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 INFORMACJE Z WAKACJI. Aż dwa nasze wnioski o realizację międzynarodowych projektów zdobyły 
akceptację instytucji Komisji Europejskiej. Proces selekcyjny składał się z dwóch etapów: I etap - ocena 
formalna wniosków, dokonana przez pracowników Narodowej Agencji. Wnioski spełniające kryteria formalne 
zostały dopuszczone do II etapu; II etap – ocena merytoryczna- każdy projekt został oceniony w kraju 
koordynatora przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych. W wyniku oceny ekspertów Komisja 
Europejska utworzyła listę rankingową projektów, które następnie zostały zarekomendowane przez Narodowy 
Komitet Ewaluacyjny oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  
Po podpisaniu umów finansowych rozpoczniemy dwuletnie programy współpracy międzynarodowej w dwóch 
różnych projektów:  
- Comenius Wielostronne Projekty Szkół: „ Fairy Tales from Grannie's Book” zakłada współpracę z placówkami 
edukacyjnymi z Polski, Litwy, Turcji, Norwegii, Bułgarii i Hiszpanii. Bajkowa tematyka projektu adresowana jest 
głównie do młodszych dzieci.  
- Comenius Regio: “What Jonny did not learn, John not understand - the place of ecological elementary 
education in the promotion of sustainable development of Ełk and Lorenskog” ekologiczne działania 
realizować będziemy z miastem partnerskim Lorenskog (Norwegia). Partnerami są: Prezydent Miasta Ełku, 
szkoła, SIS Skrzydła i CEE reprezentujące nasze miasto oraz władze oświatowe, szkoła i organizacja Rotary z 
Norwegii.  
Jesteśmy koordynatorami obu projektów. 
 MISJA W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH . Na swoje Misyjne Wakacje z Bogiem w Górach Świętokrzyskich 
dwudziestu małych misjonarzy wyruszyło już w sobotę, 30 czerwca 2012r. o godz. 5.00! Grupa, którą 
stanowiły dzieci należące do Ogniska Misyjnego, działającego przy parafii NSJ w Ełku, jak również sympatycy 
misji, pod opieką s. Ligii Krukowskiej i p. Mateusza Szostkowskiego włączyła się w ten sposób w kolejny etap 
budowania misyjnego MOST- u z Janem Pawłem II. Program Misyjnych Wakacji z Bogiem w Górach 
Świętokrzyskich przewidywał możliwość aktywnego wypoczynku połączonego z poznawaniem piękna naszej 
Ojczyzny. Stąd w pierwszych dniach wyjazdu dzieci, mimo wielkich upałów, zwiedziły Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni, bazylikę Wniebowzięcia NMP w Kielcach, ruiny zamku w Chęcinach, piękną Jaskinię Raj oraz Jura 
Park w Bałtowie z kinem 5D. W Skarżysku Kamiennej zawierzały się Matce Bożej Miłosierdzia, zobaczyły sprzęt 
zgromadzony w Muzeum Orła Białego oraz odbyły niecodzienną podróż czołgiem! Celem wakacyjnego 
wyjazdu był jednak udział w Rekolekcjach Misyjnych zorganizowanych przez Diecezję Kielecką w 
Skorzeszycach k. Kielc. Tam, nad grupą 140-u dzieci z różnych diecezji czuwali wolontariusze, animatorzy i 
katecheci. Program koncentrował się wokół programu Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci: Wiara darem dla 
innych. Uczestnicy, podzieleni na grupy kontynentalne, w kolejnych dniach zastanawiali się: jak można dawać 
świadectwo wiary i swój czas; jak dzielić się radością i tym, co się posiada oraz jak można ofiarować swoje 
życie… Czas wypełniał dzieciom codzienny śpiew, a przebojem była bez wątpienia piosenka Pociąg do Raju. 
Ponadto dzieci uczestniczyły w wielu zorganizowanych zabawach, konkursach, zajęciach plastycznych, 
zajęciach rekreacyjnych na boiskach, spotkaniach w grupach kontynentalnych i oczywiście misyjnych 
podchodach! W centrum każdego dnia była Eucharystia, która wszystkich bardzo angażowała, gdyż na Mszę 
św. dzieci przebierały się w stroje symbolizujące różne kontynenty. Barwny korowód zachwycał dorosłych. Do 
rekolekcyjnych atrakcji należała wyprawa do Sanktuarium w Kałkowie i na Święty Krzyż. Na nudę nie było 
czasu. Misyjne Wakacje z Bogiem w Górach Świętokrzyskich, które honorowym patronatem objął 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, 
zakończyły się w sobotę, 7 lipca. Swoim młodym uczestnikom przybliżyły sprawę misji, uwrażliwiły na potrzeby 
innych oraz zachęciły do modlitwy za misje. Dały możliwość poznania i integracji z rówieśnikami z całej Polski. 
Tak spędzone wakacje przyczyniły się także do zgłębiania dziedzictwa zostawionego przez bł. Jana Pawła II – 
największego Misjonarza Świata. Mali misjonarze z Ełku swoją postawą, strojem i ofiarowanymi pamiątkami 
godnie reprezentowali Powiat i Diecezję.Misyjne   
Wakacje z Bogiem w Górach Świętokrzyskich stanowiły integralną część projektu: Budujemy most misyjny z 
Janem Pawłem II, dofinansowanego przez Powiat Ełcki, a odbyły się dzięki życzliwości i wsparciu wielu 
Wspaniałych Ludzi, którym z serca dziękujemy! s. Ligia M. Krukowska OSB 



JUŻ WSPOMNIENIE WAKACJI. Siatkarze nasze szkoły zrzeszeni w UKS Czwórka pracowicie spędzali ostatnie dni 
wakacji. Z inicjatywy trenerów: p. M.Malewskiego i p.P.Konopki zorganizowano obóz sportowy w Goniądzu. 
Zajęcia wyjazdowe odbywały się w dniach 22-27 sierpnia. Grupa liczyła 20 uczestników: dziewczęta i chłopcy z 
klas V i VI. W ramach obozu realizowano zajęcia specjalistyczne na sali gimnastycznej oraz gry i zabawy na 
powietrzu. Poza tym młodzi siatkarze poznawali okolice rzeki Biebrzy. Atrakcyjne okazały się zwłaszcza 
fortyfikacje umocnień w Osowcu. Odbyło się zwyczajowe letnie ognisko w plenerze. Wszyscy wrócili zdrowi i 
pełni energii na nowy rok szkolny i sportowy. Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Miasta Ełku. 
M.Malewski  

WAKACJE WŚRÓD MORSKICH FAL. „Na fali uśmiechu” i „Spotkanie z Neptunem”, to dwa projekty wakacyjne, 
które w lipcu realizowali uczniowie naszej szkoły. No nie tylko naszej. Organizowane przez nas wyjazdy 
wakacyjne cieszą się coraz większą popularnością i wyjazd dla dzieci starszych zasiliło też kilkoro 
gimnazjalistów. Obie grupy wypoczywały w tym roku w Stegnie nad morzem. Pogoda była zmienna, ale na 
nudę nie było czasu. Program pobytu był bogaty i ciekawy. Wszystko kręciło się wokół bursztynu, którego 
szukaliśmy na plaży i podziwialiśmy w cudownych wyrobach w muzeach. Z uwagą wysłuchaliśmy też koncert 
organowego w Oliwie, zachwycaliśmy się zabytkami starego Gdańska, zamku w Malborku i widokiem, jaki 
ujrzeliśmy z latarni w Krynicy Morskiej. Pokłoniliśmy się też Neptunowi i na „chrzcie morskim” każdy otrzymał 
nowe imię. Odpoczywaliśmy, wdychaliśmy jod i łapaliśmy słoneczną energię. Mamy nadzieję, że starczy jej na 
cały rok szkolny .Joanna Pabich 

WRZESIEŃ 2012 

BRAWA DLA PIERWSZAKÓW! Rok szkolny dopiero się rozpoczął, ale tych kilka dni wystarczyło, aby uczniowie 
klasy pierwszej, pod opieką swej wychowawczyni – p. Joanny Pabich, przygotowali i zaprezentowali 
publiczności swój pierwszy występ. Wszystko działo się w niedzielę na „Pikniku pod kasztanami”, który został 
zorganizowany z myślą o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Dzieci 
zaprezentowały taniec z apaszkami i utwór na orkiestrę perkusyjną. Swym popisem wywołały uśmiech, 
wzruszenie i podziw publiczności. Oklaskiwał nas nawet Prezydent Miasta - p. Tomasz Andrukiewicz. Występ 
dzieci zachęcił do zabawy rodziców i innych przybyłych gości. Wszyscy integrowali się we wspólnych tańcach, a 
potem przy dobrym cieście, grillu i na przejażdżkach prawdziwymi motorami. Przygotowanie do publicznych 
wystąpień, to jedna z kompetencji kluczowych, jakie staramy się rozwijać w naszych dzieciach. Pierwszaki mają 
za sobą pierwszy ważny krok na tej drodze. J.P. 

ZRÓWNOWAŻONY TYDZIEN TRANSPORTU. W niedzielę, 16 września grupa naszych uczniów 
uczestniczyła w Rajdzie rowerowym dookoła Jeziora Ełckiego, w ramach Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Ełckie 
Stowarzyszenie Ekologiczne. Na ponad 30 uczestników, jedną trzecią osób stanowili nasi uczniowie i 
ich rodzice. Pod przewodnictwem pana Jana Olejnika przejechaliśmy I etap trasy z CEE przez osiedle 
Zamkowe, Chruściele i dotarliśmy do Góry Bunelka. Na wzniesieniu mieliśmy pierwszy postój i 
okazję  
do podziwiania pięknego widoku, między innymi na panoramę Ełku. Z krótkiej lekcji geografii, 
poprowadzonej przez p. Olejnika, poznaliśmy historię wzgórz morenowych (którym jest także Góra 
Bunelka), oraz dowiedzieliśmy się, że kamienie na których staliśmy, zostały „przywleczone” ze 
Skandynawii przez lodowiec 10.000 lat temu. Góra Bunelka to również cmentarz wojenny żołnierzy 
niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej. W II etapie, bocznymi drogami przejechaliśmy przez 
malownicze miejscowości: Szarejki, Szarek, Mącze, Malczewo i Barany. We wsi Malczewo pojawił się 
dodatkowy postój spowodowany awarią koła roweru jednej z pań uczestniczek. Była to okazja, aby 
nauczyć się wymiany dętki. Po fachowej obsłudze pojechaliśmy w kierunku miejscowości Barany i 
przez osiedle Jeziorna, jadąc naszą piękną ełcką promenadą wróciliśmy do CEE. Rajd zakończył się 
wspólnym ogniskiem z kiełbaskami podawanymi na ekologicznych talerzach zrobionych z otrębów. 
Większość uczestników rajdu zdziwiło to, że talerze są jadalne. Nasza uczennica Zosia stwierdziła, że 
talerz z ketchupem jest pyszny. Każdy uczestnik rajdu, nawet ten najmłodszy (6 lat), otrzymał 
certyfikat uczestnictwa.  
Ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc w rajdzie była ograniczona, więc nie wszyscy chętni 
uczniowie mogli wziąć w nim udział. Jednak nic straconego - zapraszam do udziału w kółku 
rowerowym a zapewniam, że wspólnie pokonamy tę trasę a także kilka innych, równie pięknych i 
interesujących. Izabella Kraszewska  



 

NASI NA ROWERACH. W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu grupa pod 
kierunkiem p. Sławomira Krakowiaka przystąpiła do rowerowego turnieju „Miasteczko rowerowe”, 
jakie zorganizowano w CEE. Uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad panujących w ruchu 
drogowym. Następnie odbyły się zmagania na torze przeszkód. Liczyła się dokładność oraz szybkość. 
Najlepsza w zmaganiach grupowych okazała się nasza druzyna. Indywidualnie również zwyciężył 
uczeń "czwórki" Piotr Kamiński.  
WIOŚLARZE GÓRĄ. 21 września uczniowie klas VI mieli okazję poznać wyjątkowych gości z 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Odwiedzili nas: trenerzy wioślarstwa - pan Tadeusz 
Zemel i pan Mariusz Święciński, pani Natalia Zub- zdobywczyni kilku medali oraz młodsza 
zawodniczka Olga. Spotkanie zaczęło się od prezentacji spotów filmowych dotyczących treningów 
wioślarskich. Uczniowie mieli okazję poznać istotne fakty z tej dziedziny sportu. Dowiedzieli się, ile 
waży kajak, ile wynosi dystans olimpijski w naszej kategorii wiekowej, ile czasu należy poświęcić na 
treningi, by osiągnąć sukces. Podczas spotkania szóstoklasiści mieli okazję oglądać rywalizację obu 
pań na ergometrach na dystansie 100m. Przyrządy te służą do treningu podczas wiosny, jesieni i 
zimy, ale przydają się również podczas lata, gdy pogoda nie dopisuje. Uczniowie próbowali swych sił 
w tym popularnym w naszym mieście sporcie. Najlepszym zawodnikiem okazał się Adrian 
Cimochowski z klasy VIa, a najlepszą wioślarką- Diana Dołgoszej. Krótki quiz na temat wioślarstwa 
był doskonałym podsumowaniem piątkowego spotkania. Miejmy nadzieję, że wioślarstwo będzie w 
naszym kraju równie popularne jak w Anglii czy Australii i, że młodzi pasjonaci sportu pójdą w ślady 
swych starszych kolegów. Weronika Drozd, VIb  
„KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ…NIE ŚMIECĘ”. Pod takim hasłem 20 września przystąpiliśmy do 
corocznej jesiennej akcji „Sprzątanie Świata”. Chęć udziału w sprzątaniu zadeklarowały klasy: IVA, 
IVC, IVD, VA, VC i VIB. W sumie było nas 180 osób.  
Z Centrum Edukacji Ekologicznej otrzymaliśmy worki i rękawice. Tak zaopatrzeni wyruszyliśmy 
tradycyjnie na swoją trasę sprzątania czyli na teren za mostem na Jeziorze Ełckim. Zbierając śmieci 
po obu stronach drogi i wzdłuż linii brzegowej kierowaliśmy się w stronę Starego Spichlerza. Jak co 
roku mieszkańcy Ełku zostawili tam niestety mnóstwo śmieci. Butelki, reklamówki, wiadra, stare 
lodówki i szmaty zapełniały nasze worki. Wiele z tych „zdobyczy” zostało udokumentowanych na 
zdjęciach. Po sprzątaniu udaliśmy się do Centrum Edukacji Ekologicznej. Tam czekało na nas ognisko 
i kiełbaski. Chwilę musieliśmy postać w kolejce do pieczenia kiełbasek, gdyż wcześniej przybyły do 
Centrum inne grupy z ełckich szkół. W końcu i my mogliśmy dostać się do ogniska i upiec swoje 
kiełbaski. Posileni i zadowoleni z możliwości udziału w akcji sprzątania wróciliśmy do szkoły. Bardzo 
długo wspominać będziemy ten dzień. Przypominamy. Akcja „Sprzątanie Świata” ma swój początek 
w krainie kangura. Rozpoczął ją australijski żeglarz Ian Kiernan w roku 1989. Wówczas po raz 
pierwszy posprzątano Zatokę Sydney. Pomysł ten od samego początku zyskał wielu zwolenników. Wkrótce 
akcja „Sprzątania Australii” przekształciła się w akcję „Sprzątania Świata”. Małgorzata Russek  

 
W SZKOLE JAK W BAJCE. Tradycją naszej szkoły jest składanie przez uczniów klas pierwszych 
ślubowania. Jest to szczególna chwila, w której dzieci zostają przyjęte do grona społeczności szkolnej 
w sposób bardzo uroczysty. Razem z nimi dzień ten przeżywali zaproszeni goście: dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty pani Anna Cieśluk, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu miasta pan 
Stanisław Zalewski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Chwiedor, dyrekcja naszej szkoły, 
rodziny pierwszaków oraz nauczyciele i starsi koledzy, którzy zadbali o dobry nastrój, właściwą 
atmosferę oraz oprawę artystyczną uroczystości. Zanim nadszedł moment ślubowania, dzieci 
musiały wykonać kilka zadań. Świetnie sobie z nimi poradziły, ponieważ pomagały im dobre wróżki, 
które towarzyszyły im podczas całej uroczystości i służyły swoją pomocą. Zadania wykonywane przez 
dzieci były związane ze znanymi baśniami. Dzieci odgadywały baśniowe zagadki, odczytywały 
tajemnicze dokumenty królowej wróżek. Dowiedziały się, że są bardzo ważnymi osobami w 
szkolnym królestwie. Otrzymały literki: a, b, c i d. Po wykonaniu zadań nadszedł czas na złożenie 
przez pierwszaki ślubowania. Następnie rodzice i wychowawcy podpisali kontrakty edukacyjne, 



których zobowiązania zostały przypomniane przez panią dyrektor Wandę Wojnowską i 
przewodniczącą Rady Rodziców. Ostatnim ważnym momentem uroczystości było pasowanie na 
ucznia. Podczas pasowania dzieci otrzymały pamiątkowe znaczki z logo naszej szkoły. Uroczystość 
została przygotowana przez panie: Joannę Kossakowską i Eleonorę Sadowską. W przygotowaniach i 
uroczystości udział wzięli również pan Tomasz Sulima ze szkolnym chórem, uczniowie z pocztu 
sztandarowego, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, uczniowie z klas Va i IIb. Pani Anna 
Sołtys zajęła się dekoracją sali, a pan Paweł Konopka zadbał o nagłośnienie. Wszystkim należą się 
słowa podziękowania i uznania. J.Kossakowska  
BEZPIECZNY PRZEJAZD - „ZATRZYMAJ SIĘ I ŻYJ”. Bezpieczeństwo jest jedną z elementarnych 
potrzeb każdego człowieka. Chcemy by nasze dzieci czuły się bezpiecznie w szkole, w domu, na 
placu zabaw, na ulicy. Uczymy je właściwych zachowań, przestrzegania ustalonych zasad. Najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły podczas wrześniowych zajęć lekcyjnych poznawali normy i reguły oraz 
tworzyli klasowe kodeksy. Wzięli też udział w zajęciach przeprowadzonych w ramach kampanii 
społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj”. Celem kampanii jest zmiana postawy 
społecznej, kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w 
konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków. Działania edukacyjne skierowane do dzieci przybrały 
formę zabawy. Uczniowie oglądali filmy animowane ukazujące różne zachowania kierowców 
samochodów i podróżujących pociągiem. Poznały sposoby zabezpieczenia przejazdów kolejowo-
drogowych, znaki drogowe. Podczas zajęć na świeżym powietrzu mogły sprawdzić na symulatorze, 
dlaczego ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Pamiętajmy o 
bezpieczeństwie, bo ono w dużej mierze zależy od nas samych. Katarzyna Matys  

PAŹDZIERNIK 2012 

TANECZNYM KROKIEM. W dniu 05.10.2012r. w Szkole Podstawowej nr 4 im.W. Szafera w Ełku, uczniowie z 
oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, uczestniczyli w pokazie umiejętności tanecznych 
przedstawicieli szkoły tańca „Promenada”. Tancerze zaprezentowali swoje umiejętności w takich tańcach jak 
walc, tango, samba, ha-ha. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem bardzo wysokiego poziomu tancerzy, 
którzy poruszali się z ogromnym wdziękiem, gracją i płynnością. Każdy krok, każdy ruch był w pełni świadomy i 
profesjonalny. Byliśmy świadkami narodzin nowych gwiazd tańca towarzyskiego, którymi są nasze uczennice 
Natalia Cebeterewicz i Wiktoria Gredel. Dziewczynki wspaniale poruszały się w rytm muzyki, wirowały po 
parkiecie wzbudzając zachwyt rówieśników. Gratulujemy udanego debiutu i liczymy na kolejne doznania 
artystyczne w waszym wykonaniu. I. Dąbrowska. 
 
PARTNERSKA WIZYTA Z LORENSKOG. Za nami pierwsza wizyta norweskich partnerów z projektu „Czego się Jaś 
nie nauczy, tego Jan nie zrozumie – miejsce elementarnej edukacji ekologicznej w upowszechnianiu polityki 
zrównoważonego rozwoju Ełku i Lørenskog”. Nasi goście reprezentujący władze oświatowe, szkołę i Rotary w 
Lørenskog zaskoczyli nas serdecznością i ciepłymi uśmiechami. Podczas czterodniowego pobytu w Ełku 
spotkali się z władzami miasta i uczestniczyli w konferencji w Centrum Edukacji Ekologicznej, którą otworzył p. 
Artur Urbański- zastępca prezydenta Ełku. Tematem spotkania było zagadnienie zrównoważonego rozwoju 
prezentowane z punktu widzenia praktyka. W roli tej wystąpił p. Adam Puza, który przypomniał początki 
działań na rzecz środowiska w Ełku. Pani Renata Samełko zaprezentowała aktualną strategię zrównoważonego 
rozwoju Ełku. Wcześniej jednak norwescy goście dowiedzieli się jak funkcjonuje samorząd w Polsce, jaki jest 
system oświaty i co robi CEE i SIS „Skrzydła”. Zagadnienia te zaprezentowali: Marcin Radziłowicz, Elżbieta 
Przybyłowska, Joanna Pabich i Roman Paczkowski.  
Z bardzo miłym i merytorycznym przyjęciem spotkali się norwescy partnerzy  w Ełckim Centrum Kultury i stacji 
uzdatniania wody PWiK. O czystości naszej wody mieli okazję przekonać się już wcześniej i zapewnili, że 
najchętniej piją wodę z kranu podczas swojego pobytu. W ECK byli pod wrażeniem gościnności p. Beaty 
Makuch – dyrektora ECK i ludzi, z którymi mieli kontakt (artystami i pracownikami). Bardzo dużo uwagi 
poświęcili działaniom edukacyjnym prezentowanym na przykładzie naszej szkoły. Zachwyciła ich aktywność 
nauczycieli, więc chcieli dowiedzieć się, jak angażować pedagogów do różnych działań. A spotkali się z bardzo 
dużą ich różnorodnością. Ponieważ w Lørenskog wszystkie szkoły realizują program Zielonej Flagi  wiadomość, 
ze decyzją polskiej Kapituły ZF też otrzymujemy ten certyfikat przyjęli entuzjastycznie. W grudniu 
przedstawiciele Ełku będę mieli okazję doświadczyć, jak to się robi w Norwegii. 



 
EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW. W chłodny, sobotni poranek sześciu uczniów z naszej szkoły dołączyło do grupy 
osób, które przyszły na spotkanie przy moście nad Jeziorem Ełckim aby wspólnie świętować Europejskie Dni 
Ptaków. Tegorocznym herbowym gatunkiem tych dni została czajka, gatunek coraz rzadziej spotykany na 
terenach rolniczych, czy podmokłych łąkach.  
Pod względem liczby uczestników w Europejskich Dniach Ptaków Polska zajęła trzecie miejsce w Europie po 
Rosji i Szwecji. Było nas 3000 osób. Ogólnie w naszym kraju najwięcej policzono zięb, na drugim miejscu 
znalazły się czajki, trzecie miejsce należało do szpaków.  
Wyniki naszych lokalnych obserwacji różniły się od ogólnopolskich. Najwięcej naliczyliśmy szpaków, następnie 
szczygłów, kawek, kwiczołów, sikorek bogatek, mew śmieszek. Mogliśmy też podziwiać kormorany na jeziorze,  
krogulce w locie oraz skowronki towarzyszące nam na polu. Niesamowite wrażenie zrobiły na uczestnikach 
wyprawy gniazda jaskółki brzegówki, które znajdowały się w piaszczystej skarpie przy drodze.  
Oprócz obserwacji ptaków radość sprawiły również konie, które pasły się przed lasem. Dzieci cieszyły się także 
ze znalezionych kasztanów, pałek wodnych i mnóstwa kolorowych suchych liści, które szeleściły pod nogami. 
Podczas wędrówki wzdłuż lasu podziwiały też przepiękne żeremie bobrowe ukryte wśród drzew.  Drzewa 
zachwycały wszystkich kolorową paletą jesiennych barw. W drodze powrotnej dzieci sprawdzały swoje siły z 
pozostawioną belą siana a Michał do końca nie rozstawał się z imbirową herbatką.  
Ten słoneczny, sobotni poranek przyniósł mnóstwo radości i wiele niezapomnianych wrażeń. Małgorzata 
Russek 
 
MIĘDZYNARODOWE INSPIRACJE W ZIELONEJ CZWÓRCE. Blisko tydzień spędzili w Szkole Podstawowej nr 4 
im. prof. Władysława Szafera w Ełku goście z czterech europejskich państw. Nauczyciele z Turcji, Hiszpanii, 
Bułgarii i Litwy partnerujący  „zielonej czwórce” w ramach kolejnego w tym roku szkolnym projektu z 
programu Comenius, korzystali z możliwości wzajemnego uczenia się i czerpania najlepszych praktyk w 
nauczaniu i wychowaniu dzieci. Goście zostali oprowadzeni przez uczniów po najpiękniejszych zakątkach 
miasta i poznali jego historię. Wysłuchali koncertu organowego w Kościele Najświętszego Serca Jezusa, 
zwiedzili Ełckie Centrum Kultury. Dzieci i opiekunowie pokazali partnerom Ogród Bajek Sowa w Kaletniku i 
towarzyszyli im w zwiedzaniu Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Szczególnie ważnym i wartościowym 
doświadczeniem była zarówno dla zaproszonych jak i gospodarzy wizyta w szkole, w której zaprezentowano 
jedne z najatrakcyjniejszych form pracy z uczniami i ich wytworów artystycznych. Goście uczestniczyli w 
Bajkoladzie i Dniu Misia, w tym turnieju wiedzy o Kubusiu Puchatku, zabawach z elementami języka polskiego. 
Nauczywszy się zabawy „Stary niedźwiedź mocno śpi” obejrzeli wystawę książek „Misiowe lekturki”, wysłuchali 
opowiadań z udziałem rodziców wychowanków Czwórki, zobaczyli wystawę prac plastyczno-technicznych o 
niedźwiadkach – ulubionych bohaterach baśni i bajeczek,  a wreszcie ekspozycję polskich miodów – tego, co 
niedźwiadki lubią najbardziej! Myślą przewodnią partnerskiego przedsięwzięcia były „Baśnie, bajeczki z 
babcinej książeczki”, dlatego uczniowie zaprezentowali wizytującym ciekawe inscenizacje i uczniowskie 
projekty. Najpierw polską baśń w komediowej odsłonie „Szewczyk Dratewka”, a następnie „Złotowłosą i trzy 
misie” w nowoczesnej wychowawczej adaptacji, a także anglojęzyczny film „Sen śpiącej królewny” promujący 
nasze miasto i szkołę podstawową. Nauczyciele obserwowali szkołę w jej codziennej pracy, a na konferencji z 
udziałem polskich nauczycieli szczegółowo zapoznali się z polskim systemem edukacji. Wizytę zwieńczyło 
wręczenie partnerom Certyfikatów Comeniusa przez Naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Ełku pana 
Stanisława Zalewskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 panią Wandę Wojnowską i Koordynatora programu 
Comenius panią Ewę Paszkowską. Goście zawieźli do swoich krajów wykonane przez uczniów przewodniki po 
Ełku, polskie miody, a w szczególności cenne kontakty, doświadczenia, inspiracje dla własnej pracy 
dydaktycznej i wychowawczej, a wreszcie plany na dalszą współpracę z zieloną Czwórką. Grażyna Truszkowska. 

 

PRZYRODA NA EKRANIE. Piątego i ósmego października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w V Ełckim 
Spotkaniu z Filmem Przyrodniczym organizowanym w Centrum Edukacji Ekologicznej. W tych dniach uczniowie 
mogli poznać unikatową w skali Europy przyrodę zatrzymaną w kadrze. Zobaczyli reportaż opowiadający o 
zmaganiach przyrodników  w projekcie przywracania torfowisk, o wodzie, która wraca na moczary i o bobrach, 
które w przywracaniu wody pomagają. Fascynujący był również film pokazujący gniazdo z wykluwającymi się 
młodymi orlikami krzykliwymi. Zabawna okazała się też kreskówka opowiadająca o perypetiach tych pięknych 
ptaków. Uczniowie obejrzeli również dokument pokazujący zmagania ornitologów w utrzymaniu na terenie 
naszego kraju cietrzewi – dzikich kuraków żyjących z dala od człowieka. Filmy, reportaże, kreskówki 
przedstawiał uczniom Jarosław Chyra – fotograf, wydawca, twórca festiwalu przyrody i autor programów TV. 



Zdradził on również tajniki fotografowania przyrody i pokazał z bliska jak zbudowana jest kamera, którą 
nagrywał poszczególne filmy. Uczniowie z wielką uwagą i fascynacją słuchali, oglądali oraz dotykali. Również 
poprosili przyrodnika o wspólne zdjęcia i autografy.  
Poniedziałkowy seans filmowy dotyczył rozlewisk Biebrzańskiego Parku Narodowego. To na tych terenach żyje 
najbardziej skryty ptak mokradeł – dubelt. Film „Dubeltowe misterium” ukazał ciekawe zaloty tych ptaków 
tworzące prawdziwe przedstawienie pośród bagiennych łąk. Historię powstania i walory największego 
polskiego parku narodowego ukazał film „Biebrzański Park Narodowy”. Uczniowie zobaczyli niepowtarzalną 
przyrodę i ludzi znad Biebrzy. Wracając do szkoły, uczniowie przepełnieni radością z poznania tak pięknej 
przyrody, obejmowali drzewa rosnące wzdłuż naszej ełckiej promenady. M.Russek 
 
„ROWEROWA SZKOŁA”. W piątkowe (26.10) południe, w starej sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza odbyło się 
wręczenie certyfikatów i wyróżnień „Rowerowa Szkoła”. Imprezę w ratuszu prowadził Mirek Arczak, olsztyński 
oficer rowerowy, a swoją obecnością rangę spotkania podkreślił prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. SP4 w 
Ełku wśród innych szkół i placówek zdobyła wyróżnienie. Nagrodę z rąk Pana Prezydenta Olsztyna odebrali 
uczniowie naszej szkoły Piotr Kamiński i Dawid Kisło z opiekunem projektu p. S. Krakowiakiem. Konkurs 
„Rowerowa Szkoła” jest skierowany do wszystkich placówek oświatowych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Jest to jedyna tego typu inicjatywa w kraju. Do tej pory, w dwóch edycjach, konkursu 
wzięło udział ok. 300 placówek z  województwa. Świadczy to o tym, że rower ma na Warmii i Mazurach coraz 
więcej zwolenników. Tym większa satysfakcja że nasza szkoła znalazła się w gronie 10 wyróżnionych szkół i 
placówek. Organizatorami konkursu „Rowerowa Szkoła” są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” oraz Centra Edukacji 
Ekologicznej z Olsztyna, Elbląga i Giżycka. S.Krakowiak 
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MÓJ PRZYJACIEL PIES.  Już po raz trzeci dzieci ze Świetlicy „Przyjaciele” z naszej szkoły wspólnie z 
nauczycielem pojechały do schroniska dla zwierząt, które się znajduje we wsi Ruska Wieś 12 km od Ełku. 
Obecnie w schronisku przebywa 200 piesków.   W trakcie wizyty zobaczyliśmy pieski ,które mają wybiegi na 
świeże powietrze  jak i te, które przebywały w przystosowanych do tego kojcach. Pan kierownik był bardzo 
miły.  Szkoda tylko ,że schroniska są nadal potrzebne.   Gdyby  każdy z tych piesków  znalazł  swój własny dom 
a ludzie nie traktowali zwierząt jak zabawki, tylko jak członków swoich rodzin, wszystkim żyłoby się o wiele 
lepiej.  Cieszymy się bardzo że nasi uczniowie zaangażowali się w akcję „Zwierzęta też czują”. Dzieci przekazały 
na ręce pracowników schroniska zakupioną  karmę  w ilości 10 kilogramów i koce. Od administracji schroniska  
dzieci dostały pamiątkowy dyplom podziękowanie. Uczniowie zapewnili, że nie po raz ostatni wyciągnęli swoją 
pomocną dłoń w stronę zwierząt. Zapraszamy również do adopcji pieska. Schronisko czynne jest: poniedziałek, 
środa, czwartek :  13.00-15.00 oraz wtorek, piątek: 13.00-16.00. Ewa Kowara 
 
STRAGAN Z WARZYWAMI. Kolorową, aromatyczną i apetyczną scenografię ustawili sobie uczniowie klasy I c. 
Na drewnianym straganie i w wiklinowych koszach niezwykle okazale prezentowały się dary jesieni. Dorodne 
warzywa i owoce były tłem do przedstawienia „Na straganie”. Najmłodsi aktorzy naszej szkoły ,pod kierunkiem 
swojej wychowawczyni – pani Joanny Pabich, przez kilka tygodni doskonalili umiejętność ruchu scenicznego, 
dykcję, pracę z rekwizytem i w miniony poniedziałek bardzo efektownie zaprezentowali się w swoich rolach, 
tańcach i piosenkach. Wśród pełnych humoru i często zaskakujących kwestii przekazali też wiele informacji o 
tym, jak ważne są warzywa i owoce w codziennym żywieniu. Występ mogli obejrzeć uczniowie klas „0” i „I” 
oraz rodzice. I mali, i dorośli widzowie nie szczędzili braw i słów uznania. Młodym aktorom z klasy I c życzymy 
sukcesów w następnych przedsięwzięciach! Joanna Pabich 
 
ŚNIADANIE DAJE MOC. We wrześniu  ruszyła II edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Śniadanie 
Daje Moc.  Najważniejszym celem tego programu jest zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli 
śniadania w diecie dziecka .  Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do 
nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji, są pogodne i chętnie bawią się.  W dniach 5-6 XI uczniowie klas I-III 
uczestniczyli w spotkaniach z dietetykiem. Dowiedzieli się dlaczego należy ograniczyć  słodycze i słodkie 
napoje, a zwiększyć spożycie warzyw i owoców oraz w jaki sposób żywność wpływa na nasze zdrowie i 
zachowanie. Zapoznali się także z Piramidą Zdrowego Żywienia.  Zdobytą wiedzę wykorzystali podczas 
organizowania Dnia Zdrowego Śniadania. 8 XI dzieci wraz z wychowawczyniami i rodzicami zjedli wspólnie 



przygotowane śniadanie. W niektórych klasach powstały Kluby Śniadaniowe. Klasowy Klub Śniadaniowy to 12 
śniadań edukacyjnych, w czasie których nauczyciele będą mogli przekazać najmłodszym cenne informacje na 
temat zdrowego odżywiania. To także wspaniała zabawa dla dzieci i możliwość poznania 12 zasad zdrowego 
żywienia opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka. Okazuje się, że warzywa i owoce można wykorzystać w 
różny sposób. Pokazali to uczniowie klasy I, którzy z okazji Dnia Zdrowego Śniadania ułożyli piękną owocowo- 
warzywną mandalę. Małgorzata  Żmijewska. 

 
ZIELONA FLAGA I… CO DALEJ?  Z ogromną radością przyjęliśmy informację,  iż wynikiem oceny Kapituły 
Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznano nam Certyfikat Zielonej Flagi za rok szkolny 2011/2012. To 
najwyższe międzynarodowe wyróżnienie potwierdzające ogromne zaangażowanie i wysoką jakość  naszych 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla nas jest też nobilitacją i wielkim zobowiązaniem. Już na 
początku bieżącego roku szkolnego zebrał się zespół ds. koordynacji działań, które wynikają z programu 
„Zielonej Flagi” w składzie: Barbara Dziuba (zastępca dyrektora) pełniąca funkcję szkolnego koordynatora, 
Katarzyna Matys (edukacja wczesnoszkolna), Małgorzata Żmijewska (edukacja wczesnoszkolna), Małgorzata 
Russek (przyroda), Małgorzata  Żurawna (przyroda), Diana Rydzewska (język angielski), Paweł Konopka 
(wychowanie fizyczne), Gabriela Steer (Samorząd Uczniowski), Gabriela Gdula (Samorząd Uczniowski), 
Weronika Jakubowska (przewodnicząca SU), Joanna Pabich (prezes SIS Skrzydła), Iwona Grajewska (kierownik 
gospodarczy), Joanna Gorlo (szkolny dietetyk), Elżbieta Wesołowska (przedstawicielka rodziców), Agata 
Ikonowicz- przedstawiciel CEE w Ełku. W spotkaniu uczestniczyli także Wanda Wojnowska – dyrektor szkoły i 
Roman Paczkowski – dyrektor CEE w Ełku. W trakcie spotkania zespół dokonał wyboru (spośród wielu 
przedstawionych propozycji) trzech priorytetów na rok szkolny 2012/2013: żywienie/promocja zdrowia, 
zieleń/teren wokół szkoły, odpady/elektrośmieci. Wybrane obszary pozwolą pochylić się nad ważnymi i 
bardzo bliskimi nam wszystkim problemami. Tematyka zdrowej żywności ma na celu zmianę przyzwyczajeń 
żywieniowych naszych uczniów i zrozumienie wpływu jedzenia na nasze zdrowie. Wzbogacenie terenów 
zielonych wokół naszej szkoły to  potrzeba związana z uzupełnieniem roślin, które zostały zniszczone w trakcie 
budowy boiska „Orlik” oraz placu zabaw „Radosna Szkoła”. Natomiast zbiórka makulatury, zużytych baterii, 
butelek PET oraz telefonów komórkowych to kontynuacja wieloletnich działań, które przynoszą wymierne 
efekty dla naszego środowiska. W bieżącym roku szkolnym dołączymy również do ogólnopolskiej akcji pt. 
„Świadomy wie co robić z ZSEE” czyli kampanii edukacyjnej w ramach której zostaną zebrane elektroodpady. 
Powyższe zagadnienia będą koordynowane przez wybranych liderów-nauczycieli:  Małgorzata Żurawna 
(żywienie/promocja zdrowia), Krystyna Kuczyńska (zieleń/teren wokół szkoły), Małgorzata Russek 
(odpady/elektrośmieci), którzy wraz z uczniami i rodzicami już rozpoczęli niektóre działania. Mając na uwadze,  
że oczekiwane rezultaty otrzymuje się dzięki zaangażowaniu dużej grupy osób, pragniemy zaprosić do 
współpracy wszystkich chętnych: Uczniów i Rodziców, którzy  chcieliby nas wesprzeć swoja radą, pomysłami i 
pracą w zakresie wybranych obszarów. Zainteresowani udziałem w aktywnościach na rzecz środowiska mogą 
zgłaszać się do koordynatorów lub dyrekcji szkoły. Każdy z nas może być autorem pozytywnych zmian w 
otoczeniu. Barbara Dziuba 
 
WIZYTA W RADIU BAYER. W piątek 23 listopada grupa 0”C” odwiedziła radio Bayer. Zostaliśmy zaproszeni do 
udziału w audycji dla przedszkolaków pt. „Ahoj kapitanie! Kurs na przedszkole”. Na antenie zaproponowaliśmy 
temat aktualnej pory roku-jesieni. Wspólnie z panią redaktor rozmawialiśmy o jesieni, która nam przyniosła 
wiele słonecznych dni, kolorowych liści, kasztanów, żołędzi, szyszek, soczystych i pełnych witamin owoców i 
warzyw. Wspominaliśmy, jak dzięki darom jesieni doskonale bawiliśmy się podczas zajęć przy robieniu 
szyszkowych jeży, sałatek owocowych i kanapek z wykorzystaniem warzyw. Po słonecznej jesieni przychodzi 
jednak ta późna, która jest szara, mglista i deszczowa. W radiu podczas śpiewania piosenek i recytowania 
wierszy, ukazaliśmy wszystkim słuchaczom, że nawet o tej może być wesoło. Studio radiowe bardzo nam się 
podobało. Przed audycją mieliśmy niemała tremę, która jednak dzięki pani redaktor szybko nas opuściła. Na 
koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Pobyt w radiu przyniósł nam nowe doświadczenia. Wszystkie dzieci 
zgodnie powiedziały, że chciałyby tu kiedyś wrócić w roli współgospodarza programu. Do naszej szkoły 
wróciliśmy pełni wrażeń. Teresa Fiedorczyk 

 
„NIE OBEJDZIESZ SIĘ BEZ MISIA”. Nasi uczniowie zostali zaproszeni do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku na 
Urodziny Pluszowego Misia. Dzieci wysłuchały misiowych wierszyków czytanych przez prezydenta Artura 
Urbańskiego oraz dyrektorów ełckich szkół i przedszkoli. Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny „Nie obejdziesz się bez misia”. Wysoko oceniono prace uczniów. Nasi uczniowie zdobyli : I miejsce - 
Wiktoria Surażyńska kl. O A  , III miejsce – Cyprian Poniatowski kl. I c.  Wśród  wyróżnionych znaleźli się 
uczniowie z klasy I c Filip Luberecki i  Mikołaj Głódź. Uwieńczeniem misiowej zabawy był urodzinowy tort, 



którym zostały poczęstowane wszystkie dzieci. Cieszymy się z plastycznych sukcesów uczniów i szczerze im 
gratulujemy. Alicja Wojsław 
 
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA-DZIEŃ BEZ FUTRA. W ramach obchodów DNIA PLUSZOWEGO MISIA w szkole 
razem z uczniami pojawiły się ich ulubione maskotki - pluszowe misie. Towarzyszyły im podczas nauki i 
zabawy.  Na powitanie tego dnia uczniowie klasy IIIa śpiewali piosenki o misiach. Oni też pod opieką Pani 
Bożeny Merchelskiej opracowali tekst  i przygotowali przedstawienie bajki ,,Złotowłosa i trzy niedźwiadki.” W 
scenerii przygotowanej przez Panią Grażynę Krasińską oraz dzieci ze świetlicy inscenizację zobaczyli rodzice i 
bliscy małych aktorów oraz uczniowie klas 0-III z wychowawcami. Bajka zawierała pouczenia, o których warto 
pamiętać:  

Nie wchodź do cudzych domów bez zaproszenia! 
Nie korzystaj z cudzych rzeczy bez zgody ich właściciela! 
Słuchaj porad rodziców! 

 Bajki od wieków cieszyły się i cieszą życzliwością tak dzieci, jak  i dorosłych. Pobudzają one 
wyobraźnię, rozwijają umiejętności swobodnego wyrażania myśli i uczuć. W tym roku do grona bajkopisarzy 
dołączyli przedstawiciele klas I-III. Pod opieką Pani Grażyny Truszkowskiej oraz dziewcząt z klasy VIb (Weroniki 
Drozd, Dominiki Krasowskiej, Emilii Pieśnikowskiej) napisali oni ,, Bajkę o Misiu, który....” Z wyborem tematu 
nie było tak łatwo. Aktywna, zgodna i twórcza współpraca w zespołach zrodziła ciekawy tekst - ,,Bajkę o Misiu, 
który wybrał się w podróż”. Autorami wstępu byli uczniowie klas pierwszych. Trzecioklasiści zadbali o jej 
rozwinięcie, a zakończenie dopisali uczniowie klas drugich. Do bajki wykonano również ilustracje.    
 Tego dnia odbyła się także akcja zbiórki misiów dzieciom, które dotąd takiego pluszaka nie posiadały. 
Maskotki trafią do podopiecznych Fundacji ,,OTUlony w nadzieję…”, Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego oraz Domu Dziecka w Ełku. 
 W tym samym dniu obchodzony był DZIEŃ BEZ FUTRA – dzień, który miał uświadomić ludziom, by nie 
kupowali futer ze zwierząt. Plakaty przygotowane przez uczniów klasy IIa, IIIa oraz członków koła 
ekologicznego przybliżały ideę tego problemu. Bożena Merchelska 

 

Turnieje minisiatkówki cieszą się coraz większą popularnością, a co nas cieszy szczególnie, startuje w nich 
sporo zespołów z Warmii i Mazur. 10 listopada duża impreza dziewcząt odbyła się w Ełku. Turniej był 
rozgrywany w kategorii „3” (piąte klasy) i „4” (szóste klasy). Zgłosiło się po 16 zespołów w każdej kategorii 
wiekowej, łącznie 160 uczestniczek z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Ełcki turniej przyniósł duży sukces młodym siatkarkom z Węgorzewa, które odebrały główna nagrodę w 
konkurencji „czwórek” wyprzedzając w klasyfikacji Giżycko II i Gimnet Mońki I. Z kolei w „trójkach”  zwyciężył 
zespół SP 26 Białystok I przed Gimnet Mońki I i SP 15 Białystok. W Ełku rywalizacja przebiegała w dobrej 
atmosferze zgodnie z zasadami fair play. 
Ełk był reprezentowany przez drużyny SP 4, SP 7 i SP 9. Były one widoczne w turnieju traktowanym jako etap 
przygotowań do Mistrzostw Województwa Szkolnego Związku Sportowego. 
W składach naszych drużyn wystąpiły: 
"4" dziewcząt: Wesołowska Katarzyna, Kowalewska Agnieszka, Steer Gabriela, Głowacka, Julia, Stankiewicz 
Patrycja, Leszczyńska Aleksandra  
"3" dziewcząt: Żukowska Dominika, Biwojno Klaudia, Żywulska Klaudia, Jakubowska Weronika 
Organizatorami turnieju byli Piotr Mroziewski z SP 7 Ełk oraz Paweł Konopka i Marian Malewski z naszej szkoły. 
Turniej udało się przeprowadzić dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Ełk. Marian Malewski 
  

GRUDZIEŃ 2012 

MINI PIŁKA SIATKOWA. 3 grudnia odbyły się w Giżycku Mistrzostwa Rejonu Trójek Siatkarskich Chłopców w 
ramach Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii startowali  najlepsi uczniowie klas piątych z powiatów: 
Olecko, Gołdap, Giżycko i Ełk. Do następnego etapu, czyli Półfinałów Mistrzostw Województwa 
zakwalifikowały się dwie czołowe  drużyny, tj. reprezentacja SP 3 Gołdap i SP 4 Ełk. Zespół ełcki wystąpił w 
następującym składzie: Połubok Damian, Picewicz Jan, Michałowski Mateusz, Gabruś Marcin, Erdmann 
Sebastian, Wiecheć Mateusz i Spychalski Ernest. Trener Marian Malewski. Gratulujemy i życzymy sukcesów w 
następnym etapie. Marian Malewski 
 



WIZYTA W NORWEGII. W pierwszym tygodniu grudnia delegacja z Ełku, w skład której weszli nauczyciele 
naszej szkoły, uczestniczyła w partnerskiej wizycie w Norwegii realizowanej w ramach projektu Comenius 
Regio pn. „„Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zrozumie – miejsce elementarnej edukacji ekologicznej w 
upowszechnianiu polityki zrównoważonego rozwoju Ełku i Lørenskog”. O funkcjonowaniu miasta, które 
zaledwie o kilkanaście kilometrów oddalone jest od Oslo, opowiedział jego burmistrz podczas oficjalnego 
spotkania z ratuszu. Jak się okazało Polacy są liczebnie drugą mniejszościową grupą jaka zamieszkuje gminę.. 
Uczestnicy wizyty zapoznali się z norweskim systemem oświatowym odwiedzając Asen Skole w Lørenskog. To 
specyficzna szkoła, w której uczy się 350 uczniów z 46 krajów, posługujących się 29 narodowymi językami. 
Mimo takiej różnorodności w szkole nie odczuwa się antagonizmów kulturowych. Wręcz przeciwnie, dzieci są 
ze sobą bardzo związane. Tak dobry klimat jest wynikiem wdrożenia specjalnego programu edukacyjnego. 
Niektóre z zastosowanych w partnerskiej szkole rozwiązań bardzo się spodobały ełckim pedagogom i być może 
będą one wprowadzone w naszej szkole. Wszystkich nas zadziwiła serdeczność, cierpliwość i wyrozumiałość, 
jaką przejawiali Norwegowie nawet w stresujących sytuacjach. Podczas wizyty mieliśmy okazję zwiedzić też 
Oslo, które w okresie przedświątecznym jest szczególnie ozdobione, co nas także wprowadziło w świąteczny 
nastrój.  
W OCZEKIWANIU NA MIKOŁAJA. Czy Święty Mikołaj istnieje? Jeśli ktoś  wcześniej z nas zadawał sobie to 
pytanie, to 6 grudnia w naszej szkole już nikt nie miał wątpliwości. Tego dnia każdemu z nas udzielił się czar 
brodacza w czerwonym uniformie. Uczniowie założyli czerwone czapki i stroje, które sprawiły, że na lekcjach 
panowała świąteczna  atmosfera. Dzieci z zerówek rysowały i z  makulatury wykonały postać Mikołaja. To był 
dzień opowieści, poznawania ciekawych historii o Świętym Mikołaju, śpiewania o nim piosenek, a przede 
wszystkim czas obdarowywania drobnymi upominkami. Dlatego też wszystkie dzieci  spotkały się z 
wysłannikami Mikołaja, którzy w towarzystwie elfów i reniferów  przekazali wszystkim dzieciom „zaczarowane 
Mikołajki”. Miały one sprawić, że każdy z obdarowanych może wkrótce stać się również „pomocnikiem” 
Mikołaja”. Dlatego też przystąpiliśmy do  akcji organizowanej w Ełku „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Do 
16 grudnia 2012 r. nasi uczniowie zbierają pluszaki, zabawki, książki, gry planszowe, przybory szkolne i inne 
rzeczy, które mogą sprawić radość dzieciom z rodzin potrzebujących takiego  wsparcia.  Barbara Dziuba 
 
MINI PIŁKA SIATKOWA. Dnia 12 grudnia 2012 roku odbyły się w Giżycku Mistrzostwa Rejonu Czwórek 
Siatkarskich Dziewcząt i Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii startowali  
najlepsi uczniowie klas szóstych z powiatów: Olecko, Gołdap, Giżycko i Ełk. Do następnego etapu, czyli 
Półfinałów Mistrzostw Województwa zakwalifikowały się po dwie czołowe  drużyny. W przypadku dziewcząt są 
to reprezentacje SP 4 Giżycko i SP 4 Ełk. Natomiast wśród chłopców zespoły SP 4 Ełk i SP 7 Giżycko. To kolejne 
sukcesy siatkarskie ełckiej „czwórki”. Po chłopcach klas piątych, dziewczęta i chłopcy klas szóstych awansowali 
do Półfinałów Mistrzostw Województwa. Dziewczęta wystąpiły w następującym składzie: Wesołowska 
Katarzyna, Głowacka Julia, Steer Gabriela, Stankiewicz Patrycja, Lewczuk Małgorzata, Ławska Natalia, 
Leszczyńska Aleksandra, Żukowska Dominika, Alksnin Nikolina i Jankowska Wiktoria. Trener Marian Malewski. 
W skład zespołu chłopców wchodzili: Niksa Krystian, Wiszniewski Mateusz, Dołoto Bartłomiej, Cimochowski 
Adrian, Gabruś Marcin, Grygo Konrad, Kulik Dominik, Połubok Damian, Pacewicz Jan, Kwaczreliszwili 
Sebastian. Trener Paweł Konopka. 
 
POMOCY! STOP CYBERPRZEMOCY! 13 grudnia już po raz jedenasty odbyła się w naszej szkole kampania 
Przemocy stop. Nie zamykaj oczu. W tym roku hasłem przewodnim kampanii była cyberprzemoc. Tradycyjnie 
działania prowadzone były zarówno na terenie szkoły, jak też w środowisku lokalnym. Zaplanowane w tym 
dniu spotkania i warsztaty  miały na celu uświadomienie uczniom zagrożeń i konsekwencji związanych z 
niewłaściwym korzystaniem ze środków przekazu medialnego oraz opracowanie zasad bezpiecznego i 
kulturalnego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego. Efektem pracy uczniów stały się  Netykiety- czyli 
zbiór zasad właściwego zachowania w wirtualnym świecie. Młodsi uczniowie jak co roku wyruszyli do urzędów 
i instytucji z odezwą Pomocy! Stop cyberprzemocy. Maluchy odwiedziły  aż 15 instytucji i urzędów, w których 
zaprezentowały  podjęte w szkole  działania i zwróciły się do osób dorosłych o pomoc i wsparcie w 
propagowaniu podjętego tematu.  
W celu szerszego poznania i zrozumienia skali problemu skorzystaliśmy z pomocy fachowców zajmujących się 
na co dzień zjawiskiem agresji elektronicznej. Gośćmi naszymi w tym dniu byli Monika Bekulard pracownik 
Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz pan Marcin Wojtasik pracownik Fundacji Dzieci Niczyje.  
Tematem przemocy rówieśniczej w wirtualnym świecie oraz zagrożeń i konsekwencji takiego zjawiska 
zainteresowaliśmy również rodziców. Podczas popołudniowego spotkania rodzice wysłuchali wykładu pana 
Marcina Wojtasika na temat: „Przemoc elektroniczna. Konsekwencje i zagrożenia” oraz obejrzeli  prace 
uczniów z działań prowadzonych w ramach kampanii. 



XI kampania  zbiegła się w tym roku z obchodami wręczenia szkołom certyfikatu Warmińsko- Mazurskiego 
Kuratora Oświaty ,,Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Szkoła nasza znalazła się w gronie dziesięciu  
najlepszych  w województwie warmińsko- mazurskim. Zostaliśmy  wyróżnieni przez kapitułę za wdrożone 
oryginalne i systemowe rozwiązania w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów ukierunkowane na 
niwelowanie zjawiska przemocy i agresji rówieśniczej. Beata Chmielewska 
 
 
 LEKCJA Z FOLKLOREM W ECK. 12 grudnia klasy IV a oraz VI a wraz z wychowawczyniami: Małgorzatą Żurawną 
i Sylwią Błyszczek  wybrały się do Ełckiego Centrum Kultury na spotkanie z Państwem Witaszczyk w celu 
poznania kultury ludowej naszego regionu i nie tylko. Dyrektor Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca – Pan Piotr 
Witaszczyk - opowiedział nam o zespole oraz zaprezentował tańce z naszego regionu jak i z pozostałych 
regionów Polski. Choreograf zespołu – Pani Magda Witaszczyk – zapoznała nas z regionalnymi strojami, jakie 
kiedyś noszono na terenach Mazur. Zaprezentowała również ubrania z innych obszarów Polski. Dzieci miały 
okazję przymierzyć kilka strojów. Niektóre z ubrań kobiecych ważyły nawet ok. 7 kilogramów. Dzieci zauważyły 
sporą różnicę pomiędzy ubraniami męskimi i damskimi z różnych obszarów Polski – niektóre były bogatsze 
inne bardziej skromne. W trakcie zajęć uczniów zaciekawiła informacja, iż MZPiT zatańczył układ 
choreograficzny do popularnej piosenki PSY „Gangnam Style” aż w Korei Południowej. Sylwia Błyszczek 

„Betlejem – dom chleba ,dom Miłości”. Pod takim tytułem odbyły się 21 grudnia 20012r. szkolne 
Jasełka przygotowane przez uczniów klasy VI d, pod opieką s. Ernesty, s. Ligii i pana Tomasza Sulimy -
dbającego o oprawę muzyczną. Wspólnie z aktorami dane nam było przeżyć niezwykłą podróż do miejsca 
narodzin Zbawiciela. Odwiedzając wszystkie kontynenty spotykaliśmy dzieci spragnione ciepła i  miłości - 
spragnione Boga. Do wspólnej wędrówki zaprosiliśmy żyjących w nieustannym strachu i leku Indian , 
zmuszanych do ciężkiej pracy Azjatów, oraz głodujących Afrykańczyków. Razem z nami do Betlejem udali się 
także osamotnieni mieszkańcy Oceanii. Wszyscy szli do Źródła Miłości , aby Tam ukoić swój ból i lęk. Wspólna 
wędrówka otwierała serca mieszkańców misyjnych krajów na potrzeby i cierpienia braci, przyoblekając  w czyn 
biblijne  przesłanie ”Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 
Choć podróż nie była łatwa, a droga utkana problemami, dotarliśmy do celu, gdzie na powitanie wyszła nam 
Maryja, wskazująca na obecność Jezusa w każdym człowieku.  

To u stóp betlejemskiego Żłóbka  Marika- prowadząca nas dziewczynka -wyznała: „Maleńki Jezu, dziś 
we mnie dokonało się Twoje Narodzenie, odkryłam Cię w drugim człowieku. Przebyłam długą drogę do Tego 
Betlejem, aby zrozumieć, że moje Betlejem jest tak blisko, jest w moim sercu. Spraw proszę aby było w 
każdym sercu, aby cały świat stał się jednym Betlejem”.   

Świąteczny nastrój wzbogaciło wystąpienie Pani Dyrektor Wandy Wojnowskiej, która złożyła 
wszystkim uczniom  oraz nauczycielom serdeczne, świąteczne życzenia. Pani Dyrektor podkreśliła iż każdy z 
nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem i każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, by dzielić je z 
innymi.   

Z tym przesłaniem aktorzy zawędrowali do Kościoła NSJ w Ełku, gdzie 23 grudnia, na Mszy Świętej o 
godz. 11.30 przedstawili Jasełka dla parafian.  s. Ernesta – Sabina Dec 

 

STYCZEŃ 2013 

UCZNIOWIE Z „CZWÓRKI” W TELEWIZJI POLSKIEJ. Nowy Rok zaczął się bardzo interesująco. Uczniowie dwóch 
klas: IV a i IV d zostali zaproszeni do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach koło 
Ełku. Uczniów powitał Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ”Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward 
Palczewski oraz pan Krzysztof  Wiloch. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że właśnie biorą udział w 
nakręcaniu filmu przez Telewizję Polską. Film ma pokazać Zakład i  promować na cały nasz kraj nowoczesny 
proces technologiczny unieszkodliwiania odpadów jaki zastosowano właśnie w Siedliskach koło Ełku. Dzieci 
poznały historię powstania zakładu, obejrzały film „Eko-alfabet” a także wraz z ekipą filmowców zwiedziły cały 
teren włącznie z wjechaniem do głównego budynku, który jest olbrzymia halą -  autobusem. Uczniowie 
dowiedzieli się, że odpady, które trafiają do zakładu są segregowane  i przeznaczone do dalszego 
przetworzenia. Z odpadów organicznych tworzony jest kompost do celów rolniczych i komunalnych.  Tylko 
niewielka część odpadów będzie gromadzona w odpowiednich sektorach jako balast nie nadający się już do 
niczego.  W rozmowie z panem Krzysztofem Wilochem dzieci dowiedziały się, że istotnym warunkiem 
prawidłowego funkcjonowania zakładu jest zachowanie się mieszkańców  Ełku, Olecka, Gołdapi,  Białej Piskiej i 



mieszkańców z okolicznych miejscowości. Mieszkańcy zapoznani zostali już w ubiegłym roku z nowym 
sposobem segregacji odpadów, czyli z tak zwanym DUALNYM SYTEMEM. Dualny system segregacji odpadów w 
Ełku i okolicy będzie obowiązywał na dobre w lipcu tego roku. To właśnie w tym miesiącu na osiedlach i przy 
domach jednorodzinnych pojawią się nowe pojemniki na odpady z oznaczeniami: SUCHE I MOKRE. Nasi 
uczniowie (zapytani przez pana K. Wilocha) doskonale wiedzieli jakie odpady będą wrzucane do pojemników z 
napisem SUCHE (przypominamy, np.: papier, butelki, puszki, plastikowe pojemniki zepsute zabawki) a jakie do 
pojemników z napisem MOKRE (przypominamy, np.: obierki, resztki z obiadu, ogryzki, skoszoną trawę). Taki 
sposób segregacji odpadów już u źródła, czyli w naszych domach, usprawni pracę Zakładu  Unieszkodliwiania 
Odpadów i z większej ilości odpadów uzyska się surowce wtórne i więcej wytworzy się dobrego kompostu. W 
nagrodę za swoją wiedzę o dualnym systemie segregacji odpadów oraz na pamiątkę pobytu w Zakładzie 
uczniowie otrzymali drobne upominki. Małgorzata Russek 
 
 
ŚPIEWNIE I PO ANGIELSKU. W Ełckim Centrum Kultury 14 stycznia 2013r. odbył się I Festiwal Anglojęzycznych 
Piosenek Świątecznych oraz Kolęd "Christmas Time". W Festiwalu brało udział kilkunastu uczestników z 
różnych szkół podstawowych. Poziom wokalny osób uczestniczących w festiwalu był bardzo wysoki. Naszą 
szkołę dumnie reprezentowała Dominika Krassowska z klasy VI B wykonując piosenkę Johna Lennon'a "Happy 
Christmas (War is Over)". Jej występ poruszył publiczność zgromadzoną na widowni, jak również zapadł w 
pamięć jurorom: Panu Piotrowi Karpieni, Panu Wojtkowi Wronie oraz wokalistce jazzowej - Małgorzacie 
Kruczewskiej. Dominika zdobyła zaszczytne II miejsce. Życzymy dalszych sukcesów naszej wschodzącej 
gwieździe! Sylwia Błyszczek 
 
ZIMOWE LICZENIE  PTAKÓW WODNYCH. Już po raz ósmy Klub Miłośników Ptaków działający przy Ełckim 
Stowarzyszeniu Ekologicznym przystąpił do liczenia Ptaków Wodnych zimujących w Ełku. Tradycyjnie trasa 
liczenia rozpoczęła się nad rzeką od mostu kolejowego o godzinie ósmej rano. Tam nasza szkolna grupa, 
składająca się z pięciu uczniów i opiekuna pani Małgorzaty Russek, dołączyła do organizatora - pana Sławomira 
Michonia i innych chętnych, którzy sobotni ranek postanowili spędzić  inaczej. Tego dnia było około 5 stopni 
mrozu. We wcześniejszych latach bywały niższe temperatury.  Co niektórzy z nas byli przygotowani na taka 
pogodę. Michał miał gorącą herbatkę, inni doskonałe  humory. Wędrowaliśmy wzdłuż rzeki Ełk aż do Jeziora 
Ełckiego. Liczyliśmy krzyżówki i łabędzie. Tylko one nam licznie towarzyszyły. Widzieliśmy  540 krzyżówek i 36 
łabędzi niemych. Tym razem niebyło łysek, które występowały w poprzednich latach. Podczas wędrówki naszą 
uwagę zwróciła kaczka bardzo ciemno ubarwiona. Pan Sławomir Michoń wyjaśnił nam, iż w przyrodzie zdarzają 
się przypadki melanizmu. Melanizm to nadmiar ciemnego pigmentu w skórze – przeciwieństwo albinizmu 
(nadmiar białego koloru).  Melanistyczna krzyżówka  po dokładniejszych oględzinach okazała się samcem. W 
trakcie liczenia ptaków wodnych sprawdza się też, czy są wśród nich ptaki zaobrączkowane. Tym razem udało 
się odczytać siedem obrączek na łabędziach i jedną na krzyżówce. Troszkę wychłodzeni  ale dalej pełni emocji 
dotarliśmy do jeziora, gdzie na skraju lodu mogliśmy obserwować: 21 mew śmieszek, 3 mewy siwe i 2 wrony 
siwe. Zadowoleni z zimowego liczenia wróciliśmy do naszych ciepłych domów. Małgorzata Russek 
 

 

HEJ KOLĘDY TO CZAS! Kolęda w tradycji polskiej to m.in. radosna pieśń bożenarodzeniowa śpiewana w okresie 
od Świąt Bożego Narodzenia do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 
w Ełku dbają, aby tradycja wspólnego kolędowania przetrwała ciesząc tym też swoich rodziców i nauczycieli.   
W radosnym i rozśpiewanym klimacie, w mroźny wieczór 16 stycznia starsze klasy Szkoły Podstawowej nr 4 
spotkały się na corocznym Wieczorze Kolęd i Pastorałek. Dokuczliwa, zimowa aura nie przeszkodziła w dotarciu 
do szkoły, aby wspólnie wyśpiewać radość płynącą z atmosfery Bożego Narodzenia. W repertuarze 
przygotowanym przez uczniów dominowały tradycyjne polskie pieśni bożonarodzeniowe, te znane i śpiewane 
od wieków. I to jest chyba dowodem na to, że zwyczaj śpiewania kolęd jest głęboko zakorzeniony w naszej 
społeczności. A skoro młodsze pokolenie sięga głównie po utwory, które liczą sobie już 2, 3 wieki, można 
uznać, że wciąż są one uważane za najpiękniejsze kolędy. Nie zabrakło jednak śpiewanych narodzonemu 
Jezusowi nowszych piosenek  świątecznych, wszak one również mają niezwykle krzepiącą moc, niosącą 
zarówno radość, jak i refleksję. Choć przegląd był zdominowany przez klasy IV – VI, to jednak z piosenką 
„Świąteczne drzewko” zdecydowała się wystąpić klasa 1A. Mimo, że byli najmłodsi na szkolnej scenie, to swym 
artyzmem nie ustępowali innym, a zapałem wręcz czasami przewyższali swoich starszych kolegów i koleżanki.  
Naprawdę trudno jest oceniać występy uczniów, gdyż wszystkie utwory zostały zaśpiewane pięknie, co było 
odzwierciedleniem włożonej w przygotowanie się do występu pracy. Jednak biorąc pod uwagę głośność braw 
zgromadzonej publiczności, najbardziej podobały się występy, w których sami uczniowie akompaniowali na 



instrumentach śpiewającym koleżankom i kolegom. A już istną furorę zrobił występ klasy VIB, gdzie za sprawą 
czterech gitarzystów, jednego skrzypka i perkusisty, kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki” zabrzmiała wręcz 
rockowo i taka też była reakcja publiczności, a tworzyli ją nie tylko uczniowie i nauczyciele ale też rodzice, 
babcie i dziadkowie… Należy też wspomnieć o edukacyjnym aspekcie koncertu, gdyż każda kolęda czy 
pastorałka została poprzedzona krótkim rysem historycznym, na temat czasu i okoliczności jej powstania oraz 
autora.  Punktem finałowym wieczoru był występ uczennicy klasy VIB – Dominiki Krassowskiej, która 14 
stycznia zdobyła II miejsce na I Festiwalu Anglojęzycznych Piosenek Świątecznych oraz Kolęd „Christmas Time”. 
Zaśpiewała ona wyróżniony utwór autorstwa Johna Lennon’a „Happy Christmas”. Izabella Kraszewska 

 
POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.  17 stycznia w naszej szkole dla dzieci 5- 6 –letnich odbyły się 
zajęcia edukacyjne pt. „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Na samym początku wychowankowie wysłuchali 
treść  listu otrzymanego   „od wróbelka”  i   odczytanego przez nauczycielkę. Kolejno nastąpiła rozmowa na 
temat ptaków spędzających zimę w naszym  kraju. Dzieci wymieniły sposoby pomocy ptakom zimą, 
posegregowały i przykleiły na gałęzi ptaki zimujące u nas: wróbla, sikorkę, gila, jemiołuszkę. W części dalszej  
zajęć poznały nowy sposób i wykonały „szyszkowy przysmak” dla ptaków:  szyszka  zawieszona na sznurku 
została wysmarowana masłem i otoczona ziarnami: zbóż, kaszy, maku, pestkami słonecznika, dyni. Tak 
wykonane „szyszkowe przysmaki” oraz przyniesione z domu słoninki dla sikorek nasi wychowankowie zawiesili 
na gałęziach drzew pod oknami naszej sali. Oczywiście pomógł nam przy tym pracownik naszej szkoły. Radości 
z wykonanych i zawieszonych  pokarmów było mnóstwo. A teraz dzieci będą obserwować przez okna  ptaki 
zajadające się przysmakami. Urszula Gąsowska 
 
KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA.  Styczeń to czas składania noworocznych życzeń, ale też miesiąc, w 
którym szczególnie ciepło witamy w szkolnych progach seniorów naszych rodzin. Tradycyjnie już uczniowie 
klas zerowych i pierwszych zaprosili do swoich sal lekcyjnych Babcie i Dziadków, by podziękować im za to, że są 
zawsze przy nich. Przedstawili wiersze i piosenki, w których wyrazili całą swoją miłość i przywiązanie, wręczyli 
własnoręcznie zrobione laurki i prezenciki. W trakcie spotkania znalazł się także czas na wspólną zabawę oraz 
słodki poczęstunek. Babcie i Dziadkowie podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z lat szkolnych. Dzieci 
dowiedziały się, jak wyglądała dawna szkoła, czego się uczono, jak wyglądał strój uczniowski, czy przybory 
szkolne. Były to niezapomniane chwile. Katarzyna Matys 

 
„KAWOŁECEK SMYCKA”, CZYLI MALUŚKI SUKCES W ŚWIETLICY PRZYJACIELE.  „Świątecznym śpiewaniem” 
czyli III Międzyszkolnym Konkursem Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Ełku, 
zamknęliśmy bożonarodzeniowy i noworoczny okres w świetlicy PRZYJACIELE. Świetlicowych wychowanków 
reprezentowali znakomici soliści i zespoły. Dziewczęcy zespół „Świetliki” (Karolina Gdula, Katarzyna 
Sztachelska, Paulina Pietkiewicz, Natalia Cwalina, Matylda Ekstowicz)prowadzony przez Panią Grażynę 
Krasińską, zaprezentował jedną z najstarszych polskich kolęd „Gdy się Chrystus rodzi” w oryginalnej aranżacji 
na dwa głosy. Kwartet PRZYJACIELE (Emilia Chmielewska, Katarzyna Skarżyńska, Oliwia Piotrowska, Nikola 
Mościcka)wspierany przez wychowawcę Ewę Kowarę wyśpiewał „Lulajże Jezuniu” w jasełkowych kostiumach i 
z własnym akompaniamentem. Podopieczny Pani Ewy Karolek Kujawski wzruszył ełcką publiczność kolędą 
„Cicha noc”. Jury konkursu przyznało I miejsce Karolowi Korolczukowi  - wokaliście i akordeoniście w jednym. 
Karol wykazał się nie tylko talentem muzycznym, ale także znajomością góralszczyzny w pastorałce „Oj, 
maluśki, maluśki!”. Opiekun Karola Korolczuka Grażyna Truszkowska serdecznie dziękuje jego rodzicom za 
współpracę i niezapomniane emocje. Wszystkim uczestnikom,  laureatom i organizatorom gratulujemy. 
Grażyna Truszkowska 
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ZIMA ZDROWA I WESOŁA.  W SP4 w Ełku w dniach 21-25.01.2013r. odbyły się ferie zimowe. W zimowisku 
brało udział 60 dzieci z klas z I-IV. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w  godzinach 
9.00- 14.00. Pierwszego dnia wszystkie dzieci zostały serdecznie powitane na zimowisku przez 
wychowawczynie grup. Uczestnicy zostali  podzieleni  na 4 grupy – każda grupa wspólnie z wychowawcą 
przygotowała - okrzyk, nazwę grupy, piosenkę i portret swojej pani. Grupa I pod kierunkiem pani Grażyny 
Krasińskiej nazywała się „Mrówki bigbitówki”, grupa II - pani Anny Roszkowskiej  „Śnieżynki”, grupa III - pani 
Grażyny Truszkowskiej „Super 16” i grupa IV - pani Ewy Kowary „Przyjaciele”. Następnie   wspólnie  z dziećmi 
udaliśmy się  ECK- tam odbyło się spotkanie  z instruktorką projektującą stroje do przedstawień. Dzieci miały 



okazję przebrać się w różne postaci. Po rozmowie  udały się na film pt.: „ Ralph Demolka”. Odbyło się również 
spotkanie z pielęgniarką, z którą omawiano temat „Bezpiecznie bawimy się”. Dla zgodności z nazwą 
zimowiska nie zabrakło zabaw na śniegu. We wtorek natomiast wszystkie grupy  udały  się na basen. Po 
powrocie z basenu  był czas na prezentacje grup. Grupy brały udział w konkursie plastycznym -„Widokówka z 
zimowiska 2013” oraz w konkursie „Nasze ulubione bajeczki”. Odbyły się rozgrywki gier stolikowych- „Mistrz 
chińczyka i bierek”. W środę  wszyscy udaliśmy się autokarami na kulig. W lesie  czekało na nas ognisko, przy 
którym dzieci piekły kiełbaskę, chlebek i śpiewały piosenki. Niezapomniane będą zabawy na śniegu – rzucanie 
się śnieżkami i  spacer po ośnieżonym lesie. Niesamowite przeżycie dla każdego dziecka stanowiła jazda 
saniami. Pogoda sprzyjała. To był wymarzony kulig. Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. W czwartek  
poszliśmy na kręgle.  Ostatni dzień zimowiska  - piątek -grupa II i III spędziły na sali zabaw „Magiczny Zamek”. 
Grupa I i IV przygotowała się do balu  karnawałowego. Odbył się bal karnawałowy z konkursem na  
najciekawszą  prezentację stroju, zabawa przy muzyce i konkursy z nagrodami. Na zakończenie zimowiska 
każde dziecko otrzymało  upominek, płytkę ze zdjęciami z zimowiska . Ewa Kowara 
 
DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE!  8 lutego 2013r. uczniowie oddziału przedszkolnego gościli w Radiu Bayer fm. 
Dzień Babci i Dziadka już minął, ale najmłodsi uczniowie uważają , że o Babci i Dziadku należy pamiętać przez 
cały rok a nie tylko w dniu ich święta. W audycji przedstawili swoje wyobrażenia na temat czasu kiedy babcia i 
dziadek byli mali, dziękowali, że są z nami, cieszyli się, że dziadek opowiada piękne bajki. Dzieciaki 
zaprezentowały też polkę „Dziadek” wykorzystując materiały ekologiczne takie jak gazety, torebki, drewniane 
klocki oraz przykrywki zamiast instrumentów. Na zakończenie złożyły życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności 
przez cały rok. Izabela Dąbrowska 
 
SPORTOWE ZMAGANIA. Sala gimnastyczna na dwa dni stała się miejscem sportowych emocji. 7 i 12 lutego 
zostały rozegrane Mistrzostwa Ełku Szkolnego Związku Sportowego w „2” siatkarskich dziewcząt i chłopców (IV 
klasy).  Po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpiły wszystkie miejskie szkoły, tj. SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, 
SP 7, SP 9 oraz Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”, zatem gier 
i emocji było dużo. Gospodarze zawodów okazali się niepokonani. Oba turnieje (dziewcząt i chłopców) zostały 
zdominowane przez zespoły ełckiej „Czwórki”, która wygrała wszystkie spotkania bez straty seta. Wśród 
dziewcząt kolejne pucharowe miejsca zajęła „Dwójka” i „Dziewiątka”, natomiast w rywalizacji chłopców 
„Dziewiątka” i „Piątka”. Zwycięska drużyna dziewcząt to: Olimpia Radziejewska, Patrycja Grossfeld, Beata 
Łozowska, Natalia Kowalewska, Natalia Gałęska, Ola Jonik, Maja Begicz, Ada Krystochowicz, Michalina 
Boguszewska oraz Julia Jakimiuk. Trenerem zespołu jest Marian Malewski. W składzie drużyny chłopców 
znaleźli się: Kewin Rozmysłowski, Maciej Dobkowski, Kuba Filipkowski, Bartek Prawdzik, Wiktor Grzegorczyk, 
Dominik Kulik, Piotr Opacki, Maciej Żurek i Franek Szulc. Chłopcy trenują pod kierunkiem Pawła 
Konopki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom dobrego poziomu gry. Będziemy kibicować zwycięzcom na 
kolejnym szczeblu rozgrywek. Marian Malewski 
 
SPOTKAJMY SIĘ W 2022 r. „….My Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku 
zobowiązujemy się: że nadal będziemy chronić środowisko przyrodnicze i jak nakazuje nam tradycja naszej 
szkoły dołożymy wszelkich starań żeby żyć w zgodzie z przyrodą i rozsądnie wykorzystywać jej naturalne 
bogactwo”. Taką deklarację złożyli członkowie Samorządu Uczniowskiego w obecności dyrektora szkoły Wandy 
Wojnowskiej oraz przedstawicieli społeczności szkolnej, podczas uroczystości zawieszenia Zielonej 
Flagi. Uroczystość była wzniosła i poważna, ale jednocześnie bardzo kameralna, podkreślała wkład 
pojedynczego ucznia i nauczyciela w działania szkoły na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do tej uroczystości 
społeczność szkolna przygotowywała się kilka tygodni, bo wymagała tego wyjątkowość wydarzenia. Po 
wyróżnieniu naszej szkoły certyfikatem Zielonej Flagi, odbyły się spotkania z uczniami. Zespół koordynujący 
działania zdecydował, że zanim wyeksponujemy to wyróżnienie, Zielona Flaga odbędzie „wędrówkę” po 
szkole. Inicjatywę przejęli uczniowie przekazując flagę z klasy do klasy. Podczas tych niecodziennych spotkań 
wychowawcy rozmawiali z uczniami o znaczeniu wyróżnienia, które włączyło nas w sieć ekoszkół na 
świecie. Efektem działań klasowych były wypracowane przez uczniów indywidualne postanowienia „Co każdy z 
nas może zrobić dla środowiska?”, które umieszczono w opieczętowanym i zamkniętym na klucz 
pojemniku. Podczas uroczystego zawieszenia Flagi w gablocie umieszczono też uczniowskie deklaracje. 
Powrócimy do nich w 10 rocznicę otrzymania tego zaszczytnego wyróżnienia przez naszą szkołę i przekonamy 
się czy dotrzymaliśmy słowa. Barbara Dziuba 
 

ŚPIEWAMY OPTYMISTYCZNIE. 12 lutego był dniem pod hasłem "Let's Sing". Wszystko to za sprawą Szkolnego 



Przeglądu Optymistycznej Piosenki Angielskiej, który odbył się w szkole po raz pierwszy. Zadaniem 
uczestników było zaśpiewanie anglojęzycznej piosenki zawierającej co najmniej jedno z podanych 
optymistycznych słów kluczowych np.: love, beautiful, spring. Zgłosiło się 10 odważnych osób, ale przed 
publicznością wystąpiło 8. Jury w składzie: Pani Dyrektor Wanda Wojnowska, Pani Diana Bloduch, Pan Tomasz 
Sulima oraz 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oceniało m.in. słuch muzyczny, walory głosowe, 
interpretację utworu ale też przede wszystkim wymowę. Decyzja była bardzo trudna, ponieważ poziom 
uczestników był wysoki. Po długich naradach Jury wyłoniło 3 zwyciężczynie: I miejsce zajęła Zuzanna Miakinin z 
piosenką Jason'a Mraz "I won't give up", II miejsce przypadło Katarzynie Wesołowskiej za utwór Adele 
"Hometown glory", natomiast na 3 miejscu znalazła się Dominika Krassowska w piosence Rihanny "We found 
love". Trzy dziewczęta będą reprezentowały naszą szkołę w II Międzyszkolnym Konkursie Optymistycznej 
Piosenki Angielskiej "DON'T WORRY, SING HAPPY" dnia 6 marca. Wcześniej usłyszymy dziewczęta podczas 
Koncertu Charytatywnego na rzecz chorego Jasia oraz Pana Leszka w czwartek 21 lutego w Ełckim Centrum 
Kultury. Sylwia Błyszczek 

 

DZIELIMY SIĘ TALENTEM. W czwartek 21 lutego 2013r. dzięki współpracy dwóch szkół: I Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ełku oraz naszej szkoły zorganizowano koncert charytatywny dla 
chorego na encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną małego Jasia oraz pana Leszka cierpiącego na 
czerniaka. Podczas koncertu wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 4: Zuzanna Miakinin, Katarzyna 
Wesołowska i Dominika Krassowska oraz Izabela Wesołowska- absolwentka naszej szkoły. Przybyłym osobom 
czas umilił także zespół składający się z nauczycieli naszej szkoły: Tomasza Sulimy i Sylwii Błyszczek oraz ich 
kolegów: Artura Dołęgi, Tomasza Nowaka i Marka Jezierskiego. W drugiej połowie koncertu zaśpiewała 
młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego. W holu ECK uczennice naszej szkoły wraz z nauczycielką plastyki Anną 
Sołtys sprzedawały własnoręcznie wykonane i pomalowane serduszka. Zebrano ponad 1000 zł. Na koncercie 
obecna była mama Jasia, która podziękowała za inicjatywę uczniów i pomoc. Sylwia Błyszczek 

JEMY ZDROWO, KOLOROWO! 26.02.2013r. w oddziale „O” B odbyły się zajęcia na temat zdrowego odżywiania 
oraz zdrowego stylu życia. Oj działo się w tym dniu wiele ! Zajęcia zatytułowane „Jemy zdrowo, kolorowo”, 
były uwieńczeniem wielu działań o zdrowym odżywianiu, wartościach odżywczych artykułów zbożowych, 
nabiału, warzyw i owoców. Niespodzianką dla dzieci był charakter zajęcia. Uczniowie z wielkim 
zainteresowaniem otwierali pojemniki i odkrywali, że w środku znajdują się kolorowe warzywa potrzebne do 
wykonania kanapek. Kanapki nie dość, że zdrowe to również miały być ciekawe, przedstawiające coś bliskiego 
dzieciom np. domek, drzewko, jeżyka, słoneczko. Uczniowie pracowali w trzech zespołach pod kierunkiem p. B. 
Dziuba, p. I.Dąbrowskiej i p.E. Seweryn. Podział na grupy dokonał się też w nietypowy sposób. Każda z pań 
przeczytała wiersz o warzywach, a dzieci wybrały ten który podobał im się najbardziej. W ten sposób powstały 
trzy zespoły zadaniowe. Uczniowie prześcigali się w pomysłach. Pracowały głowy i zręczne paluszki, kwitła 
inwencja twórcza małych mistrzów kulinarnych. Po skończonej pracy uczniowie obejrzeli stworzone przez 
siebie dzieła i zabrali się do konsumpcji. W pewnym momencie usłyszeliśmy „Ale pycha! Skończyłem z 
hamburgerami”, tak deklarował Hubert, a koledzy i koleżanki poparli tę deklarację. Dzieciom ogromnie 
smakowały zdrowe, kolorowe i własnoręcznie przygotowane kanapki. Obiecały, że wspólnie z rodzicami będą 
„wyczarowywać” warzywne kompozycje. Zajęcia te były wspaniałym doświadczeniem i mamy nadzieję, że 
zaowocują zdrowymi nawykami żywieniowymi. Wierzymy, że uczniowie częściej będą sięgać po szczypiorek 
lub rzodkiewkę niż po batoniki i chipsy. Izabella Dąbrowska 

 

POTYCZKI ORTOGRAFICZNE. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku, wśród sześćdziesięciu uczniów klas 4-6 
ełckich szkół podstawowych,  dwudziestu trzech naszych uczniów zmagało się z zawiłościami polskiej ortografii 
uczestnicząc w Potyczkach ortograficznych zorganizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego  Dnia 
Języka Ojczystego. Uczniowie pisali dyktando pt. „Na wpół przemyślana minipowieść  początkującego 
reportażysty”. Tekst,  pochodzący z książki ze zbiorów bibliotecznych, był krótki ale zawierał wyrazy o 
podwójnym znaczeniu, które mogły stanowić problem: „Ja pojadę na Pomorze, jak Pomorze nie pomoże, to 
pomoże może morze, a gdy morze nie pomoże, to pomoże może Gdańsk”.  Szósta edycja potyczek okazała się 
bardzo szczęśliwa dla naszych uczniów.  I miejsce zajęła Julia Sienkiewicz z V c, II miejsce przypadło Natalii 
Ławskiej z VI a, III miejsce otrzymał Igor Przekop z VI b. Oliwer Kuprel z klasy IV c został wyróżniony. Pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został przez UNESCO  by 
przypomnieć o wartościach związanych z różnorodnością językową i dopomóc jego ochronie jako dziedzictwa 



kulturowego. Warto o niego dbać by z języka ojczystego nie stał się obcy. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy. Alicja Wojsław 
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THE HAPPY DAY. Dzień 6 marca 2013r. możemy uznać za szczęśliwy dla naszych śpiewających uczennic: 
Zuzanny Miakinin zdobywczyni II miejsca oraz Katarzyny Wesołowskiej, która uplasowała się na III miejscu w II 
Międzyszkolnym Konkursie Optymistycznej Piosenki Angielskiej "Don't Worry, Sing Happy". W konkursie 
wzięło udział prawie 50 uczestników a w kategorii szkół podstawowych aż 23. Tym bardziej cieszy nas wynik 
dziewcząt z naszej szkoły. Jest to duże wyróżnienie, ponieważ jak powiedział jeden z jurorów - pan Marcin 
Pyciak - poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki. Spośród reprezentantów pozostałych szkół 
nasze uczennice wyróżniały się nie tylko pięknymi głosami ale również osobowością i bardzo dobrą 
interpretacją wykonywanych utworów. W konkursie brała również udział Dominika Krassowska. Jednak mimo 
walorów głosowych i dobrego wykonania piosenki nie znalazła się na podium.  Sylwia Błyszczek 
 
MISTRZOSTWA REGIONU III-GO W MINI SIATKÓWCE   „2” DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW . Zawody zorganizowano 
i przeprowadzono dnia 05.03.2013r w sali sportowej SP nr 4 w  Giżycku. W zawodach tych spotkały się 
najlepsze zespoły wyłonione po Mistrzostwach Rejonów, które walczyły o awans do finałów  Mistrzostw 
Województwa Szkolnego Związku Sportowego. W kategorii dziewcząt i chłopców miasto Ełk i nasz rejon były 
reprezentowane przez ełcką Czwórkę. Więcej szczęścia miały dziewczyny, gdyż zajęły drugie miejsce i 
awansowały do finału Mistrzostw Województwa. Gratulujemy i życzymy powodzenia. 
Klasyfikacja końcowa mistrzostw regionu III-go (dziewczęta): 
  
  1 miejsce SP nr 4 Giżycko 6 6:2 - awans do finału woj. 
  2 miejsce SP nr 4 Ełk  5 5:2 - awans do finału woj. 
  3 miejsce SP nr 4 Mrągowo 4 3:5 
  4 miejsce SP nr 4 Pisz  3 1:6 
Klasyfikacja końcowa mistrzostw regionu III-go (chłopcy): 
  
  1 miejsce SP nr 7 Giżycko 6 6:1 - awans do finału woj. 
  2 miejsce SP nr 6 Szczytno 5 5:4 - awans do finału woj. 
  3 miejsce SP nr 4 Ełk  4 3:5 
  4 miejsce SP nr 4 Mrągowo 3 2:6 
Skład drużyny dziewcząt: Olimpia Radziejewska, Patrycja Grossfeld, Beata Łozowska, Natalia Kowalewska, 
Natalia Gałęska, Ola Jonik, Ada Krystochowicz, Michalina Boguszewska oraz Julia Jakimiuk. Trener Marian 
Malewski. 
Skład drużyny chłopców: Kewin Rozmysłowski, Maciej Dobkowski, Kuba Filipkowski, Bartek Prawdzik, Wiktor 
Grzegorczyk, Dominik Kulik, Piotr Opacki, Maciej Żurek i Franek Szulc. Trener Paweł Konopka. Marian 
Malewski 
 
 
CZAROWANIE SŁOWEM I GŁOSEM. Ogromną rolę baśni w życiu dzieci uświadamiają nam m.in. 
literaturoznawcy, psychologowie.  Utrwalają one w fantastycznej formie poglądy na relacje międzyludzkie, 
przedstawiają ideały dobra i sprawiedliwości oraz kryteria oceny postępowania ludzi. Trafnie określa baśń 
Bruno Bettelheim  - jako „elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle”. Dlatego wciąż 
utwory baśniowe są znane, lubiane i czytane. Dlatego też stały się tematem przewodnim podczas 
tegorocznego konkursu recytatorskiego, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku.   
1 III 2013 r. odbyły się eliminacje do szkolnego konkursu recytatorskiego  „Zaczarowany świat bajek i baśni”. 
Wzbudziły one duże zainteresowanie – wzięło w nich udział ok. 60  uczniów naszej szkoły, którzy do konkursu 
musieli przygotować bajkę, baśń lub utwór, w którym pojawiają się fantastyczne elementy… Po raz pierwszy 
recytowano nie tylko poezję. Niektórzy uczestnicy konkursu sięgnęli po prozę, np. fragm. baśni Andersena.  
Decyzją komisji do finału dostało się 18 uczestników. Spośród nich, podczas finałowego występu, na który 
przybyli rodzice, uczniowie i chętni nauczyciele  – 6 III 2013 r. , komisja wyłoniła zwycięzców. W jury zasiadły : 
pani dyrektor Miejskiej Biblioteki – Iwona Drażba, pani polonistka z Zespołu Szkół nr 5 pani Iwona Możejko 
oraz pani  Grażyna Truszkowska – wychowawca  ze świetlicy, również polonistka. Pierwsze miejsce w 



konkursie w kategorii klas I – III zajęli: Wiktoria Roszkowska z kl. I b, drugie: Mateusz Staszek z kl. II b i Igor 
Grajewski z kl. I c , a trzecie: Jakub Dzierżanowski z kl. I a i Natalia Polakowska z kl. III b. W kategorii klas IV – VI 
komisja przyznała tylko jedną nagrodę i II miejsce – Albertowi  Krzyżewskiemu z  kl. VI c.  
Laureaci i finaliści konkursu za pomocą słów i swojego głosu przenieśli komisję i publiczność w zaczarowany 
świat bajek i baśni. W trakcie narady jury wszyscy mogli wysłuchać też jednej z baśni Elżbiety Zarych z tomiku 
„Baśnie o marzeniach i tęsknocie za pięknym życiem”, którą odczytała pani Dorota Kruszewska. Zarówno 
podczas eliminacji, jak i podczas finału brano pod uwagę następujące kryteria oceny recytacji uczestników: 
zgodność z tekstem, płynność recytacji, stopień trudności oraz interpretację. Komisja finałowa podkreśliła, jak 
ważne są pauzy w recytacji, dobra artykulacja, praca ze słowem, kontakt wzrokowy. Czynniki, które obniżają 
wartość recytacji, to gesty i  pośpieszne wypowiadanie tekstu. Konkurs od 10 lat organizują panie: Joanna 
Pabich i Beata Dzierżanowska. 
 
PISAĆ KAŻDY MOŻE, CZYLI LITERACKIE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW. Pisać każdy może, trochę lepiej, trochę 
gorzej. Tym, którym pisanie przychodzi z łatwością, których nie opuszcza wena, powodzi się w dziedzinie 
pisarskiej lepiej. To oni najczęściej reprezentują klasę czy szkołę, gdyż startują w konkursach literackich. 
Wystarczy ich zmotywować do pisania, zachęcić do udziału w zmaganiach konkursowych , by mogli się 
wykazać i udowodnić, że mają talent. Może w przyszłości któraś z tych osób będzie znanym pisarzem? Czas 
pokaże. 
W czasach współczesnych, w których tak ważną rolę odgrywają  komputery i telefony komórkowe, na szczęście 
nie brakuje osób, którym sztuka pisania jest bliska. W Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku są też takie osoby. 
Świadczą o tym sukcesy uczniów w konkursach literackich różnego szczebla.  
W wojewódzkim konkursie o tytuł Slamer Science Fiction w pierwszym etapie należało napisać krótkie 
opowiadanie z szeroko pojętego gatunku fantastyka. W fabule tej pracy musiały znaleźć się wątki dotyczące 
wielkich odkryć fizycznych lub astronomicznych. Z naszej szkoły przystąpiło do konkursu kilkoro uczniów, do 
etapu drugiego dostał się Igor Przekop z kl. 6b, który w finale zajął drugie miejsce. 
Również w lutym odbył się I literacki konkurs radia Bayer FM i  biura posła Andrzeja Orzechowskiego 
„Opowieści o feriach”. II miejsce i tytuł laureata w tych zmaganiach pisarskich zdobyła Natalia Zapał z kl. 5 b. 
W gronie finalistów znalazły się natomiast: Aleksandra Wiśniewska z kl.5 c, Martyna Olender z kl. 5 b i Natalia 
Waleszczuk z kl. 5 d.  
W tym samym miesiącu dziewięcioro uczniów naszej szkoły przystąpiło do XVII Ogólnopolskiego Konkursu 
„Życie bajką jest”. Uczestnicy konkursu musieli napisać krótki utwór literacki, nigdzie niepublikowany w 
formie opowiadania, baśni, bajki albo wiersz. Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem 
laureatom nagród odbędzie się 23 marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Już 
wiemy, że pojadą na nie:  Jakub Dzierżanowski z kl. 1 a i Natalia Zapał z kl. 5 b, gdyż ich prace znalazły się w 
gronie najlepszych i zostaną nagrodzone.  
Wszystkim naszym młodym twórcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Beata Dzierżanowska 
TAJEMNICE SZKOŁY.  „Tajemnice Szkoły” to jedna z książek z kilkutomowej serii pt. „Biuro detektywistyczne 
Mai i Lassego” napisanej przez szwedzkich autorów: M. Widmarka i H. Willis. Książkę tę otrzymali w prezencie 
podczas klasowej wigilii wszyscy uczniowie klasy I c, dzięki czemu mogliśmy ją potraktować jako klasową 
lekturę. Historia bardzo się podobała tak samo dziewczynkom jak i chłopcom – trzymała w napięciu do 
ostatniej strony i doskonale bawiła. Zajęcia związane z jej omawianiem musiały więc być równie fascynujące . I 
tak też było! Na lekcji pojawił się policjant – p. Tomasz Głódź, z pudełkiem pełnym detektywistycznych 
akcesoriów, m.in. proszkiem daktyloskopijnym i pędzlem z pióra marabuta. Uczyliśmy się zdejmować i 
zabezpieczać odciski palców, a później oglądaliśmy je pod lupą. Z kubka zdjęliśmy też odciski palców naszej 
wychowawczyni – p. Joanny Pabich. Na kolejnych zajęciach poznawaliśmy tajemnice naszej szkoły. Podzieleni 
na grupy i korzystając z profesjonalnego planu budynku szkoły trafiliśmy do różnych miejsc, gdzie czekali na 
nas pracownicy szkoły. Zdradzili nam swoje niezwykłe, bardzo przydatne w życiu, tajemnice. Każda grupa 
trafiła gdzie indziej. W naszej klasie mamy więc specjalistów od mycia szyb i luster, obierania ziemniaków, 
okładania książek, robienia opatrunków i przybijania gwoździ do drewna. Bawiliśmy się fantastycznie i nie 
możemy się doczekać zajęć związanych z omawianiem kolejnej lektury! Joanna Pabich 



Wizyta partnerska projektu  Comenius „ Fairy Tales from Grannie’s Book”; Sofia, Bułgaria, 11 – 15 marca 
2013. Druga z kolei wizyta robocza projektu odbyła się w Sofii. Gospodarzem spotkania nauczycieli z sześciu 
placówek z pięciu państw partnerskich (Bułgarii, Polski, Litwy, Turcji i Hiszpanii) była Бойка Стефанова 
dyrektor Przedszkola Slaveykova Polyana w Sofii. Na wizytę pojechali członkowie zespołu Comenius w składzie: 
Wanda Wojnowska, Ewa Paszkowska, Dorota Kruszewska, Bożena Merchelska, Grażyna Truszkowska. W 
trakcie pobytu w Sofii zespół uczestniczył w roli widza w inscenizacjach przygotowanych przez społeczność 
przedszkolną - baśniach bułgarskich: „Złota Dziewczynka”, „Trzech braci i złote jabłko”, a także „Śpiącej 
Królewnie” i w montażu słowno-muzyczno-tanecznym z elementami folkloru o legendarnych dziejach i 
kulturze Bułgarii.  Dzieci przedstawiły ponadto baśń „O wilku i koźlętach” w innowacyjnej aranżacji w języku 
angielskim.  
 Zespoły dwukrotnie w czasie wizyty obserwowały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w 
bułgarskim przedszkolu. Wzięły ponadto udział w prezentacji przykładów dobrych praktyk (gier i zabaw) 
przygotowanych przez wychowawców przedszkola i warsztacie taneczno-muzycznym nawiązującym do 
folkloru Bułgarii, a także w plastycznych: o tematyce baśniowej, a następnie wielkanocnej, którego efektem 
były albumy kartek świątecznych korespondujące z tradycyjną estetyką poszczególnych narodowości 
partnerskich. Na okoliczność wizyty przygotowano międzynarodową ekspozycję książek – baśni 
przywiezionych z krajów partnerskich w ich ojczystych językach.  

Nauczyciele Przedszkola Slaveykova Polyana dokonali prezentacji bułgarskiego systemu edukacji 
zwieńczonego dyskusją. Wyświetlono film obrazujący pracę przedszkola. Zrealizowano prezentację sal 
przedszkolnych, a następnie szkoły podstawowej „zaprzyjaźnionej” z Slaveykovą Polyaną.  Tu nauczyciele 
obserwowali fragment lekcji i działania pozalekcyjne placówki, w tym świetlicowe i tematyczne (kółko 
kulinarne). Zostali zapoznani z narzędziami multimedialnymi aktywizującymi pracę uczniów szkoły i włączyli się 
w quiz wiedzy o Bułgarii z użyciem narzędzi technologii komputerowej. Zespoły partnerskie miały także 
możliwość zwiedzania sofijskiej szkoły muzycznej i Centrum Kultury, gdzie obserwowały fragmenty lekcji 
muzyki fortepianowej i śpiewu, zapoznawały się z elementami bułgarskiego folkloru. 

Ukoronowaniem wymiany praktyk szkół partnerskich był panel dyskusyjny połączony z prezentacją 
zespołów dotyczącą trudności w uczeniu się i sposobów radzenia sobie nauczycieli z trudnościami uczniów w 
poszczególnych systemach edukacji.  

Wizyta wzbogacona została przez organizatorów o zwiedzanie zabytków sakralnych  Sofii i Muzeum 
Ojca i Syna Slaveykovi, wizytę w ratuszu dzielnicy Lozenetz i spotkanie z jego gospodarzem. Ostatni dzień 
wizyty wypełniła wycieczka plenerowa w góry Riła i lokalne centrum ekologiczne, gdzie zapoznano nas z 
legendami wywiedzionymi z kultury górali riłskich, a także zwiedzanie ważnego pod względem kulturowym i 
religijnym Monastyru Rilskiego.  

Spotkanie partnerskie Comenius zaowocowało: 
- zapoznaniem się z bułgarskimi praktykami gier (quizów) zespołowych i zabaw tanecznych dla 

najmłodszych, 
- wiedzą o sposobach aranżacji form teatralnych (wzbogaconych tańcem i pantomimą) realizujących 

treści baśni i legend europejskich, 
- inspiracjami w zakresie aktywizowania procesu nauczania przedmiotu z użyciem narzędzi technologii 

komputerowej, 
- wiedzą o Bułgarii, w zakresie jej tradycji, kultury i dorobku dziejowego, w tym baśniach i legendach, 
- znajomością systemu edukacyjnego obowiązującego w Bułgarii i sposobów reagowania na niektóre 

trudności w nauce uczniów w poszczególnych państwach partnerskich, 
- wymianą prezentacji multimedialnych o „miejscach żywych w legendach” poszczególnych państw 

partnerskich, 
- wymianą literatury dziecięcej – baśni i legend, 
- wspólnym sporządzeniem albumów z kartkami wielkanocnymi, 
- zintegrowaniem zespołów reprezentujących poszczególne placówki partnerskie, 
- przyznaniem certyfikatów potwierdzających udział w projekcie. 

 
Grażyna Truszkowska 

WIOSENNY FESTIWAL. Nadejście wiosny jest co roku niecierpliwie wyczekiwane przez wszystkich. Po 
zimowych, długich, śnieżnych wieczorach chcemy cieszyć się odrodzonym życiem, ciepłymi promieniami 
słońca, coraz dłuższymi dniami. Jak co roku, dzieci z klas 0 – III muzycznie, tanecznie i śpiewająco przywitały 
wiosnę. A właściwie próbowały ją obudzić, gdyż chyba zapomniała o czasie swojego panowania. Tegorocznym 
hasłem naszego przeglądu był „Muzyczny zwierzyniec”. Wiosnę budziły, przywoływały, zachęcały do przyjścia 
pieski, kotki, myszy, żaby, bociany, sroki, indyki i śpiący, podobnie jak wiosna, miś. Do popisów dzieciaki pod 



wodzą swoich pań dołączyły akompaniament na różnorodnych instrumentach, elementy choreografii czy 
inscenizacji prezentowanych piosenek. Dzieci bardzo pięknie prezentowały się podczas swoich występów. 
Pojawiły się kolorowe stroje z elementami charakterystycznymi dla witanej pory roku lub dopasowane do 
charakteru występu. Prezentacjom towarzyszyły ciekawe rekwizyty wzbogacające występy. Wykonawców 
uczestniczących w Festiwalu „Muzyczny zwierzyniec” oceniała komisja w składzie: p. dyrektor Barbara Dziuba, 
p. Grażyna Krasińska – nauczyciel świetlicy, p. Wioletta Michalewicz – pedagog szkolny oraz p. Tomasz Sulima 
– nauczyciel muzyki i opiekun szkolnego chóru. Członkowie komisji oglądali i oceniali występy w dwóch 
grupach wiekowych: klasy 0 – I oraz II – III. Wszystkie wykonania zostały wyróżnione  dyplomami. Poziom 
festiwalu oceniony został przez jurorów jako bardzo wysoki, a zwracali oni uwagę na czystość wykonania, 
rytmiczność, ciekawą choreografię, stroje, piękną dykcję oraz znakomity dobór piosenek. Na uwagę zasługuje 
obecność rodziców i dziadków, którzy znaleźli chwilę, aby obejrzeć występy naszych najmłodszych uczniów. 
Byli też osobami, które wsparły wychowawców w przygotowaniu strojów i rekwizytów. Wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego Dni Wiosny serdecznie dziękują organizatorki Joanna 
Kossakowska i Joanna Pabich.  

 

TURNIEJ PARLAMENTARZYSTÓW. W dniach 16-17 marca odbył się w Węgorzewie turniej minisiatkówki 
dziewcząt o Puchar naszych Parlamentarzystów: senatora Marka Konopki i posła Andrzeja Orzechowskiego. 
Zgłosiło się sporo zespołów z Ełku, Mrągowa, Giżycka, Bartoszyc, Kętrzyna, Pisza, Braniewa, Moniek i 
oczywiście Węgorzewa. Gry więc było dużo, a w poszczególnych kategoriach zwyciężyły zawodniczki Omegi 
Mrągowo (dwójki), Sparty Braniewo (trójki) i Spinakera Węgorzewa (czwórki). Dobrze zaprezentowały się 
dziewczęta UKS Czwórka Ełk w kategorii „dwójek” – 4 klasy. W grupie 20 zespołów zajęły 3, 4, 8 i 14 miejsce. 
Ponadto najlepszą atakującą została Beata Łozowska (Ełk II). 
Turniej ten był etapem w przygotowaniach zespołów UKS Czwórka Ełk do Mistrzostw Województwa Kinder + 
Sport 2013. Wyjazd na Puchar Parlamentarzystów do Węgorzewa został wsparty  finansowo przez Urząd 
Miasta Ełku. M.Malewski 
 
BAŚNIOWA WIOSNA CZWARTOKLASISTÓW.  Tegoroczny Dzień Samorządności w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Ełku - 21 marca - na poziomie klas czwartych przebiegał pod hasłem: „W zaczarowanym świecie baśni”. 
Utwory baśniowe stały się podstawą do kluczowych konkurencji. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą na ich 
temat oraz innymi umiejętnościami, np. aktorskimi i sportowymi. Wszystko rozpoczęło się od 
kilkunastominutowego przedstawienia „Królewna Ekologia i siedmiu krasnoludków”, które przygotowali 
uczniowie kl. 4a pod kierunkiem pani Beaty Dzierżanowskiej. W inscenizacji wystąpiły nie tylko motywy znane 
z utworu o Snieżce, pojawiły się też motywy dotyczące segregowania odpadów i zdrowego żywienia. I jak to w 
baśni bywa, dobro wygrało: złej macosze Śmiecisławie nie udało się pozbyć królewny Ekologii, której z pomocą 
przyszli krasnale i książę Porządnicki. Młodzi aktorzy uświadomili widzom, jak ważne w życiu jest dbanie o 
środowisko, segregowanie odpadów i zdrowe odżywianie. Po obejrzeniu sztuki nadszedł czas na zmagania 
turniejowe. Pierwsza konkurencja dotyczyła właśnie treści przedstawienia i w niej najlepiej wypadli uczniowie 
kl. 4 b. Przedstawiciele kl. 4 c najlepiej rozwiązali krzyżówkę dotyczącą baśni. Konkurencja dotycząca 
rekwizytów baśniowych i sztafety okazała się łatwym zadaniem dla wszystkich drużyn. Bitwa morska 
przechyliła szalę zwycięstwa na stronę uczniów z kl. 4a. Każdy okręt to  było pytanie   ze znanych baśni. Oprócz 
okrętów na planszy znajdowały  się „rafy koralowe” (straty kolejki), „bomby głębinowe”- czyli polecenia 
ruchowo- rozrywkowe oraz tratwy z rozbitkiem (dodatkowe punkty). Przy tej konkurencji liczyła się nie tylko 
wiedza, ale i szczęście „w tropieniu statków”. Na szczęście ani jednego, ani drugiego kl. 4 a nie zabrakło. 
Dobrze odegrana scenka z baśni „Księżniczka na ziarnku grochu” i wygrana w bitwie morskiej sprawiły, że 
zwycięzcami turnieju zostali uczniowie kl. 4a. Komisja była pod wrażeniem wiedzy posiadanej przez uczniów na 
temat baśni. Zwróciła też uwagę na to, że uczniowie byli niezwykle zaangażowani, chętnie brali udział w 
poszczególnych konkurencjach, podczas których zdobywali punkty na konto swojej drużyny. Czwartoklasiści 
przekonali się, że skuteczne komunikowanie się i kulturalne współzawodnictwo to klucz do sukcesu. 
B.Dzierżanowska 
 

„LIZAK”. Za oknem zima. W kalendarzu 21.III czyli Pierwszy Dzień Wiosny. Na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 
im. prof. Władysława Szafera w Ełku gorąco od wrażeń, które mają nastąpić. Zaczyna się konkurs klas  szóstych „LIZAK”. 
Która klasa wygra i otrzyma 100 LIZAKÓW – to wielka niewiadoma. Tegoroczny konkurs ma hasło przewodnie  - Zużyty 
Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny czyli tzw. ZSEE. Zaczyna się pierwsza konkurencja – prezentacja klas. Największe 
wrażenie robi klasa VIB i otrzymuje maksymalną ilość punktów. W ich wystąpieniu widać, że ZSEE jest ważnym problemem 
XXI wieku. Największą ilość punktów dostają również za przygotowaną ulotkę o ZSEE i modę z Zużytym Sprzętem 



Elektrycznym i Elektronicznym. Konkurencje sprawnościowe jak co roku dają dużo radości i emocji. W dmuchaniu jaj na 
czworakach doskonale poradziły sobie klasy VIB i VID, w utrzymaniu jak najdłużej balonika w powietrzu rewelacyjne były 
klasy: VIA, VIB i VIC. Wiele emocji sprawiła konkurencja, w której olbrzymią rolę odegrał rodzic. Jego zadaniem była pomoc 
w umieszczeniu 5 osób na kartce A3, tak by nie wystawały poza kartkę. Tu największą ilość punktów uzyskała klasa VID. 
Pytania, na które odpowiadali uczniowie związane były oczywiście ze szkołą. Należało znać kolor Flagi, którą otrzymaliśmy 
w tym roku w ramach Programu Eco-Schools. W kolejnym pytaniu trzeba było wymienić 3 państwa, z którymi współpracuje 
szkoła w ramach dwóch projektów Comenius. Ostatnie pytanie dotyczyło nauczycieli naszej szkoły uczących języka 
polskiego. Wszystkie klasy poradziły sobie z pytaniami bardzo dobrze.  Wiele emocji dostarczyła kolejna konkurencja – 
playback polskiej piosenki. Jeszcze raz tego dnia bezkonkurencyjna okazała się klasa VIB. W konkursie plastycznym, którego 
celem był portret wychowawcy największą ilość punktów otrzymały klasy VIA i VID. Wielką radość sprawiła konkurencja 
wychowawców, gdzie zadaniem był rzut do kosza. Wychowankowie wiernie kibicowali swoim nauczycielom. Jak co roku 
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! Małgorzata Russek 
 
ZE ZDROWIEM ZA PAN BRAT!  21 marca klasy V bawiły się wspólnie uczestnicząc w „Turnieju wiedzy o zdrowiu”.  
Uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą dotyczącą znajomości zasad zdrowego żywienia i jego znaczenia w życiu 
każdego człowieka. Piątoklasiści stanęli w szranki nie tylko z konkurencjami, w których musieli wykazać się znajomością 
tematu, jak krzyżówka czy rebusy. Mogli popisać się również talentem plastycznym rysując postać człowieka składającego 
się z warzyw i owoców, przygotowali strój wybranej witaminy, układali puzzle. Nie zabrakło też ruchu, który wraz z 
właściwym odżywianiem przyczynia się do harmonijnego rozwoju każdego z nas. Szczególnie dużo emocji wywołały 
konkurencje sportowe pt. „Bieg kelnera” i „Slalom z unihokejem”, a także „Sztafeta produktów spożywczych”, która łączyła 
w sobie elementy sportu, wiedzy i spostrzegawczości. Komisja z zaciekawieniem wsłuchiwała się w okrzyki reprezentujące 
poszczególne klasy, które nawiązywały do zdrowego żywienia. Klasy V nie miały tego dnia taryfy ulgowej, gdyż gościem 
specjalnym komisji konkursowej była Pani Bożena Sadzińska- asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów 
Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku, Pani Joanna Gorlo- nasza szkolna intendentka oraz Pani 
Dyrektor- Wanda Wojnowska. Trzeba jednak przyznać, że piątoklasiści w tematyce zdrowego żywienia czuli się jak 
przysłowiowe ryby w wodzie. Pani Bożena Sadzińska pogratulowała wszystkim uczniom świetnej znajomości zasad 
zdrowego żywienia, a Pani Dyrektor podziękowała klasom za budującą rywalizację i wspólnie spędzony czas. „Turniej 
wiedzy o zdrowiu” wygrała klasa Vd, jednak różnice punktowe między poszczególnymi klasami były minimalne. Nagrodą 
dla zwycięzców był kosz smakowitych, zdrowych i pełnych witamin owoców. Zmagania związane ze zdrowym odżywianiem 
przygotowała i prowadziła p. Anna Sołtys we współpracy z p. Katarzyną Mroczek i p. Ewą Cywoniuk, które zadbały o 
konkurencje sportowe. Wszystkim uczniom gratulujemy wiedzy i dziękujemy za wspólną zabawę. Życzymy dużo witamin i 
samych uśmiechów!  A. Sołtys  

 
PARTNERSTWO W EDUKACJI. Projekt „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zrozumie  - miejsce elementarnej edukacji 
ekologicznej w upowszechnianiu polityki zrównoważonego rozwoju Ełku i Lørenskog”  zakłada, że jego uczestnicy 
przeprowadzą diagnozę stanu lokalnego środowiska przyrodniczego. Partenrami projektu są władze miast Ełk i Lørenskog, 
lokalne szkoły i instytucje działające na rzecz edukacji. Opracowanie narzędzi badawczych było celem zrealizowanej w 
marcu (12-15.03.2013) wizyty partnerskiej w norweskim mieście. W wizycie uczestniczyli nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku oraz instruktorka Centrum Edukacji Ekologicznej.   
Pierwsze zajęcia przeprowadziła Małgorzata Żurawna. Tematem zajęć przeprowadzonych z uczniami klasy VIa norweskiej 
szkoły było badanie właściwości chemicznych wody. Do ich przeprowadzenia wykorzystano podręczne laboratorium- 
walizki ECO z odczynnikami do badania wody oraz  wodę z jeziora, którą pobrano dnia poprzedniego, aby uzyskała 
temperaturę pokojową. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do badań, których wyniki zapisywały na kartach 
pracy przetłumaczonych na język norweski. Na zakończenie uczniowie sformułowali wnioski podsumowując stan czystości 
pobliskiego jeziora.  
 Na zajęcia ze „Stacjami wodnego czarownika" zaprosiła dzieci z klasy IVb pani Małgorzata Żmijewska. Uczniowie podzieleni 
na cztery grupy wykonywali zadania, które pozwoliły im poznać zagadnienie napięcia powierzchniowego wody oraz zasadę 
wyporności. Dzieci podczas zajęć były bardzo zaciekawione efektami i dobrze się przy tym bawiły. Na zakończenie zajęć 
odpowiedziały na kilka ciekawych pytań. Prawidłowe odpowiedzi potwierdziły realizację celu zajęć. Po zakończonych 
zajęciach Elin Warme- dyrektor Asen Skole oraz Jolanta Kilanowska norweski koordynator z ełcką grupą dokonały 
podsumowania pierwszego dnia warsztatów. Kolejny dzień rozpoczęto prezentacją multimedialną prac ręcznych w klasie II 
pokazująca możliwości wykorzystania wtórnego materiałów odpadowych. Tematem było: "Moje miasto". Po zakończeniu 
prezentacji dzieci podchodziły do swoich prac i omawiały dlaczego wybrały właśnie te elementy krajobrazu miejskiego. 
Następne zajęcia przeprowadziła pani Małgorzata Russek w klasie IVB. Tematem zajęć było: „Las miejscem wielu 
tajemnic”. Te zajęcia realizowano w terenie, na podwórku szkolnym. Budynki Asen Skole usytuowane są na wzgórzu, z 
którego rozciąga się widok na  Lørenskog i otoczone są lasem. Wykorzystując naturalne warunki instruktorka edukacji 
ekologicznej z CEE omówiła życie zwierząt leśnych i ich zwyczaje. Kolejnym zadaniem było mierzenie wysokości drzewa za 
pomocą kijka. Po dokonaniu pomiaru wszyscy udali się do szkoły gdzie na zakończenie zajęć dzieci miały okazję 
uczestniczyć w zabawach tematycznych o drzewach. 
Na zakończenie dnia polska delegacja miała okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez norweską nauczycielkę w 
klasie IVB. Lekcja dotyczyła klimatu. Za pomocą prostego doświadczenia uzmysłowiono dzieciom jak tworzą się chmury i 
dlaczego pada deszcz. Nauczycielka wyjaśniła też inne zagadnienia dotyczące pogody.  



Po części warsztatowej zaprezentowano organizację pracy i funkcjonowanie szkoły w norweskim systemie oświatowym. 
Grupa ełcka pozostała pod wrażeniem doskonałego wyposażenia.  
Podczas spotkania wieczornego wręczono certyfikaty potwierdzające wizytę i zaplanowano dalsze działania w projekcie. 
Wymieniając się doświadczeniem ustaliliśmy, jakie obszary środowiska będziemy monitorować w Ełku i Lørenskog. 
Uzgodniliśmy, że w czerwcu nasi norwescy partnerzy odwiedzą Ełk.  
 
SPOTKANIE Z AUTOREM. W ostatnią środę, przed feriami świątecznymi, uczniowie klasy I c wybrali się ze swoją 
wychowawczynią – p. Joanną Pabich, do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Miejsce było nam znane, gdyż byliśmy już tam 
kilkakrotnie. Po raz pierwszy wybraliśmy się jednak wspólnie  na spotkanie z pisarzem.  
Pani Edyta Zarębska pisze książki dla dzieci. Na spotkane ubrała się w błękitną suknię i przypięła skrzydła – wyglądała jak 
wróżka z bajki. Opowiedziała nam historię o małej dziewczynce, która chciała zostać „pisaczką”. Szybko się 
zorientowaliśmy, że tą dziewczynką była sama autorka. Bawiliśmy się doskonale i nawet nie zauważyliśmy, kiedy nasze 
spotkanie dobiegło końca. Dla nas najbardziej niezwykłe było to, że pani E. Zarębska jest niepełnosprawna – nie słyszy, o 
czym dowiedzieliśmy się przygotowując do spotkania. Gdyby nie to, nikt z nas nawet by się nie zorientował. Pani Edyta była 
wesoła, pogodna, rozmawiała z nami i śpiewała piosenkę. Na wielkiej kartce papieru namalowała ślicznego ślimaka.  
Dzięki temu spotkaniu zrozumieliśmy, że jeśli się bardzo pragnie, to marzenia zawsze uda się zrealizować. Joanna Pabich 
 
ĄŽUOLO KATALIKIŠKA VIDURINĖ MOKYKLA. Kowno, Litwa „Working With Talented Students In Primary School” to temat 
międzynarodowej konferencji odbywającej się w Kownie, w której uczestniczyły nauczycielki  naszej szkoły-pani Ewa 
Paszkowska i pani Paulina Stankiewicz. Jako placówka odnosząca wiele sukcesów dydaktycznych mogłyśmy zaprezentować 
swoje pomysły dotyczące pracy z uczniem zdolnym polonistycznie. Osobowość nauczyciela, stosowanie elementów 
oceniania kształtującego czy metod aktywizujących podczas zajęć dydaktycznych to czynniki, które pomagają osiągnąć 
sukces w pracy z uczniem zdolnym. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk, zdobycia kolejnych 
cennych doświadczeń związanych z pracą z uczniem zdolnym.  Uczniowie szkoły zaprezentowali się w programie 
artystycznym. Mogłyśmy zobaczyć popisy szkolnego chóru, zespołu tanecznego, baletowego, zespołu muzycznego i kółka 
teatralnego. Paulina Stankiewicz 
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PRYWATNE ŻYCIE BOCIANÓW. 12 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej szkoły mieli niesamowitą okazję być na 
otwarciu wystawy fotograficznej pani Krystyny Szymańskiej „Prywatne życie bocianów” w galerii „Ślad” w 
Ełckim Centrum Kultury. Zwiedzających było dużo. I młodsi i starsi chcieli zobaczyć jak żyje się bocianom.  Na 
przepięknych zdjęciach widać było te ptaki w różnych sytuacjach: jak się kłócą i jak polują, jak wielką radość 
sprawia im pierwsze spotkanie na gnieździe, jak dorosłe karmią swoje pisklęta, pierwsze machanie skrzydłami, 
pierwsze loty i sejmikowe debaty. Od autorki dowiedzieliśmy się, że robienie zdjęć bocianom to nie lada 
wyczyn. Zdawałoby się, że ptaki te lubią naszą obecność, gdyż swe gniazda zakładają przy siedliskach ludzkich. 
Jednak, jeżeli chodzi o robienie im zdjęć to już zupełnie inna sprawa. Odwracają się wówczas do człowieka 
tyłem, pokazując mu swój ogon. Trzeba wielkiej wytrwałości i kamuflażu, aby móc zrobić im zdjęcia o jakich się 
marzy. Należy również pokonać  tysiące kilometrów i poświęcić setki godzin na wyczekiwaniu na odpowiedni 
moment. Ale się opłaca, jak mówi autorka fotografii. Z pasją opowiada o każdym ujęciu, z błyskiem w oku 
wspomina chwile w jakich zdjęcie było robione.  
Warto chodzić na otwarcie wystaw, czy to prac plastycznych czy fotograficznych. Zarówno obrazy, rzeźby czy 
fotografie zaczynają wówczas do nas „mówić” pasją swych twórców. Odbiór prac wówczas jest zupełnie inny. 
Jesteśmy bogatsi nie tylko o wrażenia artystyczne ale również i duchowe.  Poznajemy nowe osobowości, 
podziwiamy ich wytrwałość, szanujemy . Sami też jesteśmy mądrzejsi o te wspólnie przeżyte chwile. 
Małgorzata Russek 
BEZPIECZNI NA DRODZE. 10.04.2013r. w Ełku odbyła się kolejna edycja Warmińsko-Mazurskiego  Konkursu 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Drużyna naszej szkoły w składzie: 

1. Magdalena Syryca 
2. Igor Przekop 
3. Albert Krzyżewski  

pod opieką p. Sławomira Krakowiaka zajęła I miejsce w eliminacjach miasto/gmina Ełk, oraz II miejsce w 
eliminacjach powiatowych. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z dziedziny przepisów ruchu drogowego 
oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentowali również swój wysoki kunszt jazdy na 
rowerze podczas pokonywania sprawnościowego toru przeszkód. Należy dodać że uczniowie naszej szkoły od 
2006r. zdobywają pierwsze miejsce w eliminacjach miasto/gmina, a w eliminacjach powiatowych zdobywają 
miejsce na podium. Gratulujemy sukcesu! S.Krakowiak       
 



NASI W KINDER’ACH. Za nami trzy turnieje eliminacyjne mini siatkówki Kinder + Sport dziewcząt i chłopców, 
które wyłoniły czołowe ósemki na Warmii i Mazurach w konkurencjach: dwójek, trójek i czwórek 
(odpowiednio klasa czwarta, piąta i szósta szkoły podstawowej). W turniejach eliminacyjnych brało udział po 
kilkadziesiąt zespołów klubowych i szkolnych w każdej kategorii wiekowej, co świadczy o dużej popularności i 
konkurencji w mini siatkówce na Warmii i Mazurach.  
W następną niedzielę (28 kwietnia) w Olsztynie odbędzie się finał wojewódzki z udziałem tych ekip. Najlepsi 
uzyskają przepustki do imprezy ogólnopolskiej w Zabrzu . To pierwsze zetknięcie z siatkówką na wyższym 
poziomie i możliwość zaprezentowania swego talentu na szerszym forum. Ełk będzie reprezentowany przez 
pięć zespołów UKS CZWÓRKA Ełk; dwa w konkurencji dziewcząt i trzy w rozgrywkach chłopców (trenerzy: 
Paweł Konopka i Marian Malewski) oraz jeden UKS OLIMP Ełk (trener Piotr Mroziewski).  Finalistom życzymy 
więc powodzenia. Starty zawodniczek i zawodników UKS CZWÓRKA były możliwe dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta Ełk. M.Malewski 
 
ZSEE ZEBRANE – SUROWCE NATURALNE ODZYSKANE. Statystyczny Polak wytwarza 3 tony elektrośmieci w 
ciągu swego życia, a urodzony w 2003r. wytworzy do 2080r. 8 ton elektroodpadów. Jeśli z 1 miliona zużytych 
komórek odzyska się 34 kg złota, 350 kg srebra, 16 ton miedzi to chyba warto je zbierać. Elektroodpady 
zawierają również szkodliwe substancje, które w środowisku robią wielkie spustoszenie – 1 mała bateria jest w 
stanie skazić 1 m

3
 ziemi. Nasze potrzeby konsumpcyjne gwałtownie rosną. Do niedawna mieliśmy 1 telewizor, 

1 telefon stacjonarny, 1 komputer. Obecnie w wielu domach jest kilka telewizorów a z komórką chodzą już 
przedszkolaki. Jednocześnie trwałość tych urządzeń zmalała, tym samym zapotrzebowanie na surowce 
naturalne potrzebne do wytworzenia tych produktów wzrosło.  
Zespół uczniów „Strażnicy przyrody” ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku apeluje 
do mieszkańców miasta o włączenie się do zbiórki elektroodpadów. Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny 
tzw. ZSEE można jeszcze przynieść do naszej szkoły do 25 kwietnia do godziny 12:00.  W ten sposób można 
pomóc sobie i środowisku. Zapraszamy.  M.Russek 

 
TEATRALNIE O EKOLOGII.  

Edukacja teatralna jest czymś atrakcyjnym dla uczniów, m.in. dlatego że zawiera  
w sobie inne edukacje, m.in. literacką, muzyczną, plastyczną. Można więc za jej pomocą przekazać wiele 
kształcących treści. Te walory wykorzystaliśmy podczas Zielonego Tygodnia w naszej szkole, gdy 
prezentowaliśmy dla uczniów dwa spektakle związane z tematyką ekologiczną.  

23 kwietnia w świetlicy szkolnej można było zobaczyć przedstawienie „Królewna Ekologia i siedmiu 
krasnoludków”, które przygotowali uczniowie kl. 4 a pod kierunkiem pani Beaty Dzierżanowskiej. Adresowane 
ono było do uczniów wybranych klas I – III. W inscenizacji wystąpiły nie tylko wątki znane z utworu o Snieżce, 
pojawiły się też wątki dotyczące segregowania odpadów i zdrowego żywienia. I jak to w baśni bywa, dobro 
wygrało: złej macosze Śmiecisławie nie udało się pozbyć królewny Ekologii, której z pomocą przyszli krasnale i 
książę Porządnicki. Młodzi aktorzy uświadomili widzom, jak ważne w życiu jest dbanie o środowisko, 
segregowanie odpadów i zdrowe odżywianie. Czwartoklasiści wspaniale odegrali swoje role, za co zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. 

Natomiast 24 kwietnia korytarz I piętra naszej szkoły zamienił się w salę rozpraw. Uczniowie klas: V c i 
V b należący do kółka polonistycznego wraz z panią Beatą Dzierżanowską wystawili przedstawienie 
Elektrośmieci w akcji, czyli metamorfoza Tomka w sądzie.  

Tomasz Kubełek, nazywany w szkole Diabełkiem, został oskarżony o to, że w bardzo dużym stopniu 
przyczynił się do zanieczyszczenia środowiska, rozrzucał wszędzie odpadki, marnował energię, wodę i prąd, 
próbował spalić w piecu elektrośmieci… Na niekorzyść Oskarżonego zeznawali m.in.: Ziemia, koleżanka ze 
szkoły Stasia Śmieszek, sąsiadka Urszula Donos, Komórka, Puszka, Zepsute Żelazko… Okazało się, że Tomek to 
niegrzeczny chłopiec, który pogubił się we współczesnym świecie, a jego niewłaściwe postępowanie wynika po 
prostu z niewiedzy. Wysoki Sąd przychylił się do prośby jednego ze świadków oskarżenia i pozwolił, by obecne 
na sali panie specjalistki od elektrośmieci wyjaśniły, co to jest ZSEE, gdzie należy go oddawać i jakie kary 
czekają tych, którzy wyrzucają elektrośmieci, gdzie popadnie. Wystąpienia wszystkich świadków uświadomiły 
Oskarżonemu, jak źle postępował względem środowiska. Jego mowa końcowa, już po ogłoszeniu wyroku, 
dowodzi, że się zmienił, zrozumiał bowiem swój błąd. Obiecał, że zostanie ekologiem, będzie dbał o przyrodę i 
będzie oddawał elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania.  
 W poważną tematykę spektaklu zostały wplecione komiczne dialogi i sytuacje, które sprawiły, że 
sztuka podobała się widzom – uczniom klas IV –V i nauczycielom. Młodzi aktorzy – amatorzy byli dumni z tego, 
jak odegrali swoje role, odczuli satysfakcję. Po kilku tygodniach przygotowań mogli w końcu ujawnić swoje 
talenty, nie tylko aktorskie. Beata Dzierżanowska  



 

ZIELONY TYDZIEŃ W KOLORACH ZIEMI. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego żółte mundurki uczniów SP4 
może zastąpić w tym tygodniu ubranie w innym kolorze. W poniedziałek obowiązuje strój niebieski (woda), 
wtorek –zielony(świat roślin), środa – szary(zdaniem naszych uczniów symbolizujący zanieczyszczenie 
środowiska), czwartek –biały (powietrze) a piątek jest dniem gleby z kolorem brązowym. 
Tegoroczny Dzień Ziemi zapoczątkował w SP4 w Ełku obchody Dnia Patrona Szkoły – prof. Władysława Szafera. 
Od poznania postaci patrona zaczynają działania najmłodsi uczniowie klas I. A że Profesor był botanikiem, to 
klasa Ic zaprojektowała wraz z wychowawczynią ułożenie kwiatowej mandali., która  będzie witać wszystkich 
przybywających do szkoły. Pierwszoklasiści przeprowadzą też cykl doświadczeń badając najbliższe otoczenie – 
powietrze. Uczniowie klas drugich uczestniczą w cyklu zajęć pod wspólnym hasłem: „Klimatyczne abc – każde 
dziecko o tym wie”. Zdobytą wiedzę o klimacie, zmianach klimatycznych i stylu życia wykorzystają w 
piątkowym Kole Natury (11.45). Wspólne spotkanie uczniów klas trzecich zamknie też tygodniowe aktywności 
związane z zagadnieniem bioróżnorodności. Będą oni mogli doświadczyć jej w skali mikro i makro. 
Czwartoklasiści skupią się na zagadnieniu gospodarki odpadami. Towarzyszyć im będą działania teatralne 
prowadzone m.in. przez „Królewnę Ekologia i siedmiu krasnoludków” (świetlica: wtorek 8.55-9.40 i hol I piętra: 
środa: 9.50). Przeprowadzony też będzie audyt domowych koszy a w szkole zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Zajęcia uczniów klas V rozbudowano wokół tematu: woda. Poza domowym 
audytem projektowane są działania konkursowe przygotowane przez czytelnię szkolną. Uczniowie klas IV i V 
sprawdzą swoją wiedzę w zmaganiach z Kołem Natury (czwartek: 8.55 i 9.50), aby w piątek uczestniczyć w 
lokalnej akcji Sprzątania Warmii i Mazur. Różne rodzaje energii zostały osią treściową zajęć szóstoklasistów. 
Mają już za sobą monitoring transportu na ulicy Wojska Polskiego. Czeka ich jeszcze przygotowana przez 
szkolną bibliotekę Ekolada (środa 10.45-11.30), Koło Natury (piątek 8.55) i  debata parlamentarna na temat: 
„Zdrowe żywienie – modne i wygodne?”. Zdrowe żywienie to także tegoroczny priorytet szkoły, więc w tym 
tygodniu zapraszamy na „Piknik z Królową Anglii”, „Podwieczorek u Papy Smerfa” i „Śniadanie na Olimpie”. 

Wyniki przeprowadzonych doświadczeń, obserwacji i audytów będziemy mogli porównać z danymi 
otrzymanymi z naszej partnerskiej szkoły w Lorenskog (Norwegia), z którą realizujemy projekt „Czego się Jaś 
nie nauczy, tego Jan nie zrozumie –miejsce elementarnej edukacji ekologicznej w promowaniu polityki 
zrównoważonego rozwoju Ełk and Lørenskog”. 

 
Z ENERGIĄ ZA PAN BRAT. Z okazji Dni Patrona w naszej szkole odbyła się Klasolada Ekologiczna klas szóstych. 
Turniej prowadzony w formie zabawy miał na celu utrwalenie uczniom zagadnień z zakresu energii. 
Przygotowania rozpoczęto przeprowadzając sondaż wśród uczniów. Konkurs międzyklasowy przypominał 
formą teleturniej „Familiada”. Turniej składał się z dwóch rund. Klasa VI a rywalizowała z klasą VI c, a klasa VI b 
z klasą VI d. Uczniowie wykazywali się wiedzą na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, 
sposobów oszczędzania energii, zastosowania energii. Mieli za zadanie wskazać, gdzie są kolektory słoneczne 
w naszym regionie. Były też pytania bardziej szczegółowe i one zmuszały do sięgnięcia w głębsze pokłady 
wiedzy.  
Tegoroczną klasoladę wygrali uczniowie klasy VI c zdobywając 305 punktów.  
Kolejne miejsca zajęli: 
klasa VI b zdobyli 203 punkty, 
klasa VI d zdobyli 149 punktów, 
klasa VI a zdobyli 102 punkty. 
Uczniowie spontanicznie dopingowali zawodników. Dobre odpowiedzi nagradzali oklaskami. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom klasolady. Izabella Kraszewska 

 

PO SZKOLNO-RODZINNYM PIKNIKU ZMIANY ORGANIZACYJNE. Żeby zobaczyć spontaniczną radość, błysk 
radości w oku, niepowstrzymany uśmiech czy sportowe emocje towarzyszące grze i  kibicowaniu trzeba było 
być z nami w sobotę, 27 kwietnia. Tegoroczny szkolno-rodzinny piknik miał szczególny charakter.  Jak co roku 
zamykaliśmy tygodniowe obchody Dni Patrona z aktywnym udziałem rodziców naszych uczniów. Tym razem 
towarzyszyli nam licznie goście, którzy zgodzili się spędzić z nami sobotnie przedpołudnie: p. Andrzej 
Orzechowski – Poseł na Sejm RP, p. Marek Konopka – Senator RP, p. Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku, p. 
Artur Urbański- Zastępca Prezydenta, p. Stefan Węgłowski, Michał Tyszkiewicz, Tomasz Przekop, Bogusław 
Wisowaty – przedstawiciele Rady Miasta Ełku, p. Anna Cieśluk – Dyrektor Delegatury KO w Ełku i p. Halina 



Bender – Prezes Zarządu Zakładu Inwestycji.  Decyzjom tych ludzi i ich bezpośredniemu zaangażowaniu 
zawdzięczamy powstanie przy naszej szkole placu zabaw i kompleksu boisk „Orlik 2012” i dlatego to ich 
poprosiliśmy o oficjalne otwarcie. Jaką radość sprawili tym młodszym uczniom „uwalniając” kolejne zabawki 
można zobaczyć w galerii. Pierwszymi, którzy testowali kompleks boisk były: drużyny rodziców w finałowym 
meczu siatkówki.  Po obu stronach siatki stanęli rodzice uczniów klasy VIb i IIId.  Zwyciężyła drużyna klasy IIId. 
Na zielonym boisku natomiast rodzice starli się w meczu piłki nożnej z uczniami. To boisko także pozytywnie 
przeszło test używalności. Mecze sędziowali: p. Maciej Kosiorek i p. Mirosław Konopka. Tytuł najbardziej 
usportowionej drużyny trafił natomiast po raz kolejny do zespołu rodziców klasy Va. 
Od poniedziałku czekają nas zatem zmiany. Obok zajęć wychowania fizycznego na Orliku uczniowie będą 
spędzać aktywnie długie przerwy (trzy!). Szczegóły w zakładce ORGANIZACJA/ZAJĘCIA/ROZKLAD DZWONKÓW. 
 
DOBRE RADY NA ODPADY. Problem śmieci na Ziemi jest ciągle aktualny, pochylamy się nad nim każdego roku 
przy okazji obchodów Dni Ziemi i nie tylko. Uczymy dzieci właściwych postaw i zachowań. Jednym z nich jest 
odzyskiwanie surowców wtórnych i ich ponowne przetwarzanie, tzw. recykling. W myśl zasady „ze starego – 
nowe” już po raz dziewiąty uczniowie klas 0 – III ełckich szkół i przedszkoli przekształcali śmieci: butelki 
plastikowe i szklane, kartony, papier, puszki aluminiowe, skrawki materiału w przedmioty miłe oku. 
Tegoroczny Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Dobre rady na odpady” przebiegał pod hasłem W krainie 
bajek. Temat okazał się bardzo atrakcyjny, ponieważ zebrano ponad 100 prac uczniów z sześciu szkół (SP3, 
SP4, SP5, SPS6, SP7, SP9) oraz dzieci sześcioletnich z pięciu przedszkoli (MP Niezapominajka, MP Mali 
Odkrywcy, MP Światełko, MP Ekoludki, MP Słoneczna Ósemka). Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i 
wykonali postacie bajkowe, m.in. Królewnę Śnieżkę, Kota w butach, Królową Śniegu, Babę Jagę, Pinokio, Króla 
Lwa, Pszczółkę Maję i inne oraz rekwizyty: chatkę na kurzej nóżce, miotłę Harrego Pottera, czy strój balowy 
Kopciuszka. Komisja wybrała i nagrodziła 37 prac w czterech kategoriach oraz przyznała 13 wyróżnień. Podczas 
uroczystego spotkania 27 kwietnia 2013r. o godz. 11.30 w świetlicy SP4 zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody 
– albumy i książki o tematyce przyrodniczej oraz notesy i długopisy zakupione dzięki dofinansowaniu z Ełckiego 
Stowarzyszenia Ekologicznego. Zwycięskie prace można było podziwiać przez kilka dni na zorganizowanej 
wystawie, a następnie zostały przekazane do szkolnych sal  jako ozdoby i zabawki.  
 
Lista nagrodzonych: 
Klasy 0 
I miejsce – Zuzanna Chmielewska  MP Niezapominajka;  Bartek Gużewski MP Ekoludki; Wiktoria Osiecka, Maja 
Budnik, Jakub Młynarski  SP5 
II miejsce – Jędrzej Tański, Maciej Chmielewski MP Światełko; Elżbieta Prostko SP 9; Justyna Zalewska SP 5 
III miejsce – Gabriela Krupka  MP Słoneczna Ósemka; Bartek Jarmoszko  MP Światełko;  Michał Dyro, Oliwia 
Jotejko  SP 5 
Wyróżnienie – Oliwia Wyszko  MP Słoneczna Ósemka; Sandra Brzezińska  MP Niezapominajka; Konrad 
Chodnicki MP Światełko; Ewelina Kalinowska SP 5 
 
Klasy I 
I miejsce – Wiktoria Milanowska SP 9; Barbara Maksymiuk SP 5; Oliwia Babicz, Filip Urbanowicz SP 4 
II miejsce – Michał Biedrzycki SP 5; Wiktoria Ołowiecka SP 7; Maja Jędrusik, Adam Chwiedor, Amelia 
Kozikowska SP 4 
III miejsce – Kryspin Zakrzewski SP 5; Kacper Pieńkosz, Matylda Praszek, Mikołaj Głódź SP 4 
Wyróżnienie – Igor Milewski, Zuzanna Brudnicka SP 5; Dawid Lewkowicz, Igor Grajewski, Patryk Kostyk, Kornel 
Chrzanowski, Cyprian Poniatowski SP 4 
 
Klasy II 
I miejsce – Karolina i Sandra Gdula SP 4 
III miejsce – Karolina Kuczyńska SP 4 
 
Klasy III 
I miejsce – Kornelia Kiełczewska SP 9; Krzysztof Guzewicz SP 5 
II miejsce – Aleksandra Sobolewska SP 3; Aleksandra Malinowska SPS 6; Błażej Marciniak SP 4 
III miejsce – Jacek Bagiński, Katarzyna Dowolnia, Malwina Chojnowska SP 4 
Wyróżnienie – Oliwia Sztandera SP 5; Maciej Kwiatkowski SP 4 
Katarzyna Matys 
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„NIE JEST TRUDNO BYĆ DOBRYM, WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ…” O. Marian Żelazek 
Uczniowie naszej szkoły  wiele razy potwierdzali swym życiem prawdziwość  tych słów. Ostatnim takim 
przykładem był udział w akcjach: „Opatrunek na ratunek”  i „Ołówek dla Afryki”.  Nasi uczniowie ochotnie 
włączyli się w propozycję Fundacji  Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” poprzez zbiórkę opatrunków 
dla misyjnych przychodni i szpitali. Zebrane dary za pośrednictwem Fundacji  dotarły do Tanzanii, Kamerunu, 
Zambii, Kongo, Etiopii i aż na Papuę Nową Gwineę. Ilość zebranych opatrunków i tak liczny udział w akcji 
(szczególnie najmłodszych klas) jest świadectwem wrażliwości na potrzeby cierpiących braci i sióstr z odległych 
krajów. Wyjątkową otwartością serca w tej akcji wykazały się -zbierając największa ilość środków 
opatrunkowych- klasy II a i II b. Gratulujemy!  
„Ołówek dla Afryki”  to kolejny gest dobroci jaki z Ełku przesłaliśmy najuboższym mieszkańcom świata. Często 
nikt z nas nie przypuszcza, że nasze zalegające w szufladach ołówki, długopisy lub kredki  mogą otworzyć 
innym wrota do lepszej przyszłości. Pozwolą im w nią uwierzyć. Wszak nauka to dla afrykańskich dzieci jedyna 
szansa na wyjście z kręgu biedy i bezradności. Uczniowie naszej szkoły nie tylko przynosili nowe, zalegające w 
szufladach przybory, lecz często poruszeni smutną sytuacją swoich misyjnych rówieśników, dzielili się tym co 
mieli w swoich piórnikach i to właśnie te gesty były najpiękniejszym dowodem iż „nikt z nas nie żyje dla 
siebie”. 
Intencją naszych działań nie było oczekiwanie wdzięczności, jednak otrzymane podziękowania i certyfikaty 
udziału w Akcjach mile nas zaskoczyły, zachęcając do kontynuacji działań. 
Przed nami kolejna edycja akcji  „Opatrunek na ratunek” oraz  nowość: akcja „Czary -mary okulary”.  
Zapraszamy do udziału. Wszelkich informacji udziela koordynator akcji- s. Ernesta. 
W imieniu najuboższych mieszkańców świata dziękujemy za okazane serce i pomoc. s. Ernesta- Sabina Dec 

 
TALENTY 2013. Ostatni okres dla uczniów oddziału przedszkolnego był bardzo pracowity. Uczniowie pracowali 
nad „Polonezem” i „Polką szabasówką”. Dzieci chciały uczestniczyć w uroczystościach „Odkrywamy Talenty” i 
„Tanecznym krokiem po Europie”. „Tanecznym krokiem po Europie” to uroczystość zorganizowana pod 
patronatem Prezydenta Miasta Ełk. Uczniowie z oddziału przedszkolnego wzięli udział w tym przedsięwzięciu 
prezentując się w „Polonezie”. Z wielką powagą i skupieniem prezentowali skomplikowane figury, rytmicznie 
krocząc po scenie amfiteatru. Było to ogromne przeżycie dla dzieci pokazać swoje umiejętności tak 
znakomitemu gronu. Najmłodsi uczniowie z naszej szkoły już teraz wiedzą czym są symbole narodowe, tańce 
narodowe dla każdego Polaka. „Odkrywamy Talenty” to przedsięwzięcie organizowane przez Miejskie 
Przedszkole „Mali Odkrywcy”. W eliminacjach wzięło udział 40 zespołów z różnych dziedzin. Uczniowie z 
oddziału przedszkolnego pod nazwą „Roztańczona Czwóreczka” znaleźli się w szczęśliwej szesnastce finalistów. 
Zespół zaprezentował się w „Polce Szabasówce”, bardzo dynamicznym tańcu ludowym. na scenie Ełckiego 
Centrum Kultury. Dzieci bardzo przeżywały swój występ, długo ćwiczyły, powtarzały kolejne figury taneczne, 
wspierały się podczas prób. Ciężka praca zaowocowała wspaniałym występem bez niespodzianek. Dzieci 
podczas prób do obu występów nauczyły się, że aby osiągnąć sukces każdy musi ciężko pracować, że każdy w 
zespole jest ważny, że wszyscy stanowią całość a sukces to umiejętność współpracy w zespole.  Najmłodsi 
uczniowie są już talentami w dziedzinie tańca i wiedzą jak ważne są narodowe akcenty w naszym codziennym 
życiu. Izabella Dąbrowska 
 
LATAWCEM PO EUROPIE. W dniu 9 maja 2013r. w Ełckim Centrum Kultury został rozstrzygnięty konkurs na 
Europejski Latawiec. W konkursie pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły  Ania Mastaj z klasy 5c, 
drugie miejsce przypadło również naszej uczennicy Dominice Zastockiej z klasy 5a. Zwycięskie latawce zostały 
nagrodzone. Ich autorki otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Ełku w konkursie wzięło udział 44 uczniów. Stanowiliśmy najliczniejszą grupę. Latawce na konkurs uczniowie 
wykonali samodzielnie ale też korzystali z pomocy rodziców. Fachowej pomocy i instruktażu w dziedzinie 
wykonania „statków powietrznych” udzielał również p. Sławomir Krakowiak nauczyciel techniki w naszej 
szkole. Gratulujemy! S.Krakowiak 
 
DZIEŃ EUROPY. W naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Europy. Tym razem uczniowie 
przygotowali „stop klatki” z baśni naszych partnerów, krajów uczestniczących w projekcie Comenius Fairy 
Tales from Grannie’s Book : Hiszpanii, Bułgarii – Sofia i Dobrich, Litwy i Turcji, a także projektu Comenius – 



Regio: What Johnny didn’t learn, John would not understand – kraj partnerski – Norwegia. Projekt „Baśnie z 
babcinej książeczki” związany jest z motywowaniem uczniów do czytania i rozwijaniem tej umiejętności. Każda 
klasa zapoznała się wcześniej z baśnią, a potem wybrała najciekawszy fragment i przygotowała żywą ilustrację 
do niego. Nasi uczniowie wykazali się pomysłowością w przygotowaniu scenografii, często wychodzili też w 
nietypowe miejsca lub wykorzystywali aranżacje miejsc w szkole.  Od czasu otwarcia Orlika, nasi uczniowie 
spędzają długie przerwy na boisku. W Dniu Europy mogli oni również poznać zabawy w jakie bawią się dzieci 
naszych partnerów. Dużą popularnością cieszyło się robienie bransoletek z żółto-niebieskich sznurków. Nasi 
partnerzy z Bułgarii robią takie bransoletki z biało-czerwonych sznurków i obdarowują nimi swoich przyjaciół i 
bliskich 1 marca z życzeniami, aby towarzyszyło im szczęście i powodzenie. Wybraliśmy kolory niebieski i żółty, 
nawiązując do święta Polskiej Niezapominajki, które obchodzone jest 15 maja i które również związane jest z 
życzeniami spełnienia marzeń naszych przyjaciół i bliskich. Dzieci bawiły się również balonami w nawiązaniu do 
piórka z tureckiej baśni „Szczęście Keloglana”, kółkami ringo w zarzucanie kół na bycze rogi tak jak dzieci 
hiszpańskie, w zabawy z piłką koszykową – tak jak to robią dzieci litewskie, a także w zbijanie twierdzy – starą 
zabawę wikingów. Zabawy koordynowali uczniowie klasy IV d pod opieką nauczycieli. Ewa Paszkowska 
 
OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY  POLONISTYCZNE ZA NAMI! 
 Jak co roku uczniowie naszej placówki - Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku -  wzięli udział w ogólnopolskich konkursach 
polonistycznych. Cieszymy się, że nasi uczniowie są świadomi tego, jak ważne w życiu jest poprawne i sprawne 
posługiwanie się językiem ojczystym. Świadczy o tym duże zainteresowanie uczniów konkursem „Z poprawną polszczyzną 
na co dzień”, do którego w bieżącym roku szkolnym przystąpiło 75 osób z klas III - VI. W pierwszym etapie uczestnicy 
zmagań głowili się nad testem wyboru i musieli wykazać się znajomością poprawnej polszczyzny. Byliśmy szczęśliwi, że aż 
75 % piszących w naszej szkole przeszło do kolejnego etapu. 56 osób przystąpiło  9 stycznia 2013 r. do drugiej części 
konkursu, podczas której uczniowie musieli dokonać korekty tekstu nasyconego błędami językowymi. Tym razem kryteria 
oceny były bardziej srogie, gdyż należało uzyskać 95% poprawnych odpowiedzi, aby przejść do ostatniego etapu. Do finału 
konkursu dostało się 10 osób.  

Do ogólnopolskiego konkursu „Z ortografią na co dzień” również przystąpili uczniowie dość licznie. W pierwszym 
etapie z testem ortograficznym zmagało się 55 osób z klas III – VI. Spośród nich  32 uczestników przeszło do II etapu, który 
odbył się 8 stycznia 2013 r. i polegał na dokonaniu korekty tekstu nasyconego błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi. 
Tekst był trudny i trzeba było go napisać  w 95 % poprawnie, by przejść do finału. Spośród naszych wychowanków pięcioro 
dostało się do finału.  

Etapy finałowe obu konkursów odbyły się 27 kwietnia 2013 r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Do stolicy 
pojechało piętnaścioro  naszych uczniów i wszyscy wrócili stamtąd z dyplomami finalisty ogólnopolskiego konkursu, z 
nagrodami książkowymi i miłymi wspomnieniami. Finaliści konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” to: Laura 
Stasiewicz kl. 3 a (B. Merchelska), Błażej Marciniak i Natalia Uzdowska kl. 3c (E. Sadowska), Aleksandra Jonik kl. 4 a, 
Barbara Milewska kl. 4a, Beata Łozowska kl. 4a, Wiktor Grzegorczyk kl. 4b, Aleksandra Winkler i Zuzanna Wróbel kl. 5c ( B. 
Dzierżanowska), Michał Kozaczek kl. 5a ( P. Stankiewicz). Finaliści konkursu „Z ortografią na co dzień” to: Agata Zięba kl. 6c 
(J. Truszkowska), Oliwia Gienieczko kl.5a ( P. Stankiewicz)  oraz Julia Moroz kl. 4a i Zuzanna Wróbel z kl. 5c ( B. 
Dzierżanowska). Błażej Marciniak z kl. 3 c został laureatem i zajął 2. miejsce w tym ogólnopolskim konkursie. Oto co 
powiedział o finałowych zmaganiach Błażej: „W finale brało udział dużo moich rówieśników z różnych miast Polski. Przed 
wejściem na salę byłem trochę zdenerwowany, ale gdy usłyszałem treść dyktanda, stwierdziłem, że nie jest takie trudne. 
Opowiadało ono o papużce, która obstrzygła piórka na lewej nóżce. Potem okazało się, że zająłem II miejsce w finale i 
jestem z tego bardzo zadowolony." 

W ogólnopolskich konkursach polonistycznych nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze. Mamy kilkunastu 
finalistów i piętnaście osób wyróżnionych. W konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień” wyróżnienia otrzymali: 
Patrycja Wiszniewska kl. 3c (E. Sadowska), Chwiedor Kacper kl. 4c, Kraszewska Kaja kl. 5a i Zuzanna Miakinin kl. 6b (P. 
Stankiewicz), Michalina Boguszewska kl.4a, Katarzyna Pilecka kl. 4a, Lena Gryżewska kl. 5b, Rafał Merchelski kl.5c 
(B.Dzierżanowska) i Agata Zięba kl. 6c (J. Truszkowska). W konkursie „Z ortografią na co dzień” wyróżnienia zdobyli: Braian 
Rutkowski kl. 3c (E. Sadowska), Magdalena Jurska kl. 4a, Weronika Samełko kl. 5b (B.Dzierżanowska), Filip Merchelski kl. 6 
b, Igor Przekop kl. 6b P. Stankiewicz) i Albert Krzyżewski kl. 6c (J. Truszkowska).  

Jesteśmy dumni z naszych podopiecznych i życzymy im kolejnych sukcesów, nie tylko z ortografii i poprawnej 
polszczyzny. B.Dzierżanowska 
 
tacysami@jakmy.pl. 14 maja 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku w ramach realizacji 
projektu tacysami@jakmy.pl odbył się Festyn Integracyjny. Był on uhonorowaniem Dnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie, który przypada 5-go maja. Organizatorem spotkania byli pracownicy Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku. W gronie uczestników projektu znaleźli się uczniowie klasy IIIa z wychowawcą 
panią Bożeną Merchelską. Oni to uczestnicząc od trzech lat w projekcie przekonali się,  jak wiele uprzedzeń, stereotypów i 
utrudnień czeka na osoby niepełnosprawne w domu, szkole, na ulicy…, uczyli się tolerancji i empatii, 
współpracy.Zaproszeni goście przedstawiali swoje umiejętności artystyczne w różnorodnej formie. Reprezentanci naszej 
szkoły zaprezentowali muzyczno – ruchową interpretację piosenki ,, Kocur bury ”. Za swój występ zostali nagrodzeni 
gromkim brawami, koszem słodyczy i pamiątkowym dyplomem. Uwieńczeniem spotkania była wspólna zabawa  i 
poczęstunek. B.Merchelska 

mailto:tacysami@jakmy.pl


 
BIALI PIELGRZYMI NA MARYJNYM SZLAKU. Dziecięca radość z przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa do serc, 
rozpromieniła 12 maja nie tylko świątynię NSJ w Ełku, ale i pochmurne niebo. Dzień ten z pewnością mocno zapadnie w 
serca i pozostanie na długo w pamięci uczniów klas II i ich rodzin. Aby jeszcze mocniej wyrazić swą wiarę i niegasnącą 
wdzięczność Bogu i ludziom –ełckie anioły wyruszyły na pielgrzymi szlak. W kolejnym dniu białego tygodnia, a było  to 16 
maja 2013r. udaliśmy się do Świętej Lipki, Gietrzwałdu i Olsztyna. Wraz z nami pielgrzymowali uczniowie klas III- 
wspominając wydarzenia komunijne sprzed roku. Nad rozśpiewaną gromadką czuwali troskliwi opiekunowie, wspomagani 
przez kochane mamusie i babcie.  
Koncert na świętolipskich organach to uczta dla niejednego melomana, a dla nas to szczególnie radosne doświadczenie, 
gdyż dla ełczan dedykowane utwory wykonali  maestro: Pan Rafał Sulima, nasz Pan Tomek Sulima i ku największej radości 
całej grupy debiutancki utwór wykonał uczeń naszej szkoły Dominik Sulima z kl. II b - nagrodzony gromkimi brawami 
kolegów i koleżanek.  
W Gietrzwałdzie w miejscu gdzie przed laty Maryja przyszła do dzieci, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i poznaliśmy 
ciekawą historię objawień opowiedzianą nam przez księdza Szymona Szajko CRL.  Tak jak każdy pielgrzym udaliśmy się też  
do źródełka, by zaczerpnąć łask ukrytych w kroplach  ożywczej wody. 

Wracając do Ełku przywieźliśmy wiele pamiątek, ale jeszcze więcej radości z  głębokich przeżyć duchowych. Wspaniałe 
chwile, umocnione więzy dziecięcej wspólnoty  i radość białych pielgrzymów odkrywających ślady Boga w otaczającym 
świecie -to dary jakimi zostaliśmy ubogaceni na pielgrzymim szlaku. s.Ernesta Dec 
 

MARSZ NA ORIENTACJĘ. Nasza szkoła została zaproszona przez Centrum Edukacji Ekologicznej do udziału w projekcie „Z 
pasji do przyrody”.  Zadaniem tego działania było zorganizowanie  imprez turystyczno-krajoznawczych przeznaczonych dla 
dzieci i młodzieży z miasta Ełk.  Uczniowie klasy IV D mogli wziąć udział w jednej z nich - Marszu na orientację.  Ta 
pouczająca  gra terenowa odbyła się w piękny majowy  dzień przy Placu Jana Pawła II.  Klasa została podzielona na trzy 
osobowe grupy. Zadaniem zespołów było odnalezienie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej od organizatora 
mapy oraz kompasu. Każda grupa  miała kartę startową, na której musiała potwierdzać obecność w punktach kontrolnych 
poprzez wykonanie zadania (należało np. wymienić gatunki drzew, zabytki naszego miasta, zmierzyć szerokość rzeki Ełk, 
podać datę pobytu papieża Jana Pawła II w naszym mieście). Punktami były kwadraty w kolorze biało-pomarańczowym.  
Poszczególne  zespoły startowały w odstępach pięciominutowych.  Uczniowie z wielkim entuzjazmem wyruszyli w swój 
pierwszy w życiu Marsz na orientację. Wracali po pół godzinie z uśmiechem na ustach, roziskrzonymi oczami i zadyszani. 
Pragnienie gasili wodą przygotowaną przez organizatora.  
Po przybyciu ostatniego zespołu cała ekipa : uczniowie, organizatorzy oraz harcerze pomagający w przeprowadzeniu gry 
udali się do Centrum Edukacji Ekologicznej na ognisko. Tam były już  kiełbaski i chleb. Piekąc kiełbaski, wszyscy czekali na 
wyniki. Wkrótce było już wszystko jasne. Okazuje się, że nie tylko trzeba być szybkim w takiej zabawie, ale również należy 
mieć wiedzę.  Najlepszym zespołom wręczono nagrody, pozostałym uczestnikom – pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
upominki. 
Dzieci były tak zadowolone z całej imprezy, że dopytywały się, kiedy będzie następny taki marsz.  Szczęśliwe, zadowolone i 
zmęczone wróciły do szkoły. MR 
 

CZERWIEC 2013 

ZA SIÓDMĄ GÓRĄ, ZA SIÓDMĄ RZEKĄ...CZYLI WIZYTA W KAHRAMANMARAS. Wizyta w szkole rozpoczęła się 
od tradycyjnego umycia rąk aromatycznym olejkiem i poczęstunkiem Turkish delight. Uczniowie - począwszy 
od dzieci w wieku przedszkolnym do klas najstarszych - zaprezentowali przegląd bajek, różnorodnych tańców i 
pieśni tureckich. Kolejne robocze spotkanie Comeniusa – partnerskich projektów szkół z Bułgarii, Hiszpanii, 
Litwy i Polski za nami. Szkołę Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku reprezentowały trzy 
nauczycielki. Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania systemu edukacji, historii państwa tureckiego, 
kultury, tradycyjnych potraw.  
Przede wszystkim partnerzy mieli możliwość zobaczenia urokliwych zakątków Kahramanmaras - miasta 
liczącego 341 tysięcy mieszkańców, położonego w południowej Turcji, u północnego podnóża gór Taurus.  
Wizyta w szkole rozpoczęła się od tradycyjnego umycia rąk aromatycznym olejkiem i poczęstunkiem Turkish 
delight. Uczniowie - począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym do klas najstarszych - zaprezentowali 
przegląd bajek, różnorodnych tańców i pieśni tureckich.  
Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat. Uczniowie spędzają w szkole od 6 do 8 godzin. Godzina lekcyjna trwa 
40 minut. Uczniowie mają jedną dłuższą przerwę na lunch, na tyle długą, by mogli pójść do domu i zjeść obiad. 
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry, pomiędzy semestrami jest też przerwa w nauce. Każdy semestr 
kończy się egzaminami. Nauczyciele tureccy pracują w szkole po 15 godzin tygodniowo. Wakacje w Turcji 



rozpoczynają się w połowie czerwca i kończą się w połowie września. W Turcji zawód nauczyciela jest 
popularny zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, dlatego też proporcje kobiet i mężczyzn w tym zawodzie są 
niemal równe.  
W szkole prowadzi się liczne zajęcia związane z kultywowaniem tradycji: zajęcia nauki tańców ludowych, 
pieśni, poznawania różnorodnych technik malowania. Władze oświatowe zatrudniają w szkołach muzyków, 
którzy grają podczas szkolnych uroczystości na bębnach i tradycyjnych instrumentach, wprowadzają 
uczestników w klimat świąt i tradycji.  
Nauczyciele tureccy po ukończeniu studiów odbywają 3 letnią praktykę we wskazanym przez władze miejscu. 
Nauczyciele pochodzący z miast o wyższym rozwoju, trafiają do miejsc mniej rozwiniętych. Tylko nauczyciele 
pochodzący z regionów mniej rozwiniętych, mogą pozostać w swoim miejscu zamieszkania. Ich dalsza kariera 
uzależniona jest od ilości punktów zdobytych podczas takich praktyk. Na szczególną uwagę zasługuje również 
turecka kuchnia. Kahramanmaras jest uznany za stolicę lodów. Lody wytwarzane są z „sahlep”- mączki 
produkowanej z bulw storczyka rosnącego w okolicznych górach i mleka koziego. Mają nieco inną konsystencję 
i je się je widelcem.  
Obowiązkowo są posypane mielonymi pistacjami. Pistacje, to drugi słynny produkt, który pochodzi z tego 
regionu, dodawane są do wielu potraw. Wyjątkowy smak miały również tradycyjne zupy, których 
podstawowym produktem jest soczewica, a także ostra papryka. Papryka jest również podstawą licznych 
pikantnych past. Pysznym napojem gaszącym pragnienie jest ayran – napój mleczny podobny do kefiru 
rozcieńczonego z wodą.  
Partnerzy wizyty spotkali się z bardzo miłym przyjęciem kadry pedagogicznej, uczniów, społeczności lokalnej 
oraz władz miasta i regionu. Specjalnie na nasz przyjazd przesunięto termin letniego festynu. Podczas którego 
dzieci z przedszkoli zaprezentowały tradycyjne tańce tureckie, a starsi chłopcy walczyli 
w zawodach zapaśniczych. Uczestnicy projektu zostali zaproszeni do wspólnego tańca, a także do udzielenia 
wywiadów tamtejszym mediom. B.Dziuba 
W DRODZE DO USPOŁECZNIENIA. Pierwszy tydzień czerwca był okresem  szczególnej aktywności w projekcie 
Comenius Regio „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zrozumie – miejsce elementarnej edukacji ekologicznej 
w upowszechnianiu polityki zrównoważonego rozwoju Ełku i Lørenskog”.  Wynikało to z programu drugiej już 
wizyty naszych norweskich partnerów, którzy w dniach 4-7 czerwca gościli w naszym mieście. W składzie 
delegacji byli przedstawiciele Asen Skole i organizacji pozarządowej Rotaryclubb. Warto przypomnieć, że 
realizowany wspólnie projekt angażuje władze samorządowe obu miast, zatem wizyta zaczęła się od spotkania 
w ratuszu, podczas którego podsumowano aktywności minionego roku. Gospodarzem spotkania był Kamil 
Buksa – zastępca prezydenta Ełku.  
Podczas wycieczki do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k. Ełku zaprezentowaliśmy 
nowoczesne rozwiązania w dziedzinie gospodarki odpadami, które stanowią element realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju. Nasi norwescy goście byli pod wrażeniem zastosowanych w ZUO nowoczesnych 
technologii ale tez fachowości przewodnika po zakładzie – Krzysztofa Wilocha , który z przedsiębiorstwem 
związany jest od czasu inwestycji.  
W drugim i trzecim dniu wizyty odbyły się także warsztaty metodologiczne prowadzone w Centrum Edukacji 
Ekologicznej przez dr Monikę Maciejewską z UWM. W ten sposób uczestnicy projektu przygotowywali się do 
kolejnego etapu działań, jakim jest uspołecznianie procesu strategii zrównoważonego rozwoju.  Szczególne 
zainteresowanie wzbudziła nowa forma badań społecznych jaką jest etnografia wizualne.  W opinii obu 
zespołów metoda ta otwiera nowe możliwości pozyskiwania informacji o kulturze grupy społecznej i jest warta 
wypróbowania. W warsztatach uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu. Popołudniem nasi goście spotkali się 
z najmłodszymi uczniami SP4 i ich rodzicami w Międzyszkolnym Ośrodku Sportów, gdzie mieli możliwość 
uczestniczenia w wyjątkowym spektaklu. Naturalne otoczenie jeziora stało się tłem artystycznej prezentacji 
dawnego i obecnego życia mieszkańców Mazur , którą zaprojektowała Joanna Pabich – nauczycielka i prezeska 
SIS Skrzydła. Walory turystyczne naszego miasta Norwegowie docenili odbywając rejs zakończony spotkaniem 
w Centrum Edukacji Ekologicznej.   
Długo trwały rozmowy na temat dalszych działań w projekcie, jak też systemu pozytywnych wzmocnień 
stosowanego w procesie wychowawczym w Asen Skole. Powrócono do nich podczas spotkania 
podsumowującego wizytę, która zarówno dla nas, jak naszych partnerów z Lørenskog okazała się bardzo 
efektywna. WW 
 
SZKOŁA W „ZIOŁOWYM ZAKĄTKU”.  „Ziołowy Zakątek”, to nazwa największego w Europie Ziołowego Ogrodu 
Botanicznego.  Znajduje się on w Korycinach, w woj. podlaskim. Niebywałym pięknem i wyjątkowością tego 
miejsca zachwycili się uczniowie klasy I c, którzy realizowali tam dwudniowy projekt. Zajęcia miały charakter 
warsztatowy. Pierwszego dnia dzieci odkrywały zapachy i kolory. Dowiedziały się, jak rośliny się rozsiewają i 



dlaczego pachną? Zrobiły sobie na pamiątkę woreczek zapachowy. Zwiedziły też ogród i zebrały rośliny do 
zielnika. Drugiego dnia poznawały ziołowe smaki. Upiekły ciastka z mąki żołędziowej i zrobiły mieszankę 
przyprawową do potraw wg wybranej receptury. Był też czas na wspólne zabawy na świeżym powietrzu i 
wieczorne czytanie „Ziołowych baśni”. Dla wielu dzieci była to także poważna szkoła samodzielności i 
odpowiedzialności. Trzeba było pilnować swoich rzeczy,  samemu przygotować się do snu i posłać swoje łóżko 
rano. To także pierwsza noc spędzona poza domem. Wszyscy spisali się na medal  i rodzice nie kryli swojej 
dumy. Dzieci przeżyły wielką przygodę i zauważyły, że szkoła może mieć  różne oblicza. Joanna Pabich 
 
W KOLORACH I DŹWIĘKACH NATURY.  W dniach 4.06 – 7.06.2013 po raz kolejny gościliśmy w Ełku partnerów 
z Norwegii, którzy wspólnie z nami realizują projekt Comenius Regio. Jedną z zaplanowanych na tę wizytę 
aktywności był spektakl plenerowy przygotowany przez uczniów klasy I c pod kierunkiem p. Joanny Pabich. 
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z formą musicalu. W naturalnej scenerii jeziora, szuwarów i 
zamku zatańczyli, zaśpiewali i zagrali na instrumentach przepiękną opowieść o jeziorze i życiu, związanych z 
nim, pradawnych mieszkańców naszych terenów. Piękne stroje i ciekawe rekwizyty podniosły wizualne walory 
przedstawienia. Same dzieci, przygotowując się do spektaklu, nie tylko rozwinęły swoją wrażliwość , ale też 
poszerzyły umiejętności artystyczne i przeżyły prawdziwą lekcję historii związaną ze swoją „małą ojczyzną”. 
Nastrojowa muzyka i zmieniające się sceny wzruszyły i oczarowały przybyłych rodziców. Swego zachwytu nie 
kryli też goście z Norwegii. Obie panie dyrektorki: p.Wanda Wojnowska i p.Elin Warme, z wielkim uznaniem 
odniosły się do występu dzieci, co jest powodem do prawdziwej dumy. Joanna Pabich 
 
 
CZARODZIEJSKIE SPOTKANIE… 

  „Zabawa jest nauką, nauka  jest zabawą. 
  Im więcej zabawy, tym więcej nauki ”. 
        Glenn Doman 

 

W dniach 06 i 07 czerwca 2013r. odbył się w naszej szkole  uroczysty akt  pasowania pierwszoklasistów na 
czytelników biblioteki szkolnej. W części wstępnej nasi najmłodsi milusińscy z wielkim zainteresowaniem 
obejrzeli mini-teatralne  przedstawienie pt.„Zwariowane bajki” zainicjowane i wykonane przez członków Klubu 
Miłośników Bajek z klasy 5a. Rzęsiste brawa były podziękowaniem dla młodych aktorów za humorystyczne 
spotkanie  z bohaterami bajek znanych i lubianych przez dzieci. W dalszej części imprezy pierwszaki mieli za 
zadanie udowodnić, że znają literki alfabetu i opanowali umiejętność  czytania. Przygotowane w tym celu 
zabawy: literkowy pociąg, literowa zgadywanka i literkowe kalambury wzbudziły spontaniczną radość i aplauz 
wszystkich uczestników. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością treści bajek, baśni i wierszyków. Każda 
klasa wspaniale zaprezentowała wcześniej przygotowany przez siebie  wierszyk ( technika pięknego czytania) i 
pokazała w pracy plastycznej, że literki są wszędzie wokół nas,  są  nawet ukryte  w otaczającej nas przyrodzie.  
Na zakończenie spotkania dzieci przyrzekły, że będą książki szanować i kochać, po czym zostały przez Panią 
Dyrektor uroczyście pasowane na czytelników i przyjaciół biblioteki szkolnej.   Anna Zdanewicz 
MÓJ PRZYJACIEL PIES. Do „Schroniska dla  zwierząt   Cztery Łapy ” pojechaliśmy  w piątek 31 maja 2013 roku. 
Obiekt ten znajduje się w Ruskiej Wsi 15 km od Ełku. Przywieźliśmy karmę dla zwierząt i koce, które zebraliśmy 
w szkole .Zwiedziliśmy schronisko. Dzieciom najbardziej podobały się szczeniaczki , z którymi nawet trochę się 
pobawiły. Następnie dzieci  przeprowadziły z panią kierownik  Joanną Prymaką  rozmowę na temat   
funkcjonowania schroniska.  
Dzieci: W jakich godzinach  pracuje schronisko ? 
Pani kierownik : Schronisko czynne jest codziennie  od godz. 6.00 do 16.00 oraz jest całodobowy dyżur; 
Dzieci:  Ile obecnie piesków jest w schronisku ? 
Pani kierownik: Obecnie przebywa 200 piesków; 
Dzieci: Ile pracuje osób w schronisku? 
Pani kierownik:  Pieskami opiekuje się 7osób , które dbają o czystość ,a  lekarz weterynarz  czuwa nad  ich 
prawidłowym  rozwojem , pieski dorosłe karmione są raz dziennie o godz. 6.00 dostają  karmę i jedzą do syta, 
szczeniaczki jedzą 3 razy dziennie ( 6.00, 12.00 ,15.30 ); 
Dzieci : Jak i  jakie  pieski trafiają do schroniska? 
Pani  kierownik: Jeżeli bezdomny piesek błąka się,  zgłoszenie przyjmuje Straż Miejska następnie  powiadamia 
schronisko i pracownicy jadą i przywożą  je  ( indywidualnych zgłoszeń nie przyjmujemy). Zwierzęta trafiają 
tutaj z różnych powodów:  wyrzucenia z domu, zagubienie. 
Dzieci: Jakie jest marzenie pani kierownik? 
Pani  kierownik : Oczywiście marzenie jest jedno  jak najmniej bezdomnych piesków , a jeżeli już znajdą się w 



schronisku to jak najwięcej ,żeby było adoptowanych czyli odnalazło swój dom i były kochane ,a nie 
pozostawiane w różnych miejscach  i narażone na różne niebezpieczeństwa. 
  W schronisku mają zapewnione dobre warunki życia, ale brakuje im miłości właścicieli. Miesiąc maj był 
dobrym miesiącem , ponieważ  9 piesków  zostało zaadoptowanych i będą miały swój prawdziwy dom i 
kochających opiekunów.   

Dziękujemy 
Los bezdomnych zwierząt bardzo nas wszystkich wzruszył. Życzymy wszystkim znajdującym się tam 
zwierzętom, by w końcu znalazły dom. Pożegnałyśmy się i wróciłyśmy do szkoły. Ewa Kowara 
 

KANGUR 2013. Od wielu lat Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny cieszy się wśród naszych 
uczniów ogromną popularnością. W tegorocznej edycji konkursu wystartowało 107 uczniów  z klas II – VI.  
Podczas uroczystego podsumowania Kangura 2013, które odbyło się 12 czerwca w Warmińsko-Mazurskim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, nagrody odebrało aż 22 uczniów naszej szkoły. Wśród nagrodzonych 
za najwyższe wyniki w regionie, obejmującym powiaty: ełcki, piski, olecki i gołdapski, znaleźli się Karolina 
Kuczyńska z kl.2b i Rafał Merchelski z kl.5c.  
Nagrody za bardzo dobry wynik w konkursie, obok wyżej wymienionych osób, otrzymali też Hanna 
Malczewska kl.2c, Błażej Marciniak kl.3c i Albert Krzyżewski kl.6c. Natomiast wyróżnienia odebrali: Michalina 
Przekop, Jakub Sobociński kl.2a; Aleksandra Kosiorek kl.3b; Katarzyna Sztachelska, Thomas Wiecheć, Bartosz 
Bagiński kl.3d; Aleksandra Jonik , Barbara Milewska kl.4a; Oliwer Kuprel, Karolina Wojsław kl.4c; Zuzanna 
Wróbel 5c, Ewelina Chrzanowska, Oliwia Gienieczko kl.5a; Oskar Makuch, Patryk Dawidowicz kl.5b; Weronika 
Drozd kl.6b i Gabriela Steer kl.6d. Gratulacje! 
Z TERAŹNIEJSZOŚCI W PRZESZŁOŚĆ. Po dniach deszczowych przyszedł dzień słoneczny, akurat na szkolną 
wycieczkę. Od samego rana świeciło słońce. Dzień zapowiadał się wspaniały. Uczniowie klasy IVD, IVA i VA 
wyruszyli na wycieczkę. Pierwszym punktem programu było Silvarium w Poczopku za Białymstokiem. Tam 
zwiedzaliśmy niepowtarzalny ogród leśny z tropinkami (odciśniętymi tropami leśnych i wodnych zwierząt) oraz 
ziołami  i drzewami rosnącymi w puszczy. Podziwialiśmy też ciekawe rzeźby z drewna i kamienia, drewniane 
chatki, Park Megalitów ( wędrujące skały, czyli potężne głazy narzutowe). Mogliśmy też zajrzeć w oczy 
puszczykowi i płomykówce. Obserwowaliśmy liczne bociany żerujące na łące. Mogliśmy również odczytywać 
czas na różnorodnych zegarach.  Głównym punktem programu było zwiedzanie Galerii Na Skraju Puszczy 
wewnątrz której podziwialiśmy zwierzęta i rośliny, które występują na terenie puszczy i w całym 
województwie podlaskim. Pobyt w Poczopku zakończyliśmy  ogniskiem w leśnym ostępie. Drugim punktem 
programu był pobyt w Jurajskim Parku Dinozaurów w Jurowcach. Tam przenieśliśmy się miliony lat wstecz, by 
podziwiać dinozaury roślinożerne i drapieżne. Podziwialiśmy ich rozmiary, elementy obronne ciała i inne 
przystosowania do zdobywania pokarmu. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy na możliwość sprawdzenia 
swoich sił w Parku Linowym. Tam oprócz wspinania się, były też karuzele, strzelanie z łuku, jazda 
samochodzikami. Każdy znalazł coś dla siebie do zabawy. To jednak McDonald΄s był najbardziej oczekiwanym i 
upragnionym, jednocześnie nie zaplanowanym elementem programu. To na prośbę Dzieci został zmieniony 
program, by udać się na ulubione napoje typu Shake i ekstrakąski - McNuggets. Wszyscy zadowoleni i troszkę 
zmęczeni wróciliśmy o zaplanowanym czasie pod szkołę. Długo będziemy wspominać tę wspaniałą wycieczkę.  
 

IV KAMPANIA BEZPIECZNA SZOŁA. Tegoroczna kampania ,,Bezpieczna szkoła” przebiegała pod hasłem ,, Bądź 
bezpieczny w szkole, domu i na podwórku”.   
W tygodniu poprzedzającym kampanię przeprowadziliśmy w szkole sondaż na temat poczucia bezpieczeństwa 
uczniów na terenie placówki. Wyniki przeprowadzonej sondy wykazały, że większość uczniów naszej szkoły 
czuje się w niej bezpiecznie. Jako powody poczucia bezpieczeństwa wskazują w kolejności: nauczycieli 
dyżurujących, wychowawców, kolegów i koleżanki, monitoring. 
13. 06. 2013r w szkole odbyły się działania związane z tematem kampanii. Uczniowie klas młodszych wzięli 
udział w turnieju ,,Bawię się bezpiecznie w szkole, domu i na podwórku. Podczas turnieju wykazywali się 
wiadomościami i umiejętnościami praktycznymi z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, 
właściwego korzystania z placu zabaw, rozpoznawania sytuacji zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu. 
Mieli również okazję wziąć udział w przygotowanych dla nich konkurencjach sportowych. Uczniowie klas 
starszych wzięli udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym Pawłem Wysotą na temat udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Zdobyte wiadomości i praktyczne umiejętności wykorzystali podczas zajęć z 
wychowawcą na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przyczyn najczęściej spotykanych urazów ciała 
dzieci i młodzieży. 
Kampanię zakończył próbny alarm i ewakuacja uczniów i pracowników z budynku szkoły. B.Chmielewska 



 

OKO W OKO Z ŻUBREM. 11 czerwca 2013 r. uczniowie klas: 5c i 5b naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do 
Białowieży. Celem podróży był najstarszy i największy park narodowy w Polsce utworzony w 1932 r. – 
Białowieski Park Narodowy. Przed południem dotarliśmy na miejsce. Spotkaliśmy się z panią przewodnik, która 
zdradziła nam wiele ciekawostek na temat Białowieży, rezerwatów i muzeum. Najpierw udaliśmy się na „Szlak 
Królewskich Dębów”, na którym podziwialiśmy piękne i wiekowe dęby, które noszą imiona królów polskich  i 
książąt litewskich. Dawno temu spotykali się oni w Puszczy Białowieskiej na polowaniach. Następnie udaliśmy 
się do punktu widokowego, z którego mogliśmy podziwiać piękno, różnorodność i wielkość Puszczy 
Białowieskiej. Potem zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo – Leśne. To jest wyjątkowe miejsce, ponieważ to 
najstarsze muzeum w województwie podlaskim. Mimo wieku wyróżnia je bardzo nowoczesny sposób 
prezentacji wystaw. Prezentuje ono ekspozycje kulturowe, botaniczne i zoologiczne. Na wystawach podziwiać 
można fragmenty ekosystemu Puszczy Białowieskiej, czyli na przykład lisa lub łosia w naturalnym dla niego 
środowisku oraz pełne sceny z życia zwierząt, np. żery wilków. Twórcy wystaw zadbali o pełną oprawę 
dźwiękową i świetlną ekspozycji, dlatego zwiedzając poszczególne wystawy towarzyszą nam odgłosy zwierząt, 
śpiewy ptaków i inne dźwięki puszczy. Ponadto, naszą uwagę przykuły wielkoformatowe fotografie. Wszystko 
to sprawiło, że czuliśmy się wewnątrz  jak w puszczy. Stamtąd pojechaliśmy do jednej spośród licznych atrakcji 
Białowieskiego Parku Narodowego, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem – do Rezerwatu Pokazowego 
Żubra. Właśnie tam w warunkach zbliżonych do naturalnych, mogliśmy podziwiać żubry, koniki polskie typu 
tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki oraz rysia. Tę 
wycieczkę na pewno zaliczymy do udanych. Na długo w naszej pamięci pozostanie spotkanie z wilkami czy z 
żubrami. Walory przyrodnicze Puszczy Białowieskiej urzekły nas,  zachęciły do podziwiania natury i odkrywania 
jej tajemnic. B.Dzierżanowska 
 

 


