
KWIECIEŃ 2019 

POD UROKIEM PORTUGALII – SPRAWOZDANIE Z WIZYTY PARTNERSKIEJ W RIO MAIOR (17 – 23 III 

2019). 17 marca 2019 roku rozpoczęła się nasza kolejna przygoda z Erasmus+. Nasza delegacja: p. 

Beata Dzierżanowska, p. Milena Laszkowska, Gabriela Kiersztyn, Dominika Sabasińska i Maja 

Grzegorczyk wyleciała do Portugalii w ramach projektu Erasmus+/Partnerstwa Strategiczne Szkół 

Akcja KA2 „Bullying: I don’t stay! Yes to friendship”. Przez cały tydzień przebywaliśmy w Rio Maior, u 

naszych portugalskich partnerów. Celem spotkania było stworzenie komiksów i prezentacji 

multimedialnych im poświęconych, a dotyczących bullyingu, oraz poznanie kultury i historii 

Portugalii. Gabrysia, Dominika i Maja miały okazję bliżej poznać zainteresowania swoich rówieśników, 

zwyczaje, nawyki, tradycje Portugalczyków, gdyż mieszkały w ich domach.  

Pierwszego dnia pobytu w Rio Maior odwiedziliśmy portugalską szkołę, Agrupamento de Eskolas 

Fernando Casimiro Pereira da Silva w Rio Maior, która różni się trochę od naszej. Nie ma tam 

dzwonków, dzieci uczą się francuskiego lub hiszpańskiego, a lekcja trwa 90 minut. Większość lekcji z 

języków obcych odbywa się bez podziału na grupy. Po pierwszej lekcji portugalscy nauczyciele 

oprowadzili nas po szkole, pokazali sale lekcyjne i wytłumaczyli, w jaki sposób odbywają się zajęcia.  

Po zwiedzeniu budynku wybraliśmy się na spacer do pobliskiej miejscowości Salinas, znanej głównie z 

wydobywania soli. Zwiedziliśmy wytwórnię soli, jedną z dwóch w Europie, jedyną w Portugalii. 

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób powstaje tamtejsza sól i jakie są jej zastosowania. Mieliśmy okazję 

kupić ją w postaci pamiątki. Warto dodać, że Salinas to urocza mała wioska z kamiennymi uliczkami, z 

drewnianymi domami, niektórzy nazywają ją żywym muzeum. 

W drodze powrotnej zjedliśmy pyszny lunch w przydrożnej restauracji. Spacerem wróciliśmy do Rio 

Maior, gdzie zaczęliśmy pracę nad nowym projektem dotyczącym nękania (ang. bullying), nad 

komiksem na ten temat.  

Wtorkowy poranek spędziliśmy w szkolnej bibliotece, gdzie rozpoczęliśmy pracę w grupach. 

Zostaliśmy podzieleni na kilkuosobowe drużyny i naszym zadaniem było stworzenie własnego 

komiksu na temat bullyingu. Do dyspozycji mieliśmy komputery oraz materiały plastyczne takie jak: 

kredki, mazaki i kartki papieru. Głównie korzystaliśmy ze strony internetowej ToonDoo. 

Pracowaliśmy, rozmawiając z uczestnikami projektu w języku angielskim. To bardzo ciekawe 

doświadczenie, zarówno te dotyczące doskonalenia umiejętności językowych, jak i te usprawniające 

pracę zespołową. Około godziny 11.00 pojechaliśmy na wycieczkę do São Martinho do Porto, małej 

wioski przy spokojnej zatoce w kształcie muszelki, aby zobaczyć jedną z najpiękniejszych plaż w 

Portugalii. Gdy byliśmy już na miejscu, udaliśmy się na spacer brzegiem morza. Podziwialiśmy piękne 

morskie fale i niezwykle drobny biały piasek. Pogoda tego dnia była cudowna. Mimo dosyć mocnego 

wiatru, czuliśmy ciepłe promienie słońca. Dzięki temu mogliśmy robić wspólne zdjęcia na tle pięknych 

krajobrazów. Trzeba przyznać, że São Martinho do Porto ma doskonale symetryczną zatokę, bronioną 

przez klify, które ją okrążają i prawie spotykają się przy wejściu. W drodze do restauracji szybko 

zwiedziliśmy miasteczko i kupowaliśmy pamiątki. W São Martinho do Porto zjedliśmy smaczny obiad 

w dobrym towarzystwie, podziwiając piękne morskie widoki za oknem. Następnie udaliśmy się do 

Caldas da Rainha, miejscowości uzdrowiskowej w środkowej Portugalii. Jako że miejscowość ta słynie 

z wyrobów ceramicznych, udaliśmy się do Muzeum Ceramiki. Oglądaliśmy tam przeróżne rzeczy, 

takie jak np. naczynia lub rzeźby wykonane z ceramiki. Zdziwienie wywołały głównie zastawy stołowe 

przypominające głowy zwierząt lub te w kształcie warzyw i owoców. Warto było zobaczyć te 



antropomorficzne naczynia wykonane przez Rafaela Bordalo Pinheiro, które stały się ikoną 

portugalską. Po wizycie w muzeum przyszedł czas na krótki, ale przyjemny spacer. Zwiedziliśmy 

piękny park, przy którym mogliśmy podziwiać okazałe budynki uzdrowiska termalnego. Jest on tak 

zwanym „zielonym sercem miasta”, ponieważ znajduje się w nim dużo roślinności. Następnie 

udaliśmy się na krótkie zwiedzanie miasta.  

Trzeciego dnia naszego pobytu w Rio Maior, zabrałyśmy się porządnie za pracę. Zaczęłyśmy dzień od 

lekcji religii. Po 30 minutach zajęć udałyśmy się wraz z naszymi portugalskimi gospodyniami do 

biblioteki, czyli naszego miejsca pracy przez cały tydzień. Kiedy wszyscy się już zebrali, usiedliśmy w 

naszych grupach i zaczęliśmy pracę od przejrzenia wszystkiego, co zrobiliśmy na ostatnich zajęciach. 

Tego dnia wszystkie grupy stworzyły swoje komiksy za pomocą strony internetowej ToonDoo, 

wykonaliśmy też prezentację dotyczącą naszej historii, którą mieliśmy przedstawić ostatniego dnia. W 

trakcie zajęć zrobiliśmy sobie przerwę, podczas której wyszliśmy do pobliskiego parku, gdzie 

mogliśmy integrować się, poćwiczyć na siłowni, porozmawiać na świeżym powietrzu. Później 

udaliśmy się do specjalnej sali dedykowanej zajęciom kulinarnym, gdzie jedna z klas siódmych, 

realizująca specjalny program przygotowujący ich do nauki w szkole zawodowej, przygotowała nam 

lunch. Nasz pobyt w szkole zakończył się około godziny 17. Z tego dnia zapamiętamy m.in., że 

Portugalia specjalizuje sie z hodowli dorsza, jej mieszkańcy mają na jego przygotowanie ponad 100 

przepisów, w tym babkę ziemniaczaną z dorszem, która miałyśmy okazję skosztować właśnie w 

szkolnej stołówce.  

Czwartek obfitował w kilka atrakcji, w głównej mierze związany był z zaplanowanymi na ten dzień 

wycieczkami. Portugalscy gospodarze zabrali nas do Mafry i Lizbony. W Mafrze podziwialiśmy 

monumentalny zespół pałacowo-klasztorny z kościołem. Pałac ten jest największą rezydencją 

królewską w Portugalii i jednym z największych budynków zbudowanych w Europie w XVIII wieku. 

Służył również za klasztor franciszkanów. Po upadku monarchii w 1910 pałac został zamieniony na 

muzeum. Miejsce to słynie przede wszystkim z wielkiej, przepięknej biblioteki. Jeszcze większe 

wrażenie zrobiła na nas Lizbona. Szczególnie ta zabytkowa część. Zobaczyliśmy m. in. Rossio Square, 

Chiado i Terreiro do Paco. Byliśmy też w Lisboa Story Centre, czyli muzeum historii Lizbony, które 

pokazuje historię obecnej stolicy Portugalii w multimedialny sposób, gdzie dzięki słuchowi, dotykowi, 

wzrokowi i węchowi zobaczyliśmy, jak kształtowała się Lizbona i jakie były jej dzieje. To była 

sześćdziesięciominutowa podróż przez Lizbonę od czasów Fenicjan po dzień dzisiejszy. To, co nas 

poruszyło, to opowieść o jednym z największych trzęsień ziemi (9 stopni w skali Richtera) w historii 

Europy, które nawiedziło Lizbonę 1 listopada 1755 roku. W jego wyniku przeszła potężna fala tsunami 

i wybuchły pożarty, które doszczętnie zniszczyły około 85% budynków oraz pochłonęły 275 tysięcy 

ofiar. Podczas pobytu w stolicy Portugalii najbardziej zauroczył nas Terreiro do Paço (pol. Plac 

Pałacowy), usytuowany na brzegu rzeki Tag, w osi reprezentacyjnego dziś deptaka Lizbony - Rua 

Augusta. Od wylotu tej ulicy oddziela go dostojny Łuk Triumfalny, zaś od rzeki - fragment nabrzeża. 

To naprawdę wyjątkowe miejsce. 

Ostatniego dnia naszego pobytu w Portugalii odbyła się oficjalna prezentacja efektów czterodniowej 

pracy. Grupy zaprezentowały swoje komiksy dotyczące gnębienia i znęcania się (z ang. „bullying”). 

Okazało się, że można skutecznie przedstawić ten trudny problem z odrobiną humoru, w formie 

kreskówki. Następnie obejrzeliśmy film nagrany podczas październikowego spotkania partnerów 

projektu w Ełku. Chwili tej towarzyszyło wiele śmiechu oraz wzruszeń.  

http://m.in/


Punktem kulminacyjnym dnia była uroczysta kolacja certyfikacyjna. Po raz ostatni spotkaliśmy się ze 

wszystkimi uczestnikami projektu i otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Pyszne 

jedzenie, muzyka na żywo oraz świetne humory sprzyjały dobrej zabawie. Późniejszym pożegnaniom 

towarzyszyły łzy i żal, ze to już koniec pobytu. 

Będziemy zawsze ciepło wspominać wspólne chwile spędzone Rio Maior, gdzie w atmosferze 

tolerancji i otwartości poznawaliśmy inne kultury. Dzięki wspólnej pracy wszystkie cele i idea 

programu Erasmus + zostały zrealizowane, a nawiązane znajomości i nowe przyjaźnie przetrwają lata. 

Wyjazd do Portugalii uświadomił nam, że Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć 

wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty, otworzyć umysł, poprawić 

umiejętności językowe oraz przeżyć niesamowitą przygodę życia. Beata Dzierżanowska, Milena 

Laszkowska, Dominika Sabasińska, Gabriela Kiersztyn i Maja Grzegorczyk 

SZKOLNY DZIEŃ SPORTU W RUNMAGEDDON KIDS. Co może być przyjemniejszego niż ruch na 

świeżym powietrzu? W naszej szkole takie atrakcje są na porządku dziennym, ale tym razem troszkę 

w innej formie został zaproponowany uczniom na lekcjach wychowania fizycznego oraz przerwach. 

Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ełku dnia 2 kwietnia 2019r. na boisku 

szkolnym zostały ustawione różnego rodzaju przeszkody, które spotkały się z żywym 

zainteresowaniem ze strony uczniów. Nasi szkolni wojownicy, których rozpierała energia, mogli ja 

spożytkować na torze przeszkód czołgając się, wspinając oraz sprawdzając swoją siłę ramion, 

szybkość i równowagę. Ta jakże widowiskowa forma zajęć bardzo odpowiadała naszym uczniom. 

Dzieciaki wręcz się rwały do ćwiczeń, po wcześniej przeprowadzonej przez organizatorów 

rozgrzewce. Zarówno młodsi, jak i starsi doskonale sobie poradzili z wyzwaniem, jakie na nich 

czekało, wzajemnie sobie pomagając. W trakcie trwania eventu, który był zapowiedzią błotnej 

Runmageddonowej Majówki, która odbędzie się 1-3 maja 2019r. w Ełku, rozlosowane zostały 

vouchery na w/w imprezę. Fantastycznie jest widzieć takiego ducha walki wśród najmłodszych, ich 

zdecydowanie, zawziętość, upór i przede wszystkim uśmiech, jaki wywołuje aktywność fizyczna, w 

której sami uczestniczą. 

MYŚLĘ, WIĘC CZYTAM! 2 kwietnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i 

jednocześnie rocznica urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Nawiązując do 

tego święta nauczyciele bibliotekarze, panie Magdalena Bukowska i Bożena Merchelska, podjęły się 

szeregu działań wspomagających wszechstronny rozwój z wykorzystaniem różnych rodzajów książek. 

Tego dnia każdy czytelnik wypożyczający książkę został obdarowany upominkiem. Podczas spotkań w 

bibliotece, uczniom klas 0a, 0b, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, uczestnikom jednej z grup zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych i dzieciom ze świetlicy przybliżono postać H. Ch. Andersena, jego twórczość oraz 

wybrane pozycje z księgozbioru wypożyczalni i czytelni. Pogadanki wsparte zostały wystawą 

dostępnych w bibliotece baśni Andersena, projekcją filmów, nauką tekstu i śpiewem piosenki 

,,Podróż do krainy bajek”, zagadkami dotyczącymi znajomości utworów Andersena, a także głośnym 

czytaniem fragmentów baśni i wierszy. Uczniowie klasy 2b podczas swojego spotkania pod hasłem 

,,Otwórz książkę, otwórz umysł” podjęli się dodatkowo próby odpowiedzi na pytania: ,,Co powoduje, 

że każdy z nas ma inaczej rozwinięty umysł?”, ,,Co stałoby się, gdyby ludzie przestali czytać książki?”. 

Poznali również wiele zalet związanych z czytaniem książek. Miłą i niezwykle zaskakującą 

niespodzianką okazało się ich spotkanie z Panią Krystyną Klemarewską, która tym razem wystąpiła 

nie tylko w roli mamy Marysi i Natalki. W tym szczególnym dniu, w imieniu swoim i Pana Andrzeja 

http://m.in/


Chmielewskiego, przekazała czytelnikom ,,Czwórki” nowości wydawnicze w postaci następujących 

książek: 

,,CHŁOPIEC Z BURZY I INNE OPOWIADANIA” C. Thiele,  

,,O PSIE, KTÓRY WRÓCIŁ DO DOMU” B. W. Cameron, 

,,NELA I WYPRAWA DO SERCA DŻUNGLI” autor Nela, 

,,PAX” S. Pennypacker,  

,,CUKIERKU, TY ŁOBUZIE! KOT CUKIEREK” tom 1, W. Cichoń, 

,,TUPCIO CHRUPCIO. NIE MOGĘ ZASNĄĆ” A. Casalis, 

,,JAK PO LODZIE. DZIENNIK CWANIACZKA” tom 13, J. Kinney,  

,,104-PIĘTROWY DOMEK NA DRZEWIE” A. Griffiths,  

z serii ,,Czytam sobie”:,,FIGLE W FOKARIUM” poziom 1, M. Sendecki,  

,,ORŁY NAD LONDYNEM. Z HISTORII DYWIZJONU 303” poziom 2, W. Widłak,  

,,KOLUMB. CAŁKIEM INNA HISTORIA” poziom 3, A. Domosławski.  

Wyjątkowym Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za życzenia, prezenty i wsparcie bibliotecznych 

przedsięwzięć!  

 

LICZ SIĘ ZE SŁOWAMI! 28.03.2019 r. trzyosobowa drużyna z naszej szkoły, w której skład wchodziły: 

Paulina Kuczyńska kl. 6b, Gabriela Darmofał kl. 6a, Maja Hutna kl. 5e, udała się wraz z p. Pauliną 

Stankiewicz do SP5 na II Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny pt. „Liczę się ze słowami”. Był on 

skierowany do uczniów klas 5-6. Wcześniej, 11 marca, w naszej szkole odbyły się eliminacje, spośród 

których wyłoniliśmy osoby, które najlepiej radzą sobie z frazeologią. Z każdej ełckiej szkoły zostały 

wytypowane trzy osoby, które uczestniczyły w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów 

etapu miejskiego. Jedną z nich były m.in. kalambury i przedstawienie ustne opowiadania z 

wykorzystaniem min. 5 frazeologizmów. Przysłowia, których dotyczyły pozostałe zadania, były 

związane z: Biblią, mitologią grecką i dawnymi zwyczajami. Mimo że niektóre zadania były trudne, 

dziewczyny dobrze sobie z nimi poradziły i zajęły II miejsce. Brawo!  

Wszystkim towarzyszyła dobra zabawa. Serdecznie gratulujemy zdobywcom pozostałych nagród! 

Warto przypomnieć, że w poprzednim roku też uplasowaliśmy się jako szkoła na drugim miejscu. 

Trzymamy poziom! 

 

LICZBA π I PIRAMIDA SIERPIŃSKIEGO W ostatnim czasie trwał w naszej szkole tydzień matematyczny. 

Rozpoczął się on w Dzień Liczby Pi, czyli 14.03. Jego zakończenie przypadło na 21 marca, a więc 

wtedy, kiedy ponad 130 uczniów naszej szkoły przystąpiło do napisania Międzynarodowego Konkursu 

Matematycznego "Kangur". W czasie tygodnia matematycznego odbywało się wiele akcji. I młodsi, i 

starsi mogli zmierzyć się z zadaniami matematycznymi, a także dowiedzieć się kilku nowych, 

ciekawych rzeczy. Uczniowie klas 4-7 na godzinach wychowawczych grali w gry planszowe, które 

doskonale ćwiczą logiczne i strategiczne myślenie. Podczas tygodnia matematycznego udało nam się 

zbudować piramidę Sierpińskiego. Do jej powstania przyczyniło się wielu uczniów klas 4-8, którzy 

wykonywali czworościany foremne. Pojedyncze elementy po połączeniu stworzyły jeden wielki 

czworościan foremny, nazywany właśnie piramidą Sierpińskiego. W czasie trwania tygodnia 

matematycznego młodsze klasy mogły posłuchać matematycznych bajek czytanych przez starszych 

kolegów. To był bardzo ciekawy i pracowity tydzień! 

https://livro.pl/autor/616266/Thiele+Colin.html
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HERBATKA z PISARZEM. 5 kwietnia, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, na 

spotkanie autorskie z Panem Pawłem Beręsewiczem stawili się uczniowie klasy 4c z opiekunami. 

Autor opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci, a także tłumacz i leksykograf w niekonwencjonalnej 

formie zaprosił licznie zebranych reprezentantów ełckich szkół podstawowych na wirtualną herbatkę 

i małe pogaduchy. Uczestnicy spotkania poznali wiele ciekawostek z życia i twórczości gościa (np. lubi 

czytać książki do 300 stron, ,,ludzie, którzy czytają książki są ciekawsi”, książki zaczął pisać w wieku 34 

lat, seria o rodzinie Ciumków przypomina rodzinę Beręsewiczów, stara się na nikim nie wzorować, nie 

czyta fantastyki, lubi powieści, biografie, książki historyczne). Mieli też okazję do refleksji nad 

tematami, które niejednokrotnie były związane z napisanymi przez niego książkami. Wspólnie 

zastanawiano się na przykład nad tym: ,,Dlaczego nawet najlepsza książka, jeśli jest lekturą, to stawia 

opór?”, ,,Czy warto znać tajemnice bohatera danej książki?”, ,,Kto więcej czyta – dziewczynki, czy 

chłopcy?”. W trakcie spotkania uczniowie mogli również zadawać pytania, pozyskać autograf do 

swojej książki, a także wykonać pamiątkowe zdjęcie.  

Paweł Beręsewicz jest laureatem nagrody „Guliwera”, konkursu literackiego Polskiego Towarzystwa 

Wydawców Książek, Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Jego książki były nagradzane, 

wyróżniane i nominowane również w wielu innych konkursach iterackich. 

W szkolnej bibliotece dostępne są następujące książki autorstwa Pawła Beręsewicza: 

,,Wielka Wyprawa Ciumków” (z dedykacją czytelnikom ,,Czwórki”) ,,Co tam u Ciumków?”  

,, Człowiek z czerwoną chorągiewką” poziom 3 z serii ,,Czytam sobie” ,,Gorzka czekolada i inne 

opowiadania o ważnych sprawach” (współautor) ,,Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” ,,Czy wojna jest dla 

dziewczyn?” ,,A niech to czykolada!” B. Merchelska 

 

KONKURS STRAŻACKI. 28 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyły się 

wojewódzkie eliminacje XLII konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

organizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. Naszą szkołę i Powiat Ełcki w konkursie reprezentowała Karolina Kuczyńska z klasy 8 b. 

Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu z wiedzy pożarniczej. Poziom pytań w teście był bardzo 

wysoki wymagał wysokiej specjalistycznej wiedzy z dziedziny pożarnictwa. 

Karolina po zwycięstwie w eliminacjach powiatowych w ogólnej klasyfikacji wojewódzkiej konkursu 

zajęła 7 miejsce. Opiekunem i koordynatorem przygotowującym Karolinę do konkursu był p. 

Sławomir Krakowiak. Gratulujemy! 

 

5  O' CLOCK Z PĘDZLEM. Pomysł na Czwartkowe 5 o' clock z pędzlem rodził się z połączenia dwóch 

pasji prowadzącej: miłości do sztuki oraz języka angielskiego. Dzięki projektowi realizowanemu w 

szkole: "Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość" nasi uczniowie mogą rozwijać swoje 

kompetencje językowe jednocześnie poznając fascynujący świat malarstwa między innymi Pabla 

Picassa czy Vincenta van Gogha. W projekcie biorą udział uczniowie 5f, którzy swoje talenty zarówno 

językowe jak i artystyczne, ćwiczą pod okiem p. Katarzyny Garlickiej. Zapraszamy społeczność naszej 

szkoły na II piętro do szkolnej mini galerii na chwilę ze sztuką. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leksykografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_im._Kornela_Makuszy%C5%84skiego


"CZWÓRKA"   WICEMISTRZEM WOJEWÓDZTWA. W dniu 30.04.2019r. w Giżycku odbył się Finał 

Wojewódzki Mini Piłki Siatkowej " 4" Dziewcząt, w którym wzięły udział uczennice klas szóstych oraz 

piątych SP 4 w Ełku. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych 

setów, każdy do 25 pkt. Spotkania nie należały do łatwych. Dziewczęta pokonały zespoły z Bartoszyc, 

Górowa Iławeckiego oraz Lechowa. Zbyt silnym przeciwnikiem okazał się zespół z Giżycka. Po długich 

i zaciętych zmaganiach i wymianie wielu trudnych piłek dziewczęta z SP 4 Ełk zajęły II miejsce 

uzyskując tytuł wicemistrza województwa. Szkołę reprezentowały: Surażyńska Wiktoria, Czaplicka 

Amelia, Kosiorek Maja, Syryca Martyna, Nowakowska Amelia, Podziewska Magdalena, Mirva Nicola, 

Sakowicz Wiktoria, Sajnaga Blanca, Matulewicz Maja. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Opiekun 

Katarzyna Mroczek. Brawo zespole! 


