk, 3 m-

ce Zofia Ignaszak i 3 m-ce Szymon Bronakowski; 12 lat - 3 m-ce Maksymilian Rosiński. 

W sumie zdobyliśmy 16 medali! Brawo! 

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

KLASA 4C Z YOUNG THEATRE. Dnia 12.01.2019 roku klasa 4c razem z panią Izabellą Kraszewską 

spotkały się na zajęciach w ECK-u, gdzie odbywały się zajęcia „Young Theatre”.Tam bawiliśmy się w 

gry i zabawy edukacyjne i zespołowe prowadzone przez aktora – Pana Grzegorza Sierzputowskiego. 

Cała klasa dobrze się bawiła, zabawy były fajne i ciekawe. Każda gra była na swój sposób interesująca 

np. gry zespołowe takie jak pociągi, obrazy, zwierzęta, pstrykanie... 

„Young Theatre” jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego na rozwijanie swoich 

zainteresowań. Cała klasa była smutna, ponieważ zajęcia były bardzo ciekawe, ale szybko się 

skończyły. Maja Kucharska i Julia Zyskowska 

 

"KARMELEK", CZYLI CO MASZ DOBREGO W SOBIE. Uczniowie klas 1b i 1e dnia 8 stycznia 2019 roku 

wybrali się wraz z wychowawczyniami na ich pierwszą szkolną wycieczkę. Wyprawa rozpoczęła się 

wczesnym rankiem, kiedy to cała szkoła zbierała się w budynku. Nasze pierwszaczki zasiadły w dużym 

autokarze, który to zawiózł je szczęśliwie do TEATRU LALEK w Białegostoku.  



Uczniowie mieli okazję oglądać spektakl pt. "Karmelek" Marty Guśniowskiej w reżyserii Bogdana 

Nauki. Należy podkreślić, iż Pani Marta Guśniowska jest jedną z najbardziej znanych i cenionych w 

Polsce i za granicą autorek sztuk dla dzieci. 

Spektakl okazał się ogromnym przeżyciem dla naszych pierwszaczków. Mieli oni okazję przekonać się, 

że nie jest łatwo być aktorem w teatrze lalkowym, kiedy trzeba naśladować różne odgłosy zwierząt i 

jednocześnie poruszać lalkami. Dzieci na żywo zobaczyły różne rodzaje lalek, m.in. jawajki, sycylijkę 

(Karmelek), lalkę stolikową czy lalkę przypominającą kukłę.  

Historyjka ,,Karmelek” opowiadała o tym, że trzeba poszukać w sobie tego, co ma się dobrego, i na 

pewno się to "coś" znajdzie, bo przecież każdy z nas jest inny i ma wiele dobrego w sobie. Aktorzy, 

którzy wyczarowali sceniczną rzeczywistość - animowali zwierzęta, tańczyli, śpiewali, całkowicie 

wciągnęli naszych uczniów w przeżycia głównego bohatera, psa o imieniu Karmelek. Kilka razy nawet 

włączali widownię do zabawy: rzucając piłeczkę, zaczepiając lub prosząc o poudawanie odgłosów 

zwierząt.  

To, że każdy jest dobry w czymś, każdy może ofiarować swoim najbliższym coś wartościowego i może 

to być całkowicie niematerialne - to przesłanie zrozumiały wiercące się momentami na kolorowych 

poduszkach pierwszaczki. 

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w ,,Piwniczce Lalek” w której to, dzieci mogły podziwiać 

przeróżne rodzaje lalek teatralnych, które obecnie służą już tylko do oglądania, a jednak pomimo 

braku ruchu w dalszym ciągu potrafią zadziwiać, zaskakiwać, a czasem nawet straszyć. Iwona 

Chwiedor i Katarzyna Kanclerz  

 

CHŁOPCY DO KOSZA. W dniu 16.01.2019r. odbyły się Mistrzostwa Miasta Ełk w Mini Koszykówce 

chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego, w których wystartowali zawodnicy urodzeni w 

2006 roku i młodsi. Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół podstawowych. Po ciężkich zmaganiach 

chłopcy z SP4 zajęli trzeci miejsce. Początkowo wygrali dwa pierwsze spotkania kolejno z SP9 i SP2, co 

pozwoliło wyjść naszej drużynie z pierwszego miejsca w grupie. W półfinale natrafiliśmy na chłopców 

z SP6, którzy pokonali nas dzięki lepszej kondycji fizycznej(mecz zakończył się 10:3). W ten sposób 

znowu natrafiliśmy na SP2 gdzie rywalizowaliśmy z nimi o trzecie miejsce w turnieju. Początkowo 

przegrywaliśmy tą walkę 4:0, natomiast mecz zakończył się naszym zwycięstwem (22:14). Naszą 

szkołę reprezentowali: Kajetan Antonowicz, Oliwier Chiliński, Hubert Grzymkowski, Jakub Jagiełło, 

Eryk Makuch, Hubert Murawski, Michał Nikonowicz, Jakub Różański, Damian Kanclerz, Kamil 

Korolczuk i Karol Słyż. Chłopcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun: 

Małgorzata Hnatyk. 

Gratulujemy wyniku! 

 

MISTRZOWSKIE LEKCJE. Uczniowie klas I-III uczestniczą w ogólnopolskim programie Mały Mistrz, 

którego priorytetem jest ruch, aktywność i wychowanie w duchu sportu. Program ma zachęcić 

uczniów do aktywnego stylu życia oraz rozbudzić w nich pasję. Podniesienie atrakcyjności zajęć 

odbywa się poprzez metodyczne i organizacyjne wsparcie lekcji wychowania fizycznego w klasach I-III 

http://m.in/


przez nauczyciela wychowania fizycznego. Nauczycielem wspierającym merytorycznie program w 

naszej szkole, jest p. Paweł Konopka. 

W środę 16 stycznia 2019 r. w klasie 1 e odbyła się lekcja otwarta, przeprowadzona przez p.Katarzynę 

Kanclerz i p.Pawła Konopkę. Celem lekcji było doskonalenie przejść równoważnych na ławeczkach 

gimnastycznych. Ćwiczenie to jest kluczowym elementem sprawności Mały Gimnastyk. Lekcja 

rozpoczęła się bieżną rozgrzewką w formie toru przeszkód, podczas którego uczniowie wykonywali 

m. in. bieg slalomem między pachołkami, bieg przez drabinkę koordynacyjną, przebiegnięcie przez 

płotki, przeskoki obunóż, bieg na czworakach. Podczas części głównej lekcji, uczniowie wykonywali 

ćwiczenia równoważne na ławeczkach gimnastycznych. Pierwszoklasiści wykonywali : przejścia 

równoważne po belce ławeczki, przejścia równoważne po belce z woreczkiem na głowie, przejścia po 

belce krokiem bociana, przejścia po belce krokiem bociana z woreczkiem na głowie. 

Podczas wszystkich ćwiczeń równoważnych, zastosowano stopniowanie trudności. Dopiero po 

opanowaniu przejść po szerokiej belce ławeczki, odwracano ją, żeby uczniowie wykonali to samo 

przejście po wąskiej belce. 

Wszyscy uczniowie doskonale poradzili sobie ze wszystkimi elementami ćwiczeń. Pierwszoklasiści 

niezwykle chętnie podejmowali się wyznaczonych zadań i wykonywali je z dużym zaangażowaniem. 

Nauczyciele obserwujący lekcję byli zdumieni rezultatami ćwiczeń i wysoką sprawnością dzieci. 

Przed pierwszaczkami są do zdobycia kolejne sprawności, które zaczniemy rozwijać już po feriach! K. 

Kanclerz, P. Konopka 

 

UCZYMY SIĘ TOLERANCJI. „Życie nie tylko po to jest, by brać 

Życie nie po to, by bezczynnie trwać 

I aby żyć, siebie samego trzeba dać..” 

Słowa piosenki „Tolerancja” Stanisława Sojki wprowadziły w temat wspólnej godziny wychowawczej 

klas 7, która odbyła się 14 stycznia 2019r. Celem spotkania, zorganizowanego przez p. M. Laszkowską 

i p. E. Redlin, było kształtowanie u uczniów postawy akceptacji i wyrozumiałości wobec innych. 

Ważne jest, aby w swoich decyzjach i działaniach uwzględniać i szanować prawa drugiej osoby. 

Należy być wyrozumiałym wobec odmiennych poglądów, upodobań i wierzeń, zachowując swoją 

indywidualność. Jest to ważny, ale też trudny temat. Jak się okazało nasi uczniowie mają bardzo 

dojrzałe i mądre przemyślenia. Wszyscy pracowali z ogromnym zaangażowaniem przy tworzeniu 

mapy skojarzeń do słowa tolerancja. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że rasa, pochodzenie, płeć, wiek, 

niepełnosprawność, status materialny itd. nie decydują o wartości człowieka.  

Tolerancja nie odnosi się do każdej sytuacji i zachowania. Nie można godzić się na wszystko, gdyż 

istnieją jej granice. Są to: krzywda ludzka, dobro społeczne i zdrowie. 

Uczniowie wypowiadali się również na temat empatii. Umiejętność dostrzegania potrzeb innych i 

zdolność współodczuwania jest bardzo istotna w naszym życiu. 



Niezwykle wzruszające było wystąpienie naszego gościa – pani Anny Lentas – Zalewskiej, która jest 

psychologiem i terapeutą w Ośrodku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pani Anna pracuje z osobami 

niepełnosprawnymi, pomaga im rozwijać swoje zdolności i rozwiązywać problemy. Prowadząca 

zwróciła szczególną uwagę na trudności tych ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia, życzliwości i 

dobrego słowa. Byliśmy bardzo poruszeni, gdy zdradziła nam największe marzenie swoich 

podopiecznych: „mieć przyjaciela”. Spotkanie podsumowaliśmy hasłem: „Wszyscy jesteśmy tacy 

sami, choć każdy z nas jest inny”. 

 

BENEDICTUS MŁODYCH W PUŁAWACH. Od 11 do 13 stycznia 2019 roku odbywało się kolejne 

spotkanie młodzieży w domu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach. Wzięli w 

nim udział również uczniowie naszej szkoły, aktorska „dziesiątka” z kl. VIIIb pod opieką s. Goretti. 

„Nie bój się Ducha” - taki tytuł miały tegoroczne ćwiczenia duchowe. Oczywiście chodzi o Ducha 

Świętego, chyba najmniej znaną Osobę Trójcy Świętej. Rekolekcje prowadził karmelita O. Krzysztof 

Piskorz, wychowanek sióstr benedyktynek, a wspomagał go cały zastęp sióstr katechetek 

benedyktynek. 

W sobotę 12 stycznia wyszliśmy do Parku Książąt Czartoryskich. Niestety pałac mogliśmy zobaczyć 

tylko z zewnątrz. Przed pałacem spacerowały oswojone pawie. Wieczorem wystawiliśmy jeszcze raz 

sztukę „Nie ma pokoju w hotelu”. Dostaliśmy obfite brawa i słowa pochwały. 

Benedyktyńskie Spotkanie Młodych to było nowe doświadczenie życiowe, tak dużo modlitewnych 

ćwiczeń. Ale chyba najlepsze przygotowanie do bierzmowania.  

 

NAJPIĘKNIEJSZY PREZENT? WYKONANY SAMODZIELNIE. 18 stycznia 2018 roku klasa 4b wybrała się 

wraz z wychowawczynią, Katarzyna Osiecką, do Warsztatu Kreatywności, aby własnoręcznie wykonać 

prezenty z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. 

Uczniowie mieli okazję samodzielnie przygotować piękne, kolorowe, materiałowe tulipany i 

włóczkowe serca – była to świetna okazja, aby porozmawiać o naszych najbliższych. Przygotowując 

prezenty wspominaliśmy naszych Dziadków i nasze Babcie, opowiadaliśmy sobie zabawne historie i 

anegdoty z ich udziałem. Babcia i Dziadek to osoby, które w życiu każdego dziecka ogrywają bardzo 

ważną rolę, okazuje się, że najlepiej pocieszają, przytulają i nikt, nawet mama, nie upiecze takiej 

szarlotki jak babcia. A tata, choć umie zrobić wiele, to tylko dziadek, potrafi naprawić wszystko – 

dzieci z wypiekami na twarzy mówiły o swoich ukochanych Babciach i Dziadkach. 

Oprócz tego, że mogliśmy spędzić ten dzień bardzo kreatywnie (uczyliśmy się wycinania, szlifowania, 

szycia), to był świetny czas na integrację klasową. Okazuje się, że nie tylko dziewczynki są 

doskonałymi krawcowymi, chłopcy też perfekcyjnie potrafią posługiwać się igłą i nitką. A 

dziewczynki? Papier ścierny i drewno nie są im obce. 

Bardzo miło spędziliśmy ten dzień, było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. 

 



BABCIU, DZIADKU.... Kocham Babcię, kocham Dziadka za ich serce, za ich miłość. Dużo zdrowia, długie 

lata niech nam żyją, niech nam żyją. 

Tradycją jest, że w styczniu gościmy w szkole seniorów rodzin. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 

dzieci z grupy przedszkolnej 0 b i uczniowie z klasy 1a przygotowali swoim najbliższym niespodziankę. 

Najpierw były wiersze, piosenki i laurki, w których zawarli podziękowania za miłość, uśmiech i 

wspólnie spędzany czas. Potem był słodki poczęstunek przygotowany z pomocą rodziców. W trakcie 

spotkania wnuki miały okazję posłuchać szkolnych wspomnień Dziadków, dowiedziały się, jak dawniej 

wyglądała szkoła, czego się uczono, jak wyglądał strój uczniowski. Dużo radości sprawiło wszystkim 

wspólne śpiewanie kolęd i wspólna zabawa przy muzyce. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wielu lat w zdrowiu i radości. K.Matys 

 

CZAS KOLĘDY- SPOTKANIE Z SENIORAMI. Dnia 17.01.19 r. wraz z grupą dzieci uczestniczących w 

projekcie " Hej kolęda" odwiedziliśmy ponownie Klub Seniora w Ełku. Nasza wizyta miała na celu 

dalszą integrację międzypokoleniową dzieci i seniorów ; wzajemne relacje, dające radość, akceptację 

oraz likwidację barier związanych z różnicą wieku. 

Dzieci zaniosły Seniorom kwiaty i drobne upominki z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. 

Seniorzy przygotowali dzieciom słodki poczęstunek i ustny przekaz- pamiętajcie o swoich babciach i 

dziadkach- to dla nich bardzo ważne! 

Dzieci wraz z seniorami rozebrały choinkę, po czym zaśpiewały piosenkę, której nauczyły wszystkich 

zgromadzonych. 

Nawiązane podczas projektu relacje będą podtrzymywane w przyszłości. 

Gabriela Wiśniewska, Paulina Smyk, Grażyna Krasińska  

 

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ IDĄ W PARZE. W dniu 17.01.2019 r. odbyło się spotkanie uczniów 

klas ósmych z p. prokurator Moniką Bogusz, która przygotowała wystąpienie nt. „Wolność i 

odpowiedzialność idą w parze”. Podczas prezentacji p. prokurator poruszyła zagadnienia: czym jest 

prawo, najważniejsze akty prawne, odpowiedzialność wobec prawa z uwagi na wiek, najczęstsze 

problemy nieletnich z prawem, środki wychowawcze wobec nieletnich, prawo w relacji uczeń – 

nauczyciel. Uczniowie zadawali przygotowane wcześniej pytania. Wśród zagadnień, które 

interesowały ich najbardziej były np. Co się stanie, jeśli zabijemy kogoś w obronie własnej? Jak praca 

wpływa na życie pani prokurator? Jakie konsekwencje można ponieść stosując cyberprzemoc? 

Udzielając odpowiedzi Pani Bogusz zwracała też uwagę na zagrożenia w kontekście zachowań 

bezpiecznych, o których należy pamiętać. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi na 

interesujące młodzież tematy, zwłaszcza, że poparto je przykładami z wokandy.  

Dziękujemy p. Monice Bogusz za poświęcony nam czas oraz interesujące spotkanie. Mamy nadzieję, 

że nie ostatnie, bo zainteresowanie tematem wśród uczniów jest duże i na niektóre z pytań zabrakło 

czasu. W.Michalewicz 


