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SZKOŁA NA ANTENIE. Ostatni wrześniowy poniedziałek był dniem pierwszej tegorocznej audycji w 

BAYER fm. Gospodarzami audycji byli uczniowie klas IV-VI i nauczycielka języka polskiego – p. Grażyna 

Truszkowska. Nasi redaktorzy wykazali się niezwykłym profesjonalizmem przygotowując się do 

wystąpienia na antenie. Opowiedzieli o pierwszych tegorocznych wydarzeniach, sukcesach i 

najbliższych planach. Było o hiszpańskim tygodniu, inicjatywie stworzenia zielonej sali i 

„pozytywnych” doświadczeniach w wychowaniu.  A wszystko pod hasłem: „ Najświeższe, najlepsze, 

jak gorące bułeczki, informacje z miesiąca z zielonej „Czwóreczki”.   

 

EKOLOGICZNIE I BEZPIECZNIE. 22 września 12 trzyosobowych drużyn z ełckich szkół podstawowych 

zmierzyło się w turnieju rowerowym. Naszą szkołę reprezentowało aż 6 drużyn pod kierunkiem i 

opieką p.Sławomira Krakowiaka. W ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej uczniowie musieli 

pokonać tor przeszkód oraz przejechać określoną trasę z zastosowaniem się do znaków poziomych i 

pionowych. Wydarzenie to było zakończeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

Kampania organizowana jest co roku na zakończenie lata. Jej celem jest zachęcenie Europejczyków 

do korzystania z transportu publicznego, rowerowego czy pieszego. Wszystko z myślą o środowisku. 

Udział w turnieju rowerowym to okazja do połączenia przyjemnego z pożytecznym. Uczniowie miło 

spędzają czas i jednocześnie uczą się. W turnieju wzięli udział uczniowie z klas 5 i 6 naszej szkoły. 

Większość posiada już karty rowerowe.   

Wyniki turnieju: 

 I miejsce: SP 4: Maja Truszkowska kl. 5b, Nikola Czupryńska kl. 5b, Karol Korolczuk kl. 5b 

 II miejsce SP4 ex aequo z drużyną szkoły SP3: Miłosz Jędrusik kl. 5b, Maksymilian Sokołowski kl.5b, 

Karolina Kuczyńska kl. 5b 

Pozostałe miejsca drużyn naszej szkoły to: 4, 5, 7, 12. 

Wśród reprezentantów naszej szkoły byli też: Rafał Redlin kl. 6b, Rafał Wołyniec kl. 6b, Joanna 

Merska kl. 6b, Barbara Grzesiuk kl. 6b, Monika Syryca kl. 6b, Ada Jarosińska kl. 6b, Natalia Uzdowska 

kl. 6a, Mateusz Sawicki kl. 6a, Oliwia Kulesza kl. 6a, Jacek Bagiński kl. 6d, Bartosz Bagiński kl. 6d, Julia 

Jaroszewska kl. 6d. Gratulujemy! <i>Sławomir Krakowiak</i> 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA. 25.09.2015 po raz piąty obchodzono Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay).  Akcja ta zainspirowała nas do 



zaprojektowania i przeprowadzenia działań. Przez dwa dni tabliczka mnożenia w szczególny sposób 

królowała w szkole. Wyszła z sal lekcyjnych także na korytarze szkolne, do czytelni… W czwartek 

(24.09.) rano odbyła się wielka szkolna powtórka tabliczki mnożenia, w wyniku której powstało 

dziesięć plansz (mnożenie przez 1, przez 2, …, przez 10) utworzonych przez uczniów klas 3 – 6. 

Umieszczono je na drzwiach sal lekcyjnych, dzięki czemu wszyscy na przerwach mogli utrwalać 

mnożenie. Natomiast w piątek rano tabliczka mnożenia witała uczniów klas 5 i klas 6 wchodzących do 

szkoły. Każdy z uczniów tych klas mógł sprawdzić swoją znajomość tabliczki mnożenia na specjalnym 

stanowisku obsługiwanym przez ekspertów mnożenia, czyli uczniów świetnie znających tabliczkę. 

Najwięcej poprawnych odpowiedzi wśród klas piątych udzielili uczniowie klasy 5a, natomiast wśród 

szóstych – klasy 6d. Podczas przerw uczniowie klas czwartych zostali zaproszeni do czytelni, gdzie 

starsi koledzy prezentowali im na sześciu stanowiskach różne sposoby na skuteczną naukę tabliczki 

mnożenia. Czwartoklasiści uczyli się mnożyć na palcach i to nie tylko przez 9, grali w duetkę i w 

memory, wykorzystywali do nauki pudełka od zapałek oraz kostki do gry; nauczyli się też mnożyć, jak 

ich japońscy rówieśnicy. W tym dniu tabliczka mnożenia mogła zagościć na każdej lekcji, ponieważ 

nauczyciele wskazywali uczniów do odpowiedzi właśnie za jej pośrednictwem – wynik mnożenia 

podanego przez nauczyciela to numer ucznia w dzienniku. Natomiast na zajęciach komputerowych 

uczniowie klas trzecich i czwartych utrwalali mnożenie, wykonując ćwiczenia interaktywne. 

<i>M.Michoń</i> 

 

 LA-sport dla każdego. 19 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława 
Szafera w Ełku   wzięli udział w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w  
Lekkiej Atletyce w Pasłęku. Zawody odbyły się w ramach Ogólnopolskiego programu 
"Lekkoatletyka dla Każdego" pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystki . Miasto Ełk 
reprezentowała grupa dwudziestu młodych sportowców ze szkół podstawowych nr 2, 3 i 4. 
W kategorii indywidualnej zawodnicy zdobyli łącznie czternaście medali. 

 Naszą szkołę reprezentowali: 

 Katarzyna Skarżyńska- 60m dziewcząt- ( 10,67) 

 Kuczyńska Karolina - 600m dziewcząt - 2 miejsce (2:26,85) 

 Jaroszewska Julia - mini oszczep dziewcząt- 2 miejsce (9,40 ) 

 Łukawski Kacper - 300m chłopców – 2 miejsce  (51,96) 

 Staszek Mateusz- 300 m chłopców- 3 miejsce (52,78) 

 Szymański Piotr-  1000m chłopców- 3 miejsce (3:46,44) 

 Wszyscy zawodnicy otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy, serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sportowych sukcesów.  

 Nasi uczniowie mają możliwość uprawiania LA pod okiem p Moniki Nagolskiej. 

 

NA ROWERY! Kółko rowerowe w roku szkolnym 2015/2016 wystartowało i od dwóch tygodni nabiera 

tempa! 

Nacisnęliśmy ostro na pedały w sobotę 12 i 19 września i przejechaliśmy łącznie 35 km ścieżkami 

rowerowymi w Ełku oraz drogami w okolicach naszego pięknego miasta. 

12 września 15-osobową grupą ruszyliśmy ścieżką rowerową wzdłuż promenady i mijając szpital 

miejski dojechaliśmy do Baran, później do Chruściel i stamtąd drogą asfaltową do Ełku. Trasa – jak to 

mówią uczniowie – „lajcik” ale to tak na rozruch, żeby nowi miłośnicy dwóch kółek nie zmęczyli się 



zbytnio i nie zrazili się. Ostatecznie przejechaliśmy 15 kilometrów wdychając świeże powietrze 

podziwiając piękne widoki i ucząc się poruszania rowerem na różnego rodzaju drogach i 

współdziałania w grupie. 

W ostatnią sobotę, 19 września znów ruszyliśmy naszymi dwukołowymi pojazdami aby poznawać 

nowe miejsca z poziomu siodełek rowerowych. Pojechaliśmy przez miejscowość Siedliska do lasu, 

gdzie zatrzymaliśmy się przy pomniku przyrody - starym dębie. Po postoju skręciliśmy w kierunku 

Oracz i Miluk. Tą trasą dojechaliśmy do Ełku od strony os. Konieczki. Trasa wyniosła zaledwie 20 

kilometrów, ale wcale nie była łatwa, bo już za Siedliskami  przez 2 km jechaliśmy ciągle pod górę. Ale 

to my ją pokonaliśmy a nie ona nas! Jednak trzeba przyznać, że niektórzy z nas musieli zmierzyć się z 

chwilami słabości, ale co tam! My się nie poddajemy i teraz jesteśmy dumni, że trudności nas nie 

pokonały!!!  

A po pokonaniu trudnego odcinka, podczas spokojnej jazdy dziewczynki podziwiały piękne widoki i 

śledziły pierwsze kroki nadchodzącej jesieni a chłopcy … ciągle narzekali, że im za wolno.  

Warto również nadmienić, że do naszych rajdów dołączają też rodzice. Pojawiła się jedna mama i 

dwóch tatusiów. Zapraszamy i zachęcamy też innych odważnych rodziców. 

Należy też powiedzieć o Filipie z klasy I, który mimo, że najmłodszy, to do końca dotrzymywał tempa 

swoim starszym kolegom. 

Kółko rowerowe się rozkręca, ale wciąż jest otwarte dla nowych chętnych. Zapraszamy, aby rowerem 

wspólnie poznawać geografię i historię Ełku i okolic, wyrabiać kondycję oraz charakter i przeżyć 

przygodę. Przygotuj rower (musi być sprawny!!!), odpowiednio się ubierz, spakuj prowiant i dołącz do 

nas! Zachęć też rodziców! <i>I.Kraszewska</i> 

 

Z ŻYCIA BOBRÓW I NIE TYLKO... 16 września 2015r. w godzinach porannych my - uczniowie klasy 4a - 

wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Russek i delegacją rodziców pojechaliśmy  na wycieczkę do 

Wigierskiego Parku Narodowego. Podróż minęła szybko i w radosnej atmosferze. Kiedy dojechaliśmy 

do siedziby WPN, mogliśmy tam zwiedzić wystawę przyrodniczo – kulturową „Nad Wigrami ". 

Następnie udaliśmy się do Muzeum Wigier, gdzie odbyły się zajęcia edukacyjne o bobrach. Potem 

podzieliliśmy się na trzy grupy - moja rozpoczęła rejs statkiem. Pływaliśmy po jeziorze Wigry i przez 

przeszklone dno mogliśmy podziwiać podwodną roślinność i ciekawe zwierzątka - gąbki słodkowodne 

owinięte o trzcinę. W tym czasie druga  grupa przeszła się ścieżką edukacyjną "Las", a trzecia oglądała 

ekspozycje o wigierskim krajobrazie, głębinach jezior, torfowiskach... Po jakimś czasie zamieniliśmy 

się atrakcjami. Po tej części wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy do  zabytkowego zespołu 

poklasztornego Kamedułów z XVII w. W klasztorze widzieliśmy m.in. muzeum pobytu papieża Jana 

Pawła II na Wigrach. Byliśmy też na wieży zegarowej, z której roztaczał się piękny widok na Wigierski 

Park Narodowy. W kościele mogliśmy w podziemnej krypcie zobaczyć szczątki Kamedułów. Stamtąd 

wróciliśmy do siedziby parku w Krzywem na klasowe ognisko. Pieczone kiełbaski smakowały 

wybornie.  Był to też czas na rozmowy i wspólne zabawy np. w berka.  

Wycieczkę uważam za udaną. Dzięki niej wzbogaciliśmy wiedzę o WPN i o jego faunie (zwierzętach) i 

florze (roślinach). Mogliśmy zobaczyć na własne oczy ropuchę zieloną i żeremie bobrów. <i>Jakub 

Dzierżanowski kl. 4a </i> 



WYCIECZKA DO WPN. Uczniowie z klasy IVa skorzystali z możliwości wyjazdu do Wigierskiego Parku 

Narodowego i Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy z 

Centrum Edukacji Ekologicznej.  

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia sali muzealnej znajdującej się w miejscowości Krzywe - 

siedzibie Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego. Uczniowie obejrzeli postery prezentujące 

rozmaitość środowisk w parku, wypreparowane okazy zwierząt: ryb, ssaków, ptaków, gabloty z 

owadami. Ich zaintereswanie wzbudził przekrój przez żeremie bobra. Dalej udaliśmy się do Muzeum 

Wigier na zajęcia edukacyjne "Bóbr i jego rodzinka". Słuchając interaktywnego przewodnika 

zwiedziliśmy Muzeum Wigier i poznaliśmy historię terenu parku, bogacwa przyrodniczego oraz 

dziedzictwa kulturowego okolic jeziora Wigry. Zanurzyliśmy się też w głębinach jeziora Wigry. Łódź z 

częściowo przeszklonym dnem pozwoliła nam zobaczyć co jest ukryte pod powierzchnią wody. 

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach, a na 

zakończenie zjedliśmy kiełbaski z ogniska, wróciliśmy do domu bogatsi o przyrodniczą wiedzę WPN. 

<i>M.Russek</i> 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. 10  września 2015 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie  z 

panem policjantem Cezarym Cemerem. Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się  po 

drogach przeprowadzona została dla uczniów klas 0-III . Pan policjant zwrócił dzieciom uwagę na 

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

przechodzenia przez  ulicę  przy sygnalizacji świetlnej  na pasach. Powiedział, że każdy pieszy  

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

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

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

pożarna 998 lub jeden numer alarmowy-112. Wspólnie obejrzeliśmy film pt.:”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. <i>Ewa Kowara</i> 

PIKNIK POD KASZTANAMI. W minioną niedzielę odbył się w naszym mieście VI już „Piknik pod 

kasztanami”. Zorganizowano go w ramach kampanii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na 

rzecz osób chorych na schizofrenię.  Choć pogoda nie była najlepsza, na imprezę przybyło wielu gości, 

w tym także uczniowie klasy Ip, którzy reprezentowali naszą szkołę oraz działające przy szkole 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła”. Dzielne sześciolatki stanęły na wysokości zadania, 

bo choć tworzą zespół dopiero od 1 września, potrafiły przygotować i zaprezentować sympatyczny 

program.  Publiczność mogła ich najpierw podziwiać w tańcu integracyjnym „Spacerek muzyczny”, a 

następnie w utworze instrumentalnym pt. „Carnevalito”, do którego dzieci wykonały akompaniament 

na stołowych łyżkach i łyżeczkach. Widzowie nie żałowali braw, a rodzice spoglądali na swoje 

pociechy z prawdziwą dumą i radością. Po występach najmłodszych, wychowawczyni klasy – p. 

Joanna Pabich, zaprosiła do wspólnych tańców wszystkich przybyłych na piknik gości. Okazało się , że 

w tańcu i dzieci i dorośli radzą sobie doskonale – nikt nie pomylił kroków ani figur. Organizatorzy 

przygotowali na ten dzień moc atrakcji – była wata cukrowa, skoki na trampolinie, konkursy z 

niezwykłymi nagrodami i przepyszne ciasta. Przy okazji tej imprezy nasi rodzice po raz pierwszy 

wspólnie napili się kawy, a dzieci dowiedziały się, że nie trzeba być wielkim i poważnym, aby zrobić 

dla innych coś dobrego i pięknego. „Piknik pod kasztanami” był dla nich doskonałą lekcją wrażliwości i 

tolerancji. <i>Joanna Pabich</i> 



 

NASZE MIEJSCE, NASZA PLANETA, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

Ogłaszamy przystąpienie do akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” 2015. Wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Ełku będziemy porządkować nasze otoczenie. Przeprowadzimy zwiady, które mamy nadzieję 

potwierdzą, że nasze miasto jest czyste a mieszkańcy wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka odpadami.  

W trakcie całego tygodnia będziemy oddawać głosy na nasze miasto. Wystarczy kliknąć lub 

zainstalować aplikację RekoNESANS 

WYCIECZKA POKOLEŃ. Kombatancki Związek Dzieci Wojny Rzeczypospolitej zaprosił nas na wycieczkę 

pod hasłem „Śladami pamięci” z okazji 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W sobotni poranek 

wrześniowy spotkaliśmy się z uczestnikami wycieczki. Zwiedziliśmy razem Twierdzę  Boyen i most 

obrotowy na kanale Łuczańskim w Giżycku, zamek krzyżacki, synagogę i cerkiew prawosławną w 

Kętrzynie , odbudowany wspaniale zamek krzyżacki Rynie oraz zabytkowe kościoły i ratusze w tych 

miastach . 

Dziękujemy Pani Teresie Ostrowskiej – przewodniczącej Kombatanckiego Związku Dzieci Wojny 

Rzeczypospolitej za wspaniałą wycieczkę po Mazurach –uczniowie z kl. 6c z SP 4 w Ełku. <i>Błażej 

Marciniak</i> 

 WAKACJE NA ZAMKU. Golub – Dobrzyń, to nieduże miasto 

niedaleko Torunia. W jego centrum, na wzgórzu, wznosi się przepiękny i imponujący zamek, w 

którym przez tydzień wypoczywała grupa 31 uczniów naszej szkoły. Komnaty, w których 

mieszkaliśmy, budziły nasz niekłamany zachwyt, a panująca na zamku atmosfera pozwoliła przeżyć 

niesamowitą przygodę niczym z najlepszego filmu lub książki. Program pobytu był bardzo bogaty , ale 

najwięcej emocji wywołało nocne poszukiwanie Białej Damy, a także pasowanie na damę i rycerza na 

zamkowym dziedzińcu, zwieńczone wystrzałem z zamkowej armaty. Doskonaliliśmy się też w tańcach 

dworskich i wystąpiliśmy z nimi, w kostiumach, na dziedzińcu zamkowym ,zbierając gromkie brawa 

od przebywających tam akurat turystów.  Odbyliśmy także dwie wycieczki do Torunia. Z bardzo 

zabawnym  przewodnikiem zwiedziliśmy miasto, piekliśmy pierniki w Muzeum Toruńskiego Piernika i 

robiliśmy kapelusze w Muzeum Podróżników. Obejrzeliśmy seans w planetarium i jedliśmy wyborne 

lody o piernikowym smaku.  Autokarową wycieczkę odbyliśmy też do pobliskiej Szafarni, gdzie na 

wakacje przyjeżdżał młody fryderyk Chopin.  Każdego dnia braliśmy udział w fantastycznych, w 

niczym nie przypominających typowych lekcji  warsztatach j. angielskiego, które prowadziła dla nas p. 

Kasia Garlicka – Kuprel, a wieczorami integrowaliśmy się i odkrywaliśmy swoje mocne strony na 

warsztatach arteterapii  pod życzliwym okiem p. Doroty Krawczyk.  Nasz wypoczynek skontrolowały 

wszelkie uprawnione do tego instytucje zgodnie podkreślając, że gdyby prowadzono w kraju ranking 

na najlepszy wakacyjny wypoczynek, to znaleźlibyśmy się w nim w ścisłej czołówce, z czego jesteśmy 

dumni i bardzo się cieszymy! Nasz wyjazd możliwy  był dzięki wsparciu finansowemu, które 

pozyskaliśmy w ramach grantu Urzędu Miasta Ełk, za co pięknie dziękujemy. <i>Joanna Pabich</i> 

UKS "CZWÓRKA" NA WAKACJACH. W dniach 20-25 lipca 2015 klub UKS Czwórka Ełk zorganizował 

obóz sportowy piłki siatkowej w Olecku. Wypoczynkiem letnim objęliśmy 26 dziewcząt i chłopców, 

członków naszego Klubu. Zajęcia na obozie składały się z dwóch treningów siatkarskich dziennie oraz 

zajęć rekreacyjnych, konkursów, zwiedzania okolicy, dyskotek, wyjść na basen i meczów piłkarskich z 



udziałem  również dziewcząt. Wszyscy wrócili z obozu zmęczeni ale zadowoleni. Mamy nadzieję, że 

ten wyjazd przełoży się na wyniki sportowe w nowym roku szkolnym.  

Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Miasta Ełku. <i>M.Malewski</i> 

START W MISTRZOSTWACH POLSKI. W lipcu dwa zespoły UKS Czwórka Ełk brały udział w klubowych 

Mistrzostwach Polski w mini-piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Kinder+Sport 2015. Zawody odbyły 

się w Krakowie. Ełk i województwo warmińsko-mazurskie były reprezentowane przez „2” siatkarską 

dziewcząt (klasa IV) i „3” siatkarską chłopców (klasa V). Drużyny zajęły odpowiednio 33 i 31 miejsce 

spośród 48 startujących zespołów. Sam turniej finałowy nie zachwycił wynikami, jednak trzeba 

nadmienić, iż awans do Mistrzostw Polski był poprzedzony eliminacjami, w których startowało po 

około 1000 zespołów w każdej z kategorii. Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte w tym roku 

zaprocentuje w przyszłości. 

Poza stroną czysto sportową zawodniczki i zawodnicy UKS Czwórka Ełk mieli możliwość zwiedzenia 

Krakowa, w tym Starego Rynku, Wawelu i Kopca Kościuszki. 

Start w tych zawodach był możliwy dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Miasta Ełku. 

<i>M.Malewski</i> 

 

PAŹDZIERNIK 

 

POWRÓT HIACYNTY. 30 października rozpoczęła się Sz<i>kolna Liga Ortograficzna „Czwóreczkowa 

ortografiada”, która potrwa do maja. Zorganizowała ją nauczycielka języka polskiego pani B. 

Dzierżanowska.  Reprezentanci kl. IV – VI spotykają  się i co półtora miesiąca biorą udział w 

potyczkach ortograficznych. Podczas pisania dyktand, których  główną bohaterką jest Hiacynta, mogą 

wykazać się wiedzą z zakresu ortografii i umiejętnością stosowania jej w praktyce, a jednocześnie 

przekonać się, kto potrafi zachowa</i>ć największą czujność ortograficzną. O zwycięstwie w 

konkursie zadecyduje punktacja łączna zdobyta za wszystkie  dyktanda. Na starcie każdemu 

uczestnikowi przyznaje się 200 punktów. Za każdy błąd (ortograficzny, literowy i interpunkcyjny) od 

tej liczby odejmuje się uczniowi punkty według zasad ustalonych w regulaminie. Wyniki po 

pierwszym etapie przedstawiają się następująco: szkolny lider - Błażej Marciniak kl.6c, lider 

października kl. IV– Jakub Dzierżanowski kl. 4a, lider października kl. V – Maja Truszkowska kl. 5b, 

lider października kl. VI – Błażej Marciniak kl. 6c. Regulamin konkursu, tekst dyktanda i wyniki 

dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce “Gwiazdozbiór” (Ćwiczenie czyni mistrza). 

Liderom serdecznie gratulujemy! <i>Beata Dzierżanowska</i> 

JESIENNE SPOTKANIE ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II. W Roku świętego Jana Pawła II, w Ełku- mieście Jana 

Pawła II,  w Szkole Podstawowej nr 5 na terenie parafii św. Jana Pawła II, w październiku – miesiącu 

rocznicy wyboru naszego Papieża, tuż po tygodniu papieskim  i liturgicznym wspomnieniu św. Jana 

Pawła II młodzi uczniowie ełckich szkół spotkali się razem by oddać hołd  Wielkiemu Rodakowi -

świętemu Janowi Pawłowi II. By spłacić dług miłości. By nie zmarnować Daru jaki nam pozostawił. By 



przywołać tamte chwile i niezapomniane słowa: „Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie i za to 

wam dziękuję…” 

Uczestnicząc w międzyszkolnym konkursie recytatorskim „Jesienne spotkanie z poezją Karola Wojtyły 

i o Janie Pawle II” 29 października 2015r.dzieci wyszły na spotkanie z Kochanym Ojcem Świętym. Z 

Jego słowem które wciąż żyje w sercach wielu i czeka na wypełnienie życiem.    

Naszą szkołę reprezentowała trójka uczestników. Usiłując odnaleźć  Źródło miłości ukryte w strofach 

poezji Karola Wojtyły nasi uczniowie poradzili sobie znakomicie. Przekroczyli próg słowa,  by wydobyć 

głębię myśli naszego Papieża.  A tego dokonać mogą tylko serca dzieci przepełnione miłością i takimi 

okazali się : Jakub Wilczewski z kl. III b zdobywca  I miejsca w konkursie;  Marta Maciorowska 

uczennica kl. IV a zajęła II miejsce i Maja Chmura z kl. IV c- miejsce III. 

Gratulujemy naszym laureatom i życzymy by jesienne spotkanie z poezją wzbudziło pragnienie 

dalszych poszukiwań, wszak jak mawiał Jan Paweł II: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce 

się czegoś nauczyć”. <i>s.Ernesta</i> 

ZAWODY HALOWE. 28 października grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku wzięła udział w 

halowych mini zawodach lekkoatletycznych. Zawody odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego „ Lekkoatletyka dla każdego”. Nasi zawodnicy rywalizowali z uczniami Szkoły 

Podstawowej nr 2. Po skocznej rozgrzewce w rytmach muzyki, młodzi lekkoatleci stanęli do walki w 

następujących dyscyplinach: 30m, rzut piłeczką palantową i skok w dal z miejsca. Zawody miały na 

celu poznanie i popularyzację elementów lekkoatletyki wśród uczniów, naukę zasady „fair play”, 

zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integrację z innymi rówieśnikami. Uczniowie 

również przekonali się, że lekkoatletyka to nie tylko bieganie na stadionie, ale też ciekawa zabawa 

podczas skoków, rzutów czy gier integracyjnych. Wyniki z poszczególnych konkurencji pojawią się 

niebawem. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!<i>Monika Nagolska</i> 

Bibliolada – nasz sposób na obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych – jest 

konkursem od lat organizowanym przez szkolną bibliotekę na wzór telewizyjnego teleturnieju 

„Familiada”. Forma turnieju opiera się na odgadywaniu przez uczestników najczęściej udzielanych 

odpowiedzi wcześniej ankietowanych uczniów.  

Konkurs tradycyjnie adresowany był do uczniów klas V a swoją tematyką obejmował znajomość 

książek i ich autorów, znajomość szkolnej biblioteki  

i zasad korzystania z niej oraz zasad poszanowania książek oraz zachowania się w takim miejscu jak 

biblioteka. Ale pojawiły się też pytania o ulubiony przedmiot czy też o zawartość plecaków szkolnych. 

W tegorocznej edycji turnieju tryumfowała klasa Vc, która zdobywając  

693 punkty zapewniła sobie tytuł mistrza. Zdobyte 538 punktów dało  

klasie Va I miejsce. Drugie miejsce zapewniła sobie klasa Vb zdobywając 147 punktów. III miejsce 

przypadło klasie Vd, która zdobyła 62 punkty.  

Klasa Vd cztery razy z rzędu pierwsza zdobywała prawo do odpowiedzi  

na pytania, ale w finale przejmowała je drużyna przeciwna. Pomimo  



odrobiny smutku przegranych, systematyczność powtarzającej się sytuacji rozbawiła wszystkich. 

Jeszcze raz potwierdziło się jak, wiele zależy nie tylko  

od wiedzy, ale także od szczęścia.  

Jako trofeum, wszystkim uczestniczącym klasom wręczono witaminy w postaci jabłek i gruszek. 

Impreza mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu p. Alicji Wojsław i p. Izabelli Kraszewskiej. 

„POZYTYWNI” W KRĘGIELNI. W dniu 24.10 klasa 4d bawiła się w kręgielni „Rydzewski”. Tę formę 

wspólnie spędzonego czasu  uczniowie wybrali jako nagrodę za zdobytą ilość punktów Bravo w 

ramach projektu kształtowania zachowań w naszej szkole. Dzieci podzieliły się na trzy grupy 

rywalizujące na torach. Po każdym rzucie kule zbijały kręgle, a rywalizujący skakali z radości pod sam 

sufit. Zatem uciech i radości było co niemiara. Dodatkową atrakcją  były zamówione napoje i pizze z 

różnymi  dodatkami spałaszowane skrzętnie do ostatniego kawałka.  Po dwóch godzinach radosnej i 

intensywnej zabawy wszyscy w pełni zadowoleni z uśmiechami na twarzy rozeszli się do domu. 

<i>S.Krakowiak</i> 

NASZE SIATKARKI I SIATKARZE ZNÓW NAJLEPSI! W dniu 13.10.2015r w  sali gimnastycznej  Szkoły 

Podstawowej nr  9 odbył się turniej Akademii Siatkarskich SOS dziewcząt i chłopców klas V.  W 

turnieju uczestniczyły cztery szkoły: SP4, SP7, SP9 oraz  SP6. W kategorii dziewcząt uczestniczyło 10 

drużyn, natomiast w kategorii chłopców 4 zespoły.  Nasza szkoła zaprezentowała się wspaniale. W 

kategorii dziewcząt zajęliśmy 1, 2 i 5 miejsce. Natomiast w kategorii chłopców uplasowaliśmy się na 1 

i 4 pozycji. 

Skład drużyny dziewcząt: Bondarow Natalia, Borucińska Amelia, Bukowska Ewa, Chmielewska Emilia, 

Cwalina Natalia, Ekstowicz Matylda, Kurzyk Maja, Mościcka Nikola, Pawłowicz Marlena, Przekop 

Michalina, Sawczyńska Wiktoria, Stryjewska Zuzanna, Szarejko Roksana, Szczotko Gabriela, Szulc 

Julia, Szymańska Weronika, Zamojtel Aleksandra 

Skład drużyny chłopców: Fabisiak Jakub. Kujawski Karol, Romanowicz Jakub, Rozmysłowski Samuel, 

Więczkowski Piotr, Wysota Michał,  Prawdzik Kacper, Smoliński Gabriel 

Trenerami zespołów są p. Marian Malewski i p. Paweł Konopka. Gratulujemy! <i>P.Konopka</i> 

TRENING Z MISTRZEM ŚWIATA. 19 listopada 2015 roku zagościła w Ełku siatkówka na światowym 

poziomie. Miasto odwiedzili utytułowani zawodnicy: Paweł Papke, dawniej reprezentant Polski, 

obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz jeden z obecnych mistrzów świata – Marcin 

Możdżonek. 

Podczas imprezy w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji młodzi ełczanie, w tym również 

uczniowie naszej szkoły zobaczyli jak wygląda profesjonalny trening siatkarski, mieli okazję zdobyć 

autografy, a także zobaczyć z bliska puchar Ligi Światowej i złoty medal Mistrzostw Świata, zdobyte 

przez Marcina Możdżonka z drużyną. – Wspieranie takich imprez to nasz obowiązek statutowy, 

mówił Paweł Papke. <i>Marian Malewski</i> 

 

ŚLUBOWANIE. 19 października 2015 r. odbyło się ślubowanie klas I. Pierwszoklasiści długo czekali na 

ten dzień, kiedy staną się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. O godzinie 9.00 przyszli wraz z 



rodzicami na salę gimnastyczną. Niespodziewanie na spotkanie z pierwszoklasistami przybyła Pani 

Jesień ze swoimi pomocnikami Leśnymi Skrzatami. Przygotowała ona zadania dla uczniów. Dzieci 

musiały je wykonać, aby wykazać, że są gotowe do tego, aby przystąpić do ślubowania. Zadania nie 

były łatwe, ale wszyscy świetnie sobie z nimi poradzili. Słowa uznania dla ich umiejętności wyrazili 

prezydent miasta Ełku pan Tomasz Andrukiewicz oraz pani dyrektor Wanda Wojnowska. Pan 

prezydent pogratulował wszystkim pierwszoklasistom i dla każdego miał specjalny prezent. Po 

wykonaniu zadań, dzieci złożyły ślubowanie przy sztandarze szkoły. Następnie pani dyrektor Wanda 

Wojnowska dokonała pasowania na uczniów używając do tego wielkiego, czerwonego ołówka. Pani 

Jesień wręczyła dzieciom znaczki szkoły. Na zakończenie każda klasa miała możliwość zrobienia 

pamiątkowego zdjęcia w scenerii jesiennej, a następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek. 

<i>Ewa Wołyniec</i> 

MAŁE ABECADŁO SPORTU. Aktywność ruchowa jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego 

funkcjonowania naszego organizmu. Podtrzymuje kondycję, przeciwdziała otyłości, poprawia 

krążenie, oddychanie i funkcjonowanie wielu narządów, no i uwalnia endorfiny – hormony szczęścia! 

Sport, to dziedzina odpowiednia dla wszystkich, ale nie wszyscy lubią się ruszać. Ludowe przysłowie 

uczy, że „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, dlatego wskazywanie naszym 

uczniom korzyści i przyjemności wynikających z aktywnego uprawiania sportu wydaje się nam czymś 

bardzo istotnym. W naszej szkole każdy uczeń, jeśli tylko ma ochotę, może doskonalić swoją 

sprawność ruchową. Działania sportowe przyjmują czasami formę całorocznego projektu. Dzieci z 

klas pierwszych wiele wysiłku wkładają obecnie w poznawanie kolejnych liter alfabetu. Uczniowie 

klasy I b wykorzystali ten fakt do poznania różnych dyscyplin sportu. Nie tylko rozwijają w ten sposób 

swoją sprawność, ale jeszcze doskonale się przy tym bawią. Tajniki wielu dyscyplin poznają pod 

okiem prawdziwych ekspertów i mistrzów, co bardzo podnosi atrakcyjność tych zajęć. Litery w 

„Elementarzu” nie pojawiają się zgodnie z kolejnością alfabetyczną, więc i „Małe abecadło sportu” 

takiej kolejności nie ma, ale poznaliśmy już „a” jak aikido, „l” jak linowy park, „t” jak tenis stołowy czy 

„m” jak marszobieg. Przed nami jeszcze wiele liter i okazji na dużą porcję ruchu! <i>Joanna Pabich</i> 

KSIĄŻKI  NASZYCH  MARZEŃ. W bibliotece szkolnej czytelnicy sami zadecydowali co będą czytać. 

Uczniowie podawali po trzy tytuły książek, które  uważali za warte polecenia innym i chcieliby, aby 

znalazły się w bibliotece. W sumie wymieniono 164 tytuły. Głosowanie odbywało się w czytelni. 

Uczniowie klas I-III głosowali w swoich klasach pod opieką wychowawców, a następnie swoje głosy 

wrzucali do urny wyborczej. W głosowaniu wzięło udział 450 uczniów.  Po skrupulatnym podliczeniu 

głosów okazało się, że najwięcej, bo aż 85 głosów, uzyskała seria książek „Dziennik cwaniaczka”. 

Drugie miejsce z 60 głosami to „Koszmarny Karolek i…”, a trzecie – „Igrzyska śmierci” 55 głosów.  

19 października br. podczas zebrania łączników klasowych odbyło się losowanie nagród książkowych 

wśród głosujących. Szczęście uśmiechnęło się do Marysi Szajowskiej z kl.2f i Bogusława 

Krajanowskiego kl.5c.   

Włączenie uczniów w proces wyboru książek przyczynia się do poznania zainteresowań czytelniczych 

a ponadto może uczynić z czytania fascynującą przygodę. Teraz uczniowie czekają na KSIĄŻKI 

MARZEŃ. <i>Alicja Wojsław</i> 

 



BIEGI PRZEŁAJOWE. 15 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół  Podstawowych w ramach rozgrywek Szkolnego Związku 

Sportowego. Biegi były połączone z Biegiem Papieskim organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Ełku. Był to bieg skierowany głównie do dzieci i młodzieży szkolnej w ramach obchodów 

Dni Papieskich. Zawody były podzielone na kategorie wiekowe, a te na poszczególne dystanse. 

Najmłodsi zawodnicy (IV klasa) startowali na dystansie 600m, klasy starsze  (V i VI) na dystansie 800m 

i 1000m. Start i meta znajdowały się na Placu Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowała grupa 30 

uczniów, którzy zachęceni dopingiem i słoneczną pogodą z chęcią rywalizowali z zawodnikami ze 

wszystkich szkół podstawowych naszego miasta. Po biegach na młodych sportowców czekała ciepła 

herbata i posiłek regeneracyjny. Wyniki klasyfikacji poznamy niebawem. Wszystkim zawodnikom 

serdecznie gratulujemy udziału z zawodach. <i>Monika Nagolska</i> 

BAŚŃ PACHNĄCA EGZOTYKĄ. 13 października 2015 r. 50-osobowa grupa uczniów SP4 wybrała się w 

cudowną podróż wprost do Białostockiego Teatru  Lalek. Miała tam okazję zobaczyć baśń pachnącą 

egzotyką czyli "Cudowną lampę Aladyna”. Autorem adaptacji tej jednej z najpiękniejszych baśni 

Szeherezady jest najwybitniejszy polski czarodziej teatru lalek- Jan Wilkowski. 

Baśń z 1001 nocy urzekła młodych widzów przepiękną muzyką, ciekawą scenografią i zaskakiwała 

zmiennością akcji. Półtoragodzinny spektakl opowiadający o przygodach Aladyna iskrzył 

orientalnością  i obdarowywał mądrością życiową. Warto być dobrym i kochać życie, a szczęście się 

do nas uśmiechnie. Tak brzmi przesłanie i tak sowicie został obdarowany przez los bohater baśni- 

Aladyn-chłopak o szczerozłotym sercu i radosnym usposobieniu. 

Przedstawienie podobało się bardzo młodym widzom, o czym świadczyła wielka cisza i skupienie 

podczas spektaklu przerywane salwami śmiechu. Według relacji uczniów najciekawszymi postaciami 

były: duch lampy-zaklęty w lampie i księżniczka Badrudbudura. 

Wyjazd zorganizowała czwarty rok z rzędu biblioteka szkolna ze współpracą z nauczycielami klas 

trzecich, z okazji obchodów "Października-Miesiąca Bibliotek Szkolnych". Mamy nadzieję, że magia 

teatru zainspiruje młodych czytelników Czwórki do sięgnięcia po "Księgę tysiąca i jednej nocy" i 

tysiące innych pięknych książek, które można znaleźć w bibliotece szkolnej. <i>Anna Zdanewicz</i> 

KLASOWA PIZZA. Szkolny przywilej, co to takiego? Nagroda za uzbierane punkty, którą wybierają 

uczniowie. We wrześniu przez dwa tygodnie ćwiczyliśmy wchodzenie do klasy. By móc skorzystać z 

przywileju mieliśmy uzbierać 400 punktów BRAWO. Jednak wybranie nagrody nie jest takie proste, 

gdyż trudno jest uzyskać zgodność w klasie, w jaki sposób wykorzystać tę możliwość. Ten sam 

problem powstał w klasie 6B. Podczas lekcji z wychowawcą padało wiele propozycji, a zdania były 

podzielone, co będzie najlepsze jako przywilej. Decyzję o zamówieniu pizzy podjęła większość klasy. 

Dzień, w którym przywilej został wykorzystany, to 24 września. Do tego czasu klasa podzieliła się na 

grupy, w których uczniowie mieli zjeść posiłek. Każda grupa wybrała rodzaj pizzy.  

W dzień zamówienia okazało się, że wszyscy zamówili ten sam rodzaj. Gdy pan z pizzą wszedł do 

klasy, wszyscy zaczęli klaskać. Atmosfera, która zapanowała w klasie, była bardzo spokojna oraz 

przyjemna. Mam nadzieję, że następny przywilej będzie równie przyjemny jak ten. <i>Aleksandra 

Kosiorek, kl. 6b</i> 

 



 

WIECZÓR W SZKOLE. 5 października 2015 roku o godzinie 18:00 klasa VB spotkała się w szkole pod 

opieką wychowawczyni, pani Beaty Dzierżanowskiej, by spędzić razem czas. Spotkanie było nagrodą - 

przywilejem, który uzyskaliśmy dzięki zgromadzeniu kilkuset punktów ,,Brawo!” za właściwe wejścia 

do sal lekcyjnych po dzwonku. To już kolejny rok, kiedy w naszej szkole funkcjonuje system 

pozytywnych wzmocnień i przynosi on pożądane efekty. 

Spotkanie rozpoczęliśmy ułożeniem planu wieczoru oraz wybraniem zespołów: „żółtych” i 

„czerwonych”. Po wyłonieniu kapitanów drużyn wyszliśmy na korytarz, gdzie czekały na nas zabawy z 

chustą (np. „Kogo brakuje?”, „Sałatka owocowa”) i zabawy drużynowe np. wyścigi, rzuty piłeczką, 

jedzenie jabłka bez użycia rąk. Następnie Julia oraz Maja zaprezentowały pląsy harcerskie, do których 

przyłączyli się koledzy i koleżanki z klasy. 

Główną atrakcją były podchody zorganizowane przez Julię, która jest harcerką. Grupa żółtych 

uciekała, a grupa czerwonych szukała i wykonywała zadania pozostawione przez drugi zespół. W ten 

wieczór wygrała grupa żółtych. Po podchodach klasa miała czas na rozmowy i swoje zajęcia, między 

innymi zabawę w chowanego. 

Około godziny 20:30 piątoklasiści  rozeszli się do swoich domów. 

Cały wieczór bardzo spodobał się uczniom, a ja mam nadzieję, że wkrótce, gdy uzbieramy potrzebną 

ilość punktów, ponownie będziemy mogli spędzić wieczór w szkole. <i>Maja Truszkowska, VB</i> 

 

Hiszpański tydzień. Buenos dias! Hola! Bienvenido! - to były jedne ze zwrotów, którymi witaliśmy się 

w szkole podczas Hiszpańskiego Tygodnia. Po Hiszpanii wędrowaliśmy praktycznie i teoretycznie. 

Zaproszone pary taneczne Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego ,,Dwójka Ełk” Diana Dołgoszej i 

Cezary Chudziński oraz Natalia Cebeterewicz i Michał Grygoruk wprowadziły nas w świat hiszpańskiej 

muzyki i tańców. Podziwialiśmy ich piękne wykonania pasodoble i wybrane tańce 

latynoamerykańskie do znanych utworów śpiewanych przez Hiszpanów. Uczniowie klas młodszych 

bawili się na dyskotece w rytmach hiszpańskich hitów, a uczennica kl. VIa Manuela Guerra Samaniego 

zaśpiewała piosenkę w języku hiszpańskim. Każdy dzień dawał możliwość słuchania muzyki – hymnu 

Królestwa Hiszpanii, ,,Bolera” M.Ravela, hiszpańskiej muzyki filmowej i gitarowej. Nawiązując do 

hiszpańskiej sjesty mieliśmy okazję odpoczywać na kocach słuchając muzyki relaksacyjnej. Nasz 

,,Orlik” zamienił się w barceloński Camp Now lub madrycki Santiago Bernabeu. Miłośnicy piłki nożnej 

rozegrali mecze towarzyskie pomiędzy kibicami klubów FC Barcelona & Real Madryt. Oj, były emocje! 

Był też dzień bez szkolnego mundurka.  

Wszyscy przybrali barwy hiszpańskie. Pojawiły się hiszpańskie tancerki, niejeden Zorro, widziano 

torreadorów, byczka Fernando, dzieci ubrane w stroje hiszpańskich klubów sportowych. Uczniowie 

klas starszych czytali fragmenty książek napisanych przez hiszpańskich pisarzy, oglądaliśmy bajki, 

poznaliśmy osoby zasłużone dla Hiszpanii, podróżowaliśmy po urokliwych miejscach tego kraju. 

Wiemy m.in., co to takiego corrida i ,,pomidorowa bitwa”. Kulinarną podróż zakończyliśmy w szkolnej 

stołówce. W menu serwowana była paella z kurczakiem. Jedni przygotowali prezentacje o Hiszpanii, 

inni wykonali wachlarze, flagi, ilustracje charakterystycznych postaci. ,,Ubraliśmy” Syriusza w 

hiszpańskie barwy, nosiliśmy usta i wąsy wg projektu Salvadora Dali. Inspirując się dziełami Pablo 



Picasso oraz Salvadora Dali uczniowie klas piątych wykonali wyjątkowe prace plastyczne. Gościem 

honorowym naszych obchodów był pochodzący z Sewilii Paco Seco – znakomity kompozytor i wirtuoz 

gitary. Jego spotkanie z reprezentantami wszystkich klas cechowała otwartość i znakomity kontakt z 

naszą publicznością. Oczarował nas dźwiękami wydobywanymi za pomocą strun i zagrał z Jakubem 

Siemieniewicz, uzdolnionym uczniem klasy IVc. Udzielił też odpowiedzi na kilka zadanych mu pytań, 

uczył nas klaskania w rytmach flamenco oraz rozdawał autografy.  Podczas X Międzynarodowego 

Festiwalu Muzycznego w Ełku Paco Seco oraz Pan Wojciech Popielarz podziękowali Pani Dyrektor 

Wandzie Wojnowskiej oraz Pani Bożenie Merchelskiej za gorące przyjęcie i możliwość przybliżenia 

małym Polakom barwnej, muzycznej sfery kultury Hiszpanii.   

Niezwykła, bogata w różnorodność hiszpańska podróż pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Ole! 

<i>B.Merchelska</i> 

2.10.2015 na miejskim stadionie w Ełku, odbył się Event Lekkoatletyczny dla uczniów Szkół 

Podstawowych nr 3 i nr 4. Naszą szkołę reprezentowało 24 zawodników z klas IV i V. Wspólna 

sportowa zabawa odbyła się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Lekkoatletyka dla 

każdego”. Event miał na celu promocję aktywnego trybu życia poza lekcjami, popularyzację i 

upowszechnianie lekkiej atletyki wśród uczniów oraz ich wszechstronny rozwój w tej dyscyplinie. Po 

rozgrzewce ogólnorozwojowej, wszystkie dzieci zostały podzielone na grupy ćwiczebne, aby 

rywalizować razem, nie przeciwko sobie. Myślą przewodnią mini zawodów było "Jesteśmy fair play". 

Młodzi sportowcy podczas rozgrzewki wzięli udział we wspólnej zabawie bieżnej, rzutnej i skocznej 

oraz w sztafecie wahadłowej. Na koniec zostały zorganizowane konkurencje biegowe na 60m i 300m 

oraz skok w dal. Dla chętnych dodatkowo został przeprowadzony bieg na 1 minutę. Dzieci bardzo 

aktywnie uczestniczyły w rywalizacji, wszyscy dobrze się bawili. Na zakończenie każde dziecko 

otrzymało pamiątkowy dyplom. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy! <i>Monika 

Nagolska</i> 

 

SZKOŁA POZA SZKOŁĄ.  Szkoły wymyślono po to, aby dzieci, pod kierunkiem swoich nauczycieli, 

nauczyły się wielu mądrych rzeczy potrzebnych w kolejnych latach życia. W bibliotece mamy pełne 

regały ciekawych książek, a w salach lekcyjnych mnóstwo atrakcyjnych pomocy naukowych, dzięki 

którym, o otaczającym nas świecie, umiemy i wiemy coraz więcej. Nikt jednak nie powiedział, że 

budynek szkolny jest jedynym i najlepszym miejscem do nauki. Czasami dobrze jest wybrać się na 

lekcje poza szkołę. Tak właśnie zrobili uczniowie klasy I ze swoja wychowawczynią – p. J. Pabich. We 

wrześniowy piątek pojechali do wsi Lipińskie Małe na cały zestaw różnorodnych zajęć. Wszystko 

zaczęło się od integracji i zabaw z kolorową chustą animacyjną.  Potem dzieci rozwijały motorykę 

małą, czyli sprawność i zręczność swoich palców. Idealną okazją do tego było lepienie w glinie. Na 

warsztatach, w specjalnie do tego celu zaadaptowanej stodole, powstały urocze jeżyki, biedronki i 

całe mnóstwo innych „cudeniek”. Zielona łąka pozwoliła na przeprowadzenie plenerowej lekcji 

plastyki, której tematem był walor barwy zielonej. Nie mogło też zabraknąć ogniska z pieczeniem 

kiełbasek, a także własnoręcznie zrobionych podpłomyków. Lekcje w plenerze to niesamowita 

przyjemność. Polecamy! <i>Joanna Pabich</i> 



LISTOPAD 

 

JUŻ SĄ W BIBLIOTECE KSIĄŻKI  NASZYCH  MARZEŃ! Książki Naszych Marzeń  jest to program, który ma 

sprawić, że w bibliotekach szkolnych będą nowe książki, które pobudzą kreatywność uczniów i chęć 

do bycia aktywnym w życiu biblioteki. Ministerstwo Edukacji Narodowej podarowało naszej szkole 

pieniądze na zakup nowych książek dla dzieci i młodzieży. Prawie wszystkie klasy w szkole 

uczestniczyły w wybieraniu nowych lektur. Dzieci chętnie przystąpiły do tej właśnie akcji.  Do 

biblioteki szkolnej dotarły nowe książki i już wiele z nich zostało wypożyczonych.  Młodzież z 

zainteresowaniem je czyta. Jeśli szukacie książek dla dzieci, to właśnie je znaleźliście. Polecamy 

książkę Grzegorza Kasdepke  „ A ja nie chcę być księżniczką”, w której  dziewczynka dowiaduje się, że 

mądrość jest ważniejsza od urody, i że zawsze warto być sobą. W książce Małgorzaty Strękowskiej pt. 

„Bery, gangster i góra kłopotów” ośmioletni bohaterowie mają niezwykły talent do wpadania w 

kłopoty. Młodzież chętnie sięgnie po książki fantastyczne, w których toczy się wartka akcja w 

magicznym, zaczarowanym świecie. Proponujemy serię „Baśniobór”  Brandona  Mull . Autor nie 

pozwala czytelnikowi  na chwilę znużenia, a liczne pomysły i  magiczne przedmioty dostarczają 

niemałych emocji. Ta historia jest tak zajmująca, że nie uda się wam odłożyć książki przed końcem 

lektury. Równie zajmujące są książki detektywistyczne. Seria „Biuro śledcze Tomuś Orkiszek i 

partnerzy” Agnieszki Stelmaszyk  to książki pełne humoru , zadziwiających zdarzeń i  zabawnych 

bohaterów. Czytelnikom  ciekawym świata polecamy książkę „Nela na tropie przygód”. Czytając 

książkę , oczami wyobraźni,  będziecie podróżować z Nelą po cudownym świecie i przeżywać 

wspaniałe przygody. Polecamy wypożyczanie książek z naszej szkolnej biblioteki. Książek, które sami 

wybraliście. <i>Aniela Darmofał i Maria Sobota, kl. VId</i> 

 

JESIENNE ZWYCZAJE NA MAZURACH. Uczniowie klasy 2 b wzięli udział w zajęciach przygotowanych 

przez Muzeum Historyczne w Ełku. Tematem zajęć były „Jesienne zwyczaje na Mazurach”. Podczas 

prelekcji i rozmowy dzieci zostały zapoznane z życiem dawnej mazurskiej wsi, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na czas jesieni. Dowiedziały się, jak wyglądały dawniej zbiory zbóż i innych roślin. 

Poznały narzędzia służące ludziom do pracy w gospodarstwie i na polu. Osoba prowadząca zapoznała 

uczniów ze zwyczajami takimi jak: dożynki, chodzenie na groby z bułeczkami dla biednych, którzy 

modlili się za dusze, wróżbami andrzejkowymi, przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia w 

okresie adwentu. Podczas prezentacji obejrzały na zdjęciach i rysunkach jakie były zajęcia ludzi w 

okresie jesiennym. Należały do nich, oprócz zbiorów, przędzenie wełny i lnu, tkanie na krosnach, 

darcie pierza, wykonywanie ozdób z papieru i słomy. Uczniowie mogli obejrzeć tkane chodniki, pająki 

i inne słomiane wyroby i ozdoby, wieniec adwentowy, ozdoby z bibuły i kolorowego papieru. W 

końcowe części zajęć dzieci wykonały pod kierunkiem prowadzącej ozdoby na choinkę ze słomy i 

papieru. Przybliżenie dawnych zwyczajów, zajęć na pewno przyczyni się do poszerzenia wiedzy 

uczniów w tym zakresie, rozbudzi zainteresowania historią i kulturą regionu, w którym mieszkają. 

<i>Joanna Kosssakowska</i> 

 



SIATKARKI Z NASZEJ SZKOŁY NAJLEPSZE W EŁKU! 27 listopada  w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Ełku zostały rozegrane  Mistrzostwa Miasta Ełku "4 siatkarskich" dziewcząt  w 

ramach Szkolnego Związku Sportowego.  

W tej kategorii startowały zawodniczki  klas szóstych i młodszych. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie 

podstawówki naszego miasta. W turnieju  spotkania były rozgrywane systemem "każdy z każdym" do 

dwóch zwycięskich setów. 

Bezkonkurencyjna w tych zawodach okazała się Szkoła Podstawowa nr 4. Młode siatkarki wygrały 

wszystkie swoje spotkania i zajęły I miejsce.  

Warto dodać, że Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały dziewczęta z klasy V D sportowej  , które 

były o rok młodsze od pozostałych zawodniczek. Skład zespołu: Kurzyk Maja, Szczotko Gabriela, 

Mościcka Nikola, Ekstowicz Matylda, Chmielewska Emilia, Przekop Michalina, Szymańska Weronika, 

Cwalina Natalia, Bukowska Ewa, Pawłowicz Marlena. Zespół trenuje pod kierunkiem p. Pawła 

Konopki.  

Gratulujemy! 

 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ. Tydzień Edukacji Globalnej (16-22 listopada 2015)jest coroczną 

międzynarodową akcją . Jej celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia edukacji o 

sprawach i problemach dotyczących ludzi na świecie poprzez działania skierowane w szczególności do 

dzieci i młodzieży. Każdego roku edukatorzy skupiają się na wybranym aspekcie edukacji globalnej.  

Hasłem tegorocznej edycji jest „ Równość – od słów do czynów.  Uczniowie naszej szkoły mieli 

również możliwość uczestniczenia w tym projekcie  w dniach 18-20 listopada. 

Każdemu przysługują prawa wynikające z godności człowieka. Prawa te są niezbywalne , 

nienaruszalne, naturalne i niepodzielne. Dowiedzieli  się o tym  uczniowie wszystkich  klas.  Pod 

kierunkiem wychowawców i nauczycieli uczestniczyli w działaniach „ Mam prawo do…..” . 

Przygotowane zadania dały uczniom możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat praw jakie 

posiada każdy człowiek. Szczególną uwagę dzieci zwróciły na swoje prawa, ale też i obowiązki, które 

się z nimi wiążą. Nie każdy uczeń znał swoje prawa. Przeprowadzone rozmowy, oglądane filmy, 

zabawy wskazały także na nierówny dostęp do podstawowych praw dla wszystkich ludzi na świecie. 

Każdy uczeń mógł dowiedzieć się jakie instytucje działają w ich imieniu. 20 listopada to rocznica 

uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka. W Polsce akty prawne, które gwarantują prawa 

dziecka to: Konstytucja RP, Konwencja Praw Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka i Kodeks 

Rodzinny i Opiekuńczy. Dla wielu uczniów było to wielkim zaskoczeniem, że tak dużo instytucji dba o 

ich prawa. W projekcie mieli również udział rodzice. Wspólne z dziećmi w domu uzupełniali kartę „ 

Moje prawa , moje obowiązki.” 

Przeprowadzone zajęcia dały uczniom  możliwość wykazania się wiedzą , wrażliwością, empatią, 

poszanowaniem praw jakie mają ich koleżanki i koledzy, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. 

Podsumowaniem projektu były przygotowane przez uczniów plakaty, które można było zobaczyć na 

korytarzach szkolnych lub w salach lekcyjnych. <i>K.Żak</i> 



 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE ZAWODY HALOWE – LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO. 22 listopada uczniowie 

Szkół Podstawowych nr 2 i nr 4 w Ełku wzięli udział w Międzywojewódzkich Lekkoatletycznych 

Zawodach Halowych w Białymstoku.  

Zawody odbyły się w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”,  której celem jest promowanie 

aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie lekkiej atletyki  jako „królowej 

sportu”. Do rywalizacji stanęli zawodnicy z dwóch województw: warmińsko- mazurskiego oraz 

podlaskiego. Zawodnicy przyjechali m.in. z Olsztyna, Iławy, Ostródy, Lidzbarka Warmińskiego, Olecka, 

Białegostoku, Braniewa, Suwałk, Grajewa, Siemiatycz czy Augustowa. Nasze miasto reprezentowała 

grupa 13 młodych lekkoatletów, którzy wzięli udział w konkurencjach: bieg na 60m, rzut piłką 

lekarską, skok wzwyż i skok w dal. Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Skarżyńska, Karolina 

Kuczyńska, Jakub Dzierżanowski, Mateusz Iwaszko, Filip Urbanowicz, Brajan Skoczek, Kacper Rytel. 

Były to zawody skupiające uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Po wielogodzinnych 

zmaganiach udało nam się wywalczyć całe podium w konkurencji skok wzwyż. Największy doping , 

oklaski oraz uznanie wśród publiczności zdobył Brajan Skoczek, przy wzroście 132cm skoczył 125cm i 

wywalczył tym samym III miejsce na podium. Wszyscy zawodnicy zasługują na słowa uznania, bo 

konkurencja była ogromna, a poziom zawodów bardzo wysoki. Dziękujemy również rodzicom, którzy 

pojechali z nami i wspierali naszych uczniów. Zawody były realizowane przez: Ministerstwo Sportu i 

Turystyki, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Urząd Marszałkowski Ośrodek Lekkiej Atletyki w 

Białymstoku. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe medale i dyplomy. Wyniki zawodów pojawią się 

już wkrótce. Serdecznie gratulujemy! <i>M.Nagolska</i> 

 

MINI PIŁKA SIATKOWA. 19 listopada 2015 roku w sali sportowej SP 9 odbyły się Mistrzostwa Miasta 

Ełku Czwórek Siatkarskich Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii 

startowali zawodnicy klas szóstych.  W zawodach wystartowały wszystkie ełckie podstawówki. 

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. 

Zespół SP 4 wygrał wszystkie spotkania nie tracąc ani jednego seta, zostając Mistrzem Miasta i 

kwalifikując się do Mistrzostw Rejonu. 

Chłopcy wystąpili w nast. składzie:  

Rafał Redlin, Piotr Szymański, Bartosz Bagiński, Szymon Skindzier, Wiktor Markowski, Kacper 

Prawdzik, Mateusz Rakus, Tomasz Wiecheć, Damian Drewniak, Tomasz Fedeczko i Mateusz Sawicki. 

Zespół p. prowadzi Marian Malewski. 

To trzecia rozegrana kategoria mini siatkówki na poziomie Mistrzostw Miasta i trzeci triumf 

zawodników  SP 4. Poprzednio wygrali oni kategorie klas piątych dziewcząt i chłopców. 

<i>M.Malewski</i> 

 

PATRIOTYZM W SZKOLNYM WYMIARZE. Rocznicę odzyskania niepodległości można uczcić w różny 

sposób: uczestnicząc w miejskich obchodach tego święta, słuchając w skupieniu apelu szkolnego, 



startując w Biegu Niepodległości lub zgłaszając się do konkursu o tematyce patriotycznej. 16 

listopada br. Szkoła Podstawowa nr 5 zorganizowała II Międzyszkolny Konkurs “Historia Polski 

słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana”. Przedstawiciele różnych ełckich szkół rywalizowali ze sobą 

w trzech kategoriach: recytatorskiej, muzycznej i plastycznej. Utwory literackie, pieśni i piosenki  

patriotyczne, dzieła plastyczne  miały różny nastrój i charakter, ale wszystkie odnosiły się do ważnych 

wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej ojczyźnie. Konkurs był doskonałą lekcją historii i patriotyzmu. 

Najlepszą recytatorką okazała się uczennica kl. 6 b naszej szkoły, Natalia Polakowska, która zajęła I 

miejsce. Mateusz Staszek z kl. 5 b zdobył wyróżnienie w recytacji, a Jakub Siemieniewicz za 

zaśpiewanie pieśni „Marsz Pierwszej Brygady” został uhonorowany III miejscem. W kategorii 

plastycznej też mamy czym się pochwalić – Kalina Perczak z kl. 6b zajęła I miejsce. Wszystkim 

laureatom serdecznie gratulujemy. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

DEBATA SOS w WF z KLASĄ. 12 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku 

odbyła się szkolna debata Sportowego Okrągłego Stołu. Przygotowania do tego wydarzenia 

rozpoczęliśmy z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Na wstępie przygotowaliśmy ankietę na temat 

aktywnego spędzania czasu wolnego, którą wypełniło 230 uczniów z klas IV-VI. Zadaliśmy pytania 

dotyczące ulubionych form aktywności fizycznej, znajomości obiektów sportowych naszego miasta, 

czy wpływu sportu na nasze życie. W debacie wzięli udział uczniowie klas V i VI, nauczyciele 

wychowania fizycznego oraz pani dyrektor szkoły Wanda Wojnowska. Sporządzono dokumentację 

fotograficzną. Spotkanie podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej posiłkując się prezentacją 

multimedialną przedstawiliśmy ideę uczestnictwa w programie „WF z Klasą” oraz cele ścieżki 

turystyczno-regionalnej, którą w tym roku szkolnym zrealizujemy. Przedstawiliśmy również graficzne 

wyniki ankiety, które opracowała klasa VI c, na ich podstawie stworzyliśmy tezę do debaty 

oksfordzkiej: „W środku czy na zewnątrz? Korzyści i wady uprawiania sportu na powietrzu”. W 

debacie wzięły udział dwa zespoły składające się z czterech uczniów w każdym zespole. Po 

zaprezentowaniu wszystkich argumentów i kontrargumentów przeprowadzono głosowanie wśród 

publiczności. Zdecydowana większość uczniów opowiedziała się za uprawianiem sportu na powietrzu. 

Argumenty, które przeważyły na wyniku debaty to: hartowanie i dotlenienie organizmu, 

uodpornienie na choroby, podwyższenie wytrzymałości, poznanie nowych obiektów sportowych 

(siłownie plenerowe, parki, stadion, basen, oferta miasta itp.) , poznanie nowych terenów (ścieżki 

biegowe, rowerowe,  górki do zjeżdżania na sankach, nartach, ścieżki do nordic walking itp.) oraz 

aktywne przerwy.  

Kolejnym krokiem jakim wykonamy będzie kampania społeczna pt: „Ćwicz lokalnie”.  Będziemy 

promować sport związany z naszym miastem. Uczniowie poznają własny region: jego tradycję, 

kulturę i historię ludzi, którzy stali się wzorem do naśladowania dla młodych sportowców. 

Rozwiniemy również współpracę ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie sami przyznali, że chcieliby 

mieć więcej lekcji wychowania na powietrzu, więc zrobimy wszystko, aby sprostać im pomysłom i 

żeby było jeszcze lepiej. 

Uczniowie po raz drugi uczestniczyli w debacie oksfordzkiej. Bardzo dobrze poradzili sobie z 

przydzielonymi zadaniami w trakcie samej debaty. Natomiast dużo wysiłku trzeba było włożyć w jej 

przygotowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jej przebiegu i uważamy, że dzięki uczestnictwu w 



projekcie „ WF z Klasą”, sport w naszej szkole rozwija się i mamy coraz więcej pomysłów. <i>Monika 

Nagolska</i> 

 

SPORTOWA SOBOTA. Szkoła Podstawowa nr 3 im. H.Sienkiewicza w Ełku już po raz drugi była 

gospodarzem rozgrywek w piłkę siatkową, w których startowały drużyny rodziców ze szkół ełckich. 

Nie mogło tam nas zabraknąć. W reprezentacji szkoły były dwie kobiety i czterech mężczyzn. Walce 

towarzyszyły olbrzymie emocje. Obserwatorzy zwracali uwagę na wysoki poziom gry i czasem wielką 

determinację zawodników. Nasi rodzice zajęli drugie miejsce wygrywając z reprezentacjami szkół: 

SP7, SP3, SP5. Ulegliśmy jedynie zespołowi z SPS6. Srebrne medale wręczyli zastępca prezydenta 

miasta – p. Artur Urbański,  dyrektor SP3 – p. Barbara Fedoruk oraz reprezentanci PZPS. Szczególnie 

miło było odbierać gratulacje gościa turnieju- p. Waldemara Wspaniałego. My także gratulujemy 

naszym wspaniałym rodzicom! Jesteśmy z Was dumni! 

 

ŚPIEWALIŚMY NIEPODLEGŁEJ. Już po raz 8 w Ełckim Centrum Kultury odbył się Festiwal Piosenki i 

Pieśni Patriotycznej. Na przesłuchaniu do tego konkursu, który odbył się 2 listopada 2015r. 

zaprezentowały się oba chóry z naszej szkoły. Uczestnicy  klasy 2g pięknie zaśpiewali  pieśń „Polskie 

kwiaty” w specjalnie uszytych strojach biało-zielonych. 

Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w sobotę 7 listopada, gdzie zaprezentowali się 

wszyscy wyróżnieni wykonawcy: od przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad 

gimnazjalnych aż po  osoby dorosłe. Z rąk pana prezydenta Artura Urbańskiego  chórzyści z naszej 

szkoły otrzymali I miejsce w kategorii  chóry. Młodym wykonawcom towarzyszyły całe rodziny. 

Jesteśmy ogromnie zadowoleni z nagrody i zaszczytnego wyróżnienia. W  grupie wiekowej klas IV-VI, 

uczniowie naszej szkoły zdobyli 2 wyróżnienia. W kategorii: soliści, wyróżniony został Jakub 

Siemieniewicz z kl 4c, który wykonał pieśń pt:,, Marsz Pierwszej Brygady". Drugie wyróżnienie 

przypadło chórowi ,,Fantazja" za wykonanie piosenki: ,, Mury" Jacka Kaczmarskiego. 

Klasy młodsze do występu przygotowywała pani Anna Borkowska-Miszkiel, starsze przygotowywał 

pan Tomasz Sulima. Serdecznie gratulujemy młodym wykonawcom, ich rodzicom i dyrygentom! 

<i>Anna Miszkiel</i> 

 

PRZED NAMI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA. W piątek 13 listopada w Parku Wodnym w Ełku 

rozegrane zostały Mistrzostwa Ełku Szkół Podstawowych w Pływaniu. W zawodach brali udział 

dziewczęta i chłopcy ur. w 2003r. i młodsi, w 8-osobowych zespołach. Szkoła mogła zgłosić po jednej 

sztafecie oraz nie więcej jak dwóch zawodników na jednym dystansie indywidualnym. Naszą  

„CZWÓRECZKĘ” reprezentowali:  

Reprezentacja dziewcząt: Bukowska Ewa, Grzegorczyk Maja,  Kowalewska Roksana, Kulesza 

Oliwia, Lempiecka Julita, Pawlukowska Dominika, Popiołek Weronika, Uzdowska Natalia, Kurzyk 

Maja, Manuela Guerra Samaniego, Piotrowska Zuzanna.  



Reprezentacja chłopców:  Bagiński Bartek, Kamuda Patryk, Przyborowski Michał, Randzio Adam, 

Ruchlewicz Dawid, Sobociński Jakub, Szymański Piotr, Wiecheć Tomasz, Dec Dominik, Grzymkowski 

Hubert.  

Wywalczyliśmy awans do Mistrzostw Województwa Warmińsko Mazurskiego zajmując I miejsce w 

kategorii chłopców i II w kategorii dziewcząt.  

Wszyscy zawodnicy zasługują na pochwał ę i oklaski.  Gratulujemy też trenerowi szkolnej drużyny – 

Pani Robertowi Redlinowi. 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W dniu 11 listopada  uczniowie kl. 6a wraz z pocztem sztandarowym 

szkoły brali udział  w miejskich obchodach Narodowego  Święta Niepodległości w Ełku. Święto 

upamiętnia wydarzenia z 1918 roku, kiedy to po 123 latach rozbiorów Polska  odzyskała  

niepodległość . Dzieci uczestniczyły  w patriotycznej mszy świętej  za Ojczyznę w miejscowej 

konkatedrze  oraz uroczystym przemarszu ulicami miasta razem z pocztami  sztandarowymi  i 

delegacjami z innych szkół i instytucji. Pod obeliskiem Józefa Piłsudskiego przed ratuszem 

zorganizowano część oficjalną. Były tu okolicznościowe wystąpienia władz miasta, apel pamięci i 

salwa honorowa. Uczniowie razem z panią dyrektor Barbarą Dziubą złożyli wiązankę kwiatów w 

imieniu całej naszej społeczności szkolnej. 12 listopada dzieci z klasy 6a z koleżankami z 6d i 6c 

zaprezentowały  apel poświęcony 97 rocznicy odzyskania niepodległości – radosnego święta dla 

wszystkich Polaków. <i>G.Wiśniewska</i> 

 

RECEPTA NA JESIENNĄ SZAROŚĆ.  Co zrobić, by szary, mokry i zimny dzień zamienić w barwny i 

radosny? To proste! Trzeba zrobić coś nietypowego - na przykład pojechać na klasową wycieczkę! Tak 

właśnie zrobili uczniowie klasy I b. pod opieką swojej wychowawczyni – p. Joanny Pabich i dwóch 

klasowych mam wybrali się do Białegostoku. Pierwszym punktem programu był spektakl w Operze 

Podlaskiej. „Adonis ma gościa”, to pełna kolorów , dźwięków, tańca i piosenek bajka muzyczna, która 

opowiada o niezwykłym spotkaniu papugi i wrony oraz o pięknym uczuciu przyjaźni, które pomiędzy 

nimi się nawiązuje. Aktorzy bardzo umiejętnie i na różne sposoby włączali dziecięcą widownię do 

wspólnego odgrywania tej historii. Po przedstawieniu dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z 

aktorami, a potem wybrały się na spacer do Pałacu Branickich. Mimo nie najlepszej aury i budowla i 

ogrody wywołały spodziewane wrażenie.  

Wspólny wyjazd był doskonałą okazją do zacieśnienia koleżeńskich więzi i nałapania dużej ilości 

radosnej energii na wiele jesiennych dni. <i>J.Pabich</i> 

 

MÓJ PRZYJACIEL PIES. W dniu 05.11.2015r. roku uczniowie i rodzice wychowanków naszej świetlicy 

wybrali się w odwiedziny do schroniska dla zwierząt „CZTERY ŁAPY „w Ruskiej Wsi. Wyjazd  

poprzedzony był zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom. Zebrana została m.in.   sucha i mokra 

karma oraz psie akcesoria. Obecnie  



w schronisku przebywa 209 dorosłych psów i 17 szczeniąt. Wszystkie zwierzęta na nasz widok  

zaczęły strasznie szczekać. Kiedy już przekazaliśmy karmę, Pani kierownik  schroniska, opowiedziała 

nam kilka historii o psach. 

Zwierzęta przebywające  tam są w różnym wieku – od psów emerytów, do szczeniaków. Schronisko 

zapewnia im podstawową opiekę – dach nad głową, jedzenie i opiekę weterynaryjną. Do schroniska 

trafiają zwierzęta porzucone przez właścicieli, ale też odebrane właścicielom ze względu na złe 

traktowanie . Duża część psów, znalazła już dla siebie domy. Gdy Pani kierownik  zakończyła 

opowiadanie pozwoliła nam na spacer po terenie schroniska. 

Niektóre psy chciały się z nami bawić (jedne podawały łapy, inne skakały na siatkę wesoło merdając 

ogonem), ale niestety nie pozwolono nam ich dotykać ze względu bezpieczeństwa . Pracownicy  

schroniska byli  bardzo zadowoleni, że przyjechaliśmy i pamiętamy o ich podopiecznych, którzy są 

porzuceni i nie mają właścicieli. Zwierzęta są smutne, tęsknią za ludźmi i cierpią.  

Pamiętaj: Twój przyjaciel piesek czeka na adopcję.  

Numer telefonu do schroniska   87 610 11 99. 

Dziękujemy  serdecznie Dzieciom i Rodzicom . 

Apelujemy do wszystkich POMAGAJCIE, bo naprawdę warto. <i>Ewa Kowara</i> 

 

SIATKARSKIE SUKCESY/ W dniu 04.11.2015 r. w  hali sportowej na Barankach odbyły się Mistrzostwa 

Ełku w „3” siatkarskich chłopców w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego (startowały 

klasy V).  W turnieju uczestniczyły wszystkie ełckie podstawówki. Zawody rozegrano systemem 

„każdy z każdym”. Zwyciężył zespół SP 4, przed SP 2 i SP 9. Siatkarze ełckiej czwórki będą 

reprezentowali powiat w Mistrzostwach Rejonu, który odbędzie się w Gołdapi. 

Skład zwycięskiej drużyny chłopców: Fabisiak Jakub. Kujawski Karol, Romanowicz Jakub, 

Rozmysłowski Samuel, Więczkowski Piotr, Wysota Michał,  Prawdzik Kacper, Smoliński Gabriel. 

Trenerem zespołu jest Marian Malewski. Gratulujemy! 

 

DYSKOTEKA SZKOLNA. 28 października 2015 w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku miała miejsce 

dyskoteka szkolna. Część uczennic zmieniła się nie do poznania. Dziewczyny postanowiły zmienić 

swój wygląd i przebrały się nawiązując do halloween’owego klimatu. Strój nie był jedynym 

elementem tej zmiany. Uwagę obecnych zwracał również specjalny makijaż nawiązujący do danego 

przebrania. Dziewczyny wykazały się pomysłowością i inwencją twórczą. Na parkiecie spotkać można 

było czarownice i czarodziejki, wampirzyce i wiedźmy oraz upiorne uczennice. 

Za materiał muzyczny odpowiedzialne były dziewczyny z klasy 6d: Aleksandra Bujnowska i Laura 

Stasiewicz oraz dziewczyny z klasy 6c: Wiktoria Boguszewska i Malwina Chojnowska. Dyskoteka nie 

doszłaby do skutku, gdyby nie siła mięśni naszych dzielnych chłopaków, którzy zadbali o rozstawienie 

i złożenie sprzętu nagłaśniającego. W ekipie technicznej znaleźli się uczniowie klasy 6d: Marcel 



Szematowicz i Kacper Prawdzik, a szczególnym zaangażowaniem wykazali się Szymon Skindzier i 

Oskar Kicelman.  

Wszystkim organizatorom październikowej dyskoteki szkolnej oraz przybyłym uczniom i uczennicom 

dziękujemy za wspólna zabawę. <i>Anna Soltys</i> 

 

GRUDZIEŃ 2015 

 

KOLĘDA TYSIĄCA SERC.  „Wieczór kolęd” to jedna z najpiękniejszych tradycji naszej szkoły. Gromadzi 

zwykle liczne grono uczniów ich rodziców i nauczycieli oraz zaproszonych gości. W świątecznym 

nastroju, w blasku choinkowych lampek i migoczących płomieni świec zabrzmiały kolędy wykonane 

przez uczniów 22 klas: „Wśród nocnej ciszy” (3b,6a), „Z narodzenia Pana” (4b), „Wesoła nowina” 

(6b), „Cicha noc” (4c), „Dzisiaj w Betlejem” (1e, 5c), „Pójdźmy wszyscy do stajenki” (5d), „Przybieżeli 

do Betlejem (5b, 4a), „Tryumfy Króla Niebieskiego” (2f, 6d), „Bóg się rodzi”(4d), „Gdy śliczna panna” 

(1c), „Lulajże Jezuniu” (3c, 6c), „Jezus malusieńki” (5a), „Był pastuszek bosy” (2e). Śpiewających 

uczniów wspierała widownia. Głosy tysiąca uczestników spotkania brzmiały głośno i radośnie, jak na 

święta przystało.  Z ogromnymi entuzjazmem spotkało się wykonanie przez najmłodszych (dzieci z 

dwóch grup przedszkolnych) pastorałki „Do stajenki, gdzie maleńki Jezus”.  

Wieczór obfitował w liczne niespodzianki. Najpierw na scenie pojawiły się kolejno Anioły: szkoły, Ełku 

i Betlejem. Potem okazało się, że na widowni dostrzegły one ludzi obdarzonych równie anielskimi 

cechami i wyraziły im uznanie za pomoc w codziennym czynieniu dobra. Anioł Ełku (w tej roli wystąpił 

p. Michał Tyszkiewicz) wyróżnił prezydenta Ełku, proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusa, 

zaangażowanego w życie szkoły rodzica i uczennicę. Śpiewający kolędy uczniowie znaleźli 

wyjątkowych sojuszników. Na szkolne kolędowanie przybyli śpiewający i grający klerycy. Swoim 

przykładem dali oni dobry sygnał dorosłej części widowni a wspólny śpiew z klasą Va będzie dla 

wszystkich dobrym wspomnieniem.  

Kiedy dyrektor szkoły złożyła życzenia wszystkim kolędującym zdawało się, że to już zamknięcie 

wieczoru. Ale tak się nie stało. Specjalną niespodzianką była kolęda w wykonaniu ks. Łukasza 

Grzechcy. Na jego wezwanie odpowiedział też p. Tomasz Andrukiewicz – prezydent Ełku, śpiewając 

kolędę „Oj maluśki, maluśki”. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, czemu dali wyraz nagradzając 

solistów gromkimi brawami.  

Takiego wieczoru jeszcze nie mieliśmy. Opinię tę zgodnie potwierdzają wszyscy jego uczestnicy.  

Wesołych Świąt!   

 

NASZE PRZYWILEJE: LODOWISKO. 14 grudnia klasa 4d w nagrodę za zdobyte punkty „Brawo” wybrała 

się na lodowisko MOSiR. Wszyscy obecni z ogromną radością po założeniu łyżew „wpadli na 

lodowisko”. Wychowankowie, którzy czuli się trochę słabiej na lodzie wspomagani byli przez 

obecnych rodziców oraz podpórki do jazdy-  „pingwinki”. Po godzinie intensywnych slalomów, 



piruetów i wyścigów na lodzie wszyscy z ogromną radością i rumianymi twarzami od zimna rozeszli 

się do domów.       

<i>Sławomir Krakowiak</i> 

 

NASZE PRZYWILEJE: 6b NA LODOWEJ TAFLI 

10.12.2015 w czwartek poszliśmy  całą klasą na lodowisko. Wybraliśmy się tam dzięki zebranym 

punktom "Brawo". 

Na lodowisku  dobrze się bawiliśmy. Czasem ktoś upadał, ale wszystkim dopisywał dobry humor. W 

hali było chłodno, ale nikomu to nie przeszkadzało. Tafla lodu lśniła przezroczystym blaskiem. Sądzę, 

iż  było to udane spotkanie integracyjne. Panowała  przyjemna atmosfera. Grała  muzyka, która łatwo 

wpadała w ucho. Nie wszyscy umieli znakomicie jeździć na łyżwach, ale to nie stanowiło problemu. 

Myślę, że każdy dobrze się bawił. 

Moim zdaniem jest to dobra nagroda za zebranie określonej liczby punków "Brawo". Mam nadzieję 

na więcej takich klasowych wycieczek, podczas których możemy się integrować i miło spędzić wolny 

od lekcji czas. <i>Rafał Redlin, kl. 6b</i> 

 

FACEBOOKOWA INSPIRACJA. Okazuje się, że z Facebook  też może być źródłem ważnych  i

Dowiedziałam się  dzięki niemu,  że w miejscowości Korabiewice istnieje miejsce szczególne  - 

schronisko dla samotnych i chorych zwierząt.  Bardzo mnie ta wiadomość zainteresowała – uznałam, 

że wsparcie  takiej instytucji to dobry pomysł.  Poprosiłam o pomoc w zorganizowaniu kiermaszu 

charytatywnego Panią Annę Sołtys oraz moją Koleżankę z Samorządu Szkolnego. Tak rozpoczęła się 

nasza akcja. Koleżanki i Koledzy z klasy 6d przygotowali prace plastyczne, rodzice Anieli Darmofał, 

Oskara Kicelmana, Laury Stasiewicz, Dominiki Pawlukowskiej, Oli Bujnowskiej,  Huberta Gryżewskiego 

i moi przygotowali (oczywiście z naszą  pomocą!)  pierniczki, ciasteczka i kolorowe babeczki. 

Sprzedawaliśmy  je podczas długich przerw w  czwartek i piątek - 10,11.12.2015. Rezultaty zaskoczyły 

nas bardzo. Wszystkie wystawione do sprzedaży przedmioty i słodkości znalazły nabywców, a kwota, 

którą zebraliśmy i przekażemy na potrzeby schroniska wyniosła ponad 800 złotych. Dziękuję bardzo 

wszystkim, którzy  włączyli się w naszą akcję, pomagali nam podczas przygotowania oraz sprzedaży 

prac . 

Myślę, że zrobiliśmy coś ważnego i potrzebnego. Mam nadzieję, że podopieczni schroniska odczują 

nie tylko pożytek z przekazanych pieniędzy, ale przede wszystkim odczują ciepło naszych uczuć, które 

kierujemy w stronę Korabiewic. <i>Martyna Grzesiuk  Kl. VI D</i> 

 

PRAWA CZŁOWIEKA PRZEZ OKRĄGŁY ROK. Już po raz czternasty odbyła się szkolna kampania 

„Przemocy stop. Nie zamykaj oczu”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem: „Prawa człowieka przez 

okrągły rok”. Podczas spotkań z wychowawcami uczniowie rozmawiali o różnych problemach 

współczesnego świata: o ubóstwie, bezdomności, analfabetyzmie, ludziach starych i chorych, ale też 



o prawie każdego człowieka do szczęśliwego życia. Każda klasa skupiła się na innych zagadnieniach. 

Między innymi nasi uczniowie mówiliśmy o prawie do edukacji, ochrony zdrowia, równego 

traktowania. Przekonali się, że w kalendarzu jest bardzo wiele świąt zwracających naszą uwagę na 

potrzeby i problemy ludzi na świecie, ale też w najbliższym otoczeniu. Z ilustracjami świąt zespoły 

klasowe spotykały się na sali gimnastycznej, gdzie prezentowane były efekty pracy. W krótkich 

wystąpieniach opowiadali o genezie i potrzebie święta oraz prawa, jakiego dotyczy. Dzięki obecności 

ekspertów dowiedzieli się, że na straży praw stoją różne instytucje. Naszymi ekspertami byli: p.Teresa 

Buczyńska (Delegatura Kuratorium Oświaty), p. Katarzyna Słowik (Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Ełku), p. Róża Cimochowska (Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku), p. Agata Jonik 

(Komenda Powiatowa Policji w Ełku), p. Bożena Piątek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), p. 

Małgorzata Skindzier (Sąd Rejonowy), p. Dariusz Grzymkowski (Państwowa Inspekcja Pracy), p. Piotr 

Omalecki (Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA). Efektem klasowych prezentacji jest wiedza, z 

jaką uczniowie wyszli w tym dniu ze szkoły i kalendarz międzynarodowych świąt przypominających o 

prawach człowieka. Ponieważ chcemy, aby inni też znali te daty, uczniowie klas IV-VI z 

wychowawcami odwiedzili: Urząd Miasta Ełku, Starostwo Powiatowe w Ełku, pływalnię, bibliotekę, 

Ełckie Centrum Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, policjantów, strażaków, redakcję 

Radia %. Wszędzie pozostawili wykonane przez siebie kartki z kalendarza.  

Wszystkich instytucjom i ich przedstawicielom, którzy przyjęli role eksperckie, serdecznie dziękujemy 

za wsparcie naszych działań i udział w kampanii.  

 

O TOLERANCJI I DYSKRYMINACJI. 1 grudnia 2015r. w kl. 6c i 6d odbyły się warsztaty dotyczące 

dyskryminacji. Przeprowadziła je psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pani Katarzyna 

Słowik. Uczniowie podczas zajęć pracowali metodami aktywizującymi, nie zabrakło „burzy mózgów”, 

dramy, ćwiczeń praktycznych, dyskusji kierowanej. Każdy miał możliwość podzielenia się swoimi 

poglądami, odczuciami. Uczniowie najchętniej uczestniczyli w przygotowaniu scenek, których celem 

było zaprezentowanie sposobu przyjęcia do grupy kolegi dyskryminowanego. Nie było to łatwe 

zadanie, wymagało od uczniów umiejętności współpracy i rozumienia uczuć drugiego człowieka. 

Wszyscy zgodnie opracowali kodeksy człowieka tolerancyjnego, które zostaną wywieszone w salach 

213 i 214. Spotkania minęły w miłej atmosferze, za co pięknie dziękujemy Pani Katarzynie Słowik. 

<i>Wioletta Michalewicz</i> 

 

ERGOMETRY WIOŚLARSKIE. 10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku zagościły ergometry 

wioślarskie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach ścieżki turystyczno-regionalnej, którą w tym 

roku szkolnym realizujemy w programie „WF z Klasą”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w 

kampanii społecznej pt: „Ćwicz lokalnie”, współpracują ze środowiskiem lokalnym, promują sport 

związany z naszym miastem. Podczas spotkania poznali tradycję wioślarstwa w Ełku, historię ludzi, 

którzy tworzyli tę dyscyplinę oraz mieli możliwość poznać jednego z najbardziej utytułowanych 

zawodników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, w którym od 50 lat działa sekcja wioślarska. 

Sebastian Kosiorek to wioślarz, podwójny olimpijczyk, który brał udział w Olimpiadzie w Atenach w 

2004r. i w Pekinie w 2008r. gdzie zajął kolejno 8 i 5 miejsce. Wszystko co do tej pory osiągnął 

zawdzięcza własnej, ciężkiej pracy. Uczniowie z chęcią zadawali pytania p. Sebastianowi, poznali jego 

historię, drogę do sukcesu, talent, wyrzeczenia i siłę charakteru. To z pewnością wzór do 



naśladowania dla młodych sportowców. Po części teoretycznej dzieci miały możliwość wypróbowania 

własnych sił w krótkim 200 metrowym wyścigu. Poznały technikę wiosłowania na ergometrach jako 

nową dyscyplinę sportową z długimi tradycjami w naszym mieście. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

w Ełku zaprasza wszystkie chętne dzieci, na darmowe zajęcia wioślarskie, które odbywają się 

codziennie od godz. 15. <i>Monika Nagolska</i> 

 

GALA SPORTU SZKOLNEGO. We wtorek (8 grudnia) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się 

Gala Sportu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Organizowana każdego roku 

uroczystość ma specjalny charakter, bo gromadzi przedstawicieli szkół, miast i gmin, działaczy 

sportowych oraz władze naszego województwa. Zjawili się goście specjalni: wicemarszałek 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska- Zyśk, kurator Oświaty na Warmii i Mazurach 

Grażyna Przasnyska, , wiceprezydent Miasta Olsztyn Jarosław Słoma, dyrektor Departamentu Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan.  

Podczas uroczystości przedstawiono wyniki rankingu prowadzonego przez SZS w Olsztynie. Jako 

jedyna szkoła podstawowa z Ełku znaleźliśmy się wśród zaproszonych na tę uroczystość. X miejsce w 

województwie na 250 sklasyfikowanych szkół podstawowych to wyróżnienie, na które pracowali nasi 

uczniowie z nauczycielami wychowania fizycznego przez cały ubiegły rok szkolny.  

Spotkanie poprowadził przewodniczący SZS na Warmii i Mazurach Wacław Wasiela, który zauważył, 

że w szkole wszystko się zaczyna: kształtowanie charakterów, szukanie pasji, poczucia własnej 

wartości, a rozwój fizyczny  

i umysłowy stanowią nierozerwalną całość. Było nam miło, kiedy w swoim wystąpieniu Pan Wacław 

Wasiela kilkakrotnie wskazał naszą szkołę jako wzór aktywnego i ambitnego środowiska 

edukacyjnego.  

Gratulujemy naszym uczniom i nauczycielom. To ich sportowe pasje zapewniły naszej szkole tak 

wysoką pozycję.  

 

W KONSULACIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.  Grudzień, to miesiąc, który obfituje w wiele przyjemnych 

wrażeń. Niektórych się spodziewamy, inne nas zaskakują, ale zawsze są źródłem nieopisanej wprost 

radości. Taka właśnie nieoczekiwana  niespodzianka przydarzyła się uczniom klasy I b, którzy w 

miniony piątek znaleźli na swoich ławkach niezwykłe zaproszenia na cudowną podróż do Konsulatu 

Świętego Mikołaja. 6 grudnia specjalny autokar zawiózł dzieci do Kętrzyna, gdzie Święty Mikołaj na 

dzieci oczekiwał i osobiście oprowadził je po swojej siedzibie.  Można było zobaczyć, jak szklane rurki 

zamienia się w najpiękniejsze bombki, które można było potem samodzielnie ozdobić i zabrać do 

domu na pamiątkę. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy, za pomocą kolorowych brokatów, wyczarowali 

prawdziwe choinkowe cuda. Potem dzieci zwiedziły „Muzeum bombki”, gdzie „ochom” i „achom” nie 

było końca, a na koniec zrobiły małe zakupy w „Elfowym sklepiku”. 

Wszyscy bawili się świetnie, bo to były prawdziwe mikołajki z Mikołajem! <i>Joanna Pabich</i> 

 



MIKOŁAJKI INNE NIŻ WSZYSTKIE. 4 grudnia z okazji mikołajek klasa 4d udała się na wycieczkę. Jej 

celem były odwiedziny w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku oraz zapoznanie się z pracą 

policjantów. Podczas spotkania nasi uczniowie zwiedzili pomieszczenia komendy, takie jak: sekcja 

kryminalna, dyżurka oficera dyżurnego, magazyn broni i sprzętu, areszt. Wszystkie te miejsca 

wzbudziły ogromne zainteresowanie, a w szczególności magazyn broni i areszt. W dyżurce komendy 

natomiast ze strony naszych uczniów padały bardzo profesjonalne pytania o sprzęt i wyposażenie. 

Podczas pobytu nie obyło się bez prezentacji. Był pokaz broni krótkiej i długiej, policyjnego 

wyposażenia (kajdanki, pałki, tarcze). Największą atrakcją okazał się pokaz radiowozów będących na 

wyposażeniu policji. Przejażdżka radiowozem dostarczyła wiele frajdy dzieciakom. W dalszej części 

spotkania wyznaczeni funkcjonariusze opowiedzieli o charakterze i trybie pracy policjantów. Podczas 

tej prelekcji nasze dzieci zasypały policjantów gradem  pytań o ich pracę. Spotkanie minęło w bardzo 

miłej atmosferze a podziękowaniom nie było końca. Uczniowie byli rozczarowani, że nie mogli się 

spotkać z psami policyjnymi i ich przewodnikami ponieważ były na służbie lub odpoczywały bez 

przewodników. Tę niedogodność jednak zrekompensowały mikołajkowe słodycze spałaszowane na 

koniec wycieczki.  <i>Sławomir Krakowiak</i>   

 

MIKOŁAJKOWY AUTOBUS RADIA 5. 4 XII klasa II g wzięła udział w akcji charytatywnej, w której nasza 

szkoła od kilku dni zbierała dary na rzecz potrzebujących. Zebraliśmy między innymi: maskotki, gry 

planszowe i edukacyjne, ksiązki a nawet ubrania. Zebrane rzeczy przekazaliśmy dla Mikołajkowego 

Autobusu Radia 5 Ełk, który jeździł po naszym mieście i zbierał pomoce na rzecz Rodzinnych Domów 

Dziecka w Ełku. Do akcji przyłączyło się wielu uczniów i  bardzo się z tego cieszymy. Nasza 

nauczycielka udzieliła wywiadu dla radia a klasa II g zaśpiewała świąteczną piosenkę. 

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom, a wszystkim dzieciom życzymy ciepła, miłości i uśmiechu 

na każdy dzień i oby te Święta Bożego Narodzenia  były spędzone w miłej i rodzinnej atmosferze. 

<i>Anna Miszkiel</i> 

 

MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE. 6 grudnia  na basenie rozegrane zostały MIKOŁAJKOWE 

ZAWODY PŁYWACKIE. W zawodach brali udział zawodnicy w kategoriach wiekowych:  

• 2006 - (50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny, 50 m st. motylkowy) 

• 2007 - (25m st.grzbietowy,25m st.dowolny,50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. 

klasyczny) 

• 2008 - (25m st. grzbietowy, 25m st. dowolny, 50m st. grzbietowy) 

• 2009 i młodsi  (25m st. grzbietowy, 25, m st. dowolny, 50m st. grzbietowy) 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas I i II. Maciej Redlin zwyciężył na dystansach 25 m i 50 m 

stylem dowolnym. Szymon Warecha wygrał rywalizację na dystansie 25 m stylem dowolnym i 50 m 

stylem grzbietowym a Michał Mroczek zdobył brązowy medal płynąc 25 m stylem grzbietowym. 

Bartek Truszkowski wywalczył 10 lokatę płynąc 25 m stylem  grzbietowym i 5 na 50 m stylem 

grzbietowym. 



Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. <i>Robert Redlin</i> 

 

SUKCES DWÓCH ZESPOŁÓW SP 4 EŁK. Dnia 4 grudnia 2015 r. odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI 

Szkolnego Związku Sportowego w Minisiatkówce "4" Dziewcząt i Chłopców(klasy VI). Zawody 

rozegrano na boiskach sali sportowej na Barankach w Ełku. 

W kategorii dziewcząt rywalizowały ze sobą: SP 1 Olecko, SP 4 Giżycko, SP 4 Ełk i SP 6 Ełk. W  tej 

kategorii bardzo dobry występ zanotowały reprezentantki Giżycka wygrywając wszystkie swoje 

mecze, na drugim miejscu uplasowały się dziewczęta z SP 4 Ełk. W kategorii chłopców rywalizowali ze 

sobą SP 4 Giżycko, SP 4 Ełk i SP 6 Ełk. Wygrały zespoły ełckie: szóstka przed czwórką. Dwa pierwsze 

zespoły w każdej kategorii awansowały do Półfinału Mistrzostw Województwa. 

To już kolejny sukces ełckiej czwórki w mini-siatkówce. Na cztery rozegrane kategorie siatkarskie 

zespoły SP 4 w Ełku osiągnęły trzy półfinały Mistrzostw Województwa  i grają dalej. 

Skład zespołu dziewcząt: Kurzyk Maja, Szczotko Gabriela, Mościcka Nikola, Ekstowicz Matylda, 

Chmielewska Emilia, Przekop Michalina, Szymańska Weronika, Cwalina Natalia, Bukowska Ewa, 

Pawłowicz Marlena. Zespół trenuje pod kierunkiem p. Pawła Konopki. 

Skład zespołu chłopców:Rafał Redlin, Piotr Szymański, Bartosz Bagiński, Szymon Skindzier, Wiktor 

Markowski, Kacper Prawdzik, Mateusz Rakus, Damian Drewniak, Tomasz Fedeczko i Mateusz Sawicki. 

Trener: Marian Malewski 

Gratulujemy! Będziemy nadal kibicować naszym drużynom. 

 

BEZPIECZNA + Z RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI SP4. Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu 

„Bezpieczna+” z projektem „Pozytywni w szkole”. Celem naszych działań jest stworzenie wzorca 

skutecznych oddziaływań wychowawczych opartych na systemie pozytywnych wzmocnień. Obok 

licznych inicjatyw, jakie prowadzimy z uczniami, prowadzone są szkolenia podnoszące kompetencje 

wychowawcze nauczycieli i rodziców. W dniach 1-2 grudnia odbyły się z ich udziałem trzy spotkania z 

dr Aleksandrą Karasowską.  

Pani Aleksandra Karasowska swoje wysokie kompetencje zawdzięcza zarówno zgromadzonej wiedzy, 

jak też latom praktyki w charakterze terapeuty i konsultanta. Jest m.in. autorką i realizatorką 

programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Prowadzi szkolenia i konsultacje 

dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów dziecka.  Jest konsultantem Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest też autorką publikacji z zakresu wychowania 

dziecka oraz pomocy dzieciom i rodzinom, m.in. Profilaktyka na co dzień. Jak wychowywać i uczyć 

dzieci z zaburzeniami zachowania? Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? Z SP4 

współpracuje od dwóch lat wspierając wprowadzaną w programie wychowawczym zmianę. 

Tematem spotkania dr Karasowskiej z nauczycielami było: Agresja dziecka w kontekście jego rozwoju 

– przejawy, formy agresji, uwarunkowania, sposoby działań w różnych etapach rozwojowych. Rodzice 

i wychowawcy uczniów młodszych uczestniczyli w szkoleniu Kochaj i wymagaj. Potrzeby dziecka i 

zadania rodzica. Rodzicom i wychowawcom uczniów klas IV-VI zaprezentowano zagadnienie: Jak 



rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze ucząc dzieci odpowiedzialnej postawy. Pani Aleksandra 

Karasowska, jako osoba łącząca wiedzę z doświadczeniem, umiejętnie nawiązuje kontakt ze 

słuchaczami, zachęca do refleksji  angażuje ich do czynnego uczestnictwa.  

O tym, że spotkania spełniły nasze oczekiwania najlepiej świadczą opinie wyrażane przez uczestników 

i ich gotowość do udziału w kolejnych szkoleniach. Koszty szkoleń opłacono ze środków programu 

„Bezpieczna+”. 

 

STYCZEŃ 2016 

 

ABY FERIE BYŁY BEZPIECZNE.  21 stycznia 2016r. w  naszej szkole uczniowie klas I- IV ( 50 uczniów) 

uczestniczyło  w spotkaniu z  udziałem przedstawicieli służb: policji i opieki zdrowotnej. Celem 

spotkania było zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.   

Omówiono zasady bezpieczenego uprawiania sportów zimowych, zabaw na świeżym powietrzu jak i 

również  unikania kontaktu z osobami  obcymi. Przestrzegano  przed ślizganiem się  na zamarzniętych  

jeziorach, rzekach i  stawach, przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się  w  pobliżu  ulic. Udzielono  

wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu podczas  zjeżdżania z górki na sankach  czy nartach  i 

jak  zachować się  na kuligu.   

Dzieci zapoznały się też z zasadami bezpiecznego pobytu w górach oraz ze znakami  narciarskimi 

ostrzegawczymi i informacyjnymi.  Na zakończenie spotkania wspólnie utworzyliśmy ”Kodeks 

postępowania podczas ferii zimowych.” 

Dzieci z dużym  zaciekawieniem i zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu. 

Wszystkim  dzieciom życzymy  bezpiecznych, zdrowych, radosnych i białych ferii zimowych. Ewa 

Kowara 

 

MINI PIŁKA SIATKOWA. Dnia 21 stycznia 2016 roku w sali sportowej SP 6 odbyły się Mistrzostwa 

Miasta Ełku Dwójek Siatkarskich Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii 

startowali zawodnicy klas czwartych.  

W zawodach wystartowały wszystkie ełckie podstawówki. Turniej rozegrano systemem „każdy z 

każdym”. Zespół SP 4 wygrał wszystkie spotkania nie tracąc ani jednego seta, zostając Mistrzem 

Miasta  

i kwalifikując się do Mistrzostw Rejonu. 

Chłopcy wystąpili w następującym składzie: Cholewicki Stefan, Chwiedor Adam, Gryżewski Hubert, 

Iwaszko Mateusz, Kulik Piotr, Pieńkosz Kacper, Skoczek Brajan i Urbanowicz Filip. Zespół prowadzi 

Marian Malewski. 



To szósta rozegrana kategoria mini siatkówki na poziomie Mistrzostw Miasta i piąty triumf 

zawodników  SP 4. Poprzednio wygrali oni kategorie klas piątych i szóstych dziewcząt oraz chłopców. 

Marian Malewski 

 

POWIATOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ERGOMETRACH WIOŚLARSKICH. 22 

stycznia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół 

Podstawowych na Ergometrach Wioślarskich. Zawody już po raz siódmy zorganizował Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy w Ełku. W czteroosobowych drużynach rywalizowały ze sobą reprezentacje 

czterech ełckich szkół podstawowych oraz uczniowie z Woszczel, Nowej Wsi Ełckiej i Chełch. 

Rywalizacja była zacięta, a wyniki bardzo dla nas korzystne. Zajęliśmy drużynowo: dziewczęta: 

I miejsce, chłopcy –II miejsce. Ponadto Nasze uczennice zdobyły w klasyfikacji indywidualnej I 

(Perczak Kalina) i II miejsce (Aleksandra Kosiorek) 

Naszą szkołę reprezentowali: Ola Kosiorek, Kamila Perczak, Matylda Ekstowicz i Dominika Zajkowska, 

Bartosz Bagiński, Jacek Bagiński, Szymon Skindzier i Kacper Doliwa. Serdecznie gratulujemy! Monika 

Nagolska 

 

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK. Potwierdziliśmy tytuł „Najbardziej rozśpiewanej szkoły podczas V 

Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek jaki odbył się w kościele pod wezwaniem św. Jana 

Pawła II w Ełku. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku. W 

konkursie udział wzięli uczniowie ełckich szkół podstawowych oraz placówek między innymi z 

Prostek, Kalinowa, Starych Juch czy Nowej Wsi Ełckiej. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowało 

20 solistów i 15 zespołów. W jury konkursu zasiedli ełccy muzycy: Jolanta Wilczyńska, Marcin Pyciak i 

Wojciech Popielarz. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły dwie solistki pod opieką s. Ernesty. 

Zarówno w jednej jak i drugiej kategorii nasze uczennice znalazły się wśród laureatów. Nasz 

najmłodszy zespół z kl. I e w składzie: Dec Gabriela i Wiśniewska Sara zdobył I miejsce– za  kolędę 

„Dzisiaj w Betlejem”. Wśród solistów Katarzyna Stachurzewska  za kl. II c za wykonanie kolędy pt.  „Z 

narodzenia Pana” zajęła II miejsce. 

Mimo mroźnej zimowej aury dziecięce radosne śpiewanie rozgrzało  nie tylko ełcką świątynie ale i 

wszystkie serca uczestników tego świątecznego koncertu. A mali wokaliści w rozmowie z reporterem 

Radia 5 zgodnie przyznawali, że uwielbiają śpiewać kolędy.  

Gratulujemy naszym laureatkom i wszystkim uczestniczkom i życzymy by tak piękne głosy wciąż 

rozgrzewały nasz serca w mroźne zimowe dni. s. Ernesta 

 

KOLĘDNICY MISYJNI NA START! META MADAGASKAR! W naszej szkole 5 stycznia ruszyła do akcji 

drużyna kolędnicza, ma się rozumieć akcji charytatywnej. Wcześniej było Kongo, w poprzednim roku 

Indie z naszym „dzbanem pomocy duchowej i finansowej”. A w tym roku Madagaskar – najczęściej 

kojarzony przez dzieci z pingwinami. My natomiast pomocnicy i przyjaciele misyjni poważną misję 

mamy.  Przez Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci ok. 100 projektów pomocy dzieciom na Madagaskarze 



wspieramy. W tym między innymi pomagamy w formacji chrześcijańskiej, edukacji, dożywianiu, 

opiece zdrowotnej, utrzymaniu ośrodków dla dzieci ulicy, chorych i odrzuconych.  

Misaotra anao! Malgaskie zwykłe „dziękuję bardzo” niech będzie tymczasowym wynagrodzeniem za 

wszelką pomoc: „złotówkową” i  duchową. Może już wkrótce ktoś z nas odwiedzi tę Czerwoną Wyspę 

i spotka „nocnego ducha” małego lemurka. s.Tomisława 

 

FERIE W SERCU. W drugim tygodniu zimowego wypoczynku grupa ERM-itów* z naszej szkoły wzięła 

udział w feriach jakie odbyły się w Parafii NSJ w Ełku. Tematem przewodnim tegorocznych spotkań 

były słowa: „Nowy Człowiek-Dziecko Boga”. Czterodniowy wypoczynek rozpoczęliśmy od spotkania 

Jezusa nad rzeką Jordan, gdzie byliśmy świadkami chrztu i gdzie dane nam było usłyszeć głos Ojca: 

„To jest mój Syn umiłowany”.  Znad Jordanu przenieśliśmy się do  Polski by uczestniczyć w Chrzcie 

Mieszka I i dziękować Bogu za zasiane ziarno wiary w naszym narodzie. Wdzięczni Bogu za początki 

chrystianizacji  naszej Ojczyzny powróciliśmy do dnia naszego chrztu. Każdy z uczestników wykonał 

własną szatę Dziecka Bożego. Przyodziani w ozdobne białe szaty na nowo rozpaliliśmy  płomieniem  

łaski  w naszych sercach . A dotykając wody chrzcielnej i czyniąc znak krzyża przy naszej chrzcielnicy 

wyznaliśmy wiarę w Trójjedynego Boga.   Nie zabrakło też czasu na radosną zabawę, śpiew, jazdę na 

łyżwach czy dobry film. I tak oto grupka kilkunastu uczestników w radosnej atmosferze odnowiła w 

sobie prawdę iż wiara na chrzcie wlana to początek drogi którą idzie Człowiek Nowy.  

Za wspólnie przeżyte cztery dni i niegasnący entuzjazm dziecięcych serc  wszystkim uczestnikom 

gorąco dziękuje s.Ernesta prowadząca Ferie w Sercu. 

*ERMici- to dzieci należące do Eucharystycznego Ruchu Młodych 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM20 stycznia 2016 klasa II g odbyła niecodzienną lekcję. Zaprosiliśmy do 

nasze zajęcia pana policjanta, który pracuje w prewencji. 

Od samego początku nasz gość wyróżniał się ubiorem, poniewać był ubrany w specjalny mundur z 

napisem POLICJA i masywne czarne obuwie. Od razu dowiedzieliśmy się na czym polega ta niezwykle 

cięzka i niebezpieczna praca oraz co trzeba zrobić, żeby się dostać  do policji. Poźniej nasz gość 

opowiadał nam o przedmiotach, które przyniósł ze sobą. Były to - ku uciesze wszystkich chłopców - 

kajdanki wykonane ze specjalnej stali, które są niezbędnym atrybutem w tego typu pracy. Następnie: 

pałka służbowa, która stosowana jest w razie potrzeby (to długi kij czarnego koloru). Pistolet – czarny, 

każdy z nas mógł go dotknąć, był trochę cięższy niż nam się to wydawało.  Kabury do pojemników z 

gazem pieprzowym, czyli specjalna czarna "torebka", w której przetrzymuje się gaz. Pan policjant 

wspomniał również o kamizelce, która  może zapewnić wysoki poziom ochrony balistycznej. W tego 

typu pracy jest ona bardzo potrzebna i chroni życie policjanta. 

Później dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie zachowywać się w czasie ferii zimowych: na górce przy 

zjeżdżaniu na sankach, jeśli nie ma rodziców w domu i ktoś obcy puka do drzwi. Należy pamiętać, że 

nie należy zjeżdżać na sankach w pobliżu zbiorników wodnych oraz blisko ulicy. 



Na koniec naszego spotkania można było zadawać pytania, które dotyczyły pracy w policji. 

Dowiedzieliśmy się, że nasz gość bardzo lubi swoją pracę, jest ona czasami niebezpieczna i niesie 

pewne ryzyko. 

Po takim spotkaniu może niektórzy z naszej klasy w porzyszłości zostaną policjantami i będą służyć 

ludziom swoją pomocą oraz będą zapewniać bezpieczeństwo dla naszego kraju. <i>A.Miszkiel</i> 

 

KOCHAMY NASZE BABCIE I DZIADKÓW. W klasie I „e” odbyła się uroczystość z okazji  Dnia Babci i 

Dziadka. Uczniowie starannie przygotowywali się do tego spotkania od dłuższego czasu. Uczyli się 

wierszy na pamięć, inscenizacji utworów, śpiewu piosenek i tańców. 

Przybyli goście zostali powitani oklaskami i zaproszeni do obejrzenia programu słowno-muzycznego w 

wykonaniu ich wnucząt. Sara i Emil z naszej klasy zapowiadali występy swoich koleżanek i kolegów. 

Imprezę na cześć babć i dziadków rozpoczęto deklamacją  wierszy, które przeplatane były śpiewem 

piosenek. Milusińscy  przedstawili również inscenizacje oraz zaprezentowali  tańce. Szczególnie jeden 

z nich „Taniec węgierski” z apaszkami podobał się bardzo przybyłym gościom.  W trakcie uroczystości 

babcie i dziadkowie mogli podziwiać własnych wnuków prezentujących się w różnych formach 

artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a szacowni goście ze wzruszeniem 

reagowali na czułe słowa skierowane w ich stronę. 

Na zakończenie uroczystości Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni przez swoje wnuczęta do tańca 

przy „Melodii dla Zuzi”. W części dalszej dzieci wręczyły  ukochanym gościom własnoręcznie 

wykonane prezenty i zaprosiły do słodkiego poczęstunku. 

Każdy z przybyłych gości wychodził po zakończeniu uroczystości w miłym nastroju. 

<i>U.Gąsowska</i> 

 

LUTY 2016 

 

 

DZIECIĘCY MISTRZOWIE ORTOGRAFII Z CZWÓRECZKI. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego pracownicy MBP w Ełku 23 lutego 2016 r. zaprosili uczniów kl. IV - VI ełckich szkół 

podstawowych na zmagania ortograficzne o tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii. „Potyczki 

Ortograficzne” są organizowane co roku przez Miejską Bibliotekę Ortograficzną i wciąż cieszą się 

dużym zainteresowaniem dzieci. W tym roku  118 uczestników przystąpiło do napisania dyktanda 

konkursowego pt. „Pół żartem, pół serio”. Tekst był dość trudny, o czym może świadczyć jego 

fragment: Przewodnicząca, pół poważna, pół uśmiechnięta, otwierała kopertę, a wszyscy zebrani 

zastanawiali się, czy znajdą się dziś znane z poprzednich dyktand: hoże hajduczki, skórzane bukłaczki, 

chorągwie husarii, harcerskie harce, pożółkłe wierzby, ciężkie moździerze, ohydne rzeźby (…).  A 

może pojawią się wyrażenia takie jak: supernowoczesny przyrząd do masażu, (…), eks-Amerykanin i 

pseudo-Polak lub niedouczony ćwierćinteligent, transkontynentalna podróż czy dwuipółletni 



kontrakt”. 1 marca uczestnicy zmagań ortograficznych zostali zaproszeni na ogłoszenie wyników tego 

miejskiego konkursu. Okazało się, że laureatami  IX POTYCZEK ORTOGRAFICZNYCH jest czworo 

naszych uczniów. Dziecięcym Mistrzem Ortografii klas IV został Jakub Dzierżanowski z kl. 4a, który 

zajął zaszczytne I miejsce.  Dziecięcym Mistrzem Ortografii klas V – VI została Maja Truszkowska z kl. 

5b, która również uplasowała się na  I miejscu.  Naszą radość pogłębia też sukces Patryka Kostyka z kl. 

4a i Błażeja Marciniaka z kl. 6c, którzy zajęli  III miejsca w swojej kategorii wiekowej. Cieszymy się, że 

w Ełku są instytucje, które promują poprawną ortografię, propagują poprawne nawyki ortograficzne, 

rozbudzają motywację do zgłębiania wiedzy oraz umiejętności ortograficznych, jak również 

podejmowania współzawodnictwa i rywalizacji. Gratulujemy organizatorom i naszym laureatom! 

<i>Beata Dzierżanowska</i> 

 

MALI NAUKOWCY.  Od początku roku szkolnego ucz. kl. I b, pod opieką swojej wychowawczyni - p. 

Joanny Pabich, działają w Klubie Małych Odkrywców. Są to zajęcia dodatkowe, realizowane 

systematycznie co tydzień. W czasie spotkań uczniowie przeprowadzają naukowe obserwacje, 

doświadczenia i eksperymenty z różnych dziedzin nauki: biologii, fizyki, chemii, matematyki. Budują z 

ogólnodostępnych materiałów różnorodne struktury, a później je testują. Efekty niektórych działań są 

czasami zaskakujące i wywołują u dzieci różnorodne emocje – zaskoczenie, zdumienie lub salwy 

śmiechu ! Projekt zarejestrowany jest w Centrum Nauki Kopernik o czym zaświadcza specjalna tablica 

umieszczona nad drzwiami klasy. 

Program  zakłada też współpracę z wybranymi zakładami pracy. W miniony piątek dzieci gościły w 

firmie „Castorama”, gdzie przygotowano dla nich specjalne warsztaty z wykorzystaniem drewna. 

Maluchy najpierw zwiedziły halę, a później pracowały w grupach na specjalnie przygotowanych 

stanowiskach. Z gotowych elementów złożyły skrzyneczkę do przenoszenia drobnych przedmiotów 

lub narzędzi. Do łączenia poszczególnych części wykorzystały gwoździe i młotek i nikt się przy tym nie 

koralików i mazaków. W trakcie zajęć było kilka konkursów z nagrodami, a na koniec dyplomy i 

upominki dla wszystkich. Wrażeń było moc, a działania w ramach Klubu Małych Odkrywców należą 

do naszych ulubionych ! <i>Joanna Pabich</i> 

 

AKADEMIA SIATKARSKA SOS. Polski Związek Piłki Siatkowej zdecydował się dołączyć do akcji 

Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) – „One Day More 4 Volleyball” („Jeden Dzień Więcej 

dla Siatkówki), by szeroko promować siatkówkę w Polsce, ale też pokazać w Europie, jak silna jest to 

u nas dyscyplina. Akcja polegała na zorganizowaniu w całej Europie jak największej ilości meczów 

siatkówki w tym jednym dniu 29 lutego. Wszystkie szkoły (S.O.S., Patronackie, Akademie) biorące 

udział w turnieju  miały za zadanie zorganizować tego dnia przynajmniej jeden nietypowy mecz. Ten 

mecz to tylko jeden set rozgrywany do 29 punktów, 6 na 6 zawodników. Nasza szkoła przyłączyła się 

do tej inicjatywy. Rozegrano trzy mecze do 29 punktów. Bawiło się w siatkówkę 32 zawodniczek i 

zawodników z klas piątych i szóstych. <i>Marian Malewski</i> 

 



W RYTMACH ŚPIEWAJĄCEJ POLSKI. W piątek 26 lutego 2016 roku wszyscy uczniowie należący do 

chórów "Nolinki" i "Fantazja" naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z rytmiki. Zorganizowane zostały 

w ramach Ogólnopolskiego Programu Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski 2016. Zajęcia 

prowadziła nauczycielka szkoły muzycznej pani Elżbieta Sobolewska. Na samym początku pani  

przywitała wszystkich chórzystów  metodą Zoltana Kodaly'a, gdzie wykonawcy musieli odpowiedzieć 

melodycznie na powitanie. Potem dzieci  brały udział w licznych zabawach rytmicznych w kręgu. 

Celem tych zajęć było rozbudzanie u dzieci zamiłowania do ruchu przy akompaniamencie muzyki lub 

śpiewu piosenki, rozwijanie dyspozycyjności aparatu ruchowego (prawidłowej postawy i estetyki 

ruchu), wykształcenie  koncentracji, uwagi i spostrzegawczości, przystosowania się do pracy w 

zespole, a co za tym idzie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania,  

wyrobienie takich cech, jak: orientacja w przestrzeni, szybka reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe i 

umiejętność panowania nad własnym ciałem i jego ruchem. Dzieci miały również okazję pograć na 

drewienkach, nauczyć się krótkich tańców w kręgu, które uczyły poczucia pulsu i akcentowania. 

Przed naszymi chórzystami dużo pracy. Przede wszystkim nauka nowych utworów, które zostaną 

zaprezentowane na Ogólnopolskim Regionalnym Przeglądzie Chórów w Białymstoku. Tematem tego 

roku jest Improwizajca i ruch w śpiewie. <i>Anna Miszkiel</i> 

 

TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. 28 Lutego 2016 r. reprezentacja uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie przebiegli 1963 m, 

liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka "Lalka", 

który zginął właśnie w 1963 roku.  Na starcie wraz z naszymi biegaczami stanęło ponad 500 osób 

m.in. uczniowie innych szkół, żołnierze, rodziny z dziećmi, włodarze miasta, sympatycy biegania.  

Wszyscy dzielnie pokonali trasę, a w nagrodę każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal oraz 

mały upominek. W Centrum Edukacji Ekologicznej odbyło się wspólne ognisko dla wszystkich 

uczestników. Była to okazja do poznania historii bohaterów, którzy z podziemi walczyli o wolną 

Polskę oraz do zrobienia pamiątkowych fotografii.  

Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Górska, Julia Ślużyńska, Monika Dołęgiewicz, Kacper Łukawski, 

Karolina Kuczyńska, Maja Truszkowska, Julia Berndt, Julia Jaroszewicz, Dominika Pawlukowska, 

Martyna Grzesiuk, Zuzia Grajewska, Aneta Spryszak, Maja Sulewska, Maciej Redlin, Olaf Pytel, Jakub 

Dzierżanowski.  

Nie zabrakło również naszych nauczycieli: Marian Malewski, Robert Redlin, Paweł Konopka, Teresa 

Fiedorczyk, Monika Nagolska i Łukasz Ormanowski. <i>Łukasz Ormanowski</i> 

 

JESTEŚMY SZKOŁA Z MOCĄ ZMIENIANIA ŚWIATA! <b>25 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie 

panelowe programu realizowanego przez  organizację Ashoka-"Szkoły z mocą". Był to ostatni etap 

wyboru szkół, które realizują swoją wizję, są innowacyjne i aktywne w środowisku i inspirują innych. 

Jesteśmy jedną z sześciu szkół w Polsce, która została wyróżniona tym tytułem. Tak spełniamy swoje 

marzenia o lepszej szkole. To nasz wspólny sukces. </b> 

 



KINDER SPORT 2016. 20 lutego odbył się pierwszy turniej eliminacyjny rozgrywek dziecięcych w 

siatkówce Kinder+Sport 2016. Rywalizacja tradycyjnie przebiegała w trzech kategoriach: dwójek, 

trójek i czwórek.  

Startowało sporo drużyn, więcej dziewcząt niż chłopców, i ta tendencja utrzymuje się. Zwycięstwa 

przypadły zespołom z czterech różnych sekcji. W rywalizacji dziewcząt wygrały: Wilkowo(dwójki), 

Kurian Volley Olsztyn(trójki) i MKS Dobre Miasto(czwórki), a wśród chłopców: IKS Atak Elbląg 

(dwójki), Kurian Volley Olsztyn(trójki) i IKS Atak Elbląg(czwórki). Bardzo dobrze zaprezentowali się 

zawodnicy UKS Czwórka Ełk.  

W kategorii „2” chłopców 2 miejsce zajął zespół UKS Czwórka Ełk I. W kategorii „4” chłopców 3 

miejsce zajął zespół UKS Czwórka Ełk. Są to najlepsze wyniki osiągnięte przez ełckie zespoły w tym 

turnieju. 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek mini siatkówki Kinder+Sport 2016, wojewódzkie eliminacje 

składają się z czterech turniejów eliminacyjnych. Natomiast awans do turnieju finałowego uzyska 8 

najlepszych zespołów z każdej kategorii. Za nami turniej w Ełku, przed nami eliminacje w Kętrzynie, 

Elblągu i Węgorzewie. <i>Marian Malewski</i> 

 

PO CO DZIECIOM ŚNIEG? Zabawy na śniegu, czyli w co się bawić zimą na dworze? Takiego problemu 

nie mieli nasi uczniowie, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie „Śniegowy bałwan w obiektywie”. 

Konkurs miał na celu promowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, zachęcanie do  

zimowych zabaw, rozwijanie kreatywności oraz rozwijanie zainteresowań fotograficznych.  

W wyznaczonym terminie konkursu, zimowa aura nie sprzyjała uczestnikom. Z powodu niskich 

temperatur  panujących na dworze, niektórzy mieli problemy z ulepieniem bałwana. Byli  też tacy, 

którzy podejmowali się zadania i rezygnowali. Jednakże wśród naszych uczniów znaleźli się i tacy 

śmiałkowie, dla których nie lepiący się śnieg, nie stanowił problemu. 12 lutego 2016 r. nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięzcą konkursu została klasa 3a, która ze swoją wychowawczynią p. 

Bożeną Merchelską, pokonała wszelkie przeciwności  i  została tegorocznym „Szkolnym liderem 

zabaw zimowych na śniegu”. 

Oto jak sami uczniowie wspominają śniegowe działanie: 

„Gdy śnieg się wkoło ściele w zimowe białe ranki, na pewno najweselej w gromadzie iść na sanki…” – 

tak podpowiada piosenka „Na sanki”. My wiedzieliśmy o tym już wcześniej, ale tym razem 

wybraliśmy się nie na sanki, a do szkolnego ogródka, by wspólnie stworzyć  postacie bohaterów 

konkursu ,,Śniegowy bałwan w obiektywie”. Dzień był wyjątkowy i słoneczny, ostatni w szkole przed 

feriami. Wcześniej zaplanowaliśmy, że zbudujemy śnieżną Bałwankową Rodzinkę. Podzieliliśmy się 

zadaniami. Tradycyjny bałwan składa się z trzech śniegowych kul ustawionych na sobie, tworzących 

głowę, tułów i nogi. W tym dniu toczenie kul okazało się niemożliwe, bo puszysty śnieg nie lepił się. 

W tej sytuacji postanowiliśmy wykorzystać nasze sprawne ręce, jabłuszka do zjeżdżania i karton po 

mleku, które dostajemy w szkole, do obsypania i oklejenia śniegiem kamieni, które stały się podstawą 

naszych postaci. Z trudem, ale udało nam się uformować figury, by przypominały kształtem 

człowieka. Część z nas zadbała o oczy, guziki i marchewkowe nosy, inni zaś o usta, patyczki, nakrycia 

głowy oraz inne elementy stroju. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Bawiliśmy się doskonale. 



Polecamy Wam wspólną zabawę na śniegu i ze śniegiem. ,,Nie zwlekaj! Czasu szkoda, bo chyba 

widzisz sam, że świetna dziś pogoda – nie trzeba lepszej nam!”. <i>Uczniowie klasy III a</i> 

 Uczniowie odebrali już pierwszą nagrodę (klasowa pizza), przed nimi wkrótce kolejna 

niespodzianka… Zwycięzcom gratulujemy kreatywnych pomysłów na zabawy ze śniegiem. 

 

MISTRZOSTWA MIASTA W TENISIE STOŁOWYM. 25 lutego w Szkole Podstawowej nr 9, odbyły się 

Mistrzostwa Ełku w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych. W zawodach rywalizowały ze sobą szkoły 

podstawowe nr 2,3,4,5,6,7 i 9. Każda ze szkół mogła wystawić dowolną liczbę zawodników w 

kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców. Do zaciętej walki stanęło łącznie 84 zawodników i 

zawodniczek, każdy z nich rozgrywał dwa sety do 11 punktów. Poziom zawodów ze względu na liczbę 

uczestników był bardzo wysoki, każdy z tenisistów mógł wykazać się swoim talentem rozgrywając po 

kilka meczów z różnymi przeciwnikami posiadającymi różny poziom gry. Naszą szkołę dzielnie 

reprezentowały trzy dziewczęta: Aleksandra Kosiorek, Joanna Merska i Kalina Perczak.  

W klasyfikacji drużynowej chłopców szkoła podstawowa nr 4 zajęła II miejsce na podium, a 

wicemistrzami okazali się: Filip Kuberski, Adam Chwiedor, Mateusz Iwaszko, Tomasz Wiecheć, Dawid 

Ruchlewicz, Michał Przyborowski, Rafał Redlin, Michał Grygoruk, Kacper Sokołowski, Maciej Brdys i  

Kacper Prawdzik.  

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy! <i>Monika Nagolska</i> 

 

ZIMOWE ABECADŁO SPORTOWE.   Zima, to bardzo dobra pora roku na uprawianie sportu i choć 

tegoroczna aura jest bardzo kapryśna, klasie I b udało się zrealizować kolejne etapy projektu „Małe 

abecadło sportu” i poznać wybrane dyscypliny zimowe: „s” jak saneczkarstwo, „n” jak narciarstwo i 

„ł” jak łyżwiarstwo. 

Sanki mamy w domu prawie wszyscy, ale najlepsza zabawa jest wtedy, gdy na górkę możemy się 

wybrać razem z całą klasą. Zjeżdżaliśmy indywidualnie i w parach. Czasami siedzieliśmy na sankach, a 

czasami leżeliśmy pod nimi , co wywoływało salwy śmiechu pozostałych kolegów, ale bawiliśmy się 

świetnie! Rywalizowaliśmy też o to, komu uda się najdłuższy zjazd i ani się obejrzeliśmy, a zajęcia 

dobiegły końca.  Tuż przed feriami zimowymi wybraliśmy się na narty. Wyjazd był w niedzielę i 

towarzyszyli nam rodzice. Podstawy narciarstwa zgłębialiśmy pod okiem profesjonalnych 

instruktorów. Okazało się, że ten sport, choć dla wielu z nas całkowicie nowy, to wcale nie jest taki 

trudny. W czasie ferii zimowych wielu z nas wyjechało w góry i dzięki temu, że wcześniej 

opanowaliśmy podstawy, teraz mogliśmy w pełni korzystać z uroków „białego szaleństwa”. W 

miniony piątek wybraliśmy się na lodowisko. Niektórzy z nas mieli własne łyżwy, a pozostali je sobie 

wypożyczyli.  Kilka osób z naszej klasy radziło sobie bardzo dobrze, ale dla wielu z nas było to 

pierwsze spotkanie z tak dużą zamarzniętą powierzchnią! Pomocne okazały się „pingwinki”, ale w 

końcu je porzuciliśmy i zdecydowaliśmy się na samodzielne próby. Prawie wszyscy poczuliśmy, że lód 

jest śliski i bardzo twardy, ale nikt z nas się nie zniechęcił i po godzinie prawie cała klasa śmigała 

samodzielnie po tafli lodowiska. I znowu było fajnie! <i>Joanna Pabich</i> 

 



ASTRONOMICZNY TYDZIEŃ. Hasło  "SP 4 podróżuje w przestrzenni” towarzyszyło tygodniowym 

działaniom zainspirowanym wizytą mobilnego planetarium CASSIOPEIA. Podczas wizyt w 

półsferycznej kopule uczniowie obserwowali niebo. Kosmos zamknięty w małej przestrzeni zachwycił 

wielu. Uczniowie byli pod wrażeniem działania teleskopu Hubble'a, dzięki któremu dotarłi do 

krańców Wszechświata. Seans w mobilnym planetarium i projekcja filmu „Narodziny gwiazdy” 

wzbudziły zainteresowanie zarówno wśród młodszych, jak i starszych odbiorców.  

Na różnych lekcjach mogli poszukiwać odpowiedzi na „kosmiczne’ pytania. Na lekcjach przyrody 

rozmawiali o Księżycu, gromadzili informacje o gwiazdach, poznawali gwiazdozbiory nieba 

północnego i południowego. Galaktyki Wszechświata to temat poruszany w klasach VI. Uczniowie 

poznali naszą galaktykę oraz najbliższe, najdalsze i największe. Dowiedzieli się także, co to jest rok 

świetlny. Wiadomości te wykorzystali w pracach plastycznych:  opracowali projekt pojazdu 

kosmicznego, który pozwoliłby na podróże w czasie. Zrealizowali to zadanie w technice rysunku 

wykorzystując dostępne narzędzia kreślarskie. Zobrazowali swoją wizję „supernowej” wykonując 

rysunek pastelami. Zinterpretowali zjawisko mgławicy. Efektem tych artystycznych wysiłków były 

prace wyróżniające się nietypowymi realizacjami nawiązującymi do abstrakcjonizmu 

niegeometrycznego. Podsumowaniem tych działań plastycznych była wystawa prac uczniów. 

Na zajęciach technicznych klasy piąte wykonały kalejdoskop jako wstęp do urządzeń optycznych 

służących do obserwacji ciał niebieskich oraz obejrzały film na temat teleskopu  Hubble'a. Podczas 

zajęć komputerowych uczniowie tworzyli prezentacje gwiazdozbiorów zodiakalnych i animowane 

modele Układu Słonecznego.. Największe zainteresowanie wzbudził Pluton, który kilka lat temu 

stracił pozycję planety.  

Podczas tygodnia astronomicznego   uczniowie rozwiązywali też „kosmiczne” zadania. Doskonaląc 

prosty rachunek pamięciowy i pisemny, poznawali, przy okazji, pewne fakty z historii zdobywania 

kosmosu oraz dane związane z niektórymi planetami naszego Układu Słonecznego. Uczniowie klas 

szóstych „podróżowali” przez Układ Słoneczny wykazując się podstawowymi umiejętnościami 

rachunkowymi przy rozwiązywaniu zadań z treścią. „Porządkowali” planety w zależności od wagi i 

odległości od Słońca, zapoznając się jednocześnie z ciekawostkami charakteryzującymi poszczególne 

planety.  

Lekcje języka polskiego na poszczególnych poziomach poświęcone były wyprawom w kosmos. 

Uczniowie na podstawie słów kluczy związanych z astronomią i planu wydarzeń redagowali 

opowiadanie twórcze. Mieli okazję przeżyć niezwykle emocjonujący start statku kosmicznego, jego 

awarię, lądowanie na obcej planecie i w końcu…fascynujące spotkanie z istotami pozaziemskimi. 

Historie miały różne zakończenia (uzależnione były od inwencji twórczej uczniów), ale wszystkie 

budziły zaciekawienie. Lekcje języka polskiego stały się doskonałą okazją do rozwijania myślenia 

twórczego poprzez redagowanie opisu wehikułu czasu, który przenosił dzieci w najrozmaitsze 

zakamarki kosmosu. Uczniowie mieli też okazję odbyć poetycką podróż w kosmos na podstawie 

tekstu lirycznego.  

Efektem działań tygodnia astronomicznego było utworzenie przez poszczególne klasy wylosowanego 

gwiazdozbioru. Umieszczano je zgodnie z położeniem- na niebie północnym lub południowym. 

Zgłębianie wiedzy dotyczącej astronomii, pobudzanie dziecięcej aktywności, umiejętność  

wyszukiwania przeróżnych informacji oraz dzielenie się wiedzą to cele, które udało nam się osiągnąć. 

Poza tym częściej świadomie spoglądamy w niebo obserwując poznane gwiazdy… 



 

„Polskie bajanie”  to II edycja Międzynarodowego Konkursu   „Bajka i legenda świata w życie nam się 

wplata”, który  zwraca szczególną uwagę uczestników na wszelkie polskie wierzenia, legendy, bajki i 

baśnie. W polskiej tradycji kulturowej jest wiele wspaniałych postaci strasznych, wesołych, bardziej 

lub mniej znanych i do nich należało nawiązać w swojej pracy literackiej, plastycznej.   Uczniowie 

klasy 6b wystartowali w tym konkursie, napisali utwory o bohaterach Warmii i Mazur, m.in.  o 

Smętku, kłobukach. Zawarli w swych pracach informacje na temat tych oryginalnych bohaterów, 

przypomnieli wierzenia związane z naszym regionem. Konkurowali z uczestnikami z Ukrainy, Cypru, 

Włoch, Białorusi i innych krajów, a także z uczestnikami z całej Polski. Cieszy nas fakt, że prace 

naszych uczniów Zofii Matysiuk i Rafała Redlina z kl. 6b zostały docenione przez jury i zdobyły 

wyróżnienie. Gratulujemy naszym młodym twórcom! <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ „ŚPIEWAJĄCEJ POLSKI”!  Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” 

realizowany jest od 2006 r. z wykorzystanie środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Udział w programie umożliwia organizację zajęć chóru szkolnego ale też zapewnia rozwój zawodowy 

dyrygentów (opieka merytoryczna i szkolenia). Od roku program jest jednym z projektów 

realizowanych przez Narodowe Forum Muzyki „ Akademia chóralna” Jesteśmy dumni, że od 2006 

roku, chór „Fantazja” prowadzony przez p. Tomasza Sulimę jest jednym z chórów Śpiewającej Polski. 

W tym roku mamy dodatkowy powód do radości. Do Programu Rozwoju Chórów Szkolnych 

zakwalifikowano nasz drugi chór – „Nolinki”. „Nolinki” powstały z inicjatywy p. Anny Borkowskiej – 

Miszkiel, która pracuje nad kształceniem muzycznym dzieci z klas I-III.  

Obu chórom i dyrygentom życzymy muzycznych radości i sukcesów, którymi zamierzamy cieszyć się 

wspólnie.  

 

ZAMIESZANIE W KRAINIE BAJEK. Do grona czytelników biblioteki szkolnej dołączyli uczniowie 

wszystkich klas pierwszych. Pierwszaki uczestniczyły w lekcji bibliotecznej podczas, której zapoznały 

się z zasadami wypożyczeń i regulaminem biblioteki. W styczniu biblioteka zaprosiła dzieci do 

Królestwa Bajek.  Na korytarzu pochód pierwszaków zatrzymywany był przez bajkowe postacie, które 

zadawały dzieciom zagadki. Uczniowie klas pierwszych okazali się świetnymi znawcami. W nagrodę 

otrzymywali literki, które były przepustką do Krainy Bajek. Bajkowa podróż zakończyła się w 

bibliotece,  gdzie dzieci obejrzały inscenizację,  która zachęcała do czytania książek. Następnie 

spotkały się  z Królową, której obiecały, że spełnią wszystkie prośby książek. Podczas ślubowania 

młodzi czytelnicy przyrzekli, że będą szanować książki, korzystać z ich  mądrości i sumiennie 

wypełniać obowiązki czytelnika. Po uroczystym przyrzeczeniu pierwszoklasiści zostali pasowani na 

czytelników biblioteki szkolnej. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały kolorowe zakładki 

wykonane przez starszych kolegów. Wszystkim nowoprzyjętym pierwszakom życzymy dużo 

ciekawych książek i przyjemnych wrażeń z lektury.<i>Alicja Wojsław</i> 

 

JAK ZIMA, TO NA NARTY! Zima nie przychodziła długo, ale wreszcie się pojawiła i to z lekkim słońcem, 

mrozem i całkiem pokaźną ilością śniegu. Taką aurę postanowiła wykorzystać klasa I b i w minioną 



niedzielę wybrała się na imprezę integracyjną, na narty do Gołdapi . Dla większości dzieci była to 

całkowicie nowa dziedzina sportu, dlatego sprawę potraktowaliśmy poważnie i pierwsze kroki na 

stoku stawialiśmy w kilkuosobowych grupach, pod okiem profesjonalnych i przemiłych instruktorów. 

Z takiej pomocy skorzystała nasza cała 20-osobowa grupa dzieci bez względu na poziom 

wcześniejszych doświadczeń. W tym czasie nasi rodzice szaleli na stoku, albo dyskretnie podglądali 

jednak trochę czasu, aby wybrać się na spacer, podczas którego urządziliśmy stołówki dla ptaków. 

Wykorzystaliśmy do tego kartonowe koszyczki, które zrobiliśmy sami na lekcji w piątek. Ziarna zbóż 

przywiózł nam tata Julki. Napełnione koszyczki zawieszaliśmy na gałązkach ptaszkom na zdrowie! 

Pobawiliśmy się też w „zielone polowanie”. Na pniach kilku drzew nasi rodzice, za pomocą taśmy 

klejącej, zamocowali kolorowe rysunki zwierząt leśnych, na które my polowaliśmy śnieżkami. 

Poprawiliśmy swoją celność, a przy okazji dowiedzieliśmy się, że na niektóre gatunki zwierząt 

polować nie wolno, bo są pod ochroną. 

Wielu z nas zakończyło ten dzień przy pysznych kartaczach. Bawiliśmy się wyśmienicie, a przed nami 

ferie zimowe i będzie wiele okazji na doskonalenie swoich umiejętności. 

Na stoku stanowiliśmy niemałą sensację, m.in. za sprawą kamizelek odblaskowych z logo naszej 

szkoły, w które ubrana była cała nasza grupa. Dzięki nim  rodzice szybko nas identyfikowali w tłumie, 

a przy okazji zareklamowaliśmy naszą szkołę, bo takie rzeczy to tylko u nas !!! <i>Joanna Pabich</i> 

 

MARZEC 2016 

 

I EŁCKA LIGA PŁYWACKA. W organizowanej od listopada do marca  przez MOSiR Ełk "I Ełckiej Lidze 

Pływackiej" naszą szkołę  reprezentowali uczniowie klasy VI d; Dominik Dec, Guerra Samaniego 

Manuela, Kamuda Patryk, Kowalewska Roksana, Kulesza Oliwia Marta , Piotrowska Zuzanna Maria, 

Przyborowski Michał, Ruchlewicz Dawid, Popiołek Weronika, oraz uczenica klasy IV Citko Aleksandra.  

W zawodach startowały dzieci ze wszystkich ełckich szkół i ośrodków pływackich. Zawodnicy 

rywalizowali w czterech stylach pływackich ; motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym, na 

dystansach 50 i 100 metrowych. Do punktacji końcowej w poszczególnych kategoriach wiekowych  

zliczana była  suma punktów FINA  z  minimum 3 zawodów dla każdego zawodnika w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. W każdej edycji w zawodach startowało 270 zawodników. Nasi uczniowie z 

sukcesami reprezentowali naszą szkołę. Należy wyróżnić Michała Przyborowskiego za zajęcie III 

miejsca w punktacji końcowej 1520 pkt, Oliwię Kuleszę 4 miejsce z dorobkiem 1454 pkt, Zuzannę 

Piotrowską 5 miejsce i 1054 pkt. Wszystkim zawodnikom i trenerowi – p. Robertowi Redlinowi, 

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pływackich. <i>Robert Redlin</i> 

 

„LIZAK”. Za oknem wiosna i w kalendarzu I dzień wiosny, czyli 21.03.2016 r. Kolejny raz uczniowie klas 

szóstych walczyli o główną nagrodę  - 100 Lizaków w konkursie LIZAK. W pierwszej konkurencji – 

prezentacji klas największe wrażenie zrobiła klasa VIC i otrzymała maksymalną ilość punktów. Troszkę 



słabiej zaprezentowała się klasa VI D otrzymując 3 punkty. Klasy VI A i VI B dostały po jednym 

punkcie. Kolejnym zadaniem było przebranie dwóch przedstawicieli klas za drzewo. Najlepiej 

poradziła sobie klasa VI D i trzymała 4 punkty.  Komisję ucieszył fakt, iż wszystkie grupy 

odpowiadające na pytanie I udzieliły prawidłowej odpowiedzi i podały pełną prawidłową nazwę 

szkoły w której się uczą – Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Gorzej było z 

pytaniem II, gdzie tylko klasa VI C i VI D prawidłowo podały adres naszej szkoły – ul. prof. Władysława 

Szafera 2 

Konkurencje sprawnościowe jak co roku dają dużo radości i emocji. W przewracaniu koca na druga 

stronę przy jednoczesnym staniu na nim 5 osób było wiele emocji. Najszybciej z tym problemem 

poradziła sobie klasa VI A, druga w kolejności okazała się klasa VI B, następne to VI C i VI D.  Z 

interpretacją wiersza najlepiej wypadła klasa VI B przedstawiając „Kwokę” Jana Brzechwy. Pięknie też 

zaprezentowała się klasa VI z „Kaczką dziwaczką” również Jana Brzechwy. Bardzo ładnie poradziły 

sobie klasy z kolejną konkurencją sprawnościową. Zadaniem było utrzymanie kartki A 4 między 5 

osobami stojącymi obok siebie i przemieszczającymi się według poleceń prowadzącego. Klasy VI B, C i 

D otrzymały po 4 punkty. W playbacku polskiej piosenki bezkonkurencyjna okazała się klasa VIB. W 

konkursie plastycznym, którego celem jak co roku był portret wychowawcy wszystkie klasy otrzymały 

maksymalną ilość punktów. 

Konkurs „LIZAK” umożliwia odkrywanie talentów w różnych dziedzinach. Uczy też współpracy w 

grupie. Łączy i integruje klasę. 100 LIZAKÓW za z swoje zaangażowanie w tym roku otrzymała klasa 

VIB. Gratuluję! <i>Małgorzata Russek</i> 

 

CO SŁYCHAĆ W SZKOLE Z MOCĄ? 31 marca byliśmy uczestnikami „EDUcampu”, podczas którego 

nasza szkoła została oficjalnie przyjęta do grona międzynarodowej sieci „Changemaker schools”. 

Wyróżnienia wręczyły: Agata Stafiej-Bartosik z Ashoka Polska i Adrianna Lepka - Prezes Zarządu 

Fundacji BGK – inicjatorki polskiej edycji programu. Niezmiernie inspirujące okazały się wystąpienia 

gości konferencji, jakie miały miejsce podczas panelu ministrów edukacji czy rozmowy z ekspertami. 

Podczas jednego czterech spotkań w zespołach tematycznych dzieliliśmy się doświadczeniami w 

budowaniu relacji z rodzicami naszych uczniów. EDUcamp był też pierwszym spotkaniem 

przedstawicieli sześciu polskich szkół „z mocą zmieniania świata”. Szybko zauważyliśmy, że chociaż 

każda ze tych szkół jest inna to dążenie do doskonalenia edukacji jest cechą wspólną. Wszystkim nam 

zależy na tym, aby zmiana, która następuje w nas samych i naszych uczniach budowała dobre relacje 

człowieka z drugim człowiekiem i otoczeniem. Możemy to zrobić! <i>Wanda Wojnowska</i> 

 

ŻYCZLIWOŚĆ NIE TYLKO WIOSNĄ. 21 marca w naszej szkole jak zawsze o tej porze wielkie poruszenie. 

Uczniowie wszystkich klas zaangażowani są  do różnorodnych działań. Tym razem Dzień 

Samorządności w klasach 0-III przebiegał pod hasłem „Jestem życzliwy”. Kalendarzowe nadejście 

wiosny wprawiło wszystkich w dobry, miły nastrój. Wiosna ma swoje prawa. Teraz możemy się 

spodziewać już tylko ciepła i słońca. Życzliwość i dobry nastrój  to świetne połączenie. Wiedzą o tym 

dzieci z klas młodszych., które przygotowywały „drzewka życzliwości”. Hasła dotyczyły różnych miejsc 

naszego codziennego życia. Była życzliwość w domu, szkole, w internecie, w środkach komunikacji, w 

stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych. Pojawiła się również   życzliwość dla otaczającej 



przyrody. Później przedstawiciele każdej klasy prezentowały swoje plakaty na wspólnym spotkaniu, 

które w trzech turach odbyło się na korytarzu szkolnym. Ale to nie koniec wiosennego spotkania. 

Dzieci miały również  zastanowić się , jak przebrać się za drzewa. Dominowały tylko dwa kolory - 

zielony i brązowy. Para uczniów prezentowała gotowy strój na tzw. wybiegu dla modelek. Pokaz 

odbywał się w rytm śpiewanej przez grupkę dzieci piosenki. Pojawiły się różnorodne nakrycia głowy, 

wymyślne spódnice, a nawet kora drzew ,jako element stroju. 

Komisja, której zadaniem było umieścić na dyplomach same życzliwe określenia dotyczące występu 

miała utrudnione zadanie. Pod kierunkiem p. dyrektor Barbary Dziuby pięknie i życzliwie wywiązała 

się ze swej funkcji. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcia w strojach drzew i można udać się do swoich 

klas. 

Działania podejmowane w tym roku przypomniały wszystkim, że życzliwym można być zawsze i nie 

kosztuje  to zbyt wiele wysiłku. Zwykły uśmiech, przyjazny gest skutecznie odpędzają zły nastrój 

zarówno u dorosłych  jak i u dzieci. <i>E.Sadowska, K. Kanclerz, A. Miklaszewska</i> 

 

WIOSNA W SZKOLE. 21 marca 2016 roku w naszej szkole klasy IV świętowały Dzień Samorządności, 

który był jednocześnie oficjalnym powitaniem wiosny. Uczniowie wzięli udział w emocjonującym 

turnieju, w którym mieli za zadanie wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas zajęć z języka 

angielskiego. Głównym celem turnieju było zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności 

językowych oraz poszerzanie wiedzy na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. Na klasy 

czekało wiele atrakcji – wzięły udział w różnego rodzaju konkurencjach, zabawach zespołowych, które 

poprowadziła p. Katarzyna Garlicka-Kuprel.  Uczestnicy turnieju zmierzyli się z kilkoma wyzwaniami, 

między innymi musieli przygotować dopingujące okrzyki, plakaty na temat wylosowanych wcześniej 

krajów anglojęzycznych i  scenki tematyczne, które były oceniane przez jury w składzie: p. Wanda 

Wojnowska, p. Anita Cybulko, p. Agata Tyldman oraz Laura Stasiewicz, uczennica klasy 6d. Uczniowie 

udowodnili, że anglojęzyczne przysłowia nie stanowią dla nich żadnego problemu, a angielskie 

słownictwo nie jest im obce. Wiele emocji dostarczyły występy niesamowicie utalentowanych 

laureatek szkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej. Wszystkim uczestnikom turnieju należą się 

słowa uznania za przygotowanie, zaangażowanie oraz walkę do ostatniego punktu. Zmagania wygrała 

klasa IVa, której przewodziła wychowawczyni – p. Małgorzata Russek. Gratulujemy! <i>Anita 

Cybulko</i> 

 

MAJSTERKOWO.W dniu 22.03 uczniowie klasy 5a wzięli udział w zajęciach organizowanych przez sieć 

sklepów ogólnobudowlanych Castorama w ramach projektu Majsterkowo. Tematem przewodnim 

było drewno. Przed zajęciami uczniowie naszej szkoły zwiedzili sklep zapoznając  się z głównymi 

stoiskami. Następnie przystąpili do wykonania zadania. Na pięciu stanowiskach, mając do dyspozycji 

narzędzia i odpowiedni materiał, musieli zmontować drewnianą kolejkę. Wszystkie grupy zadanie 

wykonały wzorowo. 

Po zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki od organizatorów. 

Zajęcia dały przykład że bawiąc się można rozwijać swoje horyzonty wiedzy z techniki. 

<i>S.Krakowiak</i>   



 

Z MITOLOGIĄ NA TY. 21 marca 2016 r. pozostanie w pamięci uczniów klas piątych nietypowym 

dniem. Z okazji nadejścia wiosny nie było lekcji. Dzień Samorządności rozpoczął się od zajęć z 

wychowawcą, a następnie przez dwie lekcje odbywał się w sali gimnastycznej turniej klas piątych 

„Sięgnijmy do korzeni, czyli z mitologią na Ty”. Celem tego konkursu było: rozbudzenie 

zainteresowania mitologią, mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy, doskonalenie 

umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce, skuteczne 

komunikowanie się i kulturalne współzawodnictwo.  Uczniowie byli niezwykle zaangażowani, chętnie 

brali udział w poszczególnych konkurencjach i zdobywali punkty na konto swojej klasy. Turniej 

wyzwolił w piątoklasistach wiele emocji. Rozpoczęto zmagania od prezentacji okrzyku na cześć 

ulubionego bohatera mitów greckich, potem delegaci klas rozwiązywali krzyżówkę, a tuż po niej 

rozpoznawali, do jakich mitów nawiązują reprodukcje obrazów. Po tej części  przyszedł czas na 

„Zgaduj-zgadulę”, podczas której wylosowani z każdej klasy uczniowie odgadywali, na podst. cytatów 

z mitologii, o jakiego bohatera mitologicznego chodzi. Z tymi zadaniami uczestnicy konkursu poradzili 

sobie bardzo dobrze. Potem wytypowani przez klasy uczniowie brali udział w konkurencji sportowej – 

czyli w skoku w dal. Podczas kolejnego etapu zmagań komisja oceniała przebranie – wybrani 

uczniowie przebrali się za bohaterów mitologii. Przez chwilę gościli u nas bogowie, m.in. Zeus, 

Tanatos, Demeter. Później komisja mogła podziwiać uczniów przebranych za drzewa. W końcowej 

części zmagań reprezentacje klas piątych uczestniczyły w sztafecie i „bitwie morskiej”. Zarówno 

członkinie komisji, czyli: p. Wanda Wojnowska, p. Małgorzata Maciorowska i p. Monika Wajda, jak i 

organizatorka turnieju, czyli pani Beata Dzierżanowska, były pod wrażeniem wiedzy mitologicznej 

posiadanej przez piątoklasistów. W trakcie konkursu i podliczania punktów przez komisję  wystąpiły 

laureatki szkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej, które kolejny raz udowodniły, jak wielki talent 

wokalny posiadają. Bój mitologiczny wygrała klasa V b, której gratulujemy! Warto nadmienić, że 

poziom przygotowania uczestników był niezwykle wysoki, zaś rywalizacja o czołowe miejsca 

naprawdę emocjonująca, uczniowie odpowiadali na bardzo  trudne pytania, a o wyniku końcowym 

decydowała nie tylko wiedza, ale i szczęście. <i>Beata Dzierżanowska</i> 

 

WOKÓŁ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. Z czym kojarzą się nam Święta Wielkanocne?  Najczęściej 

wymieniamy pisanki, palmę, święconkę, śmigus-dyngus. Nie może też zabraknąć potraw, takich jak: 

mazurek, baba, jajka w różnej postaci. A jak były obchodzone święta na naszych terenach ponad 100 

lat temu? Odpowiedź na to pytanie poznali uczniowie klasy 1 f podczas zajęć w Muzeum 

Historycznym poświęconych dawnym zwyczajom i obrzędom wielkanocnym na Mazurach.  

Mazurzy rozpoczynali okres wielkanocny od czterdziestodniowego postu, w tym czasie na stołach 

królowały tylko i wyłącznie śledzie. Nic więc dziwnego, że na koniec postu wieszano je pod sufitem. 

Święta były jednoznaczne z nadejściem wiosny, więc śmiercichę (dzisiejsza marzanna) wrzucano do 

rzeki, by spłynęła do morza lub palono. Mazurzy wykonywali palmy z gałązek wierzby i bukszpanu, 

miały one uchronić zwierzęta i domostwa przed urokami czarownicy. Najważniejszy na całych 

Mazurach był Wielki Piątek, obwieszczany w każdej wsi przez chłopców stukotem kołatek.  W Wielką 

Sobotę malowano jajka, ale mogły to robić tylko kobiety. Chłopcy zaś szli do lasu po gałązki jałowca, 

którymi w Poniedziałek Wielkanocny smagali dziewczęta po łydkach. Chodzono też z gaikiem i 

kogucikiem po wsi.  



To była bardzo ciekawa lekcja historii. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali pracę plastyczną, 

papierowego kurczaczka w skorupce. <i>K.Matys</i> 

 

PTAKI WOKÓŁ NAS. Każde wyjście do Centrum Edukacji Ekologicznej jest pouczające i bardzo 

ekscytujące. Uczniowie klasy 1 f uczestniczyli w zajęciach pod hasłem „Ptaki wokół nas”. 

Przeprowadziła je pani Gabriela Kułakowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w 

Białymstoku. Bohaterami zajęć były ptaki, które na co dzień możemy zobaczyć przez nasze okna, 

spotykamy w parkach, ogrodach. Poznaliśmy ich wygląd, sposób odżywiania, miejsca, które 

zamieszkują. Dowiedzieliśmy się , w jaki sposób gołębie karmią swoje pisklęta oraz jak odróżnić 

wróbla zwyczajnego od mazurka. Podziwialiśmy upierzenie sikorki bogatki i modraszki. Najbardziej 

zaskoczyła nas informacja o rozpiętości skrzydeł orła bielika. Mieliśmy okazję dotknąć piór 

pochodzących od różnych ptaków i sprawdzić, jak to się dzieje, że ptaki latają. Na zakończenie 

poznaliśmy puszczyka i wykonaliśmy go z rolki po papierze. W drodze do szkoły uważnie się 

rozglądaliśmy, ale udało nam się dostrzec jedynie ptaki wodne. <i>K.Matys</i> 

 

KINDER SPORT’ 2016.  W Kętrzynie dnia 13 marca odbył się drugi turniej eliminacyjny rozgrywek 

dziecięcych w siatkówce Kinder+Sport 2016. Rywalizacja, tradycyjnie, przebiegała w trzech 

kategoriach: dwójek, trójek i czwórek.  

 Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Czwórka Ełk. W kategorii „2” chłopców 3 miejsce 

na 39 drużyn zajął zespół UKS Czwórka Ełk I (Mateusz Iwaszko, Stefan Cholewicki, Adam Chwiedor, 

trener Marian Malewski). Zwyciężyło Dobre Miasto przed Olsztynem. 

W kategorii „4” chłopców również 3 miejsce na 9 zespołów zajęli chłopcy z ełckiej czwórki (Piotr 

Szymański. Rafał Redlin, Bartosz Bagiński, Szymon Skindzier, Wiktor Markowski, Kacper Prawdzik, 

trener Łukasz Ormanowski). Wygrał Olsztyn przed Elblągiem. Zgodnie z regulaminem rozgrywek mini 

siatkówki Kinder+Sport 2016, wojewódzkie eliminacje składają się z czterech turniejów 

eliminacyjnych. Natomiast awans do turnieju finałowego uzyska 8 najlepszych zespołów z każdej 

kategorii. Za nami turnieje w Ełku i Kętrzynie, przed nami eliminacje w Elblągu i Węgorzewie. Te dwa 

zespoły UKS Czwórka Ełk już teraz zapewniły sobie awans do finału Mistrzostw Województwa. 

Pozostałe trzy nadal walczą o kwalifikację. 

Wyjazd na zawody do Kętrzyna był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ełk. <i>M. Malewski</i> 

 

TEATRALNE CZARY. Jak w pół godziny zamienić kobietę w lisa? Jak w okamgnieniu przenieść się na 

sąsiadującą planetę? Jak oswoić przyjaciela, by został z nami za zawsze?  Dlaczego dorośli bywają 

czasem dziwni, schematyczni, leniwi, zachłanni? 

Na te i inne pytania odpowiedź znaleźli czwóreczkowicze – miłośnicy sztuki teatralnej z klas 4 - 6, 

którzy 13 marca obejrzeli spektakl „Mały Książę” w Ełckim Centrum Kultury. Nasi uczniowie 

odpowiedzieli na zaproszenie reżysera Teatru Politechniki Warszawskiej pana Grzegorza 

Sierzputowskiego, dzięki któremu obserwowali przygotowania do przedstawienia. Poznali pracę 



techników i atmosferę zza kulis, gdzie aktorki i aktorzy pracowali nad charakteryzacją swych 

niezwykłych postaci, znanych nam z baśni Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.  

Reżyser poprowadził uczniów przez foyer, widownię, zaplecze, garderobę, scenę, na której odbywały 

się ćwiczenia aktorskiej dykcji, by wreszcie odbyć wraz z dziećmi filozoficzną podróż 

międzyplanetarną od planety przepięknej Róży, do Pychy, Obżarstwa, Gniewu, Chciwości, Lenistwa, 

po planetę Zazdrości.  

Każdy etap podróży był dla uczniów trudny, ale jednocześnie fascynujący, bo zaskakiwał ich 

wyrazistością postaci, grą świateł i przepiękną muzyką. 

Dzieci nie tylko oglądały przepiękny spektakl, ale także uczestniczyły w warsztacie sztuki teatralnej. 

Aktorzy Teatru Politechniki Warszawskiej opowiadali o swoich postaciach, ćwiczyli z uczniami ruch 

sceniczny, dykcję, aktorską mowę ciała poszczególnych bohaterów „Małego Księcia”. Efektem 

warsztatu była kolejna podróż, tyle że aktorami byli między innymi nasi uczniowie. Stali się na chwilę 

mieszkańcami fantastycznych planet i mistrzowsko zademonstrowali, na czym polegają teatralne 

czary. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z panem Grzegorzem Sierzputowskim, jego aktorami 

i podróż w krainę wyobraźni. <i>Grażyna Truszkowska</i> 

 

KUCHENNE REWOLUCJE WIERSZEM PISANE. Szkoła jest m.in. po to, by rozwijać i pielęgnować 

uczniowskie talenty. W naszej szkole jest wielu uczniów, którzy posiadają talent recytatorski. To z 

myślą o nich po raz kolejny panie: Joanna Pabich i Beata Dzierżanowska zorganizowały Szkolny 

Konkurs Recytatorski. XIV edycja miała tytuł „Kuchenne rewolucje wierszem pisane”. Tematyka 

kulinarna jest we współczesnych czasach bardzo popularna, stąd taki temat przewodni konkursu. 

Zmagania recytatorów przebiegały  dwuetapowo. 4 III 2016r. w eliminacjach wystartowało prawie 80 

uczniów z klas. I – VI. Spośród nich komisja wyłoniła do drugiego etapu dwadzieścioro najlepszych 

recytatorów. 10 III przybyli oni wraz z rodzicami i nauczycielami na finał konkursu. Mogliśmy wtedy 

usłyszeć wiersze o różnych smakołykach, np. o pizzy, makaronie, zupach, warzywach oraz o 

kuchennej zastawie, np. o talerzu, szklance… Komisja konkursowa obradowała w składzie: pani 

dyrektor Wanda Wojnowska, pani Barbara Biziuk-Wilkiewicz - nauczycielka i aktorka oraz pani Marta 

Peter, przedstawiciel rodziców o artystycznej duszy. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień i 

burzliwych obradach jury ogłosiło wyniki. W klasach I – III zwyciężył Oliwier Milewski z kl. Ib, II 

miejsce zajął Jan Tański z kl. Ib, na III miejscu uplasowała się Lena Podemska z kl. 1f, a wyróżnienie 

otrzymała  Maja Hutna z kl. 2e. Nagrodę specjalną przyznano Jakubowi Wilczewskiemu z kl. 3b. W 

klasach starszych zwyciężył Igor Grajewski z kl. 4c, II miejsce zajęła Natalia Polakowska z kl. VI b, na III 

miejscu uplasował się Emil Bartoszewicz z kl. 4d, a wyróżnienie otrzymał  Mateusz Staszek z kl. 5b. 

Trzeba przyznać, że komisja miała trudne zadanie, bo poziom recytacji był bardzo wysoki. Laureaci, 

zdobywcy pierwszych i drugich miejsc, będą reprezentować naszą szkołę w Dziecięcym Konkursie 

Recytatorskim "Przez różową szybkę" organizowanym przez Ełckie Centrum Kultury. Wszystkim 

uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie gratulujemy pięknych wystąpień. Zapraszamy do 

przyszłorocznej edycji konkursu.<i>Beata Dzierżanowska</i> 

 



MUZYKA NA WIELE INSTRUMENTÓW. Muzyka łagodzi obyczaje – tak mówi znane przysłowie. Jest też 

dowiedzione i powszechnie uznane, że pełni ona wiele innych funkcji –  w zależności od potrzeb 

uspokaja i wycisza lub pobudza i energetyzuje, poprawia nastrój, uprzyjemnia czas, uwrażliwia, 

poprawia koncentrację, no i kształtuje gust! Nam, nauczycielom , bardzo zależy na niezwykle 

wysokim stopniu rozwoju tych cech u naszych dzieci, dlatego w 2009 roku Szkoła Podstawowa nr 4 i 

Szkoła Muzyczna  nawiązały bliższą współpracę, co zaowocowało m.in. powołaniem, w strukturze 

naszej szkoły, klas muzycznych. Każdego roku mamy okazję podziwiać talenty i umiejętności tej grupy 

dzieci na specjalnych koncertach muzycznych. Ostatni odbył się w minioną środę. Uczniowie klas I, II i 

III zaprezentowali się grupowo w piosenkach i układach choreograficznych. W późniejszej części 

koncertu wystąpili wybrani soliści ze wszystkich kategorii wiekowych – od klasy I do VI w ilości 

imponującej. Prezentowali oni różne style i gatunki muzyczne oraz całe bogactwo instrumentów 

muzycznych, na których czasami grali w sposób niekonwencjonalny! Popisom przysłuchiwały się 

Panie Dyrektorki obu szkół – p. Wanda Wojnowska i p. Małgorzata Michałowska, a także nauczyciele i 

rodzice. Na widowni zasiadała też klasa Ib, która realizuje w tym roku, we współpracy z ełckimi 

muzykami, także ze Szkoły Muzycznej, specjalny projekt edukacyjny „Rodzina muzycznych 

instrumentów”.  

 Wszystkim naszym uczniom gratulujemy występu i życzymy pełnego rozwoju ich wyjątkowych 

talentów! <i>Joanna Pabich</i> 

 

SUKCESY TRZECH ZESPOŁÓW EŁCKICH. Dnia 8 marca 2016 r. odbyły się Półfinały Mistrzostwa 

Województwa Szkolnego Związku Sportowego w Minisiatkówce "4" Dziewcząt i Chłopców(klasy VI). 

Zawody rozegrano na boiskach sali SP 6 w Szczytnie.  W kategorii dziewcząt rywalizowały ze sobą: SP 

4 Giżycko, SP 6 Szczytno i SP 4 Ełk. W tej kategorii wygrały dziewczęta z Giżycka przed Ełkiem. Należy 

nadmienić, iż dziewczęta z ełckiej czwórki są o rok młodsze od pozostałych konkurentek. W kategorii 

chłopców rywalizowali ze sobą SP 6 Szczytno, SP 3 Szczytno, SP 6 Ełk  i SP 4 Ełk. Najlepsi okazali się 

chłopcy z SP 4 Ełk, na drugim miejscu zameldowała się drużyna z SP 6 Ełk. Dwa pierwsze zespoły w 

każdej kategorii awansowały do Finału Mistrzostw Województwa. 

Gratulujemy zawodnikom i trenerom! Teraz czekamy na dobre wyniki w walce o medale. 

 

SIATKARKI Z NASZEJ SZKOŁY AWANSOWAŁY DO FINAŁU WOJEWÓDZTWA! 4 marca 2016 r.  w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie odbył się Półfinał Województwa Warmińsko-

Mazurskiego  w kategorii "3 siatkarskich" dziewcząt. Były to zawody sportowe rozgrywane  w ramach 

Szkolnego Związku Sportowego.  W tej kategorii startowały zawodniczki  klas piątych  i młodszych. Do 

rywalizacji przystąpiły drużyny  ze Szczytna, Pisza, Wydmin, a także reprezentacja Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Ełku.  W turnieju  spotkania były rozgrywane systemem "każdy z każdym" do 

dwóch zwycięskich setów.  Bezkonkurencyjna w tych zawodach okazała się nasza „Czwórka”. Młode 

siatkarki wygrały wszystkie swoje spotkania i zajęły I miejsce. Warto dodać, że nasza reprezentacja 

jako jedyna nie przegrała nawet seta. Skład zespołu: Kurzyk Maja, Szczotko Gabriela, Mościcka Nikola, 

Ekstowicz Matylda,  Przekop Michalina, Szymańska Weronika, Cwalina Natalia, Bukowska Ewa. 

Trenerem dziewcząt jest p. Paweł Konopka. 



Zwycięstwo w tym turnieju pozwoliło zakwalifikować się do finału, w którym rywalizować będzie ze 

sobą sześć najlepszych drużyn z całego województwa. Gratulujemy!  

 

LET'S SING. Jak co roku, koniec lutego to czas kiedy nastrajamy się optymistycznie za sprawą 

Szkolnego Przeglądu Optymistycznej Piosenki Angielskiej "Let's Sing". Przegląd jest adresowany do 

uczniów klas 4-6. W tym roku zgłosiło się 7 solistek i jeden duet. Najczęściej występującym utworem 

był "Drag Me Down" zespołu One Direction. Wszystkie utwory w przeglądzie były w wesołym 

nastroju oraz zawierały optymistyczne słowa określone w regulaminie. Wszystkie uczestniczki były 

bardzo zestresowane ale nie poddawały się. W tym roku w Jury zasiedli: Pani Dyrektor Wanda 

Wojnowska, Pani Anita Cybulko, Pan Tomasz Sulima oraz uczennica klasy 4. Wybór 3 najlepszych 

wokalistek nie był łatwy dlatego komisja postanowiła wręczyć 4 nagrody. Pierwsze miejsce w tym 

roku wyśpiewała Barbara Grzesiuk z klasy 6b (przygot. Sylwia Błyszczek-Wasilewska). Drugie zdobyła 

Amelia Borucińska z klasy 5 d (przygot. Sylwia Błyszczek-Wasilewska). Natomiast trzecie miejsce 

zajęły ex aequo Nadia Maliszewska z klasy 4b (przygot. Sylwia Błyszczek-Wasilewska, Magdalena 

Górska) oraz Martyna Grzesiuk z klasy 6d (przygot. Barbara Biziuk-Wilkiewicz). Podczas narad Jury 

publiczność odpowiadała na pytania zawarte w quizie na temat gwiazd polskiej i amerykańskiej sceny 

muzycznej. Na zakończenie komisja poprosiła Barbarę Grzesiuk o zaśpiewanie przygotowanego 

utworu "All Of Me" (John Legend). Nagrodzone dziewczęta będzie można usłyszeć podczas Dnia 

Samorządności 21 marca. (S.Błyszczek-Wasilewska) 

Szkolny Przegląd Optymistycznej Piosenki Angielskiej "Let's Sing" 

 1 miejsce - Barbara Grzesiuk 6b 

 2 miejsce - Amelia Borucińska 5d 

 3 miejsce - Nadia Maliszewska 4b, Martyna Grzesiuk 6d 

 

 

BIEBRZAŃSKIE WIEŚCI. 2 marca 2016 r. nasza szkoła gościła Biebrzański Park Narodowy. W spotkaniu 

uczestniczyła klasa III a, IV a i V a. Pani Sylwia Gadomska – pracownik parku, przybliżyła nam 

wszystkim cechy charakterystyczne biebrzańskich terenów. Pokazywała i opowiadała o rozległych 

terenach bagiennych znajdujących się  w dolinie Biebrzy. Przekazywała również liczne ciekawostki ze 

świata zwierzęcego i roślinnego. Dowiedzieliśmy się, że bobry używają swego płaskiego ogona do 

komunikacji między sobą, a ślady działalności bobra na drzewie to zgryzy.  Zobaczyliśmy czaszkę 

bobra i jego żółte zęby, które cały czas rosną i trzeba je ścierać. Nauczyliśmy się rozróżniać łosia od 

jelenia. Łoś pyskiem przypomina konia, natomiast jeleń – krowę. Pani Sylwia pokazała nam poroża 

tych ssaków. Większe - kilku kilogramowe występują u łosia, u jeleni są delikatniejsze i lżejsze. Łoś 

uwielbia młode pędy sosny i z młodych sadzonek tworzy bonsai – sosna nie wyrośnie już jako wysokie 

proste drzewo. Łosie w Biebrzańskim Parku Narodowym mają swoją ostoję. To miejsce nazywa się 

Czerwone Bagno- utworzono w tym miejscu rezerwat łosia. 

Podczas prezentacji zobaczyliśmy wilki, wydry, rysie, lisy, jeże. Tereny bagienne Biebrzy sprzyjają też 

bytowaniu licznych wodno-błotnych ptaków. Poznaliśmy ślicznego podróżniczka,  bataliony, dubelty. 



Dowiedzieliśmy się, że Biebrza to ostoja wodniczki i orła grubodziobego. Obejrzeliśmy też pióra 

bielika, bociana i gniazdo remiza. 

Kolejne slajdy z biebrzańską przyrodą dotyczyły płazów i gadów. Zobaczyliśmy pięknie, na niebiesko 

ubarwione samce żaby moczarowej. Dowiedzieliśmy się jak silny jest uścisk samca i samicy w okresie 

godów. Zobaczyliśmy piękną rzekotkę drzewną -naszego polskiego drzewołaza, którego głos 

rozchodzi się na odległość 1 km. Prowadząca zajęcia pokazała nam również wylinkę węża i 

powiedziała, że znawcy potrafią powiedzieć z jakiego to węża jest oskórek. 

Poznaliśmy też rośliny Biebrzy: obuwika pospolitego, kosaćca syberyjskiego, czy rosiczkę okrągłolistną 

chwytającą owady w celu uzupełnienia azotu w swoim organizmie. Już wiemy, dlaczego kiedyś ludzie 

wracający z bagien mieli problemy z bólem głowy. Okazało się, że to szkodliwe dla naszego zdrowia 

pyłki bagna zwyczajnego osiadające na borówce bagiennej spożywanej przez ludzi wywoływały te 

dolegliwości. Prowadząca pokazała nam również fragment torfu, którym ludzie po jego osuszeniu 

palili w piecu. W tym kawałku można było zauważyć wyraźne resztki roślin. 

 Na zakończenie obejrzeliśmy fragmenty filmów ze szpakochmurą, przelotami gęsi, bobrami, młodymi 

lisami, borsukami i łosiem. Stwierdziliśmy, że warto wybrać się na wycieczkę w okolice Biebrzy, gdyż 

jest to miejsce atrakcyjne przyrodniczo, w którym jednocześnie można spokojnie wypocząć.<i> 

Małgorzata Russek</i> 
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Zielony Tydzień w grupie 0 obfitował w zajęcia związane z postacią patrona naszej szkoły, jego 

działalnością i wpływem na nasze spojrzenie na przyrodę i środowisko. Podsumowaniem zajęć było 

stworzenie przez dzieci plakatu z kwiatów wiosennych i zatytułowaniem go "W ogrodzie profesora W. 

Szafera". Dodatkowym działaniem było przedstawienie poznanych tańców ludowych i integracyjnych 

dla gości z Białorusi, którzy również zagościli w naszym ogrodzie (I. Dąbrowska).  

Spotkanie z kwiatową bajką terapeutyczną to działanie, którym 7 razy najmłodsi uczniowie (klas I) 

rozpoczynali swój szkolny dzień. Dzieci spotykały się na szkolnym korytarzu i słuchały czytanych przez 

swoje wychowawczynie krótkich bajek. dzięki nim, każdego dnia, poznawały też kolejny kwiat – 

bohatera literackiej opowieści. Miały też możliwość przyjrzenia się prawdziwej roślinie. Przy 

obserwacji układały zdania opisujące i w ten sposób lepiej zapamiętywały kolejne okazy rodzimej 

flory. W ten sposób poznały wybrane kwiaty wiosny: żonkil, fiołek, bratek, stokrotkę, pierwiosnek, a 

także królową kwiatów – różę i …truskawki, które degustowały podczas jednego ze spotkań. Po 

wysłuchaniu i krótkim omówieniu treści czytanych bajek, dzieci wykonywały specjalne zadania 

związane z kształtowaniem empatii. Swoje pomysły i rozwiązania każda klasa prezentowała 

pozostałym uczestnikom. Poranne spotkania naszym maluchom bardzo przypadły do gustu. Z okazji 



Dnia Ziemi uczniowie klasy I b ułożyli w holu przy głównym wejściu do szkoły mandalę z materiału 

przyrodniczego w rozmiarze XXL. Centralne miejsce zajmował Duzy globus, a wokół niego powstał 

piękny, geometryczny wzór ułożony z drobnych kamyków, żółtej i czerwonej , ozdobnej kory 

ogrodowej, a także żywych roślin w doniczkach – tym razem były to bratki w różnych kolorach. 

Mandala była prawdziwą ozdobą przez kilka dni. Po jej rozłożeniu dzieci posadziły kwiaty w 

pojemnikach zewnętrznych przyczyniając się do upiększenia otoczenia swojej szkoły.  (J.Pabich) 

Zielony Tydzień w klasach drugich przebiegał pod hasłem „ Bliżej natury czyli niezwykły świat roślin”. 
Swoje działania uczniowie rozpoczęli od poznania budowy rośliny, obserwacji roślin doniczkowych i 
ogrodowych. Szukali odpowiedzi na pytanie „ Do czego roślinie potrzebne są kwiaty i nasiona?”. 
Wiedzy teoretycznej towarzyszyły przeprowadzane przez uczniów doświadczenia, obserwacje roślin 
w naturze, hodowle roślin . Swoją wiedzę w praktyce uczniowie wykorzystali przy sadzeniu kwiatów 
w skrzynkach na terenie szkoły. Mieli okazję poznać nazwy różnych roślin rabatowych – pelargonia, 
bratek, ,jaskier azjatycki…  Kwiaty to wdzięczny temat plastyczny – czego dowód dali uczniowie w 
swoich pracach „ Wiosenny ogród”, Wiosenny las”, „ Ortograficzny bukiet”. Wykorzystali do 
wykonania swoich prac różne techniki plastyczne. Każdy dzień kończył się spotkaniem uczniów . W 
czasie spotkań uczniowie dzielili się wrażeniami , ciekawymi doświadczeniami, przeżyciami . Wspólnie 
opracowaliśmy „ Kwiatowy alfabet”, „ Kwiatową krzyżówkę”.  (K.Żak)  
Uczniowie klas trzecich zajmowali się ochroną przyrody i poznawali parki narodowe. Gospodarzem 
każdego dnia była inna klasa trzecia. Podczas wspólnych spotkań uczniowie prezentowali wybrane 
parki narodowe z ich atrakcjami i ciekawostkami. Trzecioklasiści wyruszyli również na poszukiwanie 
,,zielonych wysp” naszego miasta oraz odwiedzili drzewa- pomniki przyrody. Wspólnie z innymi 
klasami przyczynili się do stworzenia kwiatowego kobierca oraz wzięli udział w poczcie kwiatowej. 
(B.Chmielewska) 
W trakcie Zielonego tygodnia klasy 4 poszerzyły swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Klasa 4 
c przedstawiła we wtorek fakty dotyczące tematyki tygodnia a w środę zaprezentowała 
przedstawienie o zdrowym stylu życia pozostałym uczniom klas 4. W piątek wszystkie 4 klasy brały 
udział w Kole Natury. I miejsce zdobyła kl. 4a, kolejne: 4c, 4d, 4b. Najlepsza klasa otrzymała w 
prezencie pyszne soczki.  
Zielony Tydzień w klasach piątych przebiegał pod hasłem „Woda naszym życiem”. Codzienne 

kilkuminutowe spotkania piątoklasistów służyły wzbogaceniu wiadomości na temat wody. Uczniowie 

zostali zapoznani z faktami o wodzie, ciekawostkami, rozwiązywali wodne łamigłówki, 

przygotowywali  plakat o znaczeniu wody w życiu człowieka i prezentowali go przed rówieśnikami. 

Tematyka wodna poruszana była na wielu przedmiotach, w różnych aspektach, przy wykonywaniu 

różnorodnych zadań, np.  polonistycznych,  plastycznych, matematycznych. Wiedzę dotyczącą wody 

można było sprawdzić wykonując różne ćwiczenia interaktywne, odgadując  tradycyjne łamigłówki. 

Na zakończenie działań, 22 kwietnia podczas Dnia Ziemi, wszystkie klasy piąte uczestniczyły w 

szkolnym konkursie wiedzy o wodzie – „Kole Natury”. Była to dobra okazja do podsumowań, 

sprawdzenia poziomu wiedzy z zakresu przyrody, ekologii, a w szczególności na temat wody. 

Zwycięzcą wodnego „Koła Natury” została klasa 5d. Piątoklasistom gratulujemy posiadanej wiedzy i 

mamy nadzieję, że podniesienie świadomości na temat roli wody w życiu każdego człowieka 

przyczyni się do promocji odpowiedzialnego korzystania z wody. (B.Dzierżanowska) 

Zielony Tydzień w klasach szóstych przebiegał pod hasłem "Energia wokół nas". W ciągu tygodnia 

uczniowie poznawali na poszczególnych lekcjach ciekawostki i fakty związane z energią odnawialną i 

nieodnawialną oraz wykonywali łamigłówki związane z tymi zagadnieniami. Zadaniem klas było też 

wykonanie i zaprezentowanie plakatu pod hasłem "Zalety i wady energii odnawialnej". 

Podsumowaniem działań było Koło Natury, w którym wylosowane osoby z poszczególnych klas 

odpowiadały na pytania za 1,2 i 3 punkty. Najwięcej szczęścia w Kole Natury miała klasa VIa 



wygrywając jednym punktem z klasą VIb. Wszyscy bawili się doskonale, jedni wykorzystując swoją 

zdobytą wiedzę, inni ja utrwalając. (M.Russek)  

Nasze obchody Dni Patrona zakończyliśmy w sobotę 23 kwietnia. Podczas pikniku rodzinnego 

uroczyście został po raz pierwszy rozpalony grill, jaki wykonano w ramach inicjatywy lokalnej pn. 

„Plener”. Uroczystego rozpalenia na dwóch stanowiskach dokonali Prezydent Miasta p. Tomasz 

Andrukiewicz oraz Proboszcz Parafii Najświętszego Sersa Jezusowego ksiądz Łukasz Grzechca. Po 

rozpaleniu rozpoczęło się wielkie grillowanie. Przygotowania do niego, odbywały się już od 

wczesnych godzin rannych. Dzieci z naszej szkoły pod kierunkiem naszych Pań z kuchni oraz p. S 

Krakowiaka przygotowały szaszłyki. Część szaszłyków była również przygotowywana na bieżąco przez 

dzieci na specjalnie przygotowanym do tego stanowisku. W dalszej kolejności w sztafecie grillowania 

przy ruszcie pałeczkę przejęli rodzice uczniów oraz Pani Dyrektor Szkoły Wanda Wojnowska i  p. 

Sławomir Krakowiak. Przygotowane szaszłyki smakowały wszystkim. A dowodem potwierdzającym 

ten fakt był wyraz wdzięczności okazany przez wrzucanie dobrowolnych datków na cele 

charytatywne do wystawionych puszek. 

Otwarcie „Pleneru” to tylko jeden z elementów bogatego programu szkolno-rodzinnego pikniku, jaki 

corocznie zamyka Dni Patrona w naszej szkole. Tradycyjnie rozegrano mecz finałowy XVI już Ligi Piłki 

Siatkowej Rodziców. Liga rozgrywana jest od lat z inicjatywy p. Mariana Malewskiego. Tym razem 

naprzeciw siebie stanęły drużyny z klas IVc i VId. W przerwie meczu zaprezentowały się z sukcesem 

dziewczęta trenujące na stepach pod kierunkiem p. Moniki Nagolskiej.  Zwycięstwo przypadło klasie 

IVc, która odebrała też puchar i tytuł „Najbardziej usportowionej drużyny rodziców”. Na tytuł 

ten złożyły się sukcesy i uczestnictwo w zawodach w tenisie stołowym, piłce nożnej i 

pływaniu.  

Podczas pikniku można było zdobyć też tytuł „super rodzica”, „super rodziny” itp. Startując w 

konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, do których zapraszały: trenerka Magdalena Kukiełko 

wraz z nauczycielką wychowania fizycznego Moniką Nagolską. Zorganizowały one w ramach 

programu „lekkoatletyka dla każdego” gry i zabawy lekkoatletyczne dla dzieci z klas i-iii wraz 

z ich rodzicami. 

Dużo pozytywnej energii i dobrych wydarzeń towarzyszyło nam podczas tego tygodnia. Do 

zobaczenia za rok! 

 

SZFATETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE. 27 kwietnia w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego 

na plaży miejskiej w Ełku odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe klas IV,V i VI. W zawodach brały 

udział wszystkie szkoły podstawowe. Biegi były podzielone na trzy sztafety na każdym poziomie 

edukacyjnym. Każda sztafeta składała się z 5 dziewcząt i 5 chłopców. Sztafeta IV klas biegła dystans 

600m, V klas 800m, a VI klas 1000m. Biegi przełajowe to jedne z najtrudniejszych biegów 

wytrzymałościowych dla dzieci ze względu na piaszczysty, górzysty teren oraz panujące w tym dniu 

warunki atmosferyczne. Reprezentacja naszej szkoły składająca się z 30 zawodników i 6 zawodników 

rezerwowych „wybiegała” III miejsce i tym samym znalazła się na podium wśród najlepiej biegających 

ełckich szkół podstawowych. Wszystkim lekkoatletom serdecznie gratulujemy! <i>Monika 

Nagolska</i> 



 

PROJEKT MITOLOGICZNY PIĄTOKLASISTÓW. Od marca w naszej szkole na poziomie klas V 

realizowany jest projekt czytelniczy  „W świecie bohaterów mitologicznych”. Podczas Dnia 

Samorządności odbył się turniej międzyklasowy piątoklasistów „Z mitologią na Ty”, który miał jeszcze 

bardziej zainteresować uczniów mitologią grecką (konkurencje wiedzowe, sprawnościowe, 

artystyczne…) i zachęcić ich do wykonania zadań projektowych. W kolejnym tygodniu uczniowie 

każdej klasy piątej zostali podzieleni na 4 zespoły, w których wspólnie opracowywali grę planszową 

wraz z instrukcją na podstawie wybranego mitu lub tworzyli  komiks na podstawie wybranych mitów, 

rysowali portret jednego z bogów mitologicznych, wykonywali album „Mitologia w obrazach” oraz 

opracowywali folder „Starożytni bogowie we współczesnym świecie”. Pod koniec trwania projektu, 

czyli 28 kwietnia 2016 r. reprezentanci klas piątych wzięli udział w turnieju „Jeden z ośmiu”, 

wzorowanym na telewizyjnych zmaganiach „Jeden z dziesięciu”. Spośród ośmiorga uczniów, którzy 

przystąpili do pierwszego etapu, do następnej rundy dostało się pięcioro. Do trzeciego etapu dostali 

się uczniowie z kl. 5b i 5c. Gra była emocjonująca, czas na odpowiedzi bardzo krótki i nie dla 

wszystkich los okazał się łaskawy. Wiedza i szczęście nie opuściły Mai Truszkowskiej z kl. 5b, która 

zwyciężyła w turnieju z wynikiem 130 punktów. Przed nami prezentacja stoisk mitologicznych i 

efektów prac uczniów oraz podsumowanie projektu. <i>Beata Dzierżanowska</i> 

 

DZIEWIĄTA  EDYCJA  EKOLADY .Tradycyjnie już po raz dziewiąty, w czasie obchodów „ Dni Patrona” 

odbyła się Ekolada.  W tym roku ph. „ Energia – jedno słowo wiele znaczeń”. Uczestnikami turnieju 

wiedzy byli wybrani uczniowie klas  szóstych. Gra polegała na odgadywaniu  odpowiedzi wcześniej 

ankietowanych uczniów .  Do prezentacji odpowiedzi użyto tablicy interaktywnej, która doskonale 

spełniła swoje zadanie.    Klasa VI a rywalizowała z klasą VI c, klasa VI b z klasą VI d. Podczas konkursu 

okazało się, że uczniowie bardzo dobrze znają  rodzaje odnawialnych  i nieodnawialnych  źródeł 

energii, ich zalety i wady. Wiedzą gdzie są kolektory słoneczne w naszym regionie. Powinny jednak 

pogłębić swoją wiedzę  o sposobach oszczędzania  energii w domu. Tytuł Mistrza zdobyła klasa VI b, I 

miejsce – klasa VI a, II miejsce – VI c i III miejsce – VI d. Konkurs przebiegał w miłej i przyjacielskiej 

atmosferze. Cieszy nas, że uczniowie są z energią za pan brat.  Uczestnicy mieli okazję opowiedzieć o 

swoich pasjach i zainteresowaniach.  Zmagania turniejowe uczniów  swoją obecnością zaszczyciła 

grupa nauczycieli i władz oświatowych z Grodna na Białorusi. Turniej przygotowały Izabella 

Kraszewska i Alicja Wojsław.  

 

ZAPRASZAMY NA SZASZŁYKI W "PLENERZE". Podczas pikniku rodzinnego uroczyście został po raz 

pierwszy rozpalony grill, jaki wykonano w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Plener”. Uroczystego 

rozpalenia na dwóch stanowiskach dokonali Prezydent Miasta p. Tomasz Andrukiewicz oraz 

Proboszcz Parafii Najświętszego Sersa Jezusowego ksiądz Łukasz Grzechca. Po rozpaleniu rozpoczęło 

się wielkie grillowanie. Przygotowania do niego, odbywały się już od wczesnych godzin rannych. 

Dzieci z naszej szkoły pod kierunkiem naszych Pań z kuchni oraz p. S Krakowiaka przygotowały 

szaszłyki. Część szaszłyków była również przygotowywana na bieżąco przez dzieci na specjalnie 

przygotowanym do tego stanowisku. W dalszej kolejności w sztafecie grillowania przy ruszcie 

pałeczkę przejęli rodzice uczniów oraz Pani Dyrektor Szkoły Wanda Wojnowska i  p. Sławomir 

Krakowiak. Przygotowane szaszłyki smakowały wszystkim. A dowodem potwierdzającym ten fakt był 



wyraz wdzięczności okazany przez wrzucanie dobrowolnych datków na cele charytatywne do 

wystawionych puszek. Zebrane pieniądze zasilą szczytny cel. Dziękujemy. <i>S.Krakowiak</i>  

 

DEBATA W „SZKOLE Z MOCĄ  ZMIENIANIA ŚWIATA”. 21 kwietnia społeczność „Czwórki” po raz 

kolejny spotkała się w sali sejmowej, by poruszyć ważny dla środowiska szkolnego temat. Marszałek 

sejmu uroczyście otworzył posiedzenie i przypomniał obowiązujący regulamin.  

Tym razem wysłuchaliśmy wystąpień  przedstawicieli klas VI, by po raz kolejny zaprezentować własny 

punkt widzenia. Zgodnie z tradycją zaproszono również gości, m.in. naczelnika Wydziału Edukacji 

Urzędu Miasta pana Stanisława Zalewskiego, absolwentów szkoły – uczniów Gimnazjum nr 4.  Swoje 

głosy wygłosiła również mama uczennicy naszej szkoły. Co należy zmienić w świecie i jak szkoła może 

pomóc zmienić świat, w jaki sposób uczniowie mogą wpłynąć na otoczenie- wspólnie 

zastanawialiśmy się nad powyższymi kwestiami.  

Uczniowie w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na pozytywne aspekty nauki w szkole 

podstawowej- umiejętność pracy w grupie, możliwość inicjowania akcji charytatywnych czy 

uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. Głoszący postulaty zwracali uwagę na problem 

degradacji środowiska. Byli zgodni, że dzięki edukacji szkoła ma szansę wpływać na młodego 

człowieka, ma szansę zmienić jego sposób myślenia, a tym samym zmieniać otoczenie. Zmiany należy 

zacząć tu i teraz, i systematycznie wdrażać je w życie. Uczniowie z wielką uwagą przysłuchiwali się 

wystąpieniom absolwentów naszej szkoły, którzy stwierdzili, że nauka w szkole podstawowej wpływa 

na młodego człowieka w dużym stopniu. To tutaj uczą się obserwacji świata, otwierają się na 

potrzeby innych. W kolejnym etapie kształcenia te umiejętności bardzo im się przydały.   

Głoszący byli zgodni, że zmiany należy zacząć od siebie. Mamy moc zmieniania świata, ponieważ 

uczymy się nazywać jakikolwiek problem i jesteśmy na niego uwrażliwiani. Kolejny raz przekonaliśmy 

się, że debaty parlamentarne w naszej szkole umożliwiają mówienie wspólnym głosem na 

różnorodne tematy ważne dla społeczności uczniowskiej. <i>P.Stankiewicz</i> 

 

NASZA SZKOŁA I „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”. W tym roku szkolnym po raz pierwszy przystąpiliśmy 

do ogólnopolskiego konkursu czytelniczego pt. „Wielka Liga Czytelników”. Głównym celem projektu 

jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Konkurs polegał na tym, że uczniowie szkół 

podstawowych wypożyczają w bibliotece szkolnej  książki z listy konkursowej i odbierają do nich 

pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze 

oddają do biblioteki, gdzie zostają ocenione. Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 

bierze udział w drużynowym półfinale. Następnie najlepsi występują w finale.  Zmagania konkursowe 

rozpoczęły się już w październiku 2015r. Czterdzieścioro uczniów  z klas I-VI rozpoczęło wypożyczanie 

książek i wypełnianie testów. Do następnego  etapu  konkursu przeszły  osoby, które przeczytały po 

10 książek i uzyskały co najmniej 800 punktów: z klasy III d-Lena Buko, Gabriela Darmofał, Igor 

Furman, Aleksandra Izbicka, Kasjana Korczyńska, Olaf Krzyżewski, Filip Kuberski, Sara Szulc, Inka 

Rosiak, Natalia Zawistowska, z IIIc-Patryk Borawski, z klasy VI b -Zofia Matysiuk i Patrycja Karwowska, 

z klasy VI d -Aniela Darmofał i Maria Sobota. Trzy osoby z każdej grupy wiekowej mogły 

reprezentować naszą szkołę w półfinałach, który odbył się 15 kwietnia w Miejskiej Bibliotece 



Publicznej w Ełku. Do półfinałów zakwalifikowali się następujący uczniowie: Lena Buko, Gabriela 

Darmofał, Ola Krzyżewski z klasy III d oraz Aniela Darmofał i Maria Sobota z VI d oraz Zofia Matysiuk  z 

VI b. Oprócz dzieci z naszej szkoły swoich sił w konkursie próbowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

nr 7 w Ełku i Szkoły Podstawowej w Wydminach. Trzeba dodać, że z naszego województwa zgłosiło 

chęć wzięcia udziału w czytelniczych zmaganiach tylko 8 szkół .Pod opieką p. Alicji Wojsław cała 

szkolna reprezentacja, z wielką nadzieją na sukces,  wyruszyła do miejskiej biblioteki. Według opinii 

uczestników test nie był aż tak trudny, ale na ostateczne wyniki musimy poczekać kilka dni. Do finału 

awansuje 7 drużyn z całej Polski, którym uda się zebrać największą ilość punktów. Zmagania 

konkursowe w Katowicach, 4 czerwca 2016r. mają mieć charakter drużynowych potyczek literackich. 

<i>Koordynatorzy szkolni  Alicja Wojsław, Eleonora Sadowska</i> 

 

UCZNIOWSKIE KARIERY. Do szkoły chodzą dzieci. Dzieci wyrastają później na mistrzów w swoich 

dziedzinach. Wśród naszych uczniów mamy takich, którzy po mistrzoswto sięgają już w szkole 

podstawowej. Kiedy Jakub Siemieniewicz sięga po gitarę, inni milkną. Uczeń klasy IVC  reprezentował 

już Ełk 8 kwietnia 2016r. podczas X Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego w Zambrowie. Wywalczył 

II miejsce i prezentował swoje umiejętności podczas Koncertu Finałowego w Centrum Kultury w 

Zambrowie. 12 kwietnia 2016r. uczestniczył w koncercie „Muzykobranie” w Filharmonii Podlaskiej, a 

16 kwietnia 2016r. podczas V Szkolnego Spotkania Gitarzystów wywalczył I miejsce w grupie starszej. 

Kolejny występ będzie miał miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego w Gomle 

(Homel) na Białorusi w dniach 21-24 kwietnia 2016r.  

Trzymajmy kciuki za sukces Kuby!  

 

CZY WIESZ, KIM BYŁ WŁADYSŁAW SZAFER? Z takim pytaniem uczniowie klas I – III, w okresie od 30 

marca 2016r. do 6 kwietnia 2016r., zwrócili się do mieszkańców miasta, członków swoich rodzin, 

znajomych i nieznajomych. Badania sondażowe prowadzili samodzielnie, pytali dorosłych i dzieci w 

różnych częściach miasta oraz podczas wyjazdów poza Ełk. Po zsumowaniu wyników badań uzyskano 

następujące wyniki: 

- wymienione pytanie zadano 4.189 osobom dorosłym. 2.801 osób wiedziało, kim był Władysław 

Szafer (67% badanych), zaś 1.388 nie wiedziało nic o tej postaci (33% badanych), 

- w gronie 4.213 dzieci okazało się, że 3.010 z nich wykazało się znajomością postaci (71% badanych), 

zaś 1.203 nic o nim nie wiedziało (29% badanych). 

Reasumując: wśród 8.402 osób pytanych (dorośli i dzieci) 69% podało między innymi, że Władysław 

Szafer był obrońcą przyrody, naukowcem, społecznikiem, autorem wielu publikacji, botanikiem, 

profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktorem czasopism, dyrektorem Ogrodu Botanicznego. 

Niektórzy wskazywali, że jest patronem Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku ale 31% uczestników naszej 

sondy zupełnie nie słyszała o jego osobie. Najprawdopodobniej potrzebują oni naszej edukacji w tym 

zakresie, nie tylko podczas szkolnych obchodów Dni Patrona w Zielonym Tygodniu, ale przede 

wszystkim w naszej codziennej postawie.  



Tymczasem pamiętajmy : Władysław Szafer – naukowiec, popularyzator nauki oraz wiedzy o 

przyrodzie i jej ochronie, obrońca przyrody, jej adwokat i „radykalny ekolog”. 

,,Sondaż  to badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie 

preferencji danej grupy ludności. Nie daje pełnego obrazu,a jedynie przybliżony wynik. Stanowi 

jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach.” <i>B.Merchelska</i> 

 

WIELKIE SPRZĄTANIE. W kwietniowy poranek, aż sześć klas z naszej szkoły przystąpiło do Wiosennego 

Sprzątania Warmii i Mazur. Akcja ta organizowana jest przezWojewódzki Fundusz Gospodarki 

Wodnej i Środowiska w Olsztynie. Od lat w naszym mieście koordynują ją Centrum Edukacji 

Ekologicznej we współpracy z Nadleśnictwem Ełk. Mimo tego, że dzień zapowiadał się chłodny 

uczniowie klasy IVa, IVc, Vb, Vd, VIa, i VIc zaopatrzeni w worki i rękawice wyruszyli spod szkoły w 

kierunku niebieskiego mostu, aby sprzątać teren nabrzeża Jeziora Ełckiego. Mimo, że sprzątaliśmy ten 

teren jesienią, to teraz również mieliśmy dużo różnorodnych śmieci do zbierania. Wiele butelek, 

puszek, reklamówek plastikowych i innych odpadów trafiło do worków na śmieci, które 

umieszczaliśmy wzdłuż ulicy Zamkowej. Po sprzątaniu udaliśmy się do Centrum Edukacji Ekologicznej, 

gdzie czekało na nas ognisko i kiełbaski do pieczenia. Tam cierpliwie czekaliśmy na miejsce przy 

ognisku, gdyż wiele osób przyszło do CEE jednocześnie po skończonej akcji. W trakcie pobytu na 

terenie Centrum wyjrzało słoneczko i zrobiło się troszkę cieplej. Po upieczeniu i zjedzeniu kiełbasek 

wróciliśmy zadowoleni  do szkoły z poczuciem, że dzięki nam świat jest trochę piękniejszy i lepszy. 

<i>M.Russek</i> 

 

 

EKOLOGICZNE POTYCZKI. W ramach Zielonego Tygodnia już 14 kwietnia uczniowie klas IV – VI 

uczestniczyli w Konkursie Wiedzy z Okazji Dnia Ziemi 2016 organizowanym przez Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Ełku.  Był to etap szkolny. Do ekologicznych zmagań przystąpiło 27 uczniów. Pytania 

dotyczyły zagadnień ekologicznych, w związku z czym uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania 

związane    z Czerwoną Księgą, Ligą Ochrony Przyrody, czy polskimi parkami narodowymi. Do II etapu 

– międzyszkolnego, który odbędzie się 21.04.2016 r. powinny być wybrane 3 osoby z największą  

ilością uzyskanych punktów. Dwoje uczniów: Maja Truszkowska i Błażej Marciniak z najwyższą 

punktacją bez problemów przechodzą do następnego etapu. Trzecią osobę wyłonimy po dogrywce, 

bo aż dwoje uczniów uzyskało trzeci w szkole wynik. Życzymy powodzenia. <i>M.Russek</i> 

 

LEKCJA NA ANTARKTYCE. Dzięki projektowi SCIENTIX uczniowie klasy IVa i IVc mogli uczestniczyć w 

bezpośredniej transmisji z Polską Stacją Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego w Antarktyce. 

Moderatorem spotkania była pani Agata Goździk – przedstawiciel SCIENTIX¬. To przy Jej pomocy 

wielu uczniów z Polski (w tym nasi uczniowie) w jednym czasie łączyli się z Antarktyką. Tam czekała 

na nas pani Dagmara Bożek – Andryszczak¬. W związku z różnicą czasową, musiała ona wstać o 

godzinie 5 rano, by o szóstej rano swego czasu rozmawiać z nami. Z rozmowy dowiedzieliśmy się jaka 

jest różnica między Arktyką, Antarktyką i Antarktydą. Arktyka to obszar na półkuli północnej 

rozciągający się wokół bieguna północnego, obejmujący Ocean Arktyczny wraz z wyspami oraz 

północne części Ameryki Północnej, Azji i Europy. Antarktyka leży po przeciwnej stronie globu 

ziemskiego i obejmuje Antarktydę, Ocean Południowy wraz z wyspami. Antarktyda natomiast jest 



kontynentem położonym centralnie wokół Bieguna Południowego. Wiemy także z rozmowy, iż Polska 

posiada 2 stacje polarne.  Jedna z nich, Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego, znajduje się 

w Arktyce na Spitsbergenie, a druga to Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego na 

Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce. Ta ostatnia została założona w 1977 roku. Obie stacje są stacjami 

całorocznymi.  Gdybyśmy chcieli popłynąć statkiem na Wyspę Króla Jerzego to nasza podróż trwałaby 

około 40 dni, a odległość jaką byśmy pokonywali to 14 000 km. 

Pogoda podczas transmisji była nietypowa, ponieważ padał tam deszcz co jest rzadkością w tamtym 

rejonie. Temperatura wynosiła 3°C i był słaby wiatr. Okazuje się, że największym problemem na 

Antarktyce jest właśnie wiatr. Dzień wcześniej wiał z prędkością 140 km/h i wyrządził wiele szkód w 

stacji. Pani Dagmara Bożek – Andryszczak pokazał nam również fragmenty filmu z podróży do stacji. 

Ciekawostką jest tradycja, która dotyczy przekraczania równika w podróży morskiej. Wówczas 

uczestnicy podróży mają chrzest morski, podczas którego otrzymują od Neptuna klucze do morza. 

Dowiedzieliśmy się również, że rozładunek statku trwa 2 i więcej dni. Wszystko zależy od pogody.  

Podczas transmisji zobaczyliśmy jeszcze innych pracowników stacji i pomieszczenia w jakich tam 

pracują. Mogliśmy też zadawać pytania korzystając z funkcji czatu. To była super lekcja na żywo! 

<i>M.Russek</i> 

 

SPORTOWE SUKCESY UCZNIÓW IIIb. W dniach 2-3 marca odbyły się XIII Wiosenne Zawody Pływackie 

o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka. Do zawodów zgłoszonych zostało 352 zawodników z 28 klubów. 

Ełk reprezentowany był przez zawodników z sekcji pływackiej MOS EŁK. W gronie medalistów i 

multimedalistów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły.  Dwa medale: srebrny i brązowy 

zdobyła Natalia Klemarewska z klasy IIIB i aż trzy medale: jeden srebrny i dwa brązowe zdobył Hubert 

Grzymkowski. również wychowanek klasy IIIB.  Zawodnicy płynęli w kategorii wiekowej 10 lat, na 

dystanse 50m i 100m stylem dowolnym,, klasycznym i grzbietowym. To już kolejne zawody, w 

których nasi wychowankowie odnieśli sukcesy. Liczymy na kolejne medale, trzymając kciuki na 

zawodach pływackich, jakie odbędą się od 22 do 23 kwietnia 2016 roku w pływalni CSiR w 

Augustowie. Gratulujemy! 

 

MAJSTERKOWO. W dniu 13.04 uczniowie klasy 6b wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez 

sieć sklepów ogólnobudowlanych Castorama w ramach projektu Majsterkowo. Tematem 

przewodnim było drewno. Przed zajęciami uczniowie naszej szkoły zwiedzili sklep zapoznając się z 

głównymi stoiskami. Następnie przystąpili do wykonania zadania. Na pięciu stanowiskach, 

indywidualnie każdy z naszych uczniów mając do dyspozycji narzędzia i odpowiednie materiały, 

musiał  wykonać smartfona. Trzy najlepsze prace zostały nagrodzone. Pozostali uczniowie po 

zakończonych zajęciach otrzymali dyplomy uczestnictwa w zajęciach. Zajęcia dały przykład że bawiąc 

się można rozwijać swoje horyzonty wiedzy z techniki. <i>S.Krakowiak</i> 

 

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO. W środę 06 kwietnia 2016r w hali sportowej  Gimnazjum nr 1  im. 

Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku odbyły się mini zawody lekkoatletyczne halowe  dla uczniów klas IV 

- VI. Zawody odbyły się w ramach projektu edukacyjnego „Lekkoatletyka dla Każdego” realizowanego 

w naszym mieście. Do rywalizacji przystąpiło 89 uczniów (58 chłopców i 31 dziewcząt ze  szkół 

podstawowych  nr 2,3 i 4  z Ełku. Jak zawsze oprócz nieodłącznego aspektu sportowego liczyła się też 

dobra zabawa. Młodzi lekkoatleci zmagali się z trzema konkurencjami: bieg przez płotki na dystansie 

30m, skok w dal z miejsca, oraz rzut oszczepem piankowym. Było to nowe doświadczenie dla uczniów 

z naszej szkoły, ponieważ po raz pierwszy mogli wystartować w tego typu dyscyplinach 



lekkoatletycznych. Szkołę podstawową nr 4 reprezentowało 29 uczniów z czego najlepszymi 

wynikami mogą się pochwalić: 

Gabriela Kiersztyn- I m-ce rzut oszczepem 

Roksana Zalewska- II m-ce rzut oszczepem 

Wiktoria Roszkowska- III m-ce bieg przez płotki 

Wiktoria Stankiewicz- III m-ce bieg przez płotki 

Dominika Sabasińska- III m-ce skok w dal z miejsca 

Filip Urbanowicz- II m-ce rzut oszczepem 

Stefan Cholewicki- III m-ce rzut oszczepem 

Mateusz Iwaszko- I m-ce skok w dal z miejsca, III m-ce bieg przez płotki 

Brajan Skoczek- I m-ce bieg przez płotki, III m-ce skok w dal z miejsca 

Piotr Kulik- II m-ce bieg przez płotki 

Igor Grajewski- II skok w dal z miejsca 

Na zakończenie zostały wręczone dzieciom pamiątkowe dyplomy. Wszystkim zawodnikom serdecznie 

gratulujemy. <i>Monika Nagolska</i> 

 

 

ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W MIEJSKIM I POWIATOWYM TURNIEJU BRD. 07 kwietnia 

2016 r. w budynku Gimnazjum nr 3 w Ełku odbyła się kolejna edycja Warmińsko-Mazurskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku im. prof. Wł. 

Szafera w składzie: Karolina Kuczyńska klasa 5b, Maja Truszkowska klasa 5b, Kacper Łukawski klasa 

5b, Wiktor Truchan klasa 5a pod kierownictwem i opieką nauczyciela zajęć technicznych p. Sławomira 

Krakowiaka zajęła I miejsce w eliminacjach miasto/gmina Ełk, oraz I miejsce w eliminacjach 

powiatowych. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z dziedziny przepisów ruchu drogowego dobrze 

wykonali zadanie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentowali się również w 

jeździe na rowerze podczas pokonywania sprawnościowego toru przeszkód. Wygrywając konkurs 

nasza drużyna zdobyła oprócz nagród indywidualnych, najcenniejsze trofeum jakim jest puchar 

ufundowany przez Komendanta Policji w Ełku oraz Dyrektora Gimnazjum nr 3. Dodatkowo uczennica 

z naszej drużyny Maja Truszkowska otrzymała nagrodę indywidualną od przedstawiciela Kuratorium 

Oświaty za najlepsze wyniki w teście z przepisów ruchu drogowego. Jako istotną informację należy 

podać że uczniowie naszej szkoły od 2006r. rokrocznie zdobywają pierwsze miejsce w eliminacjach 

miasto/gmina Ełk czyli już 11 raz z rzędu, a w eliminacjach powiatowych zdobywają miejsca 

punktowane na podium. W tym roku będą reprezentowali nasz powiat w konkursie wojewódzkim. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! <i>S.Krakowiak</i> 

  

POMAGAMY INNYM-SPEŁNIAMY UCZYNKI MIŁOSIERDZIA. Z woli Papieża Franciszka w obecnym roku 

obchodzimy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Ojciec Święty przypomina nam iż: "Miłosierdzie 

jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi 

oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze". Wszak Miłosierdzie to droga, która łączy 

człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem. 

W bulli ogłaszającej Nadzywczajny Jubileusz Miłosierdzia czytamy: "Jest moim gorącym życzeniem, 

aby chrześcijanie zastanowili się podczas Jubileuszu nad uczynkami miłosierdzia względem ciała i 

względem duszy. Będzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu 

dramatu ubóstwa". 



Głos papieża Franciszka poprzez nauczycieli i katechetów dotarł do uczniów naszej szkoły. Swoją 

wrażliwość i chęć pomocy potrzebującym nasi uczniowie wyrazili w pracach plastycznych. Ilustrując 

uczynki miłosierdzia wobec ciała i duszy w barwny i ciekawy sposób  przekazali jak być miłosiernym 

wśród najbliższych. 

Wiele prac naszych uczniów zostało przekazanych organizatorom Miejskiego Konkursu Plastycznego 

"Pomagam innym – spełniam uczynki miłosierdzia" do Przedszkola Katolickiego     "U Lolka im. Jana 

Pawła II"  w Ełku.  3 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Cieszymy się, 

iż w gronie najwrażliwszych dzieci o miłosiernym sercu znaleźli się uczniowie naszej szkoły: 

kategoria klas I: 

II miejsce: Lena Mirwa 

wyróżnienie: Amelia Buksa (opiekunem była siostra Ernesta ) 

kategoria klas II: 

I miejsce: Kacper Kruszewski 

III miejsce: Julia Sanczenko  (opiekunem była p.Anna Borkowska-Miszkiel) 

kategoria klas IV-VI: 

II miejsce: Julia Emilia Sarnacka (opiekunem był p. Albert Andrukiewicz). 

Serdecznie gratulujemy laureatom!<i> s. Ernesta, Anna Borkowska-Miszkiel  </i> 

 

 

MAJ 2016 

 

NITKĄ MALOWANE. Styropianowa kulka, kolorowy kordonek, pasek papieru w kratkę, szpilki, to 

podstawowe akcesoria do cudownej przygody z haftem Temari.  

Przez dwa dni gościliśmy w naszej szkole dwie panie instruktorki z Fabryki Nici „Ariadna” z Łodzi, 

które przyjechały do nas na zaproszenie działającego przy naszej szkole Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społecznych „Skrzydła”  na bezpłatne warsztaty. Pierwszego dnia, w godzinach popołudniowych, 

tajniki niezwykłego haftu zgłębiało 18 pań nauczycielek z naszego miasta, a drugiego dnia, w 

godzinach przedpołudniowych, 12 dziewcząt z klas czwartych naszej szkoły.  Haft Temari wykonuje 

się na kuli, a gotowa praca przypomina bombkę. Wszystkich urzekły barwne, różnorodne i precyzyjne 

wzory przywiezionych przez panie instruktorki modeli.  Haft jest czasochłonny, ale uczy cierpliwości, 

koncentracji, precyzji. Rozwija wyobraźnię i  wrażliwość na kolory. Samo haftowanie jest przyjemną 

zabawą, a przy okazji  doskonałym pomysłem na ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu, także 

podczas nadchodzących wakacji! <i>J.Pabich</i> 

A oto opinia uczennicy klasy czwartej, która uczestniczyła w warsztatach: 

„24 maja w naszej szkole gościliśmy dwie panie, które przyjechały do nas z Łodzi, z fabryki nici. 

Przedsięwzięcie to było dedykowane dla uczennic klas czwartych. Podzieliliśmy się na dwie grupy. 

Panie pokazały nam jak ozdobić małą, styropianową piłeczkę. Każda z grup miała do wykonania inny 

wzór. Panie wyjaśniły nam jak mamy to zrobić i szybko zabrałyśmy się do pracy. Było przy tym dużo 

śmiechu i bardzo dobrej zabawy. Myślę, że warto jest brać udział w takich przedsięwzięciach, bo jest 

to nowe doznanie. Nawet jeżeli coś się nie uda, to przecież uczymy się na błędach. Myślę, że to był 



dobrze spędzony czas i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mogła przeżyć coś takiego.” Monika 

Podurgiel (kl.IVc) 

 

SIENKIEWICZOWSKI  BARWNY  POCHÓD. Punktualnie o godzinie dwunastej – w samo południe – pod 

pomnikiem Michała Kajki spotkaliśmy się z uczniami innych ełckich szkół. Świętowaliśmy Rok 

Sienkiewicza. W barwnym pochodzie,  z logo szkoły oraz z transparentem,  przeszliśmy ulicami 

miasta. Zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach by wysłuchać czytanych fragmentów książek H. 

Sienkiewicza, , obejrzeć inscenizację utworów  czy  wysłuchać piosenek   z adaptacji filmowych dzieł 

autora.   My wystąpiliśmy z inscenizacją pt. „ Piękność bez dobroci jest jak kwiat bez woni”,  na 

podstawie „Bajki” Henryka Sienkiewicza.  Barwne stroje, znakomicie dobrane rekwizyty oraz 

wspaniała gra naszych aktorów zachwyciły zebraną publiczność: mieszkańców miasta oraz innych 

uczestników pochodu.  Inicjatorem działań była Biblioteka Pedagogiczna w Ełku. <i>A.Wojsław</i>         

 

SPOTKANIE Z GRZEGORZEM KASDEPKE. 24 maja w Miejskiej Bibliotece w Ełku odbyło się kolejne 

spotkanie z pisarzem dla dzieci panem Grzegorzem Kasdepke. Sale wypełniły dzieci z ełckich szkół -

SP3 SP5 ,SP2 i SP4.Uczniowie młodszych klas mieli okazję przed spotkaniem zakupić książki znanego 

twórcy. Pan Grzegorz pojawił się na sali punktualnie i od razu  uporządkował swój występ. Widać było 

, że nie pierwszy raz ma do czynienia z młodszą widownią. Okazał się energiczną osobą z dużym 

poczuciem humoru, a jednocześnie ujmującym sposobem bycia. Część pierwsza spotkania składała 

się z opowieści o pisaniu. Jak do tego doszło, dlaczego pisanie stało się pomysłem na życie. Pan 

Grzegorz często nawiązywał do swojego syna Kacpra, który jak się okazało jest bohaterem jego 

książek. Głównymi postaciami zostały także dzieci znajomych pisarza. W chwili obecnej to już 

zupełnie  dorosłe osoby. Dalszą część spotkania wypełniły pytania dzieci. A one pytały o wszystko i 

wiele razy o to samo. Pan Kasdepke odpowiadał cierpliwie i bardzo dokładnie. Ciekawym momentem 

była wzmianka o weekendach w domu państwa Kasdepke -bez prądu. Znaczyło to tyle, że w piątek 

wieczorem włączało się prąd i......cała rodzina żyła przy świecach. Grała w gry planszowe, czytała 

książki , był czas na rozmowy. Dla zgromadzonych uczniów było to wielkim zaskoczeniem. Któreś 

dziecko zapaliło się nawet do pomysłu, ale po chwili stwierdziło, że tata musi przecież obejrzeć mecz. 

Pisarz dołożył jeszcze ciekawostkę, że nie ma w domu telewizora. Stoi w piwnicy i czeka tylko 

na......mistrzowskie pojedynki piłkarskie. Czas nieubłaganie mijał i już na koniec dzieci miały okazję 

otrzymać autografy. Ustawiły się z książkami w  długi, zakręcony ogonek i każdy cierpliwie czekał, by 

dostać dedykację. Na zakończenie pisarz wyraził wielkie zadowolenie z kolejnego, głośnego, ale 

sympatycznego spotkania w Ełku. <i>E.Sadowska</i> 

RODZINNIE W KLASIE Ie. 25 maja 2016 r. uczniowie klasy I „e”  postanowili uczcić wyjątkową 

uroczystością  dzień Mamy i Taty. Celem tego spotkania było kształcenie  szacunku dla rodziców, 

rozwijanie miłości, uczynności i życzliwości. W swojej  udekorowanej sali, dzieci wraz ze swoją 

wychowawczynią przygotowały program słowno- muzyczny „Moja mama, mój tata”. 

Mali artyści  recytowali swoim rodzicom wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli również tańce.  W trakcie 

uroczystości rodzice przy słodkim poczęstunku, mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach 

artystycznych. Milusińscy z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem 

odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. W pewnym momencie w oczach niektórych 



rodziców pojawiła się niejedna łza. Po części oficjalnej dzieci obdarowały swoich ukochanych 

rodziców upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Atmosfera tego spotkania była magiczna. 

Dzieci naprawdę poczuły się prawdziwymi gospodarzami tej wyjątkowej   i wspaniałej uroczystości. 

Poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić swoim kochanym rodzicom swoją miłość  i  

wdzięczność za matczyną  i ojcowską dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak 

wspaniale wybacza.   

Było to wyjątkowe i wspaniałe popołudnie, które zostanie zapamiętane  na długo. <i>U.Gąsowska</i> 

 

LETNIE WĘDRÓWKI. W dniu 25.05.2016 r. uczniowie klasy 2 d i 2 g wybrali się na wycieczkę do 

Sypitek. Rano zebraliśmy się w szkole i wyruszyliśmy spacerkiem do kolejki wąskotorowej. Po 

przybyciu pan maszynista pokazał nam wagoniki, opisał zasady działania kolejki, a następnie zajęliśmy 

miejsca. Jakże piękne widoki czekały na nas za oknem…Podziwialiśmy leśne zwierzęta: sarny, zające, 

oraz zwierzęta gospodarskie pasące się na łąkach. Widzieliśmy nawet norę lisa oraz pasiekę uli. 

Dookoła nas rozciągały się piękne krajobrazy pełne zielonej roślinności i kolorowych kwiatów 

łąkowych. Po przybyciu rozłożyliśmy kocyki na trawie i zaczęliśmy biwakowanie. Najbardziej 

smakowały nam kiełbaski pieczone na ognisku, wspólne zabawy piłką i w badmintona. Mieliśmy także 

okazję skorzystać z pobliskiego placu zabaw na którym były karuzele, huśtawki, piaskownica, siatka 

do gry w siatkówkę. Po wspólnej zabawie zmęczeni, ale usatysfakcjonowani wróciliśmy z powrotem 

do szkoły. Serdecznie dziękujemy p. Małgorzacie Giedo, mamie Kamili z klasy 2d za zorganizowanie 

wycieczki. <i>K.Szmigiel</i> 

 

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO. 24 maja na stadionie miejskim w Ełku odbyło się 

podsumowanie sportowego roku szkolnego 2015/2016. Rywalizacja wszystkich ełckich szkół 

podstawowych odbywała się w ramach Szkolnego Związku Sportowego zgodnie z harmonogramem 

rozgrywek województwa warmińsko- mazurskiego. Zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 4 im. 

Władysława Szafera w Ełku brali udział w punktowanych rozgrywkach w dyscyplinach: piłka siatkowa, 

piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, biegi przełajowe, trójbój i czwórbój lekkoatletyczny. Wszystkie 

szkoły i ich zawodnicy walczyli o miano najbardziej usportowionej szkoły podstawowej w mieście.  

Podczas podsumowania rozegrano pokazowe mecze piłki nożnej, mini siatkówki oraz mini 

koszykówki. Największe emocje wzbudziła sztafeta biegowa na dystansie 6x200m, która jest zawsze 

najbardziej widowiskową  i wyczekiwaną atrakcją tego dnia. Wszystkim sportowym rozgrywkom 

przyglądali się dyrektorzy szkół, włodarze miasta, zaproszeni goście oraz kibice.  

Nasza szkoła z łączną ilością 290 punktów zajęła III miejsce w generalnej punktacji wśród wszystkich 

szkół  i tym samym znalazła się w czołówce najlepszych młodych sportowców w naszym mieście. 

Wszystkim zawodnikom, trenerom i opiekunom dziękujemy i serdecznie gratulujemy osiągniętego 

sukcesu. <i>M.Nagolska</i> 

 

FINAŁ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO "4" SIATKARSKICH DZIEWCZĄT. W 

poniedziałek 23 maja  w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Dobrym Mieście. odbyły się 



zawody finałowe województwa warmińsko - mazurskiego w mini piłce siatkowej “4” dziewcząt szkół 

podstawowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego.  

W rozgrywkach wzięło udział 5 zespołów. W turnieju uczestniczyły szkoły : SP4 Giżycko, SP2 Górowo 

Iławeckie, SP4 Ełk, SMS Ostróda i gospodarz SP1 Dobre Miasto.  zawodach spotkania odbywały się 

systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów. Znakomicie spisały się zawodniczki naszej 

szkoły, które zajęły 2 miejsce w województwie. Warto dodać, że dziewczyny reprezentujące SP4 były 

o rok młodsze od pozostałych zawodniczek! Do naszej szkoły trafiła również nagroda indywidualna, 

gdyż najlepszą przyjmującą zawodów została Nikola Mościcka! Gratulujemy! 

Skład SP4 Ełk : Ekstowicz Matylda, Kurzyk Maja, Mościcka Nikola, Szczotko Gabriela, Przekop 

Michalina, Szymańska Weronika, Bukowska Ewa, Cwalina Natalia, Pawłowicz Marlena, Szulc Julia.  

Opiekun: Paweł Konopka 

 

SUKCES DWÓCH ZESPOŁÓW EŁCKICH. W poniedziałek (23 maja ) w hali SP 7 w Bartoszycach odbył się 

Finał Mistrzostw Województwa W- M Szkolnego Związku Sportowego w mini siatkówce „4” 

chłopców. Do decydującej rozgrywki zakwalifikowało się sześć zespołów, które w wyniku losowania 

podzielono na dwie grupy. Po dwa zespoły awansowały do półfinałów, gdzie rywalizowano już 

pucharowo. Ostatecznie w ścisłym finale uczniowie SP 19 Elbląg pokonali rywali z SP 6 Ełk 2:0. 

Natomiast w meczu o III miejsce drużyna SP 4 Ełk zwyciężyła SP Lechowo 2:1.  

Kolejność końcowa:  

1. SP 19 Elbląg  

2. SP Sportowa 6 Ełk  

3. SP 4 Ełk  

4. SP Lechowo  

5. SP 19 Olsztyn  

6. SP 7 Bartoszyce 

Skład naszej drużyny: Drewniak Damian, Fedeczko Tomasz, Markowski Wiktor, Prawdzik Kacper, 

Rakus Mateusz, Sawicki Mateusz, Skindzier Szymon, Szymański Piotr, Redlin Rafał, Wiechec Thomas, 

Bagiński Bartosz- opiekun Marian Malewski.  

 

OLECKO NESTLE CUP 2016. 15.05.2016 na stadionie miejskim w Olecku uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w Trójboju Lekkoatletycznym Nestle Cup 2016 dla dzieci szkół podstawowych. Był to finał 

regionalny realizowany w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Lekkoatletyka dla 

każdego". Ze zwględu na to, że zawody były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski w 

Toruniu, poziom był bardzo wysoki. Rywalizacja zgromadziła ponad 450 zawodniczek i zawodników 

(w zawodach wzięły udział dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich koledzy i koleżanki 

z Olsztyna, Augustowa, Białegostoku oraz Olecka ). 

Nasi zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: bieg na dystansie 60m i 300m i rzut piłeczką 

palantową. Młodym lekkoatletom nie udało się zdobyć minimum do udziału w mistrzostwach, ale 

mimo to, entuzjazm dzieci wynikający z możliwości zaprezentowania swoich umiejętności sprawił, że 



zabawa była przednia, a uśmiechnięte twarze małych gwiazd królowej sportu mówiły same za siebie.  

Naszą szkołę reprezentowali: Monika Dołęgiewicz, Aneta Spryszak, Zuzanna Grajewska, Zuzanna 

Stachurzewska,Igor Bartoszewicz oraz Jakub Dzierżanowski. Dziękujemy rodzicom za trzymanie 

kciuków i kibicowanie, a zawodnikom serdecznie gratulujemy. <i>M.Nagolska</i> 

 

W  OGRODACH PROFESORA SZAFERA. W okresie od 21 marca 2016 roku do 6 maja 2016 roku 

uczniowie i wychowawcy klas 0 – III oraz pracownicy szkolnej biblioteki podjęli się realizacji projektu 

czytelniczego ,,W ogrodach profesora Szafera” o charakterze edukacyjno – wychowawczym. Twórcze 

metody pracy oraz metoda projektów sprzyjały realizacji zaproponowanych działań. Zostały one 

dopasowane do potrzeb, możliwości uczniów, planów zajęć, założeń programowych oraz 

zainteresowań dzieci. Uczniowie mieli okazję zdobywać, gromadzić i opracowywać materiały, 

rozwijać kompetencje i zainteresowania czytelnicze, wykorzystywać zasoby szkolnej biblioteki.  

Na początku przeprowadzono badanie sondażowe. Z pytaniem ,,Czy wiesz, kim był Władysław 

Szafer?” dzieci zwróciły się do mieszkańców miasta, członków swoich rodzin, znajomych i 

nieznajomych. Wynik był zadowalający, ponieważ aż 69% pytanych znało naszego patrona, zaś 31% 

nie słyszało o nim. Kolejnym etapem była realizacja wybranych tematów przez poszczególne klasy. 

Brzmiały one: 

1. Władysław Szafer – patron mojej szkoły (kl.0a,b,1a,c,d.e,f,g,2a,d,3a,b) 

2. Parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody (kl.1g,3a,b,c,d) 

3. Wyjątkowe ogrody kwiatowe (kl.2g) 

4. Bajki o charakterze terapeutycznym (kl.0a,b, 1a,c,d,e,f,g,2b,e,3a) 

5. Wpływ kwiatów na zdrowie i samopoczucie (2d,e,f) 

6. Kwiaty na różne okazje - tradycje dawania kwiatów (kl.1c,f,g) 

7. Kwiatowe savoir – vivre (kl.1a,c,d,e,f,g,2b,d,e,3a,c) 

8. Kwiatowe ciekawostki (kl.2a,g,3a,b) 

9. Zastosowanie kwiatów (kl.2f,g,3a,b,c) 

10. Motyw kwiatów w strojach ludowych (kl.2b) 

11. Kwiaty w malarstwie (kl.1a,c,d,f,g,2b,d,e,f,3a,b) 

12. Rośliny aromatyczne i przyprawowe (kl.2g) 

13. Kwiaty w muzyce (kl.1c,f,2f,3a,c) 

14. Praca z tekstem np. legendy ,,Kwiat paproci”, książki Antoine de Saint-Exupery ,,Mały Książę”, 

baśni ,,Kwiat małej Idy” H. Ch. Andersena…(kl.0a,b,1e,3a) 

15. Kwiatowe origami (kl.0a,b,1g,2f,3b,c) 

16. Praca ze Słownikiem Ortograficznym – Wyszukiwanie i zapis wyrazów – kwiatów 

(kl.2a,b,d,e,f) 

17. Wizyta w bibliotece szkolnej – oglądanie wystawy książek związanych z kwiatami, prezentacji 

filmów edukacyjnych (kl.3a,c) 

18. Konkurs czytelniczy (kl.1a,c,f,g,2b,e,3a,b,c) 

19. Zioła, zielniki (kl.3b) 

20. Fauna i flora. Florystyka (kl.3a,c) 

21. Budowa, rozmnażanie i hodowla kwiatów (kl.2a,b,d,e,f,g,3a,b,c) 

22. Kwiaty pór roku (kl.1a,g) 



23. Rośliny wiatropylne i owadopylne (kl.2b,g) 

24. Sadzenie kwiatów na terenie szkoły (kl.2d) 

Podsumowaniem działań były wystawy prac, konkurs czytelniczy klas I – III, prezentacja plakatów, 

kserokopie tekstów i ilustracji z książek, pamiątkowe zdjęcia.  

Uczniowie przygotowali piękne kompozycje kwiatowe, ,,ortograficzne bukiety” – napisy nazw 

kwiatów, wielobarwny i różnorodny w kształty kwiatowy kobierzec oraz plakaty prezentujące parki 

narodowe, których współtwórcą był Władysław Szafer. W ramach ,,poczty kwiatowej” najmłodsi 

uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom szkoły symboliczny kwiatek – podziękowanie za 

obecność i współpracę. Podczas konkursu czytelniczego reprezentanci klas czytali wylosowany 

fragment baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Kwiaty małej Idy”. I miejsce przyznano Jakubowi 

Łukawskiemu z kl.1b, II miejsce Hannie Markowskiej z kl. 1f, III miejsce Jakubowi Wilczewskiemu z kl. 

3b. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a wyróżnieni nagrody książkowe. Założenia projektu 

zostały osiągnięte.  <i>Bożena Merchelska 

</i> 

PODWÓJNE ZWYCIĘSTWO CZWARTAKÓW. 23 maja 2016 r. przedstawiciele ełckich szkół 

podstawowych wzięli udział w Międzyszkolnych Konkursach  „Łamigłówki bez klasówki”, które odbyły 

się w SP 9 w Ełku. Od lat są one adresowane do uczniów klas czwartych. Naszą szkołę w konkursie 

polonistycznym reprezentowali: Monika Podurgiel i Maksym Białozierski z kl. 4c, a w konkursie 

matematycznym: Jakub Dzierżanowski i Patryk Kostyk z kl. 4a.  Ekipa polonistyczna wykazała się 

znajomością pojęć z zakresu teorii literatury i gramatyki zarówno przy rozwiązywaniu krzyżówki, jak i 

przy odgadywaniu rebusów i wyjaśnianiu haseł. Bez problemu wskazała środki poetyckie, analizowała 

budowę zdania pojedynczego i wypisywała związki wyrazowe. Umiejętnie dobrała synonimy, 

antonimy  i wyrazy pokrewne. Z łatwością poradziła sobie z zadaniem  z zakresu poprawnej 

polszczyzny i  z dyktandem z luką. Z większością zadań Maks i Monika  poradzili sobie wspaniale, o 

czym może też świadczyć zdobyte przez nich I miejsce. Równie fantastycznie spisała się drużyna 

matematyczna. Już podczas gry rozpoczynającej konkurs,  ,,Jeden, dwa, bum ..."  (bum, gdy liczba 

dzieli się przez 3 lub zawiera cyfrę 3), nasza drużyna zdobyła pierwsze punkty i przewagę nad 

pozostałymi drużynami z ełckich szkół podstawowych. Tę przewagę chłopcy jeszcze powiększyli w 

kolejnych konkurencjach: (nie)proste pytania, szyfrowanka, (nie)proste działania, tajemnice 

kwadratu, (nie)proste zadania, (nie)prosta oś liczbowa, zajmując ostatecznie I miejsce w konkursie. 

Konkurencja nie miała szans, chłopcy utrzymali do końca przewagę punktową, poprawnie i 

błyskawicznie rozwiązali prawie wszystkie zadania. Cieszymy się z sukcesu obu naszych drużyn i 

gratulujemy laureatom. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

PRZEGLĄD CHÓRÓW ŚPIEWAJĄCEJ POLSKI. 23 maja w Centrum Wystawienniczo-Konferencynym 

Archidiecezji Białostockiej odbył się przegląd chórów regionu Białystok. Z naszej szkoły wystąpiły dwa 

chóry: "Fantazja" pod dyrekcją pana Tomasza Sulmy, który otrzymał "Brązowe pasmo" i chór 

"Nolinki", debiutujący w "Śpiewającej Polsce" pod dyrekcją pani Anny Borkowskiej-Miszkiel, który 

zdobył "Srebrne pasmo".  

Każdy z chórów musiał wykonać obowiązkowy utwór "Ping pong" w różnych wersjach w zależności od 

kategorii wiekowej. Dodatkowo min. 2 utwory jeden z ruchem, drugi a capella. 



Chór "Fantazja" wykonał dwa utwory: "Hej, bystra woda" H. Cybuli oraz "Gaudeamus hodie" R. Butza. 

Chór "Nolinki" zaśpiewał : "Wiosnę" R. A. Skawińskiego, "Roześmianą piosenkę" A. Bernat oraz 

"Polskie kwiaty" S. Magdaleny. <i>A.Borkowska -Miszkiel</i> 

 

POLSKO-LITEWSKIE SPOTKANIE. 17 i 18 maja ełcka "Czwórka" gościła grupę dzieci i nauczycieli z 

zaprzyjaźnionej szkoły w Kownie. Nasze partnerskie relacje zaczęliśmy w 2012 roku realizując 

wspólny projekt „Baśnie, bajeczki z babcinej książeczki”. Każdego roku stwarzamy okazję do 

wspólnych działań realizowanych w Ełku lub Kownie. Tym razem, dzięki olbrzymiej pomocy rodziców 

naszych uczniów, to my byliśmy gospodarzami wizyty. 

Po przyjeździe nasi uczniowie oprowadzili swoich litewskich kolegów po szkole i zaprezentowali w 

wybranych dziedzinach sztuki. Po anglojęzycznym spacerze, podczas którego nasi uczniowie 

opowiedzieli o szkole, nadszedł czas na popisy: występy chóru pod kierunkiem p. Tomasza Sulimy, 

solistek ćwiczących śpiew pod okiem p. Sylwii Błyszczek, uczniów szkoły muzycznej. Szczególnie 

ciepło przyjęto najmłodszych- tańczące dzieci z grupy przedszkolnej przygotowane przez p. Izabellę 

Dąbrowską.  

Popołudnie polsko-litewska grupa uczniów spędziła w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, gdzie p. 

Małgorzata Russek i p. Regina Merchelska poprowadziły zajęcia „Tajemnicza woda". Uczestnicy 

warsztatów omówili zagadnienie zasobów wodnych, krążenia wody w przyrodzie a także jej 

właściwości. Po warsztatach zwiedzili ogród CEE.  

Dzień zakończyliśmy grillem przygotowanym w „Plenerze”. Pani dyrektor Wanda Wojnowska razem z 

p. Sławomirem Krakowiakiem oraz szefową kuchni serwowali kiełbaski i szaszłyki, które zostały 

wcześniej przygotowane przez panie kucharki i uczennice z klasy 4d. Stąd nasi goście udali się na 

nocleg do swoich polskich kolegów. Z informacji uzyskanych następnego dnia od rodziców 

dowiedzieliśmy się, że doskonale bawili się doskonaląc przy okazji w praktyce język angielski.  

Drugiego dnia wizyty uczniowie podzieleni zostali na 3 polsko-litewskie grupy i uczestniczyli w lekcji 

języka angielskiego (p. Sylwia Błyszczek), zajęć komputerowych (p. Wanda Wojnowska) i techniki 

(p.Sławomir Krakowiak). Podczas zajęć angielskiego dzieci zadawały sobie pytania na swój temat i 

odpowiadały na nie. Odpowiedzi zapisały na posterach i narysowały do tego rysunek osoby z którą 

rozmawiały.  

Lekcja miała na celu lepsze wzajemne poznanie. Świetnie bawiła się grupa na zajęciach 

komputerowych poświęconych pierwszym krokom w programowaniu w Scratch. Wszystkim udało się 

stworzyć pierwsze skrypty gry zręcznościowej i okazało się, że język komputera jest uniwersalny. 

Zajęcia techniczne poświęcono zdrowemu żywieniu. Dzieci przygotowały drugie śniadanie. W 

stołówce zostały ładnie nakryte stoły, a następnie uczniowie wszystkim uczestnikom wizyty 

zaserwowali kanapki Eko. 

Spełniając życzenie naszych gości przeszliśmy z s. Ernestą po śladach Jana Pawła II jakie pozostawił w 

naszym mieście. Spotkanie ze świętym rozpoczęliśmy przy pomniku na placu, gdzie przed niemal 20 

laty odprawił mszę święta. Odwiedziliśmy też ełcką katedrę. Poprowadzeni przez s. Blankę Szymańską 

- dyrektor Centrum Oświatowo Dydaktycznego przeszliśmy do budynku kurii-by uczestniczyć w 

dalszej części spotkania na temat szlaków papieskich i pobytu Papieża w tym miejscu.  



Ostatnim elementem wizyty był warsztat plastyczny przeprowadzony przez p. Annę Sołtys. 

Uczestnicy warsztatu po odbytym treningu wyobrażeniowym pracowali w technice malarskiej. 

Pracowali w parach na pasach papieru pokazując na nich swoje wrażenia i emocje dotyczące 

dwudniowej wizyty. Na koniec wszystkie pasy zostały połączone w jeden wspólny obraz. O swoich 

przeżyciach i doświadczeniach z wizyty nasi partnerzy opowiedzieli podczas wywiadu prowadzonego 

przez szkolnych redaktorów pracujących pod opieką p. Beaty Dzierżanowskiej. 

Przez te dwa dni zdążyliśmy się poznać, porozumieć i zawiązać małe przyjaźnie o czym świadczą 

ciepłe pożegnalne uściski. Wszyscy oceniamy wizytę, jako dobrze spędzony czas. 

 

PAINTBALL’OWY PRZYWILEJ. W dniu 21maja 24 uczniów i rodzicami z wychowawcą z klasy 4d  p. 

Sławomirem Krakowiakiem uczestniczyło w Paintballu.  Zabawa ta została wybrana przez dzieci jako 

przywilej z programu pozytywnych wzmocnień po zdobyciu określonej liczby punktów „Brawo”.  

Impreza rozpoczęła się przed południem. Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły, odpowiednio 

wyposażeni w sprzęt i amunicję, przydzielono im zadania taktyczne odnośnie gry. I rozpoczęło się, 

mieszane zespoły nacierały na siebie wśród świstających kulek z farbą. Dziewczynki i chłopcy sprytnie 

kryli się między specjalnie do tego stworzonymi tarczami i przeszkodami wykonując przydzielone im 

zadania. Kulki z farbą rozpryskiwały się wszędzie rykoszety świstały nad głowami. Gry kończyły się 

remisem lub zwycięstwem na przemian to drużyny zielonych to drużyny żółtych. Po dwóch godzinach 

farbowej strzelaniny wszyscy zeszli z placu boju bardzo zadowoleni. Emocji, wrażeń, uśmiechów i 

radości było moc. Humory dopisywały dzieciom i rodzicom. Impreza zakończyła się wspólnym 

ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, apetyty dopisywały po tak wyczerpującej zabawie. Już dziś wszyscy 

uczestnicy zapowiedzieli powtórkę po wakacjach. <i>S.Krakowiak</i> 

 

GARŚĆ  SUKCESÓW W SP7. 20 maja 2016 w  Szkole  Podstawowej  nr  7  w Ełku odbyła się cykliczna 

impreza międzyszkolna pod hasłem  „Święto Nauki”. Tradycyjnie odbyły się miejskie konkursy, w 

których uczestniczyli uczniowie wszystkich ełckich szkół: recytatorski – oddziały przedszkolne, 

ortograficzne – klas I - III i klas IV -VI oraz matematyczne – klas III i  V. Każda ełcka szkoła wystawiła 

swoje reprezentacje. Honorowy patronat nad imprezą objął  tradycyjnie Prezydent Miasta Ełku pan 

Tomasz Andrukiewicz. Naszą szkołę reprezentowało dziewięcioro uczniów. Najlepiej wypadli nasi 

wychowankowie w dziedzinie ortografii. Dyktando „Psotny wietrzyk”   okazało się szczęśliwe dla 

uczennicy z kl. 3 c  Michaliny Tyszkiewicz, która zajęła I miejsce w konkursie ortograficznym I-III „Mały 

Mistrz Ortografii”. Starszaki pisały tekst pt. „Nad brzegiem jeziora Ełk” i dowiodły, że żyją z ortografią 

za pan brat. Mistrzem Ortografii 2016 została Maja Truszkowska z kl. 5b,a trzecie miejsce zajął Jakub 

Dzierżanowski z kl.4a. W konkursie matematycznym klas I-III „Mały Cybermatematyk” Aleksandra 

Izbicka z kl. 3d zajęła III miejsce. W konkursie recytatorskim oddziałów przedszkolnych „W mojej 

rodzinie” zwyciężyła Agata Pietruszyńska z 0b. Wszystkim laureatom gratulujemy. Jesteśmy z Was 

dumni! <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

„SOLILANDIA” I UCZNIOWIE KLASY  III D. „Znamy już wyniki IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Czytelniczego '2016!”  Taki komunikat ukazał się na stronie konkursowej. Wraz z naszą 



wychowawczynią p. E. Sadowską z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ogłoszenie wyników.  I są!!! 

Trudno było uwierzyć, że to właśnie my znaleźliśmy się w gronie siedmiu wyróżnionych zespołów w 

Polsce. Nasz filmik został dostrzeżony i wyróżniony przez konkursowe jury. Byliśmy bardzo dumni , bo 

to nasz pierwszy występ w finale konkursu. A było to tak. 

    W lutym 2016r.rozpoczęliśmy czytanie kolejnej części „Solilandii”i postanowiliśmy przygotować 

inscenizację konkursową w kategorii „3”. Napisaliśmy  wraz z naszą panią scenariusz. Nie mógł być 

obszerny, ponieważ scenka mogła trwać maksymalnie 6 minut. Teraz nastał czas na gromadzenie 

rekwizytów, strojów, elementów dekoracji. Tym razem poprosiliśmy  mamę Sary Szulc, by 

namalowała nam pałac  królowej Ba-Zal. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Był , jak 

prawdziwy. Drzewo z kryształami wykonaliśmy własnymi siłami na lekcji plastyki. Brakowało nam 

tylko łodzi! Ale od czego wyobraźnia! Królowa ze swoimi ukrytymi  pasażerami płynęła po niebieskim 

...obrusie rozesłanym na podłodze. W kwietniu nagraliśmy naszą propozycję. Pani Alicja Wojsław w 

szkolnej bibliotece zamieniła się w operatora filmowego i nagrała scenkę teatralną. Później dzięki 

pomocy p. B. Dzierżanowskiej, która zmontowała ostateczna wersję, filmik został wysłany na konkurs. 

W inscenizacji Lena Buko wcieliła się w Królową Ba-Zal, Gabrysia Darmofał wdzięcznie odegrała 

Alusię, a Maciek Ślużyński był dzielnym  skrzatem. Za kulisami  pięknie śpiewały o podpłomykowych 

kwiatach-Sara Szulc, Kasjana Korczyńska, Lena Filiks i Wiktoria Kosakowska . 

    I jak tu nie wierzyć w zapewnienie, że książka -to przyjaciel prawdziwy! <i>E. Sadowska</i> 

 

AROMATYCZNE LEKCJE W ZIOŁOWEJ SZKOLE. Na początku tygodnia ucz. klasy I b opuścili mury naszej 

szkoły i wraz ze swoją wychowawczynią wyjechali  na dwudniowe zajęcia w Podlaskim Ziołowym 

Ogrodzie Botanicznym. Dzieci były oczarowane tym miejscem. Piękne, drewniane chaty tworzą 

niezwykłą, baśniową atmosferę. W wolierach można podziwiać wspaniałe okazy bażantów , kurek 

ozdobnych, a nawet pawie! Główną część Ziołowego Zakątka stanowi jednak ogromny ogród, w 

którym dzieci nauczyły się rozpoznawać wybrane gatunki roślin leczniczych, aromatycznych, a także 

trujących. Brały też udział w warsztatach ziołowych, na których samodzielnie, według wybranej 

receptury sporządziły przyprawy do potraw, a  także, kierując się własnymi upodobaniami, 

przygotowały mieszankę zapachową. Wielka przyjemnością był warsztat cukierniczy z pieczeniem 

ciastek z mąki żołędziowej. Niezwykłych emocji dostarczyło też wspólne spożywanie wyjątkowo 

smacznych posiłków, a także zasypianie w gronie kolegów przy wieczornym koncercie rechoczących 

żab. Na pamiątkę dzieci kupiły sobie aromatyczne herbaty i bogatsze o nowe doświadczenia i 

umiejętności wróciły w stęsknione ramiona swoich rodziców. <i>J.Pabich</i> 

 

NIETYPOWY AUTOBUS I GRA TERENOWA. Które żarówki są najbardziej energooszczędne? Co 

wydziela najmniej zanieczyszczeń podczas palenia w piecu – brykiet, pellety czy węgiel? Na te i inne 

pytania mogliśmy uzyskać odpowiedź  w Autobusie Energetycznym, który przybył do Ełku 17-18 maja 

i stacjonował na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Klasa 4a wraz wychowawczynią panią Russek 

miała okazję zwiedzić to mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałające  zmianom 

klimatu. W autobusie mogliśmy obejrzeć makiety, zdjęcia, modele i różne filmiki związane z ekologią. 

Eksperci, którzy poruszają się tym autobusem po Polsce, oprowadzili nas  po tym centrum i 

opowiadali nam, jak korzystać z energooszczędnych rozwiązań w naszych szkołach, w domach…  Była 



to ciekawa lekcja przyrody. To nie był koniec niespodzianek tego dnia. Tuż po wizycie w Autobusie 

Energetycznym wzięliśmy udział w przyrodniczej grze terenowej „Tajemniczy ogród” w CEE.  

Dostaliśmy mapy, na których były zaznaczone literki i stacje edukacyjne. Przy pomocy map i 

wskazówek ,które się na nich znajdowały, mieliśmy odkryć hasła z przyrodniczych zagadek. 

Finałowym zadaniem było odgadnięcie, jaka roślina okrywa CEE. Gra terenowa przypadła nam do 

gustu, miło spędziliśmy czas, bawiliśmy się i uczyliśmy. Chętnie byśmy to powtórzyli.  <i>Jakub 

Dzierżanowski  kl  4a</i> 

 

ZDOLNIACHA 2016. Już po raz piąty dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w konkursie 

Przedszkolne Talenty ,,Zdolniacha 2016'', zorganizowany przez   Miejskie Przedszkole ,,Mali 

Odkrywcy'' w Ełku.  Adresatami konkursu były uzdolnione dzieci w  zakresie  sportu, tańca, 

akrobatyki, teatru, śpiewu.  Konkurs przebiegał dwuetapowo. Eliminacje odbyły się 9 i 10 maja 2016 

r. Z naszej szkoły przystąpiły dwie grupy p. Izy Dąbrowskiej i p. Teresy Fiedorczyk.  Obie panie 

postawiły  na talenty taneczne i śpiewacze. Spośród 40 talentów wyłoniono 14. W tym roku szczęście 

dopisało ,,Tańczącej  czwóreczce”, która pod kierunkiem p. Teresy Fiedorczyk. zatańczyła podczas 

finałowego występu   14 maja 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury: ,,Polkę z petardami'' do muzyki J. 

Straussa i ,,Annen Polkę''.  

Dla ełckiej publiczności zatańczyli: Oliwia Butkiewicz, Marta Klimaszewska, Agata Pietruszyńska, 

Oliwia Sakowska, Klaudia Jankowska, Roksana Olszewska, Hanna Jaroszewska, Dominik Budnik, 

Tobiasz Górski, Antoni Dąbrowski  

 Występy małych artystów gromko oklaskiwali rodzice oraz zaproszeni goście. Na zakończenie artyści 

otrzymali od organizatorów konkursu puchary i  upominki, które wręczył pan Stanisław Zalewski  

Naczelnik Wydziału Edukacji. 

 Gratulujemy wszystkim ZDOLNIACHOM, które zaangażowały się w artystyczne przedsięwzięcie. 

<i>T.Fiedorczyk</i> 

 

17 maja we wtorek klasa II g razem ze swoją wychowawczynią udała się na lekcję gotowania do 

Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja. Już wcześniej zaplanowaliśmy wspólnie z panią Anna Czyż 

nauczycielką technologii żywności i żywienia, że zajmiemy się robieniem muffinek. Każdy z nas dostał 

zielony fartuch i prawdziwą czapkę kucharską. Klasa została podzielona na 3 grupy. Wspólnie ze 

starszymi uczniami przygotowywaliśmy ciasto i polewę. Robiliśmy trzy rodzaje muffinek: z białą 

polewą, z truskawkami, z kakao, truskawkami i serkiem mascarpone. 

Każdy z nas mógł osobiście mieszać, ucierać, kroić. Pomagali nam nasi starsi koledzy i koleżanki, 

którzy tam się uczą. 

W trakcie pieczenia babeczek mogliśmy zwiedzić szkołę: byliśmy w pracowni cukierniczej, 

garmażeryjnej, w kuchni właściwej i sali restauracyjnej. 

Najciekawsze było dekorowanie babeczek: pani Ania dała nam specjalną szprycę, gdzie znajdowała 

się m.in.polewa z bitej śmietany i mogliśmy sami udekorować babeczkę. Na wierzchu była truskawka. 



Muffinki bardzo nam smakowały i mogliśmy zabrać trochę ze sobą, żeby poczęstować naszych 

bliskich. 

Na koniec naszej pracy trzeba było sprzatnąć swoje stanowiska. Wszytkie dzieci myły naczynia, blaty, 

wycierały talerze po tej ciekawej lekcji. Okazało się, że nasi chłopcy super sobie radzili ze zmywaniem 

naczyń :) Wszystkim bardzo się podobały te zajęcia i nie możemy się doczekać następnego 

gotowania. <i>A. Borkowska-Miszkiel</i> 

 

PODRÓŻOWANIE Z PASJĄ. 16 maja „aleMĄDRALE” z ełckich szkół podstawowych spotkały się z p. 

Ireneuszem Dzienisiewiczem na warsztacie podróżniczym. Pan Dzienisiewicz znany jest ze swojej pasji 

podróżowania. Od 10 lat organizuje i odbywa samodzielne podróże po świecie. Najchętniej wyjeżdża 

do krajów azjatyckich i to one właśnie były tematem prezentacji. Kolejne slajdy przedstawiały piękno 

przyrody (krajobrazy, rośliny, zwierzęta żyjące m.in. na obszarze Tajlandii, Malezji, Birmy, Laosu, 

Kambodży, Indii), zabytki, ludzi i ich życie. Znalazło się miejsce na ciekawostki dotyczące 

specyficznych miejsc lub transportu do nich. Nie zabrakło refleksji na temat lokalnej kuchni. 

Prezentacja była tak przygotowana, że zestawienie warunków naturalnych i życia na wsi z 

rozmachem życia w wielkich i ultranowoczesnych miastach zrobiło wrażenie na wszystkich 

uczestnikach spotkania. Spotkanie okazało się bardzo interesujące dla wszystkich o czym świadczą 

np. liczne pytania zadawane podróżnikowi przez „aleMĄDRALE”. Pan Ireneusz Dzienisiewicz 

zakończył spotkanie przesłaniem: znajomość języka angielskiego to dobry początek dla przyszłych 

podróży, później już tylko wyznaczanie celów i realizacja marzeń. Dziękujemy za spotkanie! 

 

SPOTKANIE Z „BAZYLISZKIEM”. W ramach obchodów Dni Europy nasza klasa VI b brała udział w 

projekcie czytelniczym. 11.05.2016 r. zaprezentowaliśmy dzieciom z klasy 0 A i 0 B inscenizację bajki 

europejskiej. Przedstawialiśmy „Bazyliszka” wg  Wandy Chotomskiej.  W pięknych strojach i w 

licznych scenach zbiorowych ukazywaliśmy historię Magdy i życia mieszkańców dawnej Warszawy. 

Staraliśmy się zaciekawić widownię dynamiczną akcją, ekspresją oraz ciekawymi rekwizytami. 

Zostaliśmy nagrodzeni wielkimi brawami za udany występ i dostarczenie wielu pozytywnych wrażeń. 

Pani dyrektor Barbara Dziuba podziękowała nam za zaangażowanie i pomysłowość w doborze 

strojów. Występ był dla nas dużą przyjemnością i radosnym przeżyciem wynikającym z możliwości 

zaprezentowania się najmłodszej publiczności i bycia docenionym. <i>Natalia Polakowska kl. VI B  

</i> 

 

A JA CZYTAM „KWIATY MAŁEJ IDY”.  Konkurs pięknego czytania zorganizowano w ramach realizacji 

projektu czytelniczego „W ogrodach Władysława Szafera”. Do konkursu zgłoszono 18 uczniów 

najlepiej czytających w klasach  pierwszych, drugich i trzecich. Celem konkursu było doskonalenie 

umiejętności pięknego czytania, uwrażliwienie na piękno słowa oraz popularyzowanie biblioteki i 

czytelnictwa. Dzieci czytały fragmenty baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Kwiaty małej Idy”. Przed 

konkursem nastąpiło losowanie numeru czytanego fragmentu, który wskazywał kolejność 

publicznego wystąpienia. Ocenie poddano płynność, poprawność, wyrazistość oraz ogólne wrażenie 

artystyczne.  Komisja w składzie Pani Dyrektor Barbara Dziuba  i  Pani Monika Wajda  po uważnym 



wysłuchaniu uczestników wyłoniła  uczniów, którzy oczarowali emocjonalnym podejściem do baśni 

oraz wdzięczną interpretacją. I miejsce przyznano Jakubowi  Łukawskiemu z   kl.1b, II miejsce – 

Hannie Markowskiej  1 f, III miejsce – Jakubowi  Wilczewskiemu  kl. 3 b. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

dyplomy a najlepsi – nagrody książkowe. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, 

nauczycieli oraz rodziców. Nauczyciele przygotowywali uczniów do konkursu. W wielu klasach 

przeprowadzono eliminacje wyłaniające uczniów – reprezentantów klas. Gratulujemy uczestnikom! 

W następnym roku znów się zobaczymy. <i>A.Wojsław</i> 

 

BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM. 12 maja w Elblągu odbył się wojewódzki finał Warmińsko-

Mazurskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestniczyła w nim pod opieką p. 

Sławomira Krakowiaka drużyna z naszej szkoły w składzie: Karolina Kuczyńska kl. 5b, Maja 

Truszkowska kl. 5b, Kacper Łukawski kl. 5b, Wiktor Truchan kl. 5a. Rywalizacja między przybyłymi na 

finał drużynami była bardzo zaciekła. W czterech konkurencjach: test z przepisów ruchu drogowego, 

tor sprawnościowy na rowerze, miasteczko ruchu drogowego, pierwsza pomoc przedmedyczna 

uczniowie z naszej drużyny wykazali największy kunszt wiedzy i sprawności. W końcowym efekcie o 

miejscu na lisie finalistów decydowała różnica jednego lub dwóch punktów. Nasza drużyna dzielnie 

rywalizowała z innymi i w końcowym efekcie zajęła 16 miejsce wśród wszystkich szkół w 

województwie. Gratulujemy!<i>S.Krakowiak</i>  

 

SCRATCH DAY - PODAJ DALEJ. 13 maja w naszej szkole miały miejsce wydarzenia promujące 

kodowanie w programie Scratch. To wizualny język programowania zaprojektowany przez profesora 

uniwersytetu Massachusetts Institute of Technology. Dzięki intuicyjnemu, obrazkowemu interfejsowi 

Scratch jest idealny dla dzieci i osób rozpoczynających przygodę z kodowaniem. Jako uczestnicy 

programu  Mistrzowie Kodowania przystąpiliśmy do  ogólnopolskiej akcji „Podaj Dalej”. Jej celem jest 

zachęcenie osób znających Scratch’a do podzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi. W tym dniu 

w rolach nauczycieli wystąpili uczniowie klas IV-VI. Podczas rannych zajęć  uczniowie klas IV-VI 

kierowali pracami uczniów klas III ucząc ich tworzenia prostych skryptów. Zajęcia popołudniowe 

odbyły się z udziałem dorosłych. Tym razem byli oni uczniami swoich dzieci bądź nawet wnuków, 

którzy wprowadzali ich w tajniki programowania. Pod okiem uczniów  powstały programy  

pozwalające na korzystanie z przybornika, grę na elektronicznym pianinie czy w labirynt. Mnóstwo 

radości sprawiła zabawa z kotem goniącym za myszką także zaprojektowana samodzielnie przez 

mamy.  Jak się szybko okazało, programowanie nie jest trudne a uczniowie mogą być skutecznymi i 

cierpliwymi nauczycielami.  

 

ŚWIATOWE SPOTKANIE SZKÓŁ Z MOCĄ. W 2015 roku 193 światowych przywódców opracowało 17 

globalnych celów, które powinny zostać osiągnięte do 2030 roku. Należą do nich między innymi 

wyeliminowanie skrajnego ubóstwa, zwalczanie nierówności i niesprawiedliwości oraz regulowanie 

zmian klimatycznych.  

W dniach 3-7 maja odbyła się Global Goals Conference w Berlinie. Konferencja poświęcona była 

przyszłości edukacji oraz jej wpływu na przyszłe zmiany. Celem było również zwrócenie uwagi na 



nowe formy nauczania, uczenia się oraz współpraca szeroko pojęta.  Uczestnikami spotkania były 

osoby związane z edukacją i pochodzące z całego świata, min. Niemiec, Belgii, Indii, Nigerii, Senegalu, 

Johannesburga,  Wielkiej Brytanii i wielu innych. Wśród nich nauczyciele z naszej szkoły i trzech 

innych polskich Szkół z Mocą.   

W ciągu tych kilku dni mieliśmy okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez ministrów edukacji, 

naukowców, praktyków, nauczycieli oraz uczniów. Następnie braliśmy udział w warsztatach 

poświęconych innowacyjnym metodom nauczania i uwzględniania w nich celów globalnych, ponadto 

wymianie dobrych praktyk oraz koncepcji pracy.   

Udział w tej konferencji był dla nas wyróżnieniem. Wróciliśmy pełni pozytywnej energii, z głową 

pełną pomysłów i zmotywowani do dalszej pracy. <i>M.Górska</i> 

 

JEŚLI NIE CHCESZ „DOSTAĆ PO NOSIE” W NOWEJ WSI EŁCKIEJ, NIE WRZUCAJ OGÓRKÓW DO 

TOALETY! 

Na tę i inne kwestie na temat ekologii znaleźliśmy odpowiedź podczas wycieczki do Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji, która odbyła się 12 maja 2016 roku z udziałem między innymi klas 6a i 6d. 

Celem wizyty w oczyszczalni ścieków było poznanie od środka zasad i efektów jej funkcjonowania.  

Szkołę opuściliśmy o godzinie 8:00 i podmiejskim autobusem dotarliśmy do malowniczo położonej 

Nowej Wsi Ełckiej. W oczyszczalni ścieków powitał nas pan kierownik. Zaprosił nas do sali 

konferencyjnej, w której wyjaśnił uczniom proces uzdatniania wody, która z naszych domostw i 

okolicznych przedsiębiorstw trafia przez sita i filtry do rzeki Ełk. Następnie obejrzeliśmy film, dzięki 

któremu zapoznaliśmy się z ewolucją oczyszczania ścieków w Ełku na przestrzeni ostatnich 

dziesięcioleci. Dowiedzieliśmy się, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom mamy w jeziorach, rzekach i 

kranach czystą wodę. Po filmie otrzymaliśmy drobne upominki w postaci piłki PWiK i długopisu.  

Z sali konferencyjnej ruszyliśmy w teren. Wtedy właśnie „dostaliśmy po nosie”. Uderzył nas ostry, 

nieprzyjemny zapach odpadów, które trafiły do kanalizacji z ełckich domów. Pan kierownik wyjaśnił 

nam, że nieprzyjemny zapach pochodzi między innymi od wrzucanych do toalet niemal 

niebiodegradowalnych chusteczek przeznaczonych do pielęgnacji niemowląt. Ponadto pokazał 

uczniom sposoby radzenia sobie przedsiębiorstwa z „trudnym odpadem” w postaci patyczków do 

uszu, które nazbyt często trafiają nie do kosza na śmieci suche, lecz do toalety. Widok jedzenia (np. 

ogórka) wrzucanego przez ełczan do kanalizacji przypomniał nam, że mamy jeszcze wiele do 

zrobienia, by promować dualną segregację śmieci w naszym środowisku. 

Na koniec pobytu w oczyszczalni ścieków zaproszono nas do dyspozytorni. Tam poczuliśmy się jak 

załoga statku kosmicznego. A to za sprawą skomputeryzowanej aparatury sterującej urządzeniami 

oczyszczającymi ścieki.  

Po pouczającym spotkaniu w oczyszczalni nadszedł czas powrotu do szkoły. Dziś i w przyszłości 

będziemy czujniejsi i postaramy się działać pozytywnie dla Ełku, by był jeszcze bardziej ekologiczny 

dla nas i następnych pokoleń. <i>Tomek Wiecheć, Maciej Drażba, Marcel Szematowicz, Marcin Czyż –

kl. 6d</i> 



 

LITERACKA EUROPA. 11 maja w naszej szkole odbył się finał projektu czytelniczego „W kręgu 

dziecięcej literatury europejskiej”.  

Głównym celem projektu było nie tylko propagowanie europejskich autorów literatury dziecięcej, ale 

również rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych wśród uczniów naszej szkoły oraz 

doskonalenie twórczej pracy w zespole.  Projekt skierowany był głównie do uczniów klas 4 i 6 

stanowił nie lada wyzwanie, gdyż uczniowie pracowali metodą projektu. To trudna acz dająca wiele 

swobody wykonawczej metoda. Uczniowie uczą się podejmowania decyzji, współpracy, delegowania 

zadań i odpowiedzialności za innych członków teamu oraz efekt końcowy. Uczestnicy projektu sami 

dokonywali wyboru zadania oraz byli decyzyjni w każdej fazie projektu: od planowania po realizację i 

prezentację .   

Do wyboru były następujące tematy: 

1. Wykonanie plakatu związanego z treścią projektu  

2. Zorganizowanie konkurs pięknego czytania w języku polskim  

3. Zorganizowanie konkurs pięknego czytania w języku angielskim 

4. Zaprojektowanie i wykonanie okładki do książek autorów naszej biblioteki szkolnej 

5. Przeprowadzenie badań sondażowych na temat, kto jest najpopularniejszym autorem europejskiej 

literatury dziecięcej i młodzieżowej 

6. Zorganizowanie sportowej olimpiady Harrego Pottera 

7. Inscenizacja wybranej bajki 

8. Wykonanie krzyżówki dotyczącej tematu projektu 

9. Wykonanie quizu związanego z tematem projektu 

10. Tworzenie Księgi Cytatów 

W okresie od 18 kwietnia do 10 maja grupy spotykały się w wolnym czasie mając do swojej dyspozycji 

imponujące zasoby szkolnej biblioteki oraz wsparcie wychowawców i innych pracowników szkoły.   

Dzięki zaangażowaniu uczestników projektu finał 11 maja zaskoczył wiele osób będących tego dnia w 

naszej szkole. Mogli oni podziwiać między innymi okładki książek zaprojektowane przez klasy 4a, 4 b i 

6a eksponowane na wystawie obok prezentacji wyników sondaży na najpopularniejszego autora 

literatury dziecięcej wykonanych przez klasy 6. Na wystawie można było przeczytać interesujące 

księgi cytatów, które były efektem pracy klasy 4c, 6c i 6d. Ciekawym źródłem informacji były plakaty 

związane z tematem projektu wykonane przez uczestników wydarzenia.  

W ciągu całego dnia na korytarzach oglądaliśmy inscenizacje zainspirowane literaturą dziecięca. I tak 

klasa 4c wystawiła swoją interpretację „Kopciuszka” , 4b „Czerwonego Kapturka” a klasa 6b budziła 

zachwyt klas zerowych swoją wersją Bazyliszka.  W trakcie trwania zajęć lekcyjnych zaskoczenie 

budzili uczniowie przychodzący na lekcje i prezentujący własnoręcznie wykonane krzyżówki i quizy. 

Na koniec dnia na korytarzach naszej szkoły słychać było okrzyki dopingu oraz radości. Był to efekt 

kibicowania klasom podczas Olimpiad Harrego Pottera. Klasy 4b, 4c i 6d popisywały się swoimi 

zdolnościami organizacyjnymi podejmując się trudnego połączenia literatury ze sportem. Uczestnicy 

olimpiad oraz zaproszeni goście gratulowali organizatorom tak jak i ja gratuluję wszystkim 

uczestnikom naszego wspólnego przedsięwzięcia. Well done!  <i>K. Kuprel </i> 

 



 

„aleMądrale” RAZEM I ODWAŻNIE. 10 maja 2016 roku odbyły się zajęcia warsztatowe 

przeprowadzone na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. W 

warsztatach brali udział uczniowie siedmiu szkół podstawowych na terenie Ełku - uczestnicy 

programu "aleMądrale". 

W pierwszej części warsztatów brali udział wszyscy uczestnicy. Celem tej części było: przywitanie się, 

poznanie swoich imion, zainteresowań, współpraca, szukanie cech wspólnych grupy. Ta część zajęć 

odbywała się na świeżym powietrzu, w promieniach słońca, co dodatkowo wprowadziło uczestników 

w miłą atmosferę.  

Następnie uczestnicy zostali podzieleni losowo na 3 grupy. Grupy prowadziły w tym samym czasie: 

p.Teresa Garlicka, p. Joanna Kierwiak-Staszek i p. Katarzyna Słowik. Celem zajęć w salach była przede 

wszystkim integracja uczestników poprzez: 

- lepsze poznanie uczestników 

- kształtowanie umiejętności współpracy 

- podniesienie poczucia bezpieczeństwa w grupie 

- budowanie więzi w grupie, 

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

- naukę autoprezentacji zarówno swojego zespołu jak i indywidualnej 

- podnoszenie poczucia własnej wartości uczestników. 

Uczniowie m.in. tworzyli pajęczą sieć z nici, byli poddawani testowi zaufania do grupy, opisywali 

mocne strony swoich kolegów. Zajęciom towarzyszył śmiech i zaangażowanie. Z każdym kolejnym 

zadaniem uczestnicy byli bardziej otwarci, odważni, nawiązywali bliższe relacje z uczniami innych 

szkół. Dziękujemy za integrację grupy! <i>W.Michalewicz</i> 

 

SPOTKANIE DZIECI WOJNY. 9 maja 2016r. w ECK odbyły się uroczystości związane z 71 rocznicą 

zakończenia II Wojny Światowej. Już od trzech lat wykonawcy naszej szkoły uczestniczą w tym 

wydarzeniu. Chór "Nolinki" i "Fantazja" zaśpiewały 7 utworów: Rotę, Bo Ełk to miasto, Wiosnę, 

Roześmianą piosenkę, Polskie kwiaty, Gdzie strumyk płynie z wolna, Gdyby wyschły wszystkie źródła. 

Uczennice pani Sylwi Błyszczek-Wasilewskiej wykonały: Love your self, Glitter ball, Rether Be. 

Publiczność nagrodziła nas gromkimi brawami. 

Na koniec występu najmłodsi chórzyści wręczyli laurki gospodarzom uroczystości. 

Panie: Teresa Ostrowska i Maria Daniłkiewicz serdecznie dziękowały za dzisiejszy występ dla naszej 

szkoły, która jak co roku chętnie przychodzi na uroczystości upamiętniające tamte trudne chwile. 

<i>A,Borkowska-Miszkiel</i> 

 

My dzieci z ełckiej "Czwórki" życzymy wszystkim Członkom Stowarzyszenia "Dzieci Wojny" wielu 

pogodnych i szczęśliwych lat. Dzięki Wam dzisiaj jesteśmy bezpieczni i radośni w wolnej Ojczyźnie. 

 



NOLINKI KONCERTUJĄ W FILHARMONII W OLSZTYNIE. Chór "Nolinki" z SP4 w Ełku od lutego 

uczestniczy w programie Akademii Śpiewającej Polski NFM we Wrocławiu. Mali chórzyści zostali 

zaproszeni do występu w Filharmonii Olsztyńskiej 1 maja razem z dyrygentką p.Anną Borkowską-

Miszkiel i p. Tomaszem Sulimą (akompaniament). Budynek filharmonii w Olsztynie wywarł ogromne 

wrażenie. Jest bardzo nowoczesny. Sala koncertowa jest ogromna, ma mnóstwo miejsc siedzących i 

piękny sufit. Wcześniej dzieci zostały zaproszone do garderoby. Tam trzykrotny sygnał był znakiem 

dla nas, że zaraz wychodzimy  na koncert. Na scenę weszliśmy zapowiedziani przez panią dyrektor 

Narodowego Forum Muzyki - Agnieszkę Franków-Żelazny. Zaśpiewaliśmy pięć utworów: Bo Ełk to 

miasto, Gdyby wyschły wszystkie źródła, Wiosna, Rozśpiewana piosenka i Gdzie strumyk płynie z 

wolna. Brawom nie było końca a p. Anna Borkowska-Miszkiel Ania dostała różę w podziękowaniu za 

przygotowanie do koncertu. 

Po naszym występie na scenę wyszedł Polski Narodowy Chór Młodzieżowy NFM. Najpierw chórem 

dyrygował Marcin Wawruk, później Roger Treece, który na zaproszenie przyjechał z Los Angeles. 

Nieocenioną pomocą wykazali się rodzice, którzy często wspierają naszych chórzystów i tego dnia 

bardzo nam pomagali. Dziękujemy! <i>(A,Borkowska-Miszkiel)</i> 

 

KOLEJNY ROK Z HIACYNTĄ! W tym roku szkolnym odbyła się trzecia edycja Szkolnej Ligi Ortograficznej 

„Czwóreczkowa ortografiada”. W szranki stanęli zgłoszeni przez polonistów reprezentanci klas IV – VI, 

którzy zmierzyli się z poprawną ortografią. Od października do maja 2016 r. reprezentanci kl. IV – VI 

spotykali się i brali udział w potyczkach ortograficznych. Podczas pisania dyktand mogli wykazać się 

wiedzą z zakresu ortografii i umiejętnością stosowania jej w praktyce, a jednocześnie przekonać się, 

kto potrafi zachować największą czujność ortograficzną. Bohaterką wszystkich dyktand była Hiacynta, 

która przyjaźniła się z Wilhelmikiem i Grzmotkiem. Kolejne odcinki  dyktand opowiadały o wycieczce 

w Bory Tucholskie, o przedświątecznym chaosie, o hulankach i hołubcach karnawałowych, o 

bliźniaczkach i niby-potworze, o przygodach Hiacynty podczas wakacyjnych wojaży. Summa 

summarum, to nie były łatwe dyktanda, ale dzięki nim mogliśmy przekonać się, że w naszej szkole są 

uczniowie, którzy  żyją z ortografią za pan brat. Konkurs zorganizowała i teksty dyktand układała pani 

Beata Dzierżanowska.  

Na starcie każdemu uczestnikowi przyznawało się 200 punktów. Za każdy błąd (ortograficzny, 

literowy i interpunkcyjny) od tej liczby odejmowało się uczniowi od 1 do 3 punktów. Punkty zdobyte 

przez uczniów po każdym spotkaniu ligowym były łączone. O zwycięstwie w konkursie zadecydowała 

punktacja łączna zdobyta za poszczególne dyktanda. W każdym miesiącu uczniom, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów na danym poziomie edukacyjnym, przyznawany był tytuł : „Lider 

miesiąca”. Oto liderzy poszczególnych miesięcy:  

- październik: Jakub Dzierżanowski 4a, Maja Truszkowska 5b, Błażej Marciniak 6c 

- grudzień: Jakub Dzierżanowski 4a, Maja Truszkowska 5b, Aniela Darmofał 6d 

- luty: Jakub Dzierżanowski 4a, Maja Truszkowska 5b, Błażej Marciniak 6c,  

- marzec: Jakub Dzierżanowski 4a, Patryk Kostyk 4a, Maja Truszkowska 5b, Błażej Marciniak 6c 

- maj: Jakub Dzierżanowski 4a, Maja Truszkowska 5b, Błażej Marciniak 6c. 

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:  

I miejsce –Jakub Dzierżanowski kl. 4a, II miejsce –Maja Truszkowska kl. 5b, III miejsce – Błażej 

Marciniak kl. 6c.  



Osoby, które zajęły pierwsze dwa miejsca, będą reprezentować naszą szkołę w miejskim konkursie 

„Mistrz Ortografii 2016”. Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów na kolejnych szczeblach 

konkursów ortograficznych. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

 

CZERWIEC 2016 

 

BEZPIECZNA SZKOŁA-DZIEŃ PUSTEJ KLASY. 17 czerwca odbył się w naszej szkole dzień 

„Bezpiecznej szkoły” – Pustej klasy. Hasło tego dnia brzmiało ”Pamiętaj! Razem bezpiecznie i 

wesoło!” .  Tego dnia nasza kampania połączona była z dniem „Pustej klasy”. Oprócz zabaw  w 

szkole każda klasa razem z wychowawcą spędzała czas poza terenem szkoły. Odbyły się spacery, 

wyjścia na lody, zabawy w Parku linowym, w Centrum Edukacji Ekologicznej, W Parku Naukowo-

Technologicznym.  Nikt nie siedział w ławce szkolnej z zeszytem.   

Każda klasa przyniosła ze sobą jedną literę z hasła , którą powiesiła w odpowiednim miejscu na sali 

gimnastycznej. Litery wykonane były różnymi technikami, dzięki czemu hasło było kolorowe i 

przyciągało uwagę. Celem zaplanowanych na ten dzień działań było budowanie wśród uczniów 

klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę, ćwiczenie umiejętności przyjaznego 

współdziałania z innymi. Uczniowie integrowali się w zespołach klasowych uczestnicząc w 

przygotowanych dla nich grach i zabawach. Każda klasa przeszła przez 8 stanowisk. Na każdym z 

nich czekali na nich nauczyciele z zabawą lub grą. Uczniowie kl. I-III  bawili się z chustą Klanzy, 

robili siad grupowy oraz rakietę, układali opowiadanie z użyciem kart kreatywnych.  Nie zabrakło 

zabaw z piłką- „Piłka parzy”, „Piłka w górę” oraz „Zbijaka. Uczniowie doskonale radzili sobie z 

zabawą „Co to za przedmiot?”, podczas której musieli opisać wygląd, przeznaczenie przedmiotów 

będących w sali. Klasy odgadywały opisywane rzeczy. Dzieciom przypadła do gustu zabawa „Po 

omacku”. Uczniowie w parach przechodzili przez tor przeszkód, utrudnieniem było to, że jedna 

osoba z pary miała zasłonięte oczy.  

Uczniowie klas starszych grali w gry stolikowe, bawili się w „Zbijaka”, przekazywali sobie pałeczki 

stopami tak, by nikt w klasie jej nie upuścił. Ćwiczyli komunikację niewerbalną w zabawach 

„Porozumienie bez słowa” i „Karty na czole”. Zadaniem klas było ustawienie się według miesiąca 

urodzenia, rozmiaru buta – uczniowie nie mogli używać słów ani wydawać odgłosów. W drugiej 

zabawie ustawiali się według ważności kart,  które wylosowali. Podpowiedzią były tylko reakcje 

innych osób z klasy na kartę, którą miało się na czole. Nie było to łatwe zadanie.   

 O godzinie 11. Miała miejsce próbna ewakuacja szkoły. Atrakcją dla uczniów były wozy strażackie, 

które mogli dokładnie obejrzeć, zobaczyć  ich wyposażenie. Nie brakowało chętnych do siedzenia 

w wozach, przymierzania kasku. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali sprzęt do udzielania 

pierwszej pomocy medycznej.  

Tego dnia widać było współpracę uczniów w dążeniu do celu. Towarzyszył im śmiech i zadowolenie. 

 



„LUBIĘ CIĘ, SZKOŁO!”. 7.06.2016r. uczniowie klasy 5B wraz z wychowawczynią zorganizowali turniej 

klasowy "Lubię cię, szkoło" na wzór teleturnieju "Kocham cię, Polsko". Odbył się on z okazji "Dnia 

Pustej Klasy". 

W pierwotnej wersji miał przebiegać na dworze, lecz niestety pogoda pokrzyżowała nasze plany. Nie 

przeszkodziło nam to jednak i rywalizowaliśmy wśród drzew w sali przyrodniczej. O 8:00 spotkaliśmy 

się, przestawiliśmy ławki i przygotowaliśmy potrzebne materiały. Szykowaliśmy je już od miesiąca, 

przeprowadzając sondaże, wymyślając teksty i pytania. Zaczęliśmy od podzielenia się na dwie drużyny 

i wyznaczenia kapitanów. Pierwszą konkurencją była "Plotka", w której próbowaliśmy zapamiętać 

krótkie teksty związane ze szkołą. Następna była "Polszczyzna", czyli układanie z kartonowych liter 

wyrazów. Mieliśmy zasłonięte oczy, co przysporzyło nam wiele problemów. W kolejnej części 

spotkania zmierzyliśmy się z pytaniem "Ile procent uczniów uważa, że…?". Ta konkurencja okazała się 

dość łatwa, podobnie jak "Zgaduj-zgadula", która była następnym wyzwaniem. Po zdaniach lub 

wyrazach mieliśmy rozpoznać nauczycieli naszej szkoły. "Zakazane słowa" to zadanie, w którym 

zakazane było użycie słów "tak" i "nie". Unikaliśmy ich jak ognia, ale żadnemu zespołowi nie udało się 

to w stu procentach. Ostatnim przygotowanym starciem było zaśpiewanie wyznaczonej liczby 

wersów piosenki. Bardzo entuzjastycznie do tego podeszliśmy. Okazało się, że bardzo dobrze znamy 

teksty współczesnych wykonawców.  Zostało nam jeszcze trochę czasu, więc Pani Beata 

przeprowadziła jeszcze dwie konkurencje. W pierwszej mieliśmy okazję zaprezentować znajomość 

pracowników szkoły, a w drugiej znajomość wierszy i ich autorów. 

Turniej zakończył się niewielką przewagą punktową jednej z drużyn. Wszyscy dobrze się bawiliśmy. 

Na zakończenie zrobiliśmy wspólne zdjęcie i z uśmiechami poszliśmy na zajęcia przygotowane w 

ramach kampanii „Bezpieczna szkoła”.<i> Karolina Kuczyńska, kl. 5b</i> 

 

WYCIECZKA DO BIAŁOWIEŻY. W dniu 31 maja klasa 4c i klasa 4b, pojechały razem do Białowieży. Gdy 

dojechaliśmy na miejsce naszym pierwszym punktem wycieczki było muzeum Białowieskiego Parku 

Narodowego. Zanim udaliśmy się do głównego budynku obejrzeliśmy od środka pień starego drzewa 

znajdujący się na dziedzińcu. Przed wejściem do muzeum przywitały nas dwie głowy żubrów. 

Wewnątrz podzieliliśmy się na zespoły. Moja grupa weszła  przez ,,Tajemnicze drzwi”, gdzie 

oglądaliśmy ciekawe wystawy multimedialne. Zdobyliśmy tam dużo wiedzy na temat puszczy i jej 

mieszkańców. Później pojechaliśmy do rezerwatu i widzieliśmy tam: żubronie, żubry, wilki, łosie, 

sarny, dziki, rysie i dużo innych zwierząt występujących na tym terenie. Potem mieliśmy chwilkę 

czasu na odpoczynek i kupienie pamiątek. Następnie poszliśmy do lasu, gdzie nasza pani przewodnik 

mogła pokazać nam niektóre występujące w naturze okazy roślin i zwierząt. W drodze powrotnej 

śpiewaliśmy piosenki. Do domu dotarliśmy późnym wieczorem. Pomimo zmęczenia wszyscy byli 

bardzo zadowoleni. <i>Dominika Sabasińska</i> 

 

MISTRZOWIE ARTYSTYCZNEGO GOTOWANIA.  Nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w 

Ełku zaprosili uczniów szkół podstawowych z powiatu ełckiego do wzięcia udziału w konkursie 

kulinarno – fotograficznym pod nazwą „Wiosna na talerzu”. Zadanie polegało na przygotowaniu z 

naturalnych produktów zdrowego II śniadania i udokumentowanie działania w postaci zdjęć, które 

później należało wykorzystać w prezentacji multimedialnej. W konkursie wystartowali uczniowie 



klasy I b naszej szkoły, którzy wraz ze swoją wychowawczynią – p. Joanną Pabich, przygotowali 

„Śniadanie na trawie”. Złożyły się na nie ciastka z mąki żołędziowej oraz deser jogurtowo-owocowy 

ułożony warstwowo w wysokich szklankach. Jury oceniało również aranżację stołu. Dzieci z klasy I b 

swoje potrawy przygotowywały w ogrodzie, dlatego zamiast ustawiania tradycyjnego stołu gotowe 

dania rozstawiły na białym obrusie rozłożonym na zielonej trawie wśród kwiatów. Konkursową 

prezentację pomogła zrobić pani Kamila -mama jednego z uczniów. W miniony czwartek, w siedzibie 

organizatora, stawili się wszyscy finaliści tego konkursu. Wspólnie, wraz z członkami jury, obejrzano 

wszystkie finałowe prezentacje – można więc było zobaczyć zadania konkursowe konkurencji!  

Komisja doceniła oryginalność przygotowanych potraw, jak również niezwykłą aranżację stołu i 

przyznała drużynie z naszej szkoły I miejsce! Oprócz dyplomu dzieci otrzymały w prezencie 

sokowirówkę i pełną torbę gadżetów. Serdecznie gratulujemy naszym maluchom i ich 

wychowawczyni! <i>Joanna Pabich</i> 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2016. Świetlica szkolna zorganizowała z  udziałem przedstawicieli służb: policji 

i opieki zdrowotnej zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje” . W zajęciach uczestniczyło 70 dzieci z 

klas I-III. Celem zajęć  było przygotowanie do podejmowania bezpiecznych zachowań w czasie 

letniego wypoczynku oraz kształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem  w 

górach, w lesie, w mieście, na wsi , nad wodą. Podczas spotkania przypomniano jak bezpiecznie 

poruszać się  po drogach i szlakach górskich, właściwie zachowywać się w środkach komunikacji 

publicznej, przestrzegać  regulaminu na placach zabaw i obiektach sportowych , zasada 

bezpieczeństwa nad wodą ( pływania w wyznaczonych miejscach, na strzeżonych kąpieliskach) itp. 

Przypomniano zasady powiadamiania odpowiednich służb w razie wypadku  oraz numery alarmowe: 

z telefonu komórkowego 112, Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż  Pożarna  998, WOPR 601 

100 100, GOPR 985 lub 601 100 300.  Na zakończenie spotkania wspólnie utworzyliśmy „Kodek 

postępowania  w czasie wakacji” . <i>Ewa Kowara</i> 

 

MAJSTERKOWO. W dniu 14.06 uczniowie klasy 5b wzięli udział w zajęciach organizowanych przez sieć 

sklepów ogólnobudowlanych Castorama w ramach projektu Majsterkowo. Tematem przewodnim 

było drewno. Jednak przed wykonaniem zadania, a było nim pudełko na płyty CD uczniowie naszej 

szkoły przenieśli się w świat prądu elektrycznego. Pracownik Castoramy zapoznał dziewczynki i 

chłopców z podstawową budową obwodów elektrycznych, ze sposobami łączenia przewodów przy 

użyciu kostek, złączek oraz pokazał jak łączyć przewody za pomocą lutowania. Piątoklasiści następnie 

mogli spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Zadania wykonywali z pełnym zaangażowaniem i jak na 

ich wiek i możliwości wykonali je bardzo dobrze. Następnie przystąpiono do wykonania zadania 

podstawowego czyli pudełka na płyty CD. Na pięciu stanowiskach mając do dyspozycji narzędzia i 

odpowiedni materiał dziewczynki i chłopcy musieli zmontować drewniane pudełko. W pierwszej 

kolejności w ruch poszły młotki i gwoździe. Następnie materiały do ozdoby: farby, kolorowe taśmy, 

okleiny. Wszyscy zadanie wykonali wzorowo. Po zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali 

dyplomy oraz drobne upominki od organizatorów. Zajęcia dały przykład że bawiąc się można rozwijać 

swoje horyzonty wiedzy z techniki. <i>S.Krakowiak</i>   

 



KAJAKIEM NA SPOTKANIE Z PRZYGODĄ.  Niedziela przywitała wszystkich słonecznym porankiem, co 

było bardzo obiecującym początkiem dnia pełnego wrażeń.  Wszystkie one były udziałem uczniów 

klasy I b, którzy wraz z całymi rodzinami i  swoją wychowawczynią wybrali się na spływ kajakowy 

rzeką Krutynią. Dla większości dzieci, ale też i sporej grupy rodziców, było to pierwsze spotkanie z 

taką formą aktywnego wypoczynku. Krutynia jest bardzo urokliwa, ale stawia też wyzwania – 

wystające kamienie, powalone konary drzew i mielizny. Wszystkie te przeszkody w sposób naturalny 

przyczyniły się do niezwykle szybkiej integracji, współdziałania, partnerstwa i empatii wszystkich 

uczestników spływu. W połowie drogi, czyli po ok. dwóch godzinach płynięcia, wszyscy opanowali 

podstawy wiosłowania na takim poziomie, że można było zacząć podziwiać uroki mazurskiej 

przyrody. Na koniec, w siedzibie firmy wypożyczającej kajaki, odbyło się wspólne grillowanie, 

biesiadowanie i …. pasowanie dla wszystkich małych i dużych „kajakowych pierwszaków”. <i>Joanna 

Pabich</i> 

 

SZKOLNI RADIOWCY. 13 czerwca odbyliśmy kolejną, niestety jedną z ostatnich w tym roku szkolnym 

przygodę uczniów z Radiem Bayer.FM. Sześcioosobowy zespół lektorów i redaktorów „Szkoły na 

antenie” miał przyjemność zaprezentować wiadomości z życia naszej szkoły. Tym razem 

opowiadaliśmy o sukcesach czwóreczkowiczów. Promowaliśmy osiągnięcia sportowe pływaków i 

siatkarzy, sukcesy polonistyczne, a także nasze szkolne działania, w tym projekt „AleMądrale” i 

współpracę naszej szkoły z zaprzyjaźnioną placówką z Kowna na Litwie. Zachęcaliśmy ponadto 

wszystkich radiosłuchaczy do ekologicznych praktyk w domostwach. Gospodarzami audycji byli: 

Marcin Czyż, Maciej Drażba, Dominika Pawlukowska z klasy 6d, Julia Ślużyńska z 5c, Wiktoria Czyrko i 

Wiktoria Roszkowska z 4b. Gośćmi naszego programu był kapitan siatkarzy Bartosz Bagiński z 6d, 

który zdradził sekret osiągania spektakularnych wyników siatkarskich, a także Igor Grajewski – laureat 

licznych konkursów recytatorskich, który zaprezentował zabawny wiersz Marii Konopnickiej „Muchy 

samochwały”. Wywiad z gośćmi z Litwy przeprowadziła Maja Truszkowska i Karolina Kuczyńska z 5b.  

„Szkoła na antenie” to kilkudziesięciominutowa audycja, w której czas antenowy należy do uczniów. 

Wymaga niezwykłego profesjonalizmu w posługiwaniu się polszczyzną, tworzeniu i czytaniu 

interesujących tekstów, spontanicznym i wartościowym reagowaniu na potrzeby słuchaczy, 

przeprowadzaniu wywiadów, a wreszcie umiejętności pokonywania tremy.  

Gratulujemy wszystkim podopiecznym pani Beaty Dzierżanowskiej, Pauliny Stankiewicz i Grażyny 

Truszkowskiej, którzy te umiejętności zaprezentowali  i umilili niejedno popołudnie ełckim 

radiosłuchaczom.   

Do usłyszenia na antenie Bayer.FM. <i>Grażyna Truszkowska</i> 

 

PRZYWILEJE W PARKU LINOWYM. W dniu 11.06 uczniowie z klasy 4d razem z wychowawcą p. 

Sławomirem Krakowiakiem w ramach zdobytego przywileju „Brawo” udali się na wycieczkę do parku 

linowego MOSiR w Ełku. Impreza rozpoczęła się przed południem. Uczestnicy zostali wyposażeni w 

sprzęt umożliwiający podniebną wspinaczkę tj. uprząż i kask ochronny. Dziewczynki i chłopcy sprytnie 

i zwinnie pokonywali kolejne przeszkody w parku i to w wielu przypadkach na najwyższej wysokości 

mimo że pogoda nie była w pełni sprzyjająca wiał silny wiatr. Po ok. dwóch godzinach zabawy 



wszyscy zeszli bezpiecznie na ziemię. Emocji, wrażeń, i radości było moc humory dopisywały. Dzieci 

były bardzo zadowolone. <i>Sławomir Krakowiak</i> 

 

„DOBRE RADY NA ODPADY”. Właśnie dobiegł końca XII  Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Dobre 

rady na odpady”. Hasłem przewodnim tej edycji był świat owadów. Na konkurs wpłynęło wiele 

ciekawych prac, wykonanych z najrozmaitszych surowców wtórnych. Łącznie wpłynęły 92 prace ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli ełckich. Faktem, który cieszy jest to, że z roku na rok przybywa 

dzieci zaangażowanych w konkurs. W 2005r. odbyła się pierwsza edycja tego konkursu, który miał na 

celu pokazanie, że dzieci mają spory wpływ na czystość najbliższego środowiska. Obecnie konkursowi 

wciąż przyświeca ta idea, a ilość wykonywanych przez dzieci prac, tylko podkreśla jak ważne dla 

najmłodszych jest ich czyste otoczenie. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji odbyło się w Centrum 

Edukacji Ekologicznej. Rozdanie nagród poprzedziły występy klasy 1d oraz 2d. Podczas rozstrzygnięcia 

zostało nagrodzonych aż 60 uczestników konkursu. Ale liczba ta nie powinna nikogo dziwić, ponieważ 

pomysłowość dzieci przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorek! Dzieci jako nagrody otrzymały 

książki oraz notesiki. Nagrody ufundowało przedsiębiorstwo EKO-MAZURY, co za gorąco dziękujemy 

Panu Edwardowi Palczewskiemu – Prezesowi Zarządu. Cieszymy się, że najmłodsi tak chętnie 

uczestniczą w działaniach ekologicznych i mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy. <i>Natalia 

Skowrońska, Karolina Lipowska</i> 

 

AWANS DO MISTRZOSTW POLSKI. W niedzielę (5 czerwca) w hali HSW w Elblągu odbył się Finał 

Wojewódzki Kinder + Sport w mini piłce siatkowej w którym wzięło udział 48 zespołów z całego 

województwa . Finał rozgrywany był w trzech kategoriach „2”, „3” i „4” dziewczynek i chłopców. W 

rywalizacji uczestniczyło po osiem zespołów w każdej kategorii, które awansowały na podstawie 

wyników z czterech eliminacji. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Czwórka Ełk. W 

kategorii „2” chłopców 2 miejsce i awans do Mistrzostw Polski zajął zespół UKS Czwórka Ełk I 

(Mateusz Iwaszko, Stefan Cholewicki, Adam Chwiedor, trener Marian Malewski). Zwyciężył Elbląg, 

miejsce trzecie – Dobre Miasto. W kategorii „4” chłopców 4 miejsce zajęła również ełcka czwórka 

(Piotr Szymański. Rafał Redlin, Bartosz Bagiński, Szymon Skindzier, Wiktor Markowski, Kacper 

Prawdzik, trener Marian Malewski). Wygrał Olsztyn przed Elblągiem i Zwierzewem. w każdej kategorii 

po trzy najlepsze zespoły awansowały do Mistrzostw Polski. Start w tegorocznym cyklu zawodów 

Kinder+Sport 2016 był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ełk. <i>Marian Malewski</i> 

 

EŁCKI OMNIBUSIK  2016 dla Agaty Pietruszyńskiej. 8 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku odbył 

się konkurs dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Ełku o tytuł ,,EŁCKI 

OMNIBUSIK 2016''. Dzieci prezentowały posiadaną wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Miały do 

wykonania 32 zadania , za które mogły uzyskać 62 punkty. Największą ilość punktów zdobyła 

uczennica naszej szkoły Agata Pietruszyńska ( 58 pkt ).z grupy 0 B zdobywając tytuł ,,EŁCKI 

OMNIBUSIK 2016''. Gratulujemy! <i>Teresa Fiedorczyk</i> 

 



OGÓLNOPOLSCY MISTRZOWIE ORTOGRAFII. Delegacja naszej szkoły uczestniczyła dzisiaj w gali 

laureatów Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych w Polskiej Akademii Nauk. Drużynowo 

zdobyliśmy  I miejsce w konkursie "Z poprawną polszczyzną na co dzień". Indywidualnie III miejsce w 

Polsce w swojej kategorii wiekowej przypadło Lenie Buko z kl. 3d i IV miejsce Kubie 

Dzierżanowskiemu z kl. 4a w konkursie "Z ortografią na co dzień". Nasza przygoda z polszczyzną trwa 

już 10 lat, z ortografią nieco krócej. Od kilku lat nasi uczniowie osiągają w tych dziedzinach sukcesy, 

promują naszą placówkę nie tylko w stolicy i sprawiają, że jesteśmy z nich dumni. Cieszymy się ich 

osiągnięć i gratulujemy im. 

 

MISTRZOWiE SUDOKU. 8 czerwca 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku odbył się VII 

Międzyszkolny Konkurs Sudoku. Nasza 6-osobowa drużyna zdobyła nagrody na każdym poziomie 

wiekowym. W kategorii klas czwartych I miejsce wywalczył Jakub Dzierżanowski z kl.4a, a Gabriela 

Szczotko z kl.5d i Aleksandra Kosiorek z kl.6b zajęły II miejsca w swoich kategoriach odpowiednio klas 

piątych i szóstych.  Gratulacje! <i>E.Przybyłowska</i> 

 

POLONISTCZNE SUKCESY. Uczniowie ełckiej "Czwórki" wiedzą, jak ważne jest dbanie o poprawność 

językową. Uświadamiamy im to podczas lekcji, na kołach zainteresowań, podczas przygotowywania 

się do różnych konkursów i na co dzień, wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. Kultura języka, sposób 

wypowiadania się świadczy o naszej osobowości, naszym wnętrzu.  

Nasi wychowankowie dbają o poprawną polszczyznę i ortografię, od lat biorą udział w ogólnopolskich 

konkursach „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” i osiągają sukcesy. 

Spośród liczne startujących w konkursach osób, do trzeciego etapu przeszło dziesięcioro naszych 

uczniów. 6 maja 2016 r. do Białegostoku na etap centralny pojechali: Lena Podemska z kl. 1 f, Paulina 

Kuczyńska z kl. 3 b, Gabriela Darmofał i Lena Buko z kl. 3 d, Jakub Dzierżanowski z kl. 4 a, Maja 

Truszkowska z kl. 5 b i Aniela Darmofał z kl. 6 d.  

W finale pisali opowiadanie do historyjki obrazkowej. Rysunki nie były proste, ale to nie zniechęciło 

naszych finalistów, pomysłów im nie brakowało. Lena i Kuba startowali również w drugim konkursie – 

ortograficznym i pisali dyktanda naszpikowane wieloma trudnymi pod względem pisowni wyrazami. 

Od 1 czerwca znamy już ostateczne wyniki i wiemy, że Lena Buko i Jakub Dzierżanowski są laureatami 

Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”. Pojadą oni niedługo na galę 

laureatów do Polskiej Akademii Nauk, do Warszawy. Cieszy nas również fakt, że poza laureatami i 

finalistami, mamy w naszej szkole uczniów, którzy zdobyli wyróżnienia w tych zmaganiach 

ogólnopolskich.  

W konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień” są to: Jakub Chojnowski kl. 2 g, Amelia Czaplicka z 

kl. 3 b, Piotr Kulik z 4 c, Michalina Przekop z 5 d, Olga Bujnowska z 6 d i Rafał Redlin z kl. 6 b. W 

konkursie „Z ortografią na co dzień” wyróżnienia otrzymali: Gabriela Darmofał z 3 d i Patryk Kostyk z 

kl. 4 a. Wszystkim gratulujemy! B.Dzierżanowska 

 



8 czerwca 2016 odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych w Olsztynie. Laureaci z 

przynajmniej trzech przedmiotów zebrali się w budynku Kuratorium Oświaty. Na początku wręczono 

nagrody uczniom szkół podstawowych. Uczeń naszej szkoły, Błażej Marciniak zdobył 3 najwyższą 

punktację w województwie. Następnie nagrody otrzymali nauczyciele, którzy przygotowali najwięcej 

laureatów. Później wyświetlono listę szkół podstawowych z największą ilością laureatów w 

województwie. Nasza szkoła była blisko pierwszej dziesiątki. Podczas gali odbywały się również 

występy artystyczne.  <i>Błażej Marciniak VIc</i> 

 

aleMĄDRALE W PODRÓŻY. Finał II edycji projektu „aleMĄDRALE” odbył się 07 czerwca 2016 r. w 

Ełckim Centrum Kultury. Do zmagań przystąpiło 42 uczniów reprezentujących środowiska wszystkich 

ełckich szkół podstawowych. Wszystkiemu przyglądali się bacznie przybyli na przedsięwzięcie 

zaproszeni goście, rodzice, dyrektorzy i nauczyciele. W sali „Zebra” siedem szkolnych drużyn stanęło 

przed starannie wyselekcjonowanymi zadaniami wynikającymi z wcześniejszego uczestnictwa 

uczniów w warsztatach. Wyposażone w specjalne bilety zespoły udawały się w podróże: z tańcem, 

mapą, słownikiem języka angielskiego. W swojej podróży zaglądali też do kuchni wybranych 

regionów, doskonalili warsztat plastyczny, kształcili spostrzegawczość i umiejętność analizy 

odgadując pochodzenie różnych przywiezionych z podróży przedmiotów. Nie obyło się bez refleksji 

przyrodniczych na temat zagrożonych gatunków. Uczestnicy postawieni zostali też przed zadaniami – 

niespodziankami, a raczej „przeszkadzajkami”, które pojawiały się niespodziewanie wprowadzając 

zamęt do i tak trudnej pracy. W tej edycji rolę taką spełniały nagrania opisujące wybrane miejsca na 

świecie wygłaszane przez rdzennych mieszkańców w językach: arabskim, hiszpańskim, francuskim, 

włoskim, rosyjskim, niemieckim i chińskim. 

Ale nie znajomość przedmiotu, lecz umiejętności społeczne były warunkiem sukcesu. Założeniem 

finału jest bowiem postawienie „Mądrali” w sytuacjach, w których obok wiedzy i umiejętności 

szkolnych, wykażą się zdolnością organizacji pracy. Przyjęta konwencja zakładała, że zespoły 

samodzielnie podejmują decyzje w sprawach podejmowanych zadań: same decydują ilu członków 

będzie zaangażowanych w zadanie, kto przyjmie odpowiedzialność za wynik i komu okażą zaufanie 

delegując uprawnienia. Jest to o tyle trudne, że zgodnie z wylosowanymi biletami „podróże” 

odbywały się równolegle w czasoprzestrzeni Ełckiego Centrum Kultury. Oznaczało to, że każdy z 

sześcioosobowego zespołu miał co robić, bo w holu głównym plastycy pracowali nad realizacją 

tematu „Plastic fantastic z Vincentem van Goghiem” a w sąsiednim pomieszczeniu inna para z 

drużyny usiłowała nauczyć zabranych z widowni kolegów kroków zorby lub walca wiedeńskiego, aby 

za chwilę zaprezentowali go na scenie. Ktoś zmagał się z obliczeniem kosztu paliwa zużytego podczas 

przejażdżki z Bangkoku do Chiang Mai, aby za chwilę wyszukiwać w słowniku języka angielskiego 

słówka, których istnienia nawet nie podejrzewał. Każdemu działaniu towarzyszyły wyrażane emocje 

uczestników. Na dodatek na wykonanie każdego zadania drużyna miała bardzo ograniczony czas. W 

ten sposób organizatorzy chcieli zachęcić zespoły do wymiany zdobytych w marszu na orientację 

„TalaM”-ów (waluta projektu: talenty aleMĄDRALI). Każde 100 TalaM-ów można było wymienić na 

dodatkową minutę czasu. Niewykorzystane czeki przeliczano na punkty.  

O sprawnej organizacji pracy i efektywności wcześniej odbytych warsztatów świadczy czas, w jakim 

wszystkie drużyny wykonały postawione przed nimi zadania. Gratulacje i statuetki oraz symboliczne 



znaczki aleMĄDRALI należały się wszystkim uczestnikom, zaś tytuł tegorocznych superMĄDRALI trafił 

do drużyny Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku.  

 

OKO W OKO Z PTAKAMI. W poniedziałek 30 maja 2016 roku nasza klasa 5B z wychowawczynią panią 

Beatą Dzierżanowską oraz klasą 1D ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku uczestniczyła w zajęciach 

przyrodniczych w stacji ornitologicznej w Mrozach Wielkich. Celem spotkania było obrączkowanie 

ptactwa i poszerzenie wiedzy o gatunkach występujących w okolicy Ełku.  

Mogliśmy zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć ptaki: drozda śpiewaka, kapturkę czy pełzacza leśnego. 

Poprzez specjalne urządzenie obserwowaliśmy pleszki w budce lęgowej. Pan ornitolog pokazał nam 

siatki do łapania ptaków, które obrączkują i opisał znaczenie pułapki. Dowiedzieliśmy się, że są rożne 

typy siatek, i że jest ich siedem na terenie nadleśnictwa. Przez ostatnie dwa dni złapano i 

zaobrączkowano ponad 70 ptaków. Widzieliśmy różne obrączki dla ptaków. Korzystając z możliwości 

rozmowy z przyrodnikiem, kierowaliśmy wiele pytań o gatunki ptaków z terenu Mazur i pracę 

ornitologa. 

Następnie był czas na posiłek. Mogliśmy usiąść, upiec kiełbaski i bawić się w leśnym entourage’u. 

Pobyt w Mrozach zwieńczył wywiad, którego udzieliliśmy dla lokalnego radia. Z przyjemnością 

opowiedzieliśmy o dniu spędzonym poza klasą szkolną. 

Bardzo nam się podobało wyjście do Nadleśnictwa Mrozy i mamy nadzieję, że jeszcze tam zajrzymy, 

by ponowić nasze ornitologiczne obserwacje. <i>Maja Truszkowska, kl. 5b</i> 

 

5. URODZINY ŚWIETLICY. 2 czerwca spotkaliśmy się wraz z rodzicami i dziećmi w świetlicy szkolnej. 

Najmłodsi uczniowie przygotowali część artystyczną z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca. 

Wspólnie odśpiewaliśmy hymn świetlicy „ W przyjaźni tkwi siła”. Pani wicedyrektor Barbara Dziuba , 

ratownik medyczny pan Marcin Romaniuk, pielęgniarka szkolna pani Anna Miller oraz pani Ewa 

Kowara wręczyli dzieciom certyfikaty „ Małego Ratownika – jak udzielać pierwszej pomocy. 

Następnie wszyscy udaliśmy się w „Plener” gdzie czekał na nas arbuzowy tort, grillowane kiełbaski 

oraz inne owocowe pyszności. Czas umiliły nam wspólne zabawy i rozmowy. 

 

DZIECI PŁYWAJĄ. 5.06.2016 r  na basenie rozegrane zostały ZAWODY PŁYWACKIEZ OKAZJI DNIA 

DZIECKA. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas I , II I III. Na szczególne wyróżnienie zasługują; 

Anna Jonik25m stylem dowolnym I miejsce i 50m stylem grzbietowym III miejsce; Szymon Warecha- 

25m s stylem dowolnym I miejsce, 50m stylem grzbietowym III miejsce; Bartek Truszkowski -25m 

stylem dowolnym II miejsce; Maciej Redlin- 50m st dowolnym III miejsce; Filip Gąska - 50m stylem 

grzbietowym III miejsce. Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

ZŁOTA NUTKA DLA AMELKI. Uczennica klasy 5 d Amelia Borucińska wyśpiewała piosenką 

"Nieznajomy" Dawida Podsiadło prestiżową Złotą Nutkę. Do konkursu o tę nagrodę stanęło łącznie 

ponad 100 wokalistów z Ełku oraz regionu. Wszyscy śpiewali po polsku. Jednak osoby z Jury doceniły 



naszą uczennicę. Występ Amelii bardzo wzruszył nie tylko Panią Urszulę Kowalczyk ale również 

obecną tam publiczność. Pan Daniel Szejda potwierdził, że w kategorii klas 4-6 Jury nie miało łatwej 

decyzji, ponieważ poziom był bardzo wysoki. Oprócz Amelii naszą szkołę reprezentowała Barbara 

Grzesiuk, która mimo świetnego występu nie została wyróżniona. Jednak Basia powalczy 18 czerwca 

o miejsce na podium w Międzynarodowym Konkursie Piosenki "Nuty Przyjaźni" w Hajnówce. 

Dziewczyny ćwiczą pod okiem Pani Sylwii Błyszczek-Wasilewskiej. 

PRZYSZŁOŚĆ POLSKICH „SZKÓŁ Z MOCĄ ZMIENIANIA ŚWIATA”. Pierwsze dni czerwca były dobrym 

terminem na spotkanie polskich „Szkół z mocą…”. Odpowiadając na zaproszenie Ewy Radanowicz, 

dyrektorki Zespołu Szkół w Radowie Małym (woj. zachodniopomorskie), odpowiedzieli 

przedstawiciele wszystkich szkół. Długa, ponad dziewięciogodzinna podróż pociągiem nie przytłumiła 

entuzjazmu, z jakim poznawaliśmy rozwiązania edukacyjne szkoły – gospodarza spotkania. Placówka 

z Radowa Małego znana jest nie tylko w Polsce z edukacji realizowanej w pracowniach. Pracujący tu 

nauczyciele potrafią łączyć treści podstawy programowej z niekonwencjonalnymi metodami. W 

każdym tygodniu zajęcia realizowane są w nietypowy dla polskiej szkoły sposób: podczas gotowania, 

planowania i odbywania podróży oraz ekspresji teatralnej. Na każdym kroku widoczna jest tu dbałość 

o szczegóły, które mają inspirować ucznia. Wnętrza są wypełnione starannie zaplanowaną 

przestrzenią. Do wejścia zaprasza tekst „Bajkami budujemy życie”. Ze ścian i filarów podtrzymujących 

obszerną salę teatralną spoglądają na nas pełne ekspresji twarze najmłodszych uczniów. W pracowni 

kuchennej znajdujemy wszystko, co dobra gospodyni chciałaby mieć pod ręką. Przygotowując 

bułeczki przechodzimy lekcję matematyki, ale chyba też zgłębiamy tajniki techniki obsługując 

termomix.  

Pierwsze spotkanie przedstawicieli „Szkół z mocą…” było okazją do wzajemnego poznania. To, że 

jesteśmy tak odmienni wcale nas nie dzieli. Nas wyróżnia edukacja dla środowiska i kształtowanie 

aktywnych postaw. Szkoła w Konarach wyróżnia się stosowaniem teorii inteligencji wielorakich a w 

Montessori Mountain School w Przyłękowie dzieci mają przedmiot „empatia”. „No Bell” w 

Konstancinie stawia na kreatywność i rozdaje „Oskarki”. Gimnazjum nr 1 w Gdyni oddaje przestrzeń 

do dyspozycji uczniów i kształci życzliwość i tolerancję. Wnętrze naszego sześcianu prezentacji 

wypełniliśmy wartościami Ashoki: wrażliwością, dążeniem do poprawy świata, kompetencjami 

społecznymi.  

Był też czas na projektowanie przyszłości. Chcemy uczyć się od siebie, ale też zamierzamy dzielić się z 

innymi dobrymi rozwiązaniami, jakie sprawdziły się w naszych szkołach. Będziemy gospodarzami 

studyjnych podróży. W otoczeniu „Szkół z mocą zmieniania świata” będą organizowane educampy. 

Pierwszy zaplanowano na październik. Zapraszamy do Ełku.  

 

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM. 1 czerwca 2016 r. na placu Jana Pawła II w Ełku odbył się coroczny 

Festyn Rodziny z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Caritas Diecezji Ełk oraz Urząd Miasta Ełku.  

Jest to największe wydarzenie plenerowe z okazji Dnia Dziecka w Polsce, gromadzi  corocznie ok. 20 

tys. dzieci. 

Tegoroczny, XI  Festyn Rodziny był dla mnie  wyjątkowy z kilku powodów: po pierwsze dlatego, iż w 

czasie jego trwania wręczono nagrody w konkursie z okazji 1050 - lecia Chrztu Polski „Tak Polska się 

zaczęła – refleksja dla teraźniejszości i przyszłości”. Mój album  zwyciężył w kategorii  plastycznej 



„Zadziwiające losy Polski”.  Bardzo miło było odebrać nagrodę  z rąk Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego,  przyjąć gratulację od  Prezydenta Miasta Ełk Tomasza Andrukiewicza oraz 

przedstawiciela Diecezji Ełk.  Kolejny powód to  wizyta niecodziennych  gości –na zaproszenie 

Prezydenta Miasta Ełk oraz Dyrektora Caritas Ełk przybył  na festyn Prezydent  Rzeczpospolitej 

Polskiej  Andrzej Duda wraz z małżonką. Para Prezydencka spotkała się z uczestnikami festynu, a 

laureaci konkursu mieli możliwość bezpośredniego spotkania i krótkiej rozmowy. 

Wszystko udało się doskonale. Jedyny kłopot sprawiła pogoda -  rzęsisty deszcz spadł pod koniec 

wizyty Prezydenta i przemoczył nas dokładnie, chłodząc przy okazji nasze rozgrzane emocjami głowy. 

<i>Martyna Grzesiuk, 6d</i> 

 

KANGUR 2016. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur cieszy się od lat ogromną 

popularnością wśród naszych uczniów. W tym roku w XXV edycji konkursu wzięła udział rekordowa 

liczba 145 uczniów z klas II – VI.  Podczas uroczystego podsumowania Kangura 2016, które odbyło się 

2 czerwca w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku nagrody wręczono aż 

25 uczniom naszej szkoły.  

Wśród odbierających nagrody specjalne za najwyższe wyniki w regionie, obejmującym powiaty: ełcki, 

piski, olecki i gołdapski, znalazły się Aleksandra Izbicka z kl.3d oraz Karolina Kuczyńska z kl.5b.   

Ola i Karolina dostały również nagrody za bardzo dobry wynik w konkursie, a obok nich także: Jakub 

Wilczewski kl.3b,Jakub Dzierżanowski kl.4a, Kamil Wiszniewski kl.4d oraz Błażej Marciniak kl.6c.  

Natomiast wyróżnienia odebrali: Maja Hutna  kl.2e, Eliza Choroszewicz  kl.2b, Olaf Płatek  kl.2b, 

Szymon Bućko kl.2e, Karolina Wilczewska  kl.2b, Gabriela Gręś  kl.2b, Maja Matulewicz kl.2e, Filip 

Kuberski kl.3d, Lena Buko kl.3d, Monika Podurgiel kl.4c, Stefan Cholewicki kl.4c, Patryk Kostyk kl.4a, 

Adam Bujnowski kl.4a, Jan Szczepanik kl.4c,Kacper Pieńkosz kl.4c, Patryk Ramotowski kl.4c, Mikołaj 

Peter kl.4c, Maja Truszkowska kl.5b oraz Aleksandra Kosiorek kl.6b. Gratulacje! 

<i>E.Przybyłowska</i> 

 

ENGLISH AROUND US. 31 maja 2016 roku odbył się szkolny konkurs języka angielskiego dla klas II pod 

hasłem „English around us”. Głównym celem konkursu było wykształcenie samodzielności uczniów 

poprzez korzystanie ze słowników oraz poszerzanie słownictwa. Konkurs składał się z dwóch etapów. 

W pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie wykonać słownik obrazkowy w języku angielskim. W 

drugim etapie zakwalifikowani uczestnicy przystąpili do konkurencji, w której wyszukiwali podawane 

przez nauczyciela słowa w słownikach angielsko-polskich. Zarówno organizatorka, p. Anita Cybulko, 

jak i komisja, p. Barbara Dziuba, p. Sylwia Błyszczek-Wasilewska oraz p. Anna Moczydłowska, były 

pod ogromnym wrażeniem umiejętności uczestników konkursu. Uczniów biorących udział w 

konkursie gromko oklaskiwali zaproszeni koledzy i koleżanki. I miejsce w konkursie zajęła Dominika 

Kołodziej z klasy 2d, II miejsce zajął Olaf Płatek z klasy 2b, a III miejsce Antonina Garbowska z klasy 2f. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie 

gratulujemy! <i>A.Cybulko</i> 

 

 


