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DZIECI LISTY PISZĄ… W dzisiejszych czasach pisanie tradycyjnych listów odchodzi do lamusa. 

Korzystamy z poczty elektronicznej, bo wiadomość szybciej dotrze, mamy telefony komórkowe i 

mnóstwo innych sposobów komunikacji przez internet. 

A przecież pisanie listów to świetna szkoła tworzenia wypowiedzi, zbierania myśli, dobierania słów i 

dbania o estetykę pisma odręcznego. Uczniowie klasy 3a podczas zajęć zgłębiali tę trudną sztukę. 

Ze względu na czas pandemii nie mogliśmy wybrać się do urzędu pocztowego, więc zaprosiliśmy 

pracownika Poczty Polskiej do klasy. Mama Julii opowiedziała o tym, jak wygląda praca w placówce 

pocztowej i jakie sprawy można tam załatwić, na czym polega praca listonosza, pokazała jego 

atrybuty. Dowiedzieliśmy się też jaką drogę pokonują listy od nadawcy do adresata. Próbowaliśmy 

wypełniać druki pocztowe. 

Dziękujemy pani Monice za odwiedziny i przybliżenie pracy listonosza. 

A MY DBAMY O ŚWIAT. W tym roku ełcka „Czwórka” sama podjęła wyzwanie sprzątnięcia świata. Jak 

każdego roku we wrześniu, wyruszyliśmy w znajome już tereny ełckiego zamku. Natura nam 

sprzyjała, obdarzyła cudownym słońcem i babim latem.  

Klasy 7,wyposażone w rękawiczki jednorazowe i worki na śmieci, złączyły siły, by fragment naszego 

miasta stał się miejscem miłym i przyjaznym. Po pożytecznej pracy, młodzież wybrała się na lody i 

wspólne działania integracyjne.  

Matka Natura ma wspaniałych obrońców! 

https://view.genial.ly/5f736f131aedf713c4ac1f8d  

INWENTARYZACJA OTOCZENIA Z APLIKACJĄ PLANTNET W RĘKU. Świadome upiększanie i 

wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów – 

polepszają one warunki klimatyczne i zdrowotne, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji, kształtują 

wrażliwość, tłumią hałas miasta, są miejscem do życia wielu gatunków zwierząt, stanowią doskonały 

materiał do ćwiczeń, obserwacji i doświadczeń.  

Działanie zaproponowane uczniom klas III w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ 

polegało na inwentaryzacji roślin wokół naszej szkoły za pomocą aplikacji telefonicznej „Plantnet”.  

Dzieci ze wszystkich klas trzecich okazały się być wnikliwymi badaczami przyrody, a efekty ich pracy 

prezentuje niniejszy album.  

Zapraszamy do oglądania i odpoczynku w zielonych zakątkach naszej szkoły.  

http://sp4.eszkola.elk.pl/ERASMUS+/Ro%C5%9Bliny%20wok%C3%B3%C5%82%20naszej%20szko%C5

%82y.pdf 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. 01 października 2020 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z 

panem policjantem Marcinem Woźnialis. Pogadanka przeprowadzona została dla uczniów klas I na 

temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Pan policjant zwrócił dzieciom uwagę na 

bezpieczeństwo i ostrożność podczas drogi do szkoły i ze szkoły. Przypomniał uczniom zasady 

https://view.genial.ly/5f736f131aedf713c4ac1f8d


bezpiecznego przechodzenia przez ulicę przy sygnalizacji świetlnej na pasach oraz , że każdy pieszy 

poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania 

elementów odblaskowych. Zaprezentował dzieciom niektóre ze znaków , np.:przejście dla pieszych 

oraz znak stop. Przypomniał numery alarmowe do służb ratowniczych: pogotowie 999, policja 997, 

straż pożarna 998 lub 112.  

Dzieci wykonały karty pracy na temat .:”Bezpieczna droga”. Duże zainteresowanie dzieci wzbudził 

mundur policjanta oraz akcesoria potrzebne mu do pracy.  

Spotkanie było ciekawe i pouczające. Wiedzę , którą otrzymali nasi uczniowie jest bezcenna. Na 

koniec wszyscy zrobiliśmy zdjęcie pamiątkowe.  

AKTYWNA SOBOTA. 3 października w Gołdapi odbył się bieg promujący aktywny tryb życia - Cross 

Gołdapski. Warte uwagi są wyniki jakie udało uzyskać w tej rywalizacji: 

1. Zarzecka Maja II miejsce w biegu na dystansie 300m (klasa3c) 

2. Zawistowski Aleksander III miejsce w biegu na dystansie 300m (klasa3c) 

3. Gutowska Wiktoria III miejsce w biegu na dystansie 600m (klasa 4b) 

4. Śliwowski Jakub III miejsce w biegu na dystansie 600m (klasa 4b) 

5. Kołodziej Dominika II miejsce w biegu na dystansie 800m (klasa 7f) 

6. Korzun Wiktoria III miejsce w biegu na dystansie 800m (klasa 7e) 

7 Danelczyk Filip II miejsce w biegu na dystansie 800m (klasa 7a) 

Start ten był sprawdzianem dla uczniów klasy 3c dla których udział w programie „Lekkoatletyka dla 

każdego” dobiega końca i mamy nadzieję, że przygoda z lekką atletyką na tym etapie nie zakończy 

się, będą kontynuować swoją przygodę tak jak i starsi koledzy. Liczymy na dalsze zwycięstwa w 

kolejnych biegach. Wszystkim młodym lekkoatletom serdecznie gratulujemy udanego startu w 

zawodach. 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MAGIA TEATRU – LALKA TEATRALNA”. W dniach 29 i 30 

września br. o godzinie 17.00 w sali Hydro(za)gadka w Zielonogórskim Ośrodku Kultury odbył się 

wernisaż i rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Magia teatru – lalka teatralna”. 

Zadaniem konkursowym było wykonanie laki teatralnej w dowolnej technice i formie. Mogła być to 

pacynka, marionetka, jawajka czy też kukła. Lalka ta miała przedstawiać dowolną postać z utworów 

literackich takich jak: “Księga dżungli” Rudyarda Kiplinga oraz „Pinokio” Carla Collodiego. 

Na tegoroczny konkurs wpłynęło aż 348 prac, więc jury miało ciężki orzech do zgryzienia. Ostatecznie 

na wystawie pokonkursowej zostało zaprezentowanych 151 prac indywidualnych i 4 prace zbiorowe. 

W gronie wyróżnionych projektantów znalazły się również prace naszych uczniów! Z nieukrywaną 

radością informujemy, że Olaf Pałatek z klasy 7b za swoją pracę został uhonorowany II MIEJSCEM, a 

Jekaterina Ester Bianki z klasy 6a zdobyła WYRÓŻNIENIE! Warto podkreślić, że tylko te dwie prace 

zostały zgłoszone przez naszą szkołę do tego konkursu i zostały docenione przez jury. Słowa 

podziękowania należą się również mamom naszych uczniów, które wsparły ich w przygotowaniu tych 

prac! 



Niestety ze względu na panujące obostrzenia sanitarne w wernisażu mogli uczestniczyć tylko autorzy 

prac z Zielonej Góry. Nic straconego, bowiem Organizator przygotował w zamian wszystkim 

zainteresowanym krótki film, w którym pokazana została tegoroczna wystawa! Prace zostały także 

uwiecznione na fotografiach. 

Film, wystawa części prac uczestników i podsumowanie tego konkursu dostępne są pod linkiem: 

https://zok.com.pl/magia-teatru-lalka-teatralna-final-konkursu-i-laureaci/  

Wszystkim autorom prac zaprezentowanych na wystawie spoza Zielonej Góry, nagrody i dyplomy 

zostaną przesłane pocztą na adres placówki reprezentującej uczestnika konkursu. Wobec powyższego 

czekamy na nagrody i jeszcze raz gratulujemy naszym młodym artystom-projektanom! 

SZTUKA BEZ BABCI. W ramach ogólnopolskiego programu „Teatr Polska” do miast, w których nie ma 

stacjonarnych teatrów, a więc także do Ełku, przyjeżdżają ze swoimi spektaklami artyści z różnych 

stron naszego kraju. W minioną środę, po południu, na spektakl pt. „Sztuka bez babci” wybrała się ze 

swoją wychowawczynią klasa 3 c. Przedstawienie zostało przygotowane przez Centrum Sztuki Dziecka 

z Poznania i opowiadało o bardzo trudnym momencie naszego życia – odejściu bliskiej nam osoby. 

Artyści podjęli się bardzo trudnego zadania wytłumaczenia dzieciom tej wyjątkowej sytuacji. 

Zrealizowane w czarno – białej konwencji przedstawienie wcale nie było łatwe w odbiorze. Dużo w 

nim było elementów filozoficznych i metafizycznych , a jednak dzieci bardzo dobrze zrozumiały jego 

sens i wymowę. Dowodem na to była rozmowa dzieci z reżyserem i aktorami, która odbyła się po 

zakończeniu przedstawienia na sali widowiskowej w ECK-u. Na ciepłe i serdeczne oklaski zasłużyli i 

artyści i mali widzowie. 

SPÓJRZ NA LAS OKIEM EKOLOGA. 8 października 2020 r.– my, uczniowie klasy 3 d, wybraliśmy się do 

CEE na zajęcia „Spójrz na las okiem ekologa”. Na początku obejrzeliśmy ciekawy film prezentujący las 

i jego mieszkańców. Przypomnieliśmy sobie o jego warstwach : ściółka, runo leśne, podszyt, korony 

drzew. 

Las to różnorodność drzew, ale i małych roślin. W polskich lasach rośnie mnóstwo grzybów, nazwy 

tych najczęściej spotykanych poznaliśmy w oparciu o ich modele. Płody runa leśnego (m.in. borówki, 

maliny, jeżyny, orzechy laskowe i wiele innych jadalnych owoców i nasion) zbierane na własne 

potrzeby dostępne są dla każdego i za darmo. Las to również zwierzęta i woda, urokliwe miejsca, w 

których można zakochać się bez opamiętania. W polskich lasach żyje ponad 65% gatunków zwierząt 

występujących w naszym kraju. Lasy stanowią ponad 60% parków narodowych. 

Las to jedno z nielicznych dziś miejsc, gdzie można odpocząć w całkowitej ciszy i oddychać 

powietrzem, w którym jest około 1500 związków chemicznych działających bakteriobójczo, 

uspokajająco i przeciwzapalnie. Las to zielone płuca naszej planety. Dzięki niemu mamy czym 

oddychać - dlatego też powinniśmy o niego dbać. 

DBAMY O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO. Dobrze znamy nasz dom, nasze podwórko, szkołę i drogę do 

szkoły. Jednak nawet w znanych miejscach mogą przydarzyć nam się przeróżne wypadki. Jak ich 

uniknąć, jak dbać o własne bezpieczeństwo? 

Uczniowie klasy 3a podjęli ten temat podczas zajęć. Wybrali się na spacer ulicami miasta i na 

skrzyżowanie, gdzie przypomnieli znaki drogowe i zasady poruszania się po drogach. Rozmawiali o 

zachowaniu bezpieczeństwa w domu podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i ostrych 

https://zok.com.pl/magia-teatru-lalka-teatralna-final-konkursu-i-laureaci/


narzędzi. Przypomnieli zasady obowiązujące w szkole podczas zajęć w sali i podczas przerw na 

podwórku. Nie zabrakło też tematu związanego z koronawirusem. 

Niespodzianką dla uczniów była wizyta w klasie ekspertów w tej dziedzinie. Panowie asp. sztab. 

Policji Tomasz Gorzoch oraz asp. Arkadiusz Ponisztera – prywatnie tata Seweryna, sprawdzili wiedzę 

uczniów, ale też zwrócili uwagę na bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem i na hulajnodze oraz na 

odblaski, by być widocznym na drodze. Uczulali, by wystrzegać się kontaktów z nieznajomymi, 

zachowywać się odpowiedzialnie podczas „buszowania w internecie”. 

Dziękujemy za odwiedziny i cenne rady. 

PROGRAMOWANIE NA JĘZYKU ZAMIAST JĘZYKA PROGRAMOWANIA. W pierwszym dniu szkolnego 

Code Week w naszej szkole, odbyła się w klasie 8b lekcja niemieckiego z elementami programowania. 

Celem zajęć było utrwalenie nazewnictwa budynków w mieście i trening dialogów w zakresie pytania 

o drogę. Tuż po wejściu do klasy uczniów zaintrygowała plansza na podłodze. Pojawiły się pytania z 

nadzieją w głosie, czy będziemy w coś grać? Pierwszym zadaniem było odgadnięcie zaszyfrowanego 

alfabetem Morse’a tematu zajęć. Następnie uczniowie obejrzeli krótki film o Marku Zuckerbergu – 

twórcy Facebooka. Zawierał on treści biograficzne i pokazał kulisy powstawania portalu. W 

przygotowanej prezentacji znalazło się też kilka ciekawostek o tym serwisie społecznościowym, m. in. 

ilu użytkowników liczy dziś Facebook, dlaczego logo i oprawa graficzna zawierają odcienie 

niebieskiego, co się dzieje na portalu w ciągu 1 minuty oraz czyje profile w Polsce i na świecie zyskują 

największą popularność. Kolejnym wyzwaniem ósmoklasistów było dopasowanie obiektów miejskich 

do wykonywanych w nich czynności. Poprawność zadania uczniowie mogli sprawdzić za pomocą 

zamieszczonych kodów QR. Do ostatniego ćwiczenia wykorzystano zdjęcia z ważnymi miejscami Ełku 

oraz przygotowaną ścieżkę z kwadratowych płytek. Uczniowie przystąpili do gry rywalizacyjno-

kooperacyjnej, dzięki której trenowali zasady programowania. Podzieleni na 2 grupy uczestnicy 

zabawy musieli pomóc turyście (robotowi) dojść do wyznaczonego przez niego punktu. W każdej 

rozgrywce brały udział obie drużyny (programiści), które wymyślały ciąg instrukcji (kod) i wybierały 

odpowiednie karty z kierunkami. Team, który jako pierwszy przekazał właściwy kod turyście 

wygrywał i zdobywał punkt. Uczniowie poradzili sobie doskonale. Okazuje się, że programowanie 

wymaga w większym stopniu myślenia niż technologii. NJ-L 

WOLONTARIAT CZAS ZACZĄĆ! Wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas, oznaczającego 

dobrowolność, ochotniczość i oznacza dobrowolną, nieodpłatną oraz świadomą pracę na rzecz innych 

ludzi lub całego społeczeństwa. I już w minioną niedzielę 11 października 2020r. uczniowie z naszej 

szkoły ochotniczo stali się współorganizatorami XIII Półmaratonu Ełckiego. Po wstępnym sobotnim 

przeszkoleniu zostali przydzieleni do obsługi, tzw. barów, czyli miejsc w których uczestnicy biegu 

mogą się napić i uzupełnić elektrolity. Ich zadaniem było odpowiednie przygotowanie i 

zabezpieczenie miejsca oraz wydawanie napojów dla biegaczy. Baza w Chruścielach i Mączach, to 

miejsca, których stacjonowali nasi wolontariusze. Za pomoc w imprezie otrzymali pamiątkowe 

koszulki. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku bardzo serdecznie dziękuje wszystkim 

zaangażowanym w pomoc, która przebiegała bez zakłóceń, w odpowiednim tempie, wręcz 

profesjonalnie;), a są to: Maja Łoniewska, Sara Kozikowska, Michał Mroczek, Wiktor Malinowski, 

Oliwia Zalewska, Milena Szematowicz, Zuzanna Chmielewska, Ola Ciborowska, Olaf Płatek, Kamil 

Korolczuk, Maciej Kurzyna, Bartosz Grzesiuk, Karol Słyż, Filip Gąska, Tobiasz Sierotko. 



W POSZUKIWANIU SZYFRÓW. W Dzień Edukacji Narodowej uczestnicy kółka Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego mieli także swoje małe święto, gdyż w tym dniu odbyło się ich pierwsze spotkanie 

zapoznawczo-integracyjne. Z uwagi na to, że jesteśmy w trakcie Tygodnia Kodowania, zajęcia 

dotyczyły właśnie kodów. Uczniowie przemierzali Ełk odczytując zaszyfrowane hasła i odgadując 

kolejne zagadki. Trasa zaczęła się w naszej szkole, gdzie przy pomocy szyfrów poznaliśmy swoje 

zainteresowania. Później wyruszyliśmy w poszukiwaniu ukrytych w różnych miejscach Ełku kolejnych 

zagadek. Jednym z odnalezionych miejsc była Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu, która ugościła 

naszych uczniów w profesjonalnej sali konferencyjnej, gdzie mogliśmy wspólnie wypracować zasady 

pracy na nowo powstałym kółku i ustalić sposoby komunikacji pomiędzy zajęciami. Kolejne zagadki 

doprowadziły uczniów do kawiarni, gdzie czekała na wszystkich słodka nagroda - gorąca czekolada. 

ŚWIĘTO DRZEWA. W październiku w naszej szkole obchodziliśmy "Święto drzewa”. Z tej okazji na 

lekcji przyrody wybraliśmy się do pobliskiego parku na zajęcia terenowe. Szukaliśmy drzew-świadków 

historii. Określaliśmy poszczególne gatunki drzew oraz ocenialiśmy ich wiek, przy pomocy "Tabeli 

wiekowej drzew”. Przypomnieliśmy sobie, jak ważne są dla nas drzewa, które nie tylko produkują tlen 

i oczyszczają powietrze, wpływają na różnorodność biologiczną, ale również chronią nas przed 

wiatrem i słońcem, tłumią hałas, wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Zastanawialiśmy 

się jak my swoimi działaniami możemy chronić drzewa i wpłynąć na ich stan zdrowotny. Na 

zakończenie zajęć wykonaliśmy plakat drzewa z wykorzystaniem liści, na których umieściliśmy hasła z 

działaniami, które możemy podjąć w celu ich ochrony. 

DRZEWO W KRAJOBRAZIE NA POLSKIM! W bieżącym tygodniu, 20 października 2020 r., 

obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. W tym roku tematem przewodnim są drzewa. Tegoroczne działania 

były prowadzone pod hasłem: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff). 

Przyłączając się do tej akcji, chcieliśmy popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla 

kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazać jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania 

krajobrazowego i kulturowego Polski. Pełnią one w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy 

klimatyczne, lecz zyskują także znaczenia kulturowe. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów 

i malarzy, dzięki czemu ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca. Wczoraj klasy 4c i 

4b język polski spędziły w terenie, odbyły spacer krajobrazowy. Nie były to tradycyjne lekcje w 

szkolnej ławie. Dlaczego? Chcieliśmy uczcić w poetycki sposób DZIEŃ KRAJOBRAZU. Siedząc na 

zielonym dywanie czy różnokolorowym liściastym kobiercu, zastanawialiśmy się, za pomocą jakich 

środków stylistycznych budowane są obrazy poetyckie. Czym jest epitet? Co to jest metafora, czym są 

onomatopeje? Czy wiersz może oddziaływać na wszystkie zmysły? Do refleksji skłoniły nas niezwykle 

dynamiczny wiersz Leopolda Staffa pt. "Wysokie drzewa" czy refleksyjny wiersz R. Lasoty „Drzewa 

czeszą się wiatrem”. Istotnym komponentem wielu krajobrazów są właśnie drzewa, które zasługują 

na szacunek i miłość. Chociaż nie były "w brązie zachodu kute wieczornym promieniem" pod koniec 

lekcji przytuliliśmy je z wdzięcznością i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. 

BIBLIOLADA’20. 20 października uczniowie klas piątych tradycyjnie wzięli udział w szkolnej 

„BIBLIOLADZIE” - turnieju wzorowanym na znanym programie telewizyjnym „Familiada”. 

Tegorocznym hasłem spotkania było „Z książką nam zawsze do twarzy”. Przedstawiciele klasy 5a i 5b 

odpowiadali na pytania tematycznie związane z biblioteką i czytelnictwem. Tytuł „Mistrza Bibliolady” 

otrzymała klasa 5b (uzyskując po dogrywce 266 pkt.), zaś „Wicemistrzem Bibliolady” została 

reprezentacja klasy 5a (84 pkt.). Uczestnikom bardzo spodobała się wspólna zabawa oraz rywalizacja. 

Zwycięzcy turnieju oraz pokonani otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Wydarzenie od lat 



organizowane jest w październiku, podczas „Miesiąca Bibliotek Szkolnych” przez p. Izabellę 

Kraszewską przy współpracy nauczycieli bibliotekarzy.  

MŁODZI ODKRYWCY Z 3 B. W tym roku szkolnym uczniowie klasy 3 b biorą udział w innowacyjnych 

zajęciach ,,Młodzi odkrywcy". Poznają różne zjawiska poprzez samodzielne przeprowadzanie 

prostych, a czasem skomplikowanych doświadczeń. Przyjmują postawę badacza, przeprowadzają 

eksperymenty i wyciągają z nich często zaskakujące wnioski. Znają już cechy wody, sprawdzili jak 

działa napięcie powierzchniowe i siła przyciągania. Wiedzą dlaczego w Morzu Martwym nie trzeba 

umieć pływać, żeby unosić się na powierzchni wody. Skonstruowali również lampę lawę, a ostatnio 

na zajęciach wybuchały kolorowe wodne wulkany. Przed nimi jeszcze zajęcia o powietrzu, zjawiskach 

atmosferycznych i ogniu.  

Code Week 2020. EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to inicjatywa promująca 

programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. W tym 

roku odbywał się on w dniach 10-25 października i nasza szkoła także miała w nim swój udział. 

W dniach 12-16 października uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w Szkolnej Lidze Kodowania. 

Na specjalnie do tego celu założonym Classroom uczniowie codziennie znajdowali nowe zadania z 

zakresu algorytmiki, kodowania oraz logiki. Przesyłając rozwiązania zbierali punkty, by stać się 

Mistrzami Ligi Kodowania. W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Natasza Płatek z klasy 3a, w klasach 4-6 

najlepszy wynik uzyskała Kornelia Pasierowska z klasy 6d natomiast w klasach 7-8 najwięcej punktów 

uzyskał Olaf Płatek z klasy 7b. 

Podczas tegorocznego Tygodnia Kodowania nauczycielami stali się także uczniowie. Pięcioosobowa 

grupa uczniów klasy 8b przygotowała zajęcia kodowania dla najmłodszych uczniów. Podczas zajęć 

świetlicowych trzecioklasiści wykorzystali wizualny język programowania Scratch do stworzenia 

własnej gry. Były to wyścigi samochodowe na planszy. Najtrudniejsze były początki. Najmłodsi okazali 

się jednak pojętnymi uczniami a ósmoklasiści dobrymi nauczycielami i opiekunami. Bardzo szybko 

obie grupy zsynchronizowały swoje działania, czego efekt można było sprawdzić okrążając planszę 

gry stworzonej na sąsiednim stanowisku. W trakcie tych zajęć uczniowie nie tylko stworzyli własne tło 

sceny, wymienili duszka i przypisali mu polecenia poruszania się zgodnie z klawiaturą, ale też 

utworzyli zmienną licznika okrążeń. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chętnie wrócą do swoich 

projektów wiosną. 

Także trzy uczennice z klasy 7b poprowadziły zajęcia dla młodszych koleżanek i kolegów. Dzieci pod 

kierunkiem starszych uczennic stworzyły animacje w programie Scratch. Po scenie latała rakieta, 

zostawiała za sobą ślad, “spotykała” się z innym duszkiem, który przy tym spotkaniu znikał i pojawiał 

się w nowym, losowo wybranym miejscu. Uczennice były znakomicie zaznajomione z 

przedstawianym przez nie projektem, świetnie sobie poradziły i zadbały o każde dziecko. 

Kodowanie królowało także na lekcjach. Podczas Tygodnia Code Week na informatyce klasy młodsze 

miały możliwość podjęcia ćwiczeń wprowadzających do kodowania. Propozycje zabaw łączyły 

elementy aktywności rozwijających logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych 

problemów, czy niezmiernie ważna umiejętność pracy w zespołach. Wskazując drogę musiały 

pamiętać o spełnianiu różnych warunków. Klasy drugie poznały podstawy programu Scratch. 

Zachwycone nie chciały kończyć zajęć. Czwarta klasa poznała środowisko Code.org - darmowy serwis 

internetowy umożliwiający naukę programowania. Klasy szóste wykazały się znajomością programu 



Scratch tworząc projekt „Lot balonem”, który zmodyfikowały według własnych pomysłów. Klasy 

najstarsze pracowały na platformie APP Inventor - bezpłatnym narzędziu do budowania aplikacji 

mobilnych, stworzone na amerykańskim uniwersytecie Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Uczniowie tworzyli aplikację Kalkulator na smartfony. Sukces osiągnęli ci, którzy mogli pobrać 

aplikację i zainstalować na swoim telefonie. 

Z BIBLIOTEKĄ ZA PAN BRAT. Na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z zachowaniem obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią 

koronawirusa odbyło się jednak kilka wydarzeń promujących szkolną bibliotekę i czytelnictwo. 

Na początku miesiąca miało miejsce spotkanie uczestników V edycji wakacyjnego konkursu 

fotograficznego „Z książką mi zawsze do twarzy”, na którym wręczono pamiątkowe dyplomy i 

nagrody. Wyróżnionym osobom gratulujemy ciekawych ujęć. 

I miejsce|- Lena Podemska kl. 6f , Natasza Płatek kl. 3a  

II miejsce- Małgorzata Fiłonowicz kl. 6f 

III miejsce - Hanna Liszewska kl. 6b 

Fotografie wszystkich uczestników konkursu można przez cały rok szkolny oglądać w wypożyczalni. 

Wśród licznych działań znalazły się też spotkania z uczniami klas pierwszych. Najmłodszym 

czytelnikom szkoły nauczyciele bibliotekarze przedstawili zasady korzystania z zasobów wypożyczalni 

i czytelni, omówili znaczącą rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce oraz rozwijaniu zainteresowań 

czytelniczych.  

Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w konkursie plastycznym na projekt zakładki do książki. Od 9 

października prace wszystkich uczestników tego konkursu można podziwiać w gablotce przy 

bibliotece. Gratulujemy!  

I miejsce – Dominika Rakus kl. 7f i Wiktor Malinowski kl. 7f 

II miejsce – Amelia Czaplicka kl. 8b 

III miejsce – Aniela Jaroszewska kl. 7d 

15 października dotyczył obchodów związanych z Urodzinami Książkowego Misia. W przygotowanym 

wydarzeniu czytelniczym wzięli udział uczniowie kl. 3d , którzy zapoznali się z dostępnymi w 

bibliotece książkami o misiach, rozwiązywali quizy i krzyżówkę, obejrzeli fragment filmu o Misiu 

Paddingtonie, a także wysłuchali tekstu dotyczącego przygód Kubusia Puchatka. 

20 października uczniowie klas piątych przystąpili do ,,Bibliolady”, w tym roku odbywającej się pod 

hasłem ,,Z książką nam zawsze do twarzy”. Był to szkolny turniej wzorowany na programie 

telewizyjnym ,,Familiada”. Reprezentanci poszczególnych klas odpowiadali na pytania prowadzącej 

pani Izabelli Kraszewskiej. Tytuł ,,Mistrza Bibliolady” wywalczyła klasa Vb (zdobywając po dogrywce 

266 punktów), zaś wicemistrzem została klasa 5a z 84 punktami. 

W ramach współpracy z Miejska Biblioteką Publiczną im. Zofii Nasierowskiej w Ełku został 

przygotowany wykaz pozycji książkowych, które chętnie widziałyby dzieci i dorośli w zbiorach MBP. 



Mamy nadzieję, że pozyskane przez tę placówkę dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego uwzględni też nasze potrzeby i zainteresowania. 

W trosce o dzieci rozpoczynające edukację w szkole podstawowej przystąpiliśmy również do 

ogólnopolskiej kampanii społecznej ,,Mała książka – wielki człowiek”. Liczymy, że pozyskane z 

Instytutu Książki ,,Wyprawki Czytelnicze” oraz działania, które niebawem zaproponujemy 

Pierwszakom i ich rodzicom, przyczynią się do odbycia pierwszych czytelniczych przygód w 

towarzystwie książek i przygotowanych materiałów. 

Uczniom, ich rodzicom oraz współpracującym z bibliotekarzami nauczycielom składamy serdeczne 

podziękowania za powiększenie księgozbioru szkolnej biblioteki oraz szereg wspólnych działań na 

rzecz Czytelników ,,Czwórki”. M. Bukowska, B. Merchelska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


