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SZKOŁA W LICZBACH. Z początkiem nowego roku szkolnego do naszej szkoły przybyło 105 
pierwszoklasistów i 72 dzieci do grup przedszkolnych. Do szkoły chodzić będzie 705 uczniów, którzy 
znajdą się w 27 oddziałach. Mamy 3 grupy przedszkolne i 24 oddziały szkolne (po 4 na każdym z 6 
poziomów). Średnia liczba uczniów w oddziale to 26,11 (w oddziałach szkolnych – 26,38). W dwóch 
klasach sportowych uczniowie specjalizują się w pływaniu (IVa) oraz siatkówce i piłce nożnej (Vb). 
Uczniowie uczą się jednego z dwóch języków obcych: języka angielskiego lub języka niemieckiego. 
Realizowane są dwie zarejestrowane w kuratorium innowacje pedagogiczne: „Twarzą w twarz…. z 
rolami w szkole” i „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Proces edukacyjny prowadzi 52 
nauczycieli. W administracji i obsłudze zatrudniamy 17 osób (16,5 etatu), w tym 5 pracowników 
stołówki, którzy zajmują się przygotowaniem około 300 obiadów dziennie. Zajęcia lekcyjne trwają 
każdego dnia od godz.8.00 do 15.20. Nieco dłużej trwają zajęcia fakultatywne z wychowania 
fizycznego i zajęcia pozalekcyjne. Do godz. 16.00 zapewniamy opiekę w świetlicy "Przyjaciele". 
<i>Wanda Wojnowska</i> 
 
 
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. 3. września 2013r. w Świetlicy Szkolnej „ Przyjaciele” uczniowie klas 
0- IV  (70 uczniów) uczestniczyło  w spotkaniu z Panem policjantem Arturem Cuper. Tematem 
pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły” - celem było zapoznanie z zasadami ruchu drogowego i 
wdrożenie do przestrzegania zasad ruchu drogowego przez dzieci oraz wyrabianie w nich nawyku 
prawidłowego zachowania na ulicy.  Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały policjanta, który 
uczulał na zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez ulicę w wyznaczonych do 
tego miejscach, poznały kilka znaków drogowych. Zapoznały się również sygnalizacją świetlną i 
znaczeniem poszczególnych kolorów. Pan dzielnicowy - wyjaśnił dzieciom  jak należy się zachować na 
ulicy i przejściu dla pieszych. Zachęcił do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, 
dzięki którym staną się bardziej widoczni na drodze. Przestrzegał również najmłodszych przed 
zabawami w pobliżu jezdni.  Przypomniał, iż dzieci do 7 –go roku  życia nie mogą samodzielnie 
poruszać się po drogach – muszą mieć zapewnioną  opiekę osoby co najmniej 10-letniej. Dzieci ,które 
przywożone są przez rodziców  do szkoły samochodem obowiązkowo pamiętają o fotelikach lub 
siedziskach.  Dotyczy to dzieci w wieku do 12-lat , które mają mniej niż 150 cm wzrostu. Uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w spotkaniu , zadawali wiele pytań dotyczących  bezpieczeństwa . Wykazali się 
też dobrą znajomości znaków drogowych i zasad przechodzenia przez jezdnię. <i>Ewa Kowara</i> 
 
 
WIZYTA U ARTYSTÓW. Dzieci z grupy 0 „A” z okazji Dni Otwartych placówki wybrały się na wycieczkę 
do Szkoły Artystycznej w Ełku. Już na pierwszym piętrze budynku wychowankowie obejrzeli wystawę 
prac plastyczno-technicznych ukazującą piękno naszego miasta, m.in. budynek Szkoły Artystycznej, 
który powstał sto lat temu, a w międzyczasie był remontowany i odnawiany. Nasi podopieczni w 
części dalszej wzięli udział w zajęciach plastycznych – lepieniu z gliny: rwaniu gliny na kawałki, 
łączeniu jej ze sobą, wygładzeniu nożem, wykrojeniu szablonu (serca, korony bądź samochodu), a 
następnie oderwanie wzoru z plastra gliny. Doświadczenie z gliną przyniosło dużo radości i frajdy 
uczestnikom zajęć. Po umyciu rąk dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach wokalnych: 
poćwiczyć prawidłowy oddech podczas śpiewu na sylabach, pograć na pianinie oraz potańczyć na 
parkiecie. Podczas wycieczki pomagała nam mama Szymona –  pani Maja. Dni Otwarte Szkoły 



Artystycznej w Ełku były miłą okazją do zachęcenia naszych dzieci do zapisania  na wybrane zajęcia i 
rozwijania ich zdolności artystycznych. <i>Urszula Gąsowska</i> 
 
 
MAZURSKA EKO LIGA . Dopiero wrzesień i początek  roku szkolnego a tu już pierwsze sukcesy.  18 
września odebraliśmy  w Centrum Edukacji Ekologicznej  Nagrodę Główną. Za uzyskanie I miejsca  w 
Mazurskiej Eko Lidze Szkół Podstawowych uczniowie naszej Szkoły  w nagrodę mają zorganizowany 
26 września wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego.   
Co to takiego Mazurska Eko Liga? To trzy konkurencje, w ramach których zmagali się uczniowie szkół 
podstawowych z gminy  i miasta Ełk. Turnieje  rozpoczęły się 22 kwietnia 2013 r. konkursem wiedzy 
przyrodniczej z Okazji  Dnia Ziemi. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie p. Małgorzaty Russek, 
którzy najlepiej poradzili sobie z testem na etapie szkolnym. To byli: Zuzanna Matysiuk , Michał 
Kozaczek i  Albert Krzyżewski. Również doskonale zaprezentowali swoją wiedzę na konkursie 
uzyskując najwyższy wynik. Kolejne zmagania miały miejsce  5 czerwca 2013 roku z okazji  
Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Tym razem  w międzygminnym konkursie ekologicznym naszą 
szkołę reprezentowali najlepsi uczniowie na każdym poziomie wiekowym. Klasy czwarte 
reprezentował Kacper Wszeborowski, klasy piąte – Michał Kozaczek, natomiast szóste – Albert 
Krzyżewski. Kolejny raz nasza szkoła odniosła sukces zdobywając  I  miejsce.  Ostatni etap Mazurskiej 
Eko Ligi to turniej rowerowy w ramach projektu „Czyste powietrze – to twój ruch”, który odbył się w 
już w nowym roku szkolnym w Europejskim Tygodniu  Mobilności. W wiedzy o ruchu rowerowym i 
umiejętności poruszania się na rowerze sprawdzała się drużyna w składzie: Maja Begicz, Aleksandra 
Rejniak i Patryk Dawidowicz przygotowana przez p.Sławomira Krakowiaka. Zdobyli  oni  II miejsce.  Po 
podsumowaniu wszystkich punktów z trzech etapów okazało się, że nasza szkoła zdobyła I miejsce. 
Cieszymy się bardzo z wygranej! Małgorzata Russek 
 
W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE „SZKÓŁ DLA EKOROZWOJU”,  CZYLI JAK ZDOBYWALIŚMY  
CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI.  36 tygodni roku szkolnego 2012/2013 społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku realizowała działania z myślą o zdrowiu uczniów i 
najbliższym środowisku. To czas, kiedy wyznaczonymi zadaniami zarządzał 29-osobowy zespół. Silną 
grupę stanowili przedstawiciele uczniów klas 4-6. Swoich reprezentantów wytypował również 
Samorząd Uczniowski. W skład grupy roboczej weszli nauczyciele, przedstawiciele Centrum Edukacji 
Ekologicznej, Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego, Stowarzyszenia Skrzydła SIS, dyrektor szkoły, 
szkolny dietetyk, pielęgniarka, kierownik administracyjny. Decyzją zespołu roboczego wyznaczono 
dwa kierunki działań. Zdrowe żywienie to kontynuacja rozpoczętych w 2007 roku działań, które mają 
na celu zmianę przyzwyczajeń żywieniowych naszych uczniów i zrozumienie wpływu jedzenia na 
nasze zdrowie. Natomiast wybór tematyki związanej z elektroodpadami był wymaganiem  stawianym 
przez Partnerstwo dla Środowiska.  
Dla nas prawidłowe odżywianie stało się zadaniem priorytetowym, stąd wraz z uczniami i całym 
zespołem Zielonej Flagi podjęliśmy się organizacji różnorodnych działań. Nasi nauczyciele odbyli 
szkolenia w zakresie racjonalnego żywienia. Także uczniowie spotykali się w szkole z 
profesjonalistami promującymi w praktyce zdrowy styl życia. Na godzinach wychowawczych 
zorganizowano uczniom pogadanki na temat profilaktyki wad postawy i otyłości. W ramach 
planowanych działań przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji " Szklanka mleka" oraz „Warzywa i owoce 
w szkole". Dzięki czemu uczniowie klas 0-3 otrzymywali kilka razy w tygodniu soki owocowo- 
warzywne i owoce. Nasza szkoła przyłączyła się również do ogólnopolskiego programu Śniadanie Daje 
Moc. W tym celu zakupiliśmy do szkoły sokowirówkę i uczniowie wszystkich klas raz w miesiącu 
przygotowywali własnoręcznie soki z przyniesionych warzyw i owoców. Uczniowie klas trzecich 
zaprezentowali młodszym uczniom przedstawienia na temat prawidłowego odżywiania, klasa 1 c 
wykonała na korytarzu szkolnym okazałą mandalę z owoców. W Dniu Samorządności (21 marca) 
nauczyciele zorganizowali konkursy i turnieje pod hasłem „Ze zdrowiem za pan brat”. Podczas  
Zielonego Tygodnia został zorganizowany konkurs dla klas V na temat zasad zdrowego odżywiania. 
Wyjątkową inicjatywą wykazali się uczniowie klas 4-6, którzy zaplanowali i przygotowywali 



prezentacje zdrowych posiłków. Pomysły na ich przygotowanie zostały zaczerpnięte z literatury. 
Przygotowane posiłki budziły podziw i wielkie uznanie dla młodych adeptów kunsztu kulinarnego i ich 
rodziców. Pomysłowość prezentacji, wariacje na temat przepisów, boskie dla ziemskiego 
podniebienia sałatki i szaszłyki z warzyw i owoców, soki, koktajle z kotła czarodzieja, muffinki ze 
smerfojagodami, domowe wypieki i wiele, wiele innych rarytasów sprawiło, że moda na zdrowie 
odżywianie w SP4 w Ełku trwa.  
Realizacja zadań związanych z zagospodarowywaniem zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (ZSEE) zaowocowała uczestnictwem naszych uczniów w dwóch ogólnopolskich 
kampaniach edukacyjnych w zakresie. „Świadomy wie, co robić z ZSEE” i „Drugie życie elektrośmieci”. 
W ramach realizowanych zadań konkursowych powstały w szkole dwa zespoły: „Strażnicy przyrody” i 
„Świadomi przyrodnicy”. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki przyrody przygotowali ulotki i 
plakaty na temat akcji "Mniej złomu w domu". Uczestnicy akcji rozprowadzali je na terenie miasta i w 
miejscu zamieszkania. Informacje do rodziców przekazano za pośrednictwem szkolnego biuletynu 
"4strony4" i facebook’a. W efekcie pozyskano 2 tony elektroodpadów. Uczniowie klas: V c i V b 
należący do kółka polonistycznego wystawili spektakl  „Elektrośmieci w akcji, czyli metamorfoza 
Tomka w sądzie czyli rzecz o elektrośmieciach i ludzkiej odpowiedzialności za najbliższe środowisko” . 
W Dniu Samorządności uczniowie klas czwartych zorganizowali działania pod hasłem „W 
zaczarowanym świecie baśni” z uwzględnieniem tematyki podejmującej wpływ elektroodpadów na 
środowisko i życie człowieka. Temat ZSEE pojawił się także na obchodach Dnia Wiosny i na lekcjach 
informatyki, gdzie uczniowie tworzyli prezentacje tematycznie związane z elektroodpadami. Do 
naszej akcji licznie przyłączyli się rodzice naszych uczniów, mieszkańcy miasta i gminy. Powyższe 
działania należy zaliczyć do dobrych doświadczeń społeczności naszej szkoły, które po raz kolejny 
doprowadziły nas do zdobycia certyfikatu Zielonej Flagi – międzynarodowego wyróżnienia 
przyznawanego placówkom edukacyjnym na całym świecie za efektywną edukację na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że razem z nami w gronie wyróżnionych znajduje się 
Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki. <i>Barbara Dziuba</i> 
 
 
 
PRACA Z PASJĄ. „Praca dziennikarza też może być pasją” - pod takim tematem odbyło się spotkanie - 
25 września 2013 w klasie 3d - z dziennikarką Radia 5 Ełk panią Sylwią Czarniewską. W trakcie jego 
trwania dzieci dowiedziały się na czym polega  praca reportera, miały możliwość zadania pytań, czy 
wysłuchania ciekawostek związanych z tym zawodem.  
Uczniowie w sposób jasny i obrazowy dowiedzieli się jak powstają materiały reporterskie oraz 
nagrania do audycji. Dzieci miały również okazję wcielenia się w rolę dziennikarza. Same 
przeprowadzały wywiady ze swoimi szkolnymi koleżankami i kolegami wykorzystując podstawowe 
atrybuty reportera: słuchawki, mikrofon, dyktafon. Następnie wspólnymi siłami opracowały materiał 
tekstowy, który według zaproszonego gościa nie różnił się od tekstów redagowanych przez 
profesjonalnych dziennikarzy i mógłby zostać wyemitowany na antenie radia. W taki sposób młodzi 
dziennikarze poznali m.in. tajniki tworzenia i wydawania materiałów radiowych, czy sposoby 
wyszukiwania ciekawych tematów do artykułów. Ponadto dzieci poznały podstawowe zasady edycji 
tekstu oraz emitowania informacji na antenie radia, czy stronie internetowej.  
Uczniowie podczas spotkania wykazywali się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem zarówno 
samą pracą radiowca, jak i tajnikami związanymi z tą profesją. 
  Jak się okazuje praca dziennikarza nie jest łatwa jak się każdemu wydaje-do takiego wniosku doszły 
dzieci tworząc materiały reporterskie. I jak się okazało, ponad połowa klasy chciałaby w przyszłości 
pracować jako dziennikarz radiowy. Kto wie, może w przyszłości usłyszymy na radiowej antenie 
znajome głosy z naszej szkoły… Anna B.-Miszkiel  
 
 
 



ZOOM – KIDS ON THE MOVE W NASZEJ SZKOLE. W dniach od 16 do 22 września 2013 klasy I-III oraz 
zerówki uczestniczyły w działaniach związanych z Europejskim Tygodniem Mobilności i kampanią 
Zoom – Kids on the Move pod patronatem Climate Alliance. Oba działania związane są ze 
zrównoważonym rozwojem,  ochroną klimatu, kształtowaniem świadomości zagrożeń 
powodowanych  niekontrolowanym rozwojem cywilizacji i wyrabianiem właściwych nawyków.  
Podczas tygodnia aktywności uczniowie rejestrowali swoje osiągnięcia w specjalnie do tego 
przygotowanych albumach. Za każdą podróż odbytą (do lub ze szkoły) pieszo, rowerem lub 
autobusem otrzymywali zieloną stópkę.  Podczas weekendu zachęcali rodziców do wybrania się na 
ekologiczną wycieczkę. Każdy członek rodziny otrzymywał zieloną stópkę, jeśli taką wycieczkę odbył. 
Ponadto, jeśli dziecko w danym dniu spożywało zdrowy posiłek wytworzony z rodzimych produktów, 
otrzymywało czerwone jabłuszko w swoim albumie, a gdy w danym dniu pamiętało o oszczędzaniu 
prądu, wyłączało komputer lub gasiło światło, otrzymywało niebieską żarówkę. Swoje osiągnięcia 
uczniowie zaprezentowali podczas wspólnego spotkania na boisku szkolnym. Każdy uczeń przyniósł 
wykonaną przez siebie zieloną stopę, na której umieścił liczbę sumującą wynik swoich 
całotygodniowych działań (liczba zielonych stóp, czerwonych jabłuszek i niebieskich żarówek).  
Każdy znaczek to jeden kilometr symbolicznej podróży, którą nasze dzieci odbyły razem z dziećmi z 
wielu krajów na Konferencję Klimatyczną ONZ , która odbędzie się w Warszawie w listopadzie 
bieżącego roku. W ten sposób nasze dzieci oddają swój głos popierający działania zmierzające do 
ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Ewa Paszkowska 
 
 
IV TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA.  10 września 2013 r. na naszym orliku 
odbył się turniej eliminacyjny w ramach IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Był to 
pierwszy turniej, który został rozegrany u nas na orliku. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach 
wiekowych: chłopcy rocznik 2002 i młodsi oraz chłopcy rocznik 2001 i młodsi. W dwóch kategoriach 
zgłoszone było po 4 drużyny. O godzinie 10.00 jako pierwsi na boisko wybiegli młodsi chłopcy. 
Pomimo, iż były niesprzyjające warunki atmosferyczne, na boisku piłkarze dawali z siebie wszystko. 
Mecze były bardzo zacięte i każdy zespół dążył do zwycięstwa, ale ostatecznie zwyciężyła drużyna 
UKS Czwórka Ełk I. Natomiast po południu o godzinie 16.00 na boisku piłkarskim rywalizację 
rozpoczęła grupa starsza. Mecze stały na wysokim poziomie, a niektórzy zawodnicy prezentowali 
bardzo wysoki poziom wyszkolenia technicznego. Rywalizacja między drużynami była zacięta, każdy 
chciał zwyciężyć, jednak nikt nie zapominał o zasadach „fair play”.  W starszej grupie również 
zwyciężyła drużyna UKS Czwórka. 
Po każdym turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a  każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkową koszulkę. Zwycięzcy swoich kategorii awansowali do dalszego etapu, jednak na 
tym etapie odpadły z dalszej rywalizacji. Paweł Konopka 
 
 
 
UDANY START. Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej „UKS SALOS EŁK” był już po raz czwarty organizatorem Międzynarodowego Turnieju 
Siatkówki Dziewcząt „SALOS INTERNATIONAL DON BOSCO CUP 2013”. Brały w nim udział drużyny w 
kategoriach wiekowych: do lat 18, do lat 15, do lat 12 z Polski, Bośni i Hercegowiny, Portugalii oraz 
Litwy. W sumie uczestniczyło 19 drużyn. Był to prawdziwy maraton. Rozegrano w sumie ponad 50 
spotkań. 
Wyniki: Kategoria dziewcząt do lat 12: 
1 Szkoła Podstawowa nr 4 z Ełku, 
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Bosko w Egliszkach – Litwa, 
3 Zespół Szkół im. Lotników Polskich z Płociczna-Tartak, 
4 UKS SALOS – 2 z Ełku, 
5UKS DANEX Siemiatycze, 
6 UKS SALOS – 1 z Ełku, 



7 Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 6 z Ełku, 
8 UKS SALOS – 3 z Ełku, 
To spory sukces naszej szkoły, gdyż dziewczęta wygrały wszystkie siedem spotkań i rywalizowały z 
zawodniczkami, które były o rok starsze. Nasz zespół wystąpił w składzie: 
Beata Łozowska, Olimpia Ardziejewska, Patrycja Grosfeld, Natalia Gałęska, Dominika Żukowska i 
Natalia Kowalewska. Trener Marian Malewski. Gratulujemy! 
 
 

PAŹDZIERNIK 

 
CIEKAWIE, AKTYWNIE, RAZEM. BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ. Podczas seminarium 
„Bezpieczeństwo w szkole i w pracy” w Olsztynie podsumowano konkurs „Ciekawie, aktywnie, razem. 
Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” przeprowadzony przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora 
Oświaty. Znaleźliśmy się w gronie 8 laureatów z terenu województwa. Zwycięstwo dała nam 
prezentacja szkolnej kampanii „Pomocy! Stop cyberprzemocy!”. Działania prowadzone były zarówno 
na terenie szkoły, jak też w środowisku lokalnym.  Zorganizowane spotkania i warsztaty miały na celu 
uświadomienie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom zagrożeń i konsekwencji związanych z 
niewłaściwym korzystaniem ze środków przekazu medialnego oraz opracowanie zasad bezpiecznego i 
kulturalnego korzystania z Internetu i telefonu komórkowego.  W poznaniu i zrozumieniu skali 
problemu cyberprzemocy wśród dzieci pomagali uczniom fachowcy: pani Monika Bekulard - 
pracownik Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz pan Marcin Wojtasik- pracownik Fundacji Dzieci 
Niczyje.  
Nie byliśmy jedynymi ełczanami podczas olsztyńskiej uroczystości. Podobny sukces odniósł 
Miedzyszkolny Ośrodek Sportu. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa może i powinna być realizowana w 
różnych formach. Gratulujemy! WW 
 
Z KRAKOWA DO EŁKU  CZYLI ZIELONA FLAGA ZNÓW W SP4. 11 października 2013 r., w  Krakowie 
odbył się XI  Ogólnopolski Zjazd Szkół dla Ekorozwoju. Był to czas na wymianę doświadczeń, 
wzajemnej inspiracji i celebrowania sukcesów uwieńczonych certyfikatem krajowym – Lokalnego 
Centrum Aktywności Ekologicznej i międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi. Wśród 255 
nagrodzonych placówek oświatowych zanalazła się również nasza szkoła. Certyfikat Zielonej Flagi 
otrzymaliśmy drugi raz z rzędu. Na sukces pracowali nasi uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i 
pracownicy administracyjni. Znaczący wkład mieli nasi partnerzy z lokalnych instytucji: Urzędu 
Miasta, Urzędu Gminy, przedstawiciele Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckiego 
Stowarzyszenia Ekologicznego i SIS Skrzydła działającego przy naszej szkole. Naszymi 
sprzymierzeńcami byli również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele placówek oświatowych i 
massmediów: Rozmaitości Ełckie, Gazeta Współczesna, Radio 5 oraz  Radio Bayer FM.  Za wszystkie 
lata współpracy składamy  im piękne podziękowania i wyrazy wdzięczności.  
Cieszymy się, że gromadzone latami doświadczenia, kontakty i refleksje sprawiły, że możemy być w 
międzynarodowym towarzystwie szkół działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie 
jest nobilitacją, ale i zobowiązaniem do dalszych działań na rzecz najbliższego środowiska,  które  
wynikają zazwyczaj z autentycznych potrzeb i dążeń zawartych przed laty w misji naszej szkoły. 
Barbara Dziuba 
 
ŚLUBOWANIE KLAS I. 14 października 2013r. w obecności zaproszonych gości, grona pedagogicznego 
i rodziców 104 uczniów klas pierwszych złożyło ślubowanie. Tematem przewodnim uroczystości były 
„Dzieci świata”. Wyruszając w podróż pociągiem, uczniowie poznawali kontynenty i ich mieszkańców.  
Na każdym kontynencie czekał na pierwszaków mały mieszkaniec  świata i zadanie do wykonania. 
Pierwszym przystankiem była Ameryka Północna, gdzie Mały Indianin przygotował dzieciom zadanie, 



które odpowiadało na pytanie- Kto jest najważniejszy w szkole? Dzieci z radością wyruszyły w dalszą 
podróż do kolejnej stacji. Była to Afryka - tam czekał na bohaterów naszej uroczystości Murzynek 
Bambo, który zaprosił wszystkich obecnych do wspólnej afrykańskiej zabawy. Śpiewana piosenka i 
pokazywane gesty przekazywały informację, że wszyscy jesteśmy dla siebie przyjaciółmi. Kolejnym 
miejscem, które odwiedzili pierwszoklasiści była Japonia. Jej mieszkanka przygotowała zagadki, po 
rozwiązaniu których dzieci dowiedziały się jaką literkę będzie od dzisiaj miała ich klasa. Ostatnią 
stacją była Europa - i tam czekała niespodzianka, ponieważ trzeba było rozpoznać głos swojej pani. 
Pan Prezydent podsumowując powiedział, że najmłodsi uczniowie bardzo dobrze zdali egzamin, 
świetnie poradzili sobie z zadaniami, co świadczy o dojrzałości i gotowości do podjęcia nauki w szkole. 
Po zabawach przyszedł czas na najważniejszy moment uroczystości - ślubowanie, po którym 
wychowawcy klas i przedstawiciele rodziców podpisali Kontrakty Edukacyjne, a pierwszoklasiści  
zostali pasowani przez panią dyrektor Wandę Wojnowską wielkim ołówkiem na uczniów. Na 
pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały znaczki z logo naszej szkoły. Miłą niespodzianką, 
która czekała na pierwszaków w klasach były prezenty i atrakcje przygotowane przez rodziców i 
wychowawców.  
Wszystkim nowo pasowanym uczniom życzymy wielu sukcesów i radości w poznawaniu świata 
podczas edukacji w naszej szkole. D.Kruszewska, A. Rusiecka 
 
 
FORUM MŁODEGO POKOLENIA- EUROPEJCZYCY W EŁKU. W ełckiej filii WSFiZ odbyło się Forum 
zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. 
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach „Tygodnia Obywateli  Europy na Warmii i Mazurach”, a 
jego uczestnikami  byli uczniowie i nauczyciele ełckich szkół podstawowych. Celem tego spotkania 
była integracja środowisk uczniowskich, zdobycie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat innych 
krajów, zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze i historii państw 
europejskich, kształtowanie postawy tolerancji dla innych narodów. Zadaniem szkoły było 
wytypowanie zespołu, w którym było dziecko, które wróciło z innego kraju i będzie mogło 
opowiedzieć uczestnikom spotkania o swoich przeżyciach związanych z pobytem za granicą. 
W skład zespołu pod kierunkiem p. Ewy Paszkowskiej weszły uczennice klasy Vd : Klaudia, Zosia, 
Karolina, Kasia, Patrycja. Prezentowaliśmy Turcję. Klaudia była na wakacjach z rodzicami w Turcji i 
opowiedziała o tym. Ponadto wyszukaliśmy informacje w Internecie, a także zamieściliśmy informacje 
uzyskane od nauczycieli podczas dwóch wizyt w Turcji w ramach projektów Comenius. Zanieśliśmy 
też pamiątki przywiezione z tego kraju. 
Spotkanie było bardzo ciekawe. Mogliśmy dowiedzieć się wiele również na temat innych krajów 
europejskich i posłuchać o przeżyciach innych dzieci, które wyjeżdżały za granicę. W Forum 
uczestniczyły dwie uczennice, które od urodzenia przebywały za granicą i dopiero niedawno 
przyjechały do kraju. Chodziły tam do szkoły. Ich opowiadania były bardzo ciekawe. Pokazywały wiele 
różnic i podobieństw pomiędzy szkołami w różnych krajach. Ewa Paszkowska 
 
„DZIECIAKI DO RONDLA”.  „Dzieciaki do rondla” to nowy projekt, który od września tego roku 
szkolnego realizują uczniowie klasy II c ze swoja wychowawczynią p. Joanną Pabich. W ramach 
projektu dzieci zgłębiają tajniki sztuki kulinarnej i cukierniczej. Jeden raz w miesiącu zmieniają się w 
profesjonalnych kucharzy i obierają, kroją, gotują, smażą i pieką. We wrześniu nauczyły się 
przyrządzać zapiekankę z pieczarkami, a w październiku upiekły miodowe ciasto, które zostało 
zaprezentowane na konkursie w ECK-u w ramach Regionalnego Święta Miodu. Uczniowie klasy II c 
byli najmłodszymi uczestnikami tego konkursu i startowali na takich samych prawach jak dorośli. Tym 
bardziej cieszy uzyskane w konkursie wyróżnienie. Specjalny dyplom z gratulacjami przysłał tez 
dzieciom Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego- pan Jacek Protas.  Projekt jest dla dzieci 
źródłem wielkiej radości i nieopisanych wprost emocji. Lekcje w II c wpływają też na poprawę 
apetytu, co szczególnie cieszy klasowe mamy. Joanna Pabich 
 



BIBLIOLADA 2013. W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Polskich 
zorganizowano uczniom klas piątych turniej w formie klasolady. Gra polegała na odgadywaniu 
odpowiedzi  ankietowanych uczniów. Klasa V a rywalizowała   z V c, następnie  klasa V b z V d. Turniej 
dzielił się na etap pierwszy – pięć pytań oraz finał, też pięć pytań. O kolejności odpowiedzi decydował 
rzut kostką. W bezpośredniej grze brały udział pięcioosobowe reprezentacje klas. Pozostali uczniowie 
kibicowali swoim kolegom. Konkurs pozwolił uczniom wykazać się wiedzą na temat książek i 
biblioteki, dostarczył dobrej zabawy oraz uczył zdrowej rywalizacji. Uczestnicy mieli okazję 
opowiedzieć o swoich pasjach i zainteresowaniach. Po konkursowych zmaganiach oraz ocenie 
wykonanych plakatów, propagujących ulubione baśnie, ogłoszono wyniki. Mistrzem została  klasa V d 
zdobywając 408 punktów ; 1 miejsce klasa V c - 340 pkt.; 2 miejsce klasa V a - 322 pkt.; 3 miejsce 
klasa V b - 61 pkt.; Uczestników zwycięskich drużyn nagrodzono słodyczami.  Bibliolada,  
zorganizowana przez p. Izabellę Kraszewską i  p. Alicję Wojsław, na stałe wpisała  się do kalendarza 
imprez naszej szkoły.  
 
NAJLEPSI W EŁKU. 24 października w Parku Wodnym w Ełku odbyły się Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych w Pływaniu. W zawodach pływackich rywalizowały wszystkie ełckie szkoły: SP2, SP 3, 
SP 4, SP 5, SP 6, SP 7 i SP 9. Nasi zawodnicy odnieśli zwycięstwo we wszystkich klasyfikacjach: ogólnej 
, dziewcząt i chłopców. Najbardziej widowiskową konkurencją były sztafety w kategorii dziewcząt i 
chłopców, w których również zwyciężyliśmy.  
Klasyfikacja ogólna -I miejsce SP4 Ełk 
Klasyfikacja dziewcząt  - I miejsce  SP 4 Ełk 
Klasyfikacja chłopców  - I miejsce SP 4 Ełk 
Tym samym awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Województwa . 
Skład drużyny dziewcząt:  Aleksandra Bogdan, Aleksandra Filipowicz, Oliwia Gienieczko, Lena 
Gryżewska, Dominika Pawlukowska, Julia Staszek, Dominika Zastocka, Beata Łozowska, rezerwowa: 
Zuzanna Wróbel, Adrianna Krystochowicz 
Skład drużyny chłopców: Bartek Bagiński, Kacper Chwiedor, Stanisław Obara, Ernest Spychalski, Piotr 
Szymański, Mateusz Wiecheć, Patryk Dawidowicz, Tomasz Wiecheć. 
Nasi zawodnicy aż trzynastokrotnie stawali na podium w klasyfikacji indywidualnej. 
Wszystkim zawodnikom oraz trenerowi Robertowi Redlinowi gratulujemy i i życzymy dalszych 
sukcesów. 
Konkurencje indywidualne 
Aleksandra Bogdan-50m st motylkowym - I miejsce 
Aleksandra Filipowicz -50m st grzbietowym- III miejsce 
Oliwia Gienieczko -50 m stylem dowolnym -II miejsce 
Lena Gryżewska -50m stylem klasycznym- I miejsce  
Dominika Pawlukowska-50m stylem dowolnym  -VII miejsce 
Julia Staszek -50m stylem motylkowym -III miejsce 
Dominika Zastocka- 50m stylem grzbietowym- V miejsce 
Bartek Bagiński-50m stylem klasycznym-I miejsce – 
Kacper Chwiedor- 50m stylem klasycznym - II miejsce 
Stanisław Obara.- 50m st motylkowym- III miejsce 
Ernest Spychalski.-50m st motylkowym -I miejsce 
Piotr Szymański.-50m st grzbietowym -I miejsce 
Mateusz Wiecheć-50m st dowolnym - II miejsce –  
Patryk Dawidowicz.-50m st dowolnym-III miejsce 
Tomasz Wiecheć.-50m st grzbietowym- II miejsce 
Trener:  Robert Redlin 
 
MÓJ PRZYJACIEL PIES. W  poniedziałek 14 października  zawitaliśmy do schroniska w Ruskiej Wsi.  
Zbiórka rzeczy dla piesków trwała od 14 września do 12 października  w Świetlicy „Przyjaciele” w 
Szkole Podstawowej Nr 4 w Ełku . 



 Zawieźliśmy 30  kilogramów karmy i różne rzeczy: koce, legowiska ,obroże, psie zabawki , które 
udało nam się zgromadzić podczas zbiórki. 
 W schronisku przebywa obecnie 260 piesków. Są młodziutkie szczeniaczki, a także pieski, które są 
tam już od wielu lat. Wszystkie to ofiary ludzkiej nieodpowiedzialności. Zarówno bezpośredniej 
przemocy, zaniedbania jak i zaniechania udzielenia pomocy. Każde zwierzę ma swoją indywidualną 
historię, czasami bardzo bolesną.  Usłyszeliśmy  wiele smutnych historii, ale nie tylko.  Są też 
szczęśliwe zakończenia.  Chętni do adopcji przyjeżdżają do schroniska . 
 Adopcja - to jest najlepsza pomoc jaką możemy udzielić. Od czerwca do października zostało 
zaadoptowanych 60 piesków. Musimy  jednak pamiętać , że musi to być dobrze przemyślana decyzja, 
nie pod wpływem chwili.  Bardzo ważne jest czy mieszkamy  w bloku, czy mamy  domek z 
podwórkiem. Każdy piesek potrzebuje nieco innych warunków i opieki. 
Jeśli jednak chcemy  najwierniejszego przyjaciela na wiele lat to w schronisku go znajdziemy. 
Nasza zbiórka rzeczy dla piesków była piątą  jaką zorganizowaliśmy. Kolejna będzie w maju , a więc 
możecie zacząć się już przygotowywać. 
 W imieniu piesków oraz pracowników schroniska  bardzo dziękujemy za pomoc. <i>Ewa Kowar</i>a 
 
UROKI STOLICY. W październikową niedzielę uczniowie klasy II c wraz ze swoją wychowawczynią 
Joanną Pabich i dwiema klasowymi mamami  odkrywali uroki stolicy. Głównym powodem wyprawy 
do Warszawy był spektakl pt.”Aladyn Jr.” w Teatrze Roma. Przedstawienie miało formę musicalu i 
było niezwykle bogate w efekty specjalne. Dywan latający nad głowami widzów nikogo nie mógł 
pozostawić obojętnym, a fakt, że nasi uczniowie zajmowali miejsca w rzędach „0” i „I”, przy samej 
scenie, przyczynił się do przeżycia dodatkowych emocji w związku z interakcjami z grającymi na 
scenie aktorami. Było zabawnie, wzruszająco i emocjonująco. 
Pogoda dopisała, dlatego po spektaklu dzieci udały się na spacer na Stare Miasto. Zajrzały na 
dziedziniec Zamku Królewskiego, odwiedziły Syrenkę i króla Zygmunta III Wazę. Sprawdziły grubość 
murów miejsckich  i popatrzyły w oczy Bazyliszkowi. Były też zdjęcia i pamiątki.  
Niedziela z klasą to jest to!  <i>Joanna Pabich</i> 
 
 
EDUKACJA POD HISZPAŃSKIM NIEBEM.  
Bezpośrednie kontakty, poznawanie różnorodnych kultur, systemów edukacyjnych, wymiana dobrych 
praktyk i realizacja wspólnych projektów to idea, jaka przyświeca edukacji nauczycieli prowadzonej w 
ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  
Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ 
uczestniczący w nim nauczyciele mają możliwość nawiązania interesujących kontaktów, 
bezpośredniej wymiany doświadczeń i rozwiązań edukacyjnych stosowanych z dobrym efektem w 
placówkach partnerskich. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku realizuje już czwarty projekt 
międzynarodowej współpracy. Jest to przedsięwzięcie pod tytułem „Bajki, bajeczki z babcinej 
książeczki”. Treści projektu rozbudowano wokół zagadnień czytelnictwa i literatury adresowanej do 
najmłodszych dzieci, a zatem literatury często bajkowej, sięgającej korzeniami do historii regionu i 
żyjących w nim ludzi. Aby poznać i zrozumieć tradycje czytelnicze naszych hiszpańskich partnerów, 
grupa nauczycieli z SP4 spędziła jesienny tydzień w słonecznych klimatach hiszpańskiej Asturii. Z tej 
prowincji wywodzą się gospodarze wizyty: szkoła w Coaña - El Colegio Darío Freán Barreira.  
W hiszpańskim systemie edukacji ośmioletnia szkoła podstawowa jest trzystopniowa: niższy cykl 
obejmuje dzieci między 6 a 8 rokiem życia, średni 8-12 lat i wyższy do 14 roku, który przygotowuje do 
kształcenia ogólnego lub wprowadza w kształcenie zawodowe. Zaprzyjaźniona z nami placówka jest 
właściwe zespołem szkolno-przedszkolnym, bo uczęszczają do niej dzieci od 3. roku życia do klasy VI 
włącznie (niższy i średni stopień edukacji). 
Chociaż przedszkole w Hiszpanii nie jest obowiązkowe, rodzice chętnie korzystają z tej możliwości, na 
co z satysfakcją zwrócili uwagę gospodarze prezentując działania prowadzone z dziećmi na wszystkich 
poziomach wiekowych. W autobusach dowożących dzieci do szkoły najmłodsi stanowią niewielką 
grupę, ale już 80-90%  cztero- i pięciolatków objętych jest edukacją przedszkolną. 



Od najmłodszych lat dzieci wprowadzane są w życie lokalnej społeczności poprzez udział w 
tradycyjnych zabawach, wydarzeniach i świętach (fiestach). Już czterolatki potrafią zaśpiewać hymn 
Asturii. Poznają historię regionu. Uczą się lokalnego dialektu. Naukę języka angielskiego wspiera 
prowadzenie w tym języku wybranego przedmiotu (np. zajęć technicznych). Często stosowaną formą 
pracy z dziećmi są inscenizacje. W trakcie naszego pobytu mieliśmy okazję każdego dnia oglądać 
przedstawienia przygotowane przez zespoły klasowe. Naszą uwagę zwróciło bogactwo form 
przekazu, jakie wykorzystywane są w dziecięcych spektaklach. Obok sztuki słowa współwystępuje w 
nich muzyka, piosenka, taniec. Zachwycić może też różnorodność i kolorystyka dekoracji, rekwizytów 
i strojów oraz gra światłem wykorzystywana w szkolnych przedstawieniach. Spektakle 
przygotowywały zespoły klasowe a na widowni każdorazowo zasiadali też rodzice.  
Na podstawie naszych obserwacji możemy powiedzieć, że udział rodziców w życiu hiszpańskiej szkoły 
różni się od tego, jaki preferujemy u nas. System hiszpańskiej edukacji zakłada dużą autonomię 
szkolnictwa regionalnego a tym samym możliwy wpływ lokalnej społeczności na sposób i zakres 
podejmowanej edukacji, z drugiej jednak strony obserwowaliśmy, że przybyli na spektakle rodzice 
czekają na zaproszenie przed budynkiem szkolnym. Na placu szkolnym zbierają się też w oczekiwaniu 
na zakończenie zajęć.  
Podczas spotkania w gronie polsko-hiszpańsko-bułgarsko-litewskich i tureckich nauczycieli omówiono 
doświadczenia wynikające z różnych form prowadzonej edukacji czytelniczej. Z dyskusji, jaka miała 
miejsce po prezentacji wynika, że  mimo różnic kulturowych i językowych formy i metody pracy są 
podobne. Europejscy nauczyciele chętnie uczestniczą w programach, będących odpowiednikami akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Do czytania najmłodszym zapraszani są ważni goście i uczniowie klas 
starszych. Dzieci ilustrują przeczytane teksty i prezentują je na scenie. Naszą uwagę zwróciła 
inicjatywa szkolnej biblioteki, która w formach albumowych gromadzi teksty i ilustracje tworzone 
wspólnie przez dzieci i rodziców na wybrany temat. Jeden z takich albumów prezentował np. 
przygody Don Kichota z powieści Cervantesa będącej lekturą obowiązkową hiszpańskich uczniów.   
Zgodnie z założeniami projektu nasi gospodarze przewidzieli wycieczkę po miejscach znanych z 
legend. Zanim jednak ją rozpoczęliśmy, spotkaliśmy się w ratuszu z burmistrzem Coañy, któremu 
przekazaliśmy pozdrowienia od prezydenta naszego miasta i pamiątkową rycinę Ełku.   
Salvador Mendez z wykształcenia jest nauczycielem. Do ludzi związanych z edukacją odnosi się z 
widoczną sympatią i uznaniem. Wysoko ocenia pracę szkoły, którą właśnie odwiedziliśmy. Pan 
Mendez osobiście oprowadził nas po ratuszu prezentując pracę niektórych wydziałów. Z dumą 
podkreślał  w rozmowie z nami walory turystyczne prowincji i gminy wynikające z położenia między 
pasmem Gór Kantanbryjskich a Zatoką Biskajską. Region ten swoją nazwę Costa Verde zawdzięcza 
bujnej roślinności. Rzeczywiście, chociaż jest to północ Hiszpanii, spotkać tu można 
współwystępujące obok siebie sosny, jadalne kasztany i palmy daktylowe. Łagodny klimat sprawia, że 
zieleń ta utrzymuje się okrągły rok. Burmistrz zaprezentował miejsca na terenie gminy, które cieszą 
się największa popularnością. Wśród nich najważniejsze to Castro Coaña – pozostałości 
prehistorycznego fortu celtyckiego z epoki żelaza.  
Początki tego położonego na wzgórzu grodu sięgają IV w. p.n.e. i poprzedzają przybycie na te tereny 
Rzymian. O bogatej historii tego miejsca opowiedział nam z wielkim zaangażowaniem lokalny 
przewodnik.  
Nasi gospodarze natomiast wcielili się w role przewodników oprowadzając nas po pobliskiej Navii i 
stolicy prowincji – Oviedo znanym jako miasto pełne pałaców i rzeźb. W tym mieście tez 
zakończyliśmy naszą wizytę, która uzmysłowiła nam jak wielonarodowe, wielokulturowe i 
wielojęzyczne jest społeczeństwo zamieszkujące Hiszpanię. <i>Wanda Wojnowska</i> 
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MECZE TOWARZYSKIE PIŁKI SIATKOWEJ 
W Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku odbył się towarzyski turniej piłki siatkowej dziewcząt i 
chłopców. Do rywalizacji przystąpiło około 100 uczestników, a oprócz naszej szkoły rywalizowały 
również zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej 
Sportowej  nr 6, Salosu Ełk, a także z Giżycka . Turniej rozgrywany był w kategoriach "2" i "3" 
siatkarskich. Turniej stał na wysokim poziomie, a spotkania były bardzo zacięte i dostarczały 
kibicom wiele emocji. Drużyny z naszej szkoły spisały się bardzo dobrze i zajęły wysokie miejsca. 
<u>2 siatkarskie chłopców:</u> 
1 miejsce:Redlin Rafał, Bagiński Bartosz, Szymański Piotr 
2 miejsce:Wiecheć Tomasz, Antonowicz Wiktor, Prawdzik Kacper 
<u>3 siatkarskie chłopców: </u> 
1 miejsce: Żurek Maciej, Rozmysłowski Kewin. Prawdzik Bartłomiej, Szulc Franciszek, Jurek 
Maksymilian 
<u>3 siatkarskie dziewcząt:</u> 
3 miejsce: Łozowska Beata, Ardziejewska Olimpia, Gałęska Natalia,Grosfeld Patrycja 
7 miejsce: Jonik Aleksandra, Boguszewska Michalina, Kowalewska Natalia, Pilecka Katarzyna 
Gratulujemy zawodnikom, zawodniczkom i trenerom. 
 
 
MISTRZYNIE EŁKU - MINI PIŁKA SIATKOWA.  6 listopada 2013 roku w hali sportowej SP 7 odbyły się 
Mistrzostwa Miasta Ełku Trójek Siatkarskich Dziewcząt w ramach Szkolnego Związku Sportowego. 
W tej kategorii startowały zawodniczki klas piątych. W zawodach wystartowały wszystkie ełckie 
podstawówki. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Nasz zespół wygrał wszystkie 
spotkania, zdobywając tytuł Mistrza Miasta i kwalifikując się do Mistrzostw Rejonu. Dziewczęta 
wystąpiły w następującym składzie: Łozowska Beata, Ardziejewska Olimpia, Grosfeld Patrycja, 
Kowalewska Natalia, Gałęska Natalia, Boguszewska Michalina, Jonik Aleksandra, Jakimiuk Julia.  
Zespół prowadzi Marian Malewski. Gratulujemy! 
 
 
ZAŚPIEWALI NIEPODLEGŁEJ. Z okazji Święta Niepodległości  Szkoła Artystyczna i Ełckie Centrum 
Kultury zorganizowały Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Była to już VI edycja tego konkursu. 
Młodzi wykonawcy prezentowali różnorodny repertuar – pieśni z czasów I i II wojny światowej, a 
także piosenki współczesne. Utwory miały różny nastrój i charakter, ale wszystkie odnosiły się do 
ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej ojczyźnie. Konkurs był więc nie tylko doskonałą 
lekcją muzyki, ale też historii i patriotyzmu. 5 listopada, w zmaganiach eliminacyjnych, jury oceniło 
87 prezentacji. Najlepszych wykonawców zaproszono na galę finałową, która odbyła się 10 
listopada. Cieszymy się, że znaleźli się tam także młodzi artyści z naszej szkoły.  
W kategorii klas I –III wyróżnienia otrzymali:  Emil Bartoszewicz z  kl. II d, przygotowany przez p. 
Jolantę Sawę ze świetlicy  oraz chór z klasy II c , przygotowany przez wychowawczynię, p. Joannę 
Pabich. Natomiast w kategorii klas IV-VI nasz szkolny chór, przygotowany przez p. Tomasza Sulimę, 
wywalczył II miejsce. Gratulujemy! <i>Joanna Pabich</i> 
 
 
NASI NA COP-19. Aktualnie w Warszawie odbywa się najważniejsze globalne forum poświęcone 
światowej polityce klimatycznej: 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP19. Będziemy mieli swoich przedstawicieli na tej 
konferencji, którzy w już w najbliższą sobotę w imieniu wszystkich dzieci zaapelują o aktywne 



postawy uczestników forum i przedstawicieli ONZ wobec środowiska. Nasza grupa została 
zaproszona ze względu na wieloletnie działania prowadzone w ramach kampanii ZOOM – Kids on 
the Move. Kampanię realizuje międzynarodowa organizacja Climate Alliance, z która współpracuje 
p. Ewa Paszkowska – nauczycielka języka angielskiego. Zoom – Kids on the Move –  to akcja 
skierowana do dzieci przedszkolnych i klas I-III związana z ochroną klimatu. Jej organizatorem jest 
od 2003 r. Climate Alliance we Frankfurcie nad Menem.  W ciągu tygodnia aktywności dzieci starają 
się dostawać do szkoły z pomocą ekologicznych środków transportu. Poznają zagrożenia i złe 
strony rozwoju cywilizacji. Podczas weekendu zachęcają rodziców do wybrania się na ekologiczną 
wycieczkę poza miasto. Za każdą ekologiczną podróż otrzymują „zieloną stópkę”, która jest 
równoważna 1 km symbolicznej podróży, w którą ruszają wszystkie dzieci biorące udział w 
kampanii. Droga prowadzi z domu przez Kyoto w Japonii do miejsca, gdzie akurat odbywa się szczyt 
klimatyczny. W tym roku zmierzaliśmy do Warszawy. Prawdziwą podróż na konferencję 
klimatyczną odbędzie 10 uczniów naszej szkoły: 7 będzie uczestniczyć w spotkaniu z uczestnikami 
konferencji a wszyscy spotkają się z ministrami środowiska Niemiec i Austrii w hotelu Mariott. 
Podczas spotkania grupa przekaże dziecięce deklaracje i oczekiwania wobec rządzących, aby ich 
praca skierowana była na zapewnienie dzieciom rozwoju w przyjaznym środowisku. Najmłodsi 
przygotowali też ilustracje prezentujące nasze miasto i krótkie wystąpienia. 
 
MINISIATKÓWKA: CHŁOPCY Z SP4 NAJLEPSI W EŁKU. 15.11.2013 r. w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Ełku zostały rozegrane  Mistrzostwa Miasta Ełku Trójek Siatkarskich Chłopców 
w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii startowały zawodnicy klas piątych. Do 
rywalizacji przystąpiły wszystkie podstawówki naszego miasta. W turnieju tym spotkania były 
rozgrywane systemem "każdy z każdym" do dwóch zwycięskich setów. Bezkonkurencyjna w tych 
zawodach okazała się Szkoła Podstawowa nr 4, która wygrała wszystkie swoje spotkania, a przy 
tym nie przegrała żadnego seta! Dzięki zwycięstwu w tych mistrzostwach "Czwórka" uzyskała tytuł 
Mistrza Miasta i awansowała do Mistrzostw Rejonu. 
Skład zespołu: Dobkowski Maciej, Rozmysłowski  Kewin, Prawdzik Bartłomiej, Opacki Piotr, Żurek 
Maciej, Jurek Maksymilian, Kulik Dominik, Szulc Franciszek. Trenerem zespołu jest p. Paweł 
Konopka. Gratulujemy!  
 
KIDS ON THE MOVE PODCZAS SZCZYTU KLIMATYCZNEGO W WARSZAWIE. 16 listopada 2013 roku 
podczas Konferencji Klimatycznej ONZ w Warszawie odbyło się doroczne podsumowanie kampanii 
i przekazanie wyników oraz petycji od dzieci Sekretarz Wykonawczemu UNFCCC Christinie Figueres.  
Nasza szkoła brała już udział w kampanii kilkakrotnie. Tym razem, na zaproszenie Climate Alliance 
we Frankfurcie, mogliśmy wziąć udział w uroczystym przekazaniu petycji od siebie i od wszystkich 
dzieci z 13 krajów europejskich. Delegacja naszych uczniów w obecności  Thomas’a Brose, 
Dyrektora Climate Alliance, wręczyła Ms Figueres nasze petycje – jedną w języku angielskim, a 
drugą w języku polskim, a także życzenia i prośby do dorosłych i wielkich tego świata aby zadbali o 
przyszłość Ziemi  i dzieci. Wśród próśb znalazły się  „ Chcemy więcej zieleni!”, „Więcej placów 
zabaw niż parkingów”, ale także : „Kochajcie naszą Ziemię” czy „Powstrzymajcie globalne 
ocieplenie”.  
Każda zdobyta przez dzieci zielona stópka to jeden kilometr symbolicznej podróży na konferencję 
klimatyczną. Tym razem 162 981 dzieci przebyło razem 2 177 902 km. Ponieważ tym razem 
konferencja odbywa się dość wcześnie, nie wszyscy zdążyli na czas dostarczyć swoje rezultaty, 
ciągle jeszcze nie dotarły wyniki ze Szwecji. Istnieje prawdopodobieństwo, że w tym roku padnie 
rekord „Zielonych stóp”. Nasi partnerzy z Sofii z projektu Comenius w tym roku dołączyli do 
Zoomersów. Był to pierwszy uczestnik z tego kraju i nie uszło to uwagi Ms Figueres. 
Po południu odbyło się jeszcze jedno spotkanie, w którym braliśmy czynny udział – 
międzynarodowy warsztat w ramach projektu „Dialog dla klimatu” w hotelu Marriott. 
Zaprezentowaliśmy tu nasz występ, zaśpiewaliśmy naszą pieśń szkoły z przetłumaczonym przez 
Zosię Steer, ucz. klasy 5d, na język angielski refrenem, a także recytowaliśmy wiersz autorstwa p. 
Grażyny Truszkowskiej. Powiedzieliśmy też kilka słów o swoim pięknym mieście i wręczyliśmy 



nasze rysunki o Ełku uczestnikom spotkania, między innymi niemieckiemu  Ministrowi Środowiska 
oraz Thomas’owi Brose. 
Uczestniczenie w tak ważnych wydarzeniach było dla nas niezwykłym przeżyciem i wyróżnieniem. 
Ms Figueres rozmawiała z nami przez dłuższą chwilę. Mieliśmy okazję zdać egzamin ze znajomości 
języka angielskiego, bo cała rozmowa odbywała się po angielsku.  <i>Ewa Paszkowska</i> 
 
CO MIESZKANCY ELKU MYSLĄ O SWOIM MIEŚCIE. Jesienne miesiące uczestnicy projektu 
COMENIUS REGIO wykorzystali na ustalenie co o Ełku, jego problemach i szansach rozwojowych 
myślą mieszkańcy. Najmłodsi uczniowie wypowiedzieli się poprzez rysunek wykonując „Mapę 
środowiska”. Prace te opatrzyli własnym komentarzem. Przeprowadzili też wywiady ze swoimi 
babciami i dziadkami, którzy patrzą na Ełku z perspektywy czasu i może bardziej dostrzegają 
zmiany. Czwartoklasiści (IVc)  wykorzystali metodę fotografii etnograficznej dla pokazania 
najpiękniejszych a czasem najbrzydszych miejsc i swojego do nich stosunku.  Badania ankietowe 
rodziców i nauczycieli przeprowadzili uczniowie z klas V i VI a wyniki wizualizowali na wykresach. 
Ciekawym doświadczeniem była sonda uliczna przeprowadzona przez klasę VIb. Uczniowie, którzy 
bezpośrednio nie są zaangażowani w projekt mogli wypowiedzieć się na posterach, jakie 
przygotowali uczniowie klasy Vd. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta upowszechniliśmy ankietę 
online do mieszkańców Ełku. Wynikami badań podzieliliśmy się podczas konferencji w szkole. 
Chcielibyśmy też zaprezentować je dorosłym przedstawicielom Ełku. <i>Wanda Wojnowska</i> 
 
„UTILE DULCI” - UCZYĆ BAWIĄC. Na niecodzienną wycieczkę wybrała się grupa 50 uczniów naszej 
szkoły z klas I-VI. Jej celem był Białostocki Teatr Lalek świętujący 60-lecie istnienia  oraz Opera i 
Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki. 
Uroczystym akcentem, po obejrzeniu uroczego i pełnego dynamizmu spektaklu pt. „Bazyliszek”, 
stało się spotkanie z Panem Ryszardem Dolińskim – aktorem kreującym główną rolę koguta – taty 
tytułowego Bazyliszka. Wielu z nas chciało uzyskać odpowiedź, na czym polega praca w danym 
zawodzie oraz jak długo i gdzie trzeba się uczyć, aby móc go wykonywać. Poznaliśmy także tajniki 
zawodu operatora światła i scenografa - pracowników teatru, których umiejętności są niezwykle 
ważne w oprawie widowiska. 90-minutową przerwę wykorzystaliśmy z entuzjazmem na 
konsumpcję ulubionych zestawów w McDonald’s. 
Ogromne zainteresowanie wzbudził w nas spacer po gmachu Opery i Filharmonii  i jej nowoczesna 
architektura .  Po wysłuchaniu  w foyer koncertu uczniów  z PSM w Zambrowie ( „Opera Młodych”) 
ponownie uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym zawodów: inspicjent, muzyk instrumentalista - 
wiolonczelista i aktor śpiewający. Zaproszeni goście z zapałem opowiadali nam o swoich 
zawodowych pasjach, wprawiając nas w niekłamany podziw. 
Tematyka ww. zawodów realizowana była jako międzynarodowy projekt  w ramach modułu 
„Poznajemy zawody w miejscu pracy” związanego z promocją przedsiębiorczości wśród młodych 
ludzi z tytułu szóstej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Kontynuacją przedsięwzięć 
jest szkolny konkurs plastyczny pt. „Mój najciekawszy zawód”. <i>Anna Zdanewicz</i> 
 
ULUBIONE ZABAWKI W SZKOLE. 25 listopada 2013 roku z okazji ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO 
MISIA i DNIA BEZ FUTRA w szkole razem z uczniami pojawiły się ich ulubione maskotki - misie. 
Towarzyszyły im one podczas nauki i zabawy. 
Wszystkich przybyłych do szkoły witały dzieci z klasy 0b i Ia śpiewając najbardziej znane „misiowe” 
piosenki.  Tego dnia odbyło się także rozpoczęcie tygodniowej akcji zbiórki pluszaków, zabawek i 
słodyczy. Już pierwszego dnia kosz był pełen darów. Brawo! Zebrane rzeczy trafią do 
podopiecznych Centrum Pomocy Św. Mikołaja, którego przedstawicielem był obecny w szkole 
ksiądz Adam Wójcicki z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. 
W ramach obchodów wyżej wymienionych świąt uczniowie klas 0-III dokonywali opisów swoich 
misiów, układali zagadki i zadania tekstowe, malowali swoich ulubieńców, oglądali filmy 
edukacyjne o niedźwiedziach, śpiewali. Nawiązując do społecznej kampanii ,,Śniadanie Daje Moc” 
rozmawiali o różnych rodzajach miodu, jego właściwościach i zastosowaniu. Wspólnie też 



przygotowali przekąski z miodem w roli głównej, tworzyli klasowe książki kucharskie i wymieniali 
się przepisami. W klasach przeprowadzono również pogadanki na temat hodowli i zabijania 
zwierząt w celu pozyskania ich futer. Ekologiczny pokaz mody był dowodem na to, że nie trzeba 
zabijać zwierząt, by mieć modne, ciepłe, wygodne i tańsze od naturalnych skór rzeczy. ,,Rezygnując 
z futra ratujemy życie” - potwierdziły to też plakaty wykonane przez uczniów klas starszych. 
<i>Bożena Merchelska</i> 
 
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W dniach 18-24 listopada 2013r. po raz szósty 
zorganizowano w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Pomysłodawcami tego projektu są 
były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make 
Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Kierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich i ma na celu promocję przedsiębiorczości wśród 
młodych ludzi. Uczestniczy w nim ponad 120 krajów. 
Uczniowie klasy IIa realizując moduł „Poznajemy zawody w miejscu pracy” 21 listopada odwiedzili 
Komendę Powiatową Policji w Ełku. Podczas rozmowy z przedstawicielem policji dowiedzieli się, 
jakie zadania wykonują policjanci poszczególnych wydziałów, poznali ich wyposażenie oraz ubiór. 
Niespodzianką była możliwość wcielenia się w ich rolę - można było dotknąć broni, założyć 
elementy stroju. W czasie zwiedzania pomieszczeń dzieci mogły obserwować funkcjonariuszy 
podczas pracy. Zobaczyły, jak „zdejmuje się” odciski palców, wyszukiwały siebie w bazie danych. 
Niezwykłą atrakcją na koniec była przejażdżka wozem policyjnym na sygnale. 
Wycieczka potwierdziła nasze przekonanie, że zawód policjanta jest fascynujący, ale droga do 
niego długa i ciężka. Aby spełnić swoje marzenia dziewczęta i chłopcy muszą solidnie się uczyć i 
dbać o sprawność fizyczną.<i>Katarzyna Matys</i> 
 
POLSKO-NORWESKA WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK. Już po raz trzeci delegacja ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku gościła w Norwegii w ramach programu 
Comenius Regio. Pierwszego dnia wizyty Pani Dyrektor Wanda Wojnowska, Pan Stanisław Zalewski 
Naczelnik Wydziału Edukacji UM oraz nauczycielki języka angielskiego spotkali się w celu 
przedstawienia planu wizyty oraz wstępnym omówieniu działań z Dyrektorem Asen Skole – Elin 
Warme oraz polską nauczycielką Jolantą Kilanowską.  
Drugiego dnia zaplanowano wizytę w Solheim Skole w Lorenskog, podczas której wraz z uczniami 
obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Skirk” (Krzyk). Przedsięwzięcie to zorganizowane zostało w 
ramach „Szkolnego plecaka kulturalnego” – programu w szkołach norweskich, polegającego na 
zaznajamianiu uczniów z wszechstronnie pojętą kulturą. Raz w tygodniu uczniowie mają zajęcia z 
artystami, malarzami, pisarzami czy też muzykami podczas których oglądają ich prezentacje. 
Następnie wspólnie z nauczycielami próbują swoich sił np. w komponowaniu muzyki do 
wymyślonych przez siebie opowiadań, historii.  
Dzięki programowi Comenius Regio odbywa się wymiana dobrych praktyk. Norweska placówka 
Asen Skole już dawno wprowadziła tzw. system PALS, który jest stosowany w pracy nad 
zachowaniem uczniów. Zapoznani z systemem podczas wcześniejszych wizyt postanowiliśmy 
wdrożyć go w naszej szkole. W związku z tym na spotkaniu dokonano analizy początków wdrażania 
systemu PALS w naszej placówce. Dyskutowano też na temat funkcjonowania systemu w obydwu 
szkołach. 
Program Comenius Regio skupia się na zrównoważonym rozwoju dwóch miast: Ełku i Lorenskog. W 
ramach programu uczniowie włączają się w działania przyjazne środowisku naturalnemu, uczą się 
w jaki sposób każdy z nich może pomóc chronić Ziemię przed zanieczyszczeniami. Uczniowie Asen 
Skole zaprezentowali swoje działania, które miały miejsce od początku roku szkolnego na każdym 
poziomie klasowym.  
W trakcie wizyty nie zabrakło oficjalnych spotkań. W ratuszu przywitał nas kierownik oświaty 
Dagfinn Cock, któremu zaprezentowane zostały działania obydwu partnerów oraz Wenda Roe 
Steen – osoba nadzorująca pracę szkół w Lorenskog. Był to również czas na pytania i wymianę 
doświadczeń. 



Oprócz oficjalnych spotkań delegacja z Polski miała okazję zwiedzić muzeum Skarer gard. Jednak 
głównym celem wizyty było opracowywanie dalszych strategii zrównoważonego rozwoju gmin 
uczestniczących w projekcie oraz zaprezentowanie dotychczasowych działań. Podczas warsztatów 
zaplanowano pracę na kilka najbliższych miesięcy. Następna wizyta odbędzie się w marcu - 
delegacja norweska zawita w Ełku. <i>Sylwia Błyszczek</i> 
 
PŁYWALIŚMY Z MIKOŁAJEM. 30 XI w Parku Wodnym odbyły się Pływackie Zawody Mikołajkowe. 
Wyścigi zostały rozegrane seriami na czas. Wzięło w nich udział 350 zawodników reprezentujących 
szkoły i kluby sportowe miasta Ełku: Wodnik,  Fala, Mosir, Szkołę Podstawowa nr 3 , Szkołę 
Podstawową nr 4. Mamy powód do dumy z naszych zawodników. 
Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie  : 
Oliwia Kulesza- styl dowolny- II miejsce, styl grzbietowy- III miejsce 
Natalia Uzdowska-styl grzbietowy - VII miejsce 
Manuella Guerra- styl grzbietowy- XI miejsce 
Roksana Kowalewska- styl dowolny - V miejsce 
Michał Przyborowski-  styl dowolny- VI miejsce, styl grzbietowy- V miejsce 
Noah Suhak- styl dowolny- V miejsce, styl klasyczny- III miejsce 
Patryk Kamuda-styl grzbietowy 
Patryk Dawidowicz - styl dowolny- III  miejsce, styl klasyczny  II miejsce 
Kacper Chwiedor styl dowolny- II miejsce, styl klasyczny I miejsce 
Pierwszy start uczniów klasy sportowej uważamy za udany. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi 
p. Robertowi Redlinowi. 
 
 

GRUDZIEŃ 

 
MINI PIłKA SIATKOWA. 4 grudnia  roku w hali sportowej SP 9 odbyły się Mistrzostwa Miasta Ełku 
Czwórek Siatkarskich Dziewcząt w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii 
startowały zawodniczki klas szóstych. Nasz zespół w przeważającej części składał się z młodszych 
zawodniczek klas piątych. 
W zawodach wystartowało sześć ełckich podstawówek. Turniej rozegrano systemem „każdy z 
każdym”.Nasz zespół wygrał cztery na pięć spotkań, zajmując  II miejsce w Mistrzostwach Miasta i 
kwalifikując się do Mistrzostw Rejonu. 
Dziewczęta wystąpiły w nast. składzie: Łozowska Beata, Ardziejewska Olimpia, Grosfeld Patrycja, 
Kowalewska Natalia, Gałęska Natalia, Boguszewska Michalina, Jonik Aleksandra, Pilecka Katarzyna, 
Krystochowicz Adrianna, Żukowska Dominika i Biwojno Klaudia. Zespół prowadzi p.Marian 
Malewski. 
 
TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA.  6 grudnia uczniowie z oddziału przedszkolnego, ubrani zgodnie z 
tradycją w imieniny Mikołaja, w czerwone stroje i czapki, wybrali się na zajęcia do Muzeum 
Historycznego w Ełku. Zajęcia poświęcone były dawnym tradycjom Bożego Narodzenia. 
Uczniowie oglądali sprzęty związane z okresem Adwentu(wieniec adwentowy) oraz jego miejscem 
w tradycyjnych wierzeniach, Bożego Narodzenia (snop zboża zamiast choinki) oraz Nowego Roku 
(drewniane zwierzęta na długich kijach przedstawiające bociana, barana, diabła, babę i inne 
symbolizujące nadejście kolejnego roku). Oglądali zdjęcia przedstawiające obrzędy świąteczne z 
przed wielu lat. 
Dzieci wykonały też ozdoby choinkowe z materiałów ekologicznych (papier i filc), bałwanka-
symbolu nadchodzącej zimy. 



Mimo mało sprzyjającej pogody, silnego wiatru, dzieciaki dzielnie maszerowały aby zdobyć wiedzę 
na temat dawno zapomnianych tradycji, porównywały je z dzisiejszymi i cieszyły się, że dzisiaj 
święta są inne, bogatsze i bardziej kolorowe. Po powrocie do szkoły spotkała je niespodzianka, 
ponieważ Święty Mikołaj wślizgnął się przez szparkę w oknie i zostawił dla wszystkich mikołajkowe 
upominki. Był to wspaniały dzień pełen wrażeń. <i>Izabela Dąbrowska</i> 
 
SUKCES DWÓCH ZESPOŁÓW SP 4 EŁK.9 grudnia 2013 r. odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI Szkolnego 
Związku Sportowego w Minisiatkówce "3" Dziewcząt i Chłopców. Zawody rozegrano w Hali 
Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Gołdapi. W kategorii dziewcząt rywalizowały ze sobą: SP3 
Olecko, SP 4 Giżycko, SP 4 Ełk i SP 6 Ełk. W  tej kategorii bardzo dobry występ zanotowały 
eprezentantki  ełckiej czwórki wygrywając swoje mecze po 2:0 w setach, na drugim miejscu 
uplasowały się dziewczęta z SP 4 Giżycko.  W kategorii chłopców rywalizowali ze sobą SP3 
Olecko, SP 7 Giżycko, SP 3 Gołdap i SP 4 Ełk. Po zaciętej walce zwyciężyła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Giżycku, na drugim miejscu zameldowała się drużyna z SP 4 Ełk. 
 Dwa pierwsze zespoły w każdej kategorii awansowały do Półfinału Mistrzostw Województwa.  
Skład zespołu dziewcząt: Łozowska Beata, Ardziejewska Olimpia, Grosfeld Patrycja, Kowalewska 
Natalia, Gałęska Natalia, Boguszewska Michalina, Jonik Aleksandra, Krystochowicz Adrianna. 
Trener Marian Malewski. 
Skład zespołu chłopców: Rozmysłowski Kewin, Prawdzik Bartłomiej, Jurek Maksymilian, Szulc 
Franciszek, Żurek Maciej, Dobkowski Maciej, Kulik Dominik, Grzegorczyk Wiktor, Opacki Piotr. 
Trener: Paweł Konopka. 
 
 
MAGICZNA CZWÓRKA. 10.12.2013 odbyły się w Olsztynie Mistrzostwa Województwa SZS w 
Pływaniu. W zawodach startował 299 zawodników ze szkół z całego regionu:  SP 2 Olsztyn, SP 10 
Olsztyn, SP 4 Giżycko, SP 4 Ełk, SP 1 Pisz, SP 7 Giżycko, SP 1 Olecko, ZS 1, SP 3 Giżycko, SP 2 Dobre 
Miasto, SP 1 Nowe Miasto Lubawskie, Naszą szkołę reprezentowali:  
Dziewczęta: Filipowicz Aleksandra, Gienieczko Oliwia, Gryżewska Lena,  Pawlukowska Dominika, 
Staszek Julia, Zastocka Dominika, Łozowska Beata, Wróbel Zuzanna 
Chłopcy: Bagiński Bartek, Chwiedor Kacper, Obara Stanisław, Spychalski Ernest, Wiecheć 
Meatthew, Wiecheć Thomas, Szymański Piotr, Dawidowicz Patryk, Grzegorczyk Wiktor 
Wynik to właśnie „magiczna czwórka” przeniesiona z numeru szkoły na wszystkie klasyfikacje: 
Klasyfikacja generalna-IV miejsce 
Klasyfikacja dziewcząt -IV miejsce 
Sztafeta dziewcząt-IV miejsce 
Sztafeta chłopców-IV  miejsce 
Gratulujemy zawodnikom i trenerowi. 
 
ZAWODY W KAROLEWIE. 7.12.2013r (sobota) w hali Zespołu Szkół Rolniczych w Karolewie klub 
sportowy SET Kętrzyn we współpracy z Fundacją Huberta Jerzego Wagnera i Grupą ENERGA 
zorganizowali turniej piłki siatkowej dla najmłodszych. W rozgrywkach uczestniczyli chłopcy i 
dziewczęta w następujących rocznikach: kategoria „3” rocznik 2002 i młodsi, w kategorii ”2” 
rocznik 2003 i młodsi. Mimo niesprzyjającej pogody do Karolewa zjechały 44 drużyny, łącznie było 
130 zawodników. 14 zespołów chłopców w kategorii „2” podzielono na trzy grupy liminacyjne, w 
których grano systemem„każdy z każdym” do 20 punktów z zachowaniem dwóch punktów 
przewagi. Znaleźliśmy się na drugiej i czwartej pozycji a najlepszym zawodnikiem w „dwójkach” 
chłopców został Piotr Szymański z UKS 4 Ełk. W kategorii „3” dziewcząt przypadło nam również 
czwarte miejsce. Puchary, medale oraz statuetki ufundował Prezes Fundacji Huberta Jerzego 
WAGNERA pan Jerzy MRÓZ. Nagrody dla najlepszych drużyn ufundowała GRUPA ENERGA. Wyjazd 
na zawody zawodników UKS 4 Ełk był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ełku. <i>Marian 
Malewski</i> 
 



 
<i>Od Szopena do Lutosławskiego z czego Polska w świecie słynie...</i>.to czwarte w tym roku 
szkolnym  spotkanie  naszych uczniów z muzykami Filharmonii Narodowej w Warszawie. Podczas 
grudniowego koncertu  najmłodsi uczniowie wysłuchali wielu utworów wykonanych na 
instrumentach klawiszowych i smyczkowych. Niejednego słuchacza oczarował  piękny sopranowy 
głos artystki, w wykonaniu której usłyszeliśmy poezję Marii Konopnickiej „Jadą,  jadą dzieci drogą”. 
Dodane do muzyki elementy inscenizacji z zastosowanymi rekwizytami sprawiły, że publiczność 
nagradzała występy gromkimi brawami.  Tego dnia podczas koncertu królowały mazurki Fryderyka 
Chopina oraz  wariacje symfoniczne Witolda Lutosławskiego, które w aranżacji artystów stały się 
prawdziwa ucztą  muzyczną. Młodzi uczestnicy koncertu  poznali historię mazura, mazurka, 
poloneza, kujawiaka, które niegdyś cieszyły się popularnością na szlacheckich dworach. To kolejny 
sezon artystyczny, kiedy to dzieci poznają utwory z różnych epok historycznych. Tradycja 
organizowania comiesięcznych koncertów  w naszej szkole jest istotnym elementem edukacji 
muzycznej. Uczniowie uczą się słuchać, rozumieć i przeżywać muzykę. Mają możliwość poznawania 
różnorodnych instrumentów muzycznych oraz  specyfiki pracy artysty. Zdobywają potrzebną 
wiedzę i umiejętności do posługiwania się „językiem muzyki”. Takie lekcje muzyczne pozwalają 
naszym uczniom w sposób przystępny poznawać piękno muzyki wydobywanej z instrumentów 
muzycznych i ludzkich strun. Koncerty w szkole kształtują młodych odbiorców muzyki i są 
równocześnie  inspiracją do zagospodarowywania czasu wolnego. Kilkunastoletnia  współpraca z 
Filharmonią Narodową w zakresie organizowania koncertów sprawiła, iż cieszą się one 
niesłabnącym zainteresowaniem i że   rośnie nam pokolenie  bardzo wrażliwe na piękno muzyki. 
<i>Barbara Dziuba</i> 
 
 
ESC.... DO ZABAWY. To już dwunasty raz 13 grudnia nasza szkoła zwracała uwagę odmiennością, 
zarówno związaną z wystrojem jak też podejmowanymi działaniami. Tego dnia co roku odbywa się 
w szkole kampania pod wspólnym tytułem ,,Przemocy stop. Nie zamykaj oczu”. XII kampania  
przebiegała pod hasłem: ESC do zabawy. 
W ubiegłym roku zajmowaliśmy się problemem cyberprzemocy. Podjęty temat spotkał się z 
ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i rodziców. Refleksja, która towarzyszyła 
ubiegłorocznej kampanii związana była z tym, że zjawisko cyberprzemocy  dotyka coraz młodsze 
dzieci, często jest ono ukryte i towarzyszy mu brak świadomości bycia zarówno ofiarą jak też 
agresorem w sieci. Ze względu na duże zainteresowanie środowiska oraz wagę problemu 
postanowiliśmy kontynuować temat i tegoroczną kampanię poświęciliśmy  zjawisku 
komputeromanii.  
W czwartkowy wieczór spotkaliśmy się z rodzicami naszych uczniów, aby korzystając z 
doświadczenia i kompetencji specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku zwrócić 
uwagę na zagrożenia wynikające z niekontrolowanego dostępu do technologii informacyjno-
komunikacyjnej, w jaką obok komputera wyposażony jest powszechnie dostępny telefon 
komórkowy. Godzina spędzona w szkole przeminęła szybko jak kwadrans, a prezentowane treści 
spotkały się z dużym zainteresowaniem.  
Celem działań prowadzonych następnego dnia było zbudowanie oferty spędzania czasu wolnego 
alternatywnej w stosunku do komputera oraz budowanie umiejętności współpracy, współdziałania 
w zespole jako jednej z kluczowych umiejętności funkcjonowania w środowisku społecznym. Zanim 
ruszyły szkolne stacje czwartoklasiści z wychowawcami udali się do pobliskich przedszkoli, aby 
upowszechnić informacje o prowadzonej kampanii ale też zachęcić rodziców do wspólnych z 
dziećmi gier i zabaw. Proponowane zabawy to  alternatywa dla komputera i stąd hasło: ESC… do 
zabawy.  W tym dniu w szkole uczniowie poznawali i bawili się w stare i nowe zabawy 
podwórkowe. Mieli okazję pograć w klasy, w chłopka, w gumę, w kapsle, poskakać na skakance. 
Mamy nadzieję, że pokazanie  uczniom często zapomnianych już zabaw, będzie inspiracją dla nich 
do organizowania podobnych zabaw w czasie przerw, które spędzają na boisku szkolnym, placu 
zabaw i będą  do wykorzystania do zabaw na podwórku. Na stacjach w czytelni i bibliotece 



uczniowie mogli posłuchać książek czytanych przez zaproszonych gości. Chcielibyśmy pokazać 
dzieciom, że książka to indywidualna wyprawa do świata wyobraźni, fantazji, to wspaniała zabawa 
bez narzucanej w grach wirtualnej rzeczywistości. Na przygodę z książką zapraszali przedstawiciele 
władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy placówek edukacyjnych, biblioteki i centrum 
kultury, zaprzyjaźniony ksiądz proboszcz oraz reprezentanci służb mundurowych, dziennikarze, i 
pracownicy szkoły.  Kolejną atrakcją przygotowaną dla naszych dzieci była stacja gry planszowe. Na 
wielu stanowiskach uczniowie grali w bierki, pchełki, warcaby, chińczyka. Zaproponowaliśmy im 
gry planszowe,  które oprócz tego, że wprowadzają element współzawodnictwa to jednocześnie 
uczą bycia z drugim człowiekiem, stosowania się do reguł i zasad, a przede wszystkim uczą innej 
formy spędzania czasu wolnego. Kolejną stacją, na której uczniowie trenowali współpracę i 
współdziałanie to zabawy z  chustą Klanzy. Zabawy te wymagają umiejętności wspólnego i 
zgodnego działania w zespole klasowym. To bardzo ważne umiejętności funkcjonowania w 
środowisku społecznym. Na koniec wszystkie klasy wzięły udział we wspólnych grach sportowych. 
Mamy nadzieję, że te działania staną się  inspiracją do podejmowania przez naszych uczniów 
nowych,  ciekawych sposobów spędzania czasu z kolegami i koleżankami. <i>B.Chmielewska, 
W.Wojnowska</i> 
 
 
Z KOLĘDĄ DO SERC 
Tradycją naszej szkoły stały się już coroczne spotkania z kolędą i pastorałką. Na wieczornym 
spotkaniu, w wyjątkowej atmosferze świątecznej,  zgromadzili się licznie uczniowie aż czternastu 
klas, ich rodzice,  nauczyciele i dyrekcja szkoły. Szczególnymi gośćmy tego wieczoru byli: Pan 
Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku i Pani Teresa Buczyńska – Wizytator Kuratorium 
Oświaty Delegatury w Ełku. Repertuar i akompaniament zapewnił nasz nauczyciel muzyki Pan 
Tomasz Sulima. Niektóre z klas zaskoczyły jednak obecnych oryginalną oprawą muzyczną i 
wystąpiły z własnymi zespołami. Jak się okazało wśród naszych uczniów jest duże grono 
muzycznych talentów, co zostało wykorzystane w klasowych prezentacjach. Reprezentanci klas 
złożyli życzenia wszystkim zgromadzonym na sali kierując także miłe słowa do naszych gości. Mimo 
problemów technicznych melodia kolęd dotarła do serc uczestników spotkania, którzy nagradzali 
zespoły gromkimi brawami. Pan Prezydent Tomasz Andrukiewicz docenił uczniowskie umiejętności 
nadając nam tytuł „najbardziej rozśpiewanej szkoły”. W imieniu społeczności szkolnej życzenia 
złożyły zgodnie Pani Wanda Wojnowska – Dyrektor Szkoły i Wiktoria Bugieda -  Przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego. Zanim nadeszły święta szkolni kolędnicy (chór prowadzony przez p. 
Tomasza Sulimę i p. Anne Miszkiel) odwiedzili tradycyjnie pracowników Urzedu Miasta i Starostwa. 
Wystąpili też w jasełkach przygotowanych przez p. Izabellę Kraszewską z uczniami klas IV-VI. 
 
ŚWIĄTECZNE SMAKI I ZAPACHY. Pewne smaki i zapachy kojarzą nam się z określonymi sytuacjami i 
momentami naszego życia.  Te świąteczne, przesycone aromatem cynamonu, goździków, miodu i 
cytrusów są niezwykle intensywne. Bardzo często przypominają dorosłym cudowne chwile 
dzieciństwa. Jednym z takich wspomnień jest z pewnością przedświąteczne  pieczenie pierników. 
Jak przyjemne i radosne jest zagniatanie i wałkowanie gładkiego ciasta, a potem wykrawanie w 
nim foremkami bajecznych kształtów, mieli okazję  przekonać się uczniowie klasy II c, którzy po raz 
kolejny już w tym roku szkolnym zgłębiali wraz ze swoja wychowawczynią – panią Joanną Pabich, 
tajniki sztuki kulinarnej i cukierniczej.  O niezwykłych osiągnięciach klasy w tej dziedzinie 
dowiedział się nawet św. Mikołaj i podczas klasowej Wigilii obdarował dzieci ślicznymi kuchennymi 
fartuszkami. Cudowny aromat pieczonych pierników rozniósł się po całej szkole i wszyscy mogli 
poczuć, że święta są już naprawdę blisko.<i>Joanna Pabich</i> 
 
 



STYCZEŃ 

 
 
ZEGNAMY WERONIKĘ. 4 stycznia dotarła do nas wiadomość o śmierci Weroniki Jakubowskiej.  
Weronika była uczennicą klasy VIc. W roku szkolnym 2012/2013 z powszechnego wyboru uczniów 
pełniła funkcję przewodniczącej samorządu uczniowskiego. Była pełną radości i wrażliwą 
dziewczynką. Na szkolnych korytarzach spotykaliśmy się zazwyczaj z jej uśmiechem ale czasem z 
uporem i głębokim przekonaniem, kiedy występowała w imieniu uczniów. Starała się śpieszyć z 
pomocą wszędzie, gdzie taką potrzebę dostrzegała. Nie przypuszczaliśmy, że wkrótce sama będzie 
potrzebowała naszej pomocy. Zachorowała nagle zimą 2012 r. Choroba uniemożliwiła jej chodzenie 
do szkoły. Bardzo chciała być z nami. Odwiedzała nas, kiedy stan zdrowia na to pozwalał. W jednym z 
listów wyraziła nadzieję, że wózek, jaki dzięki naszej pomocy dostała, umożliwi jej udział w zajęciach.  
Była dzielnym i kochanym dzieckiem. <i>Wanda Wojnowska</i> 
 
AKTYWNA EDUKACJA. Przystąpiliśmy do projektu realizowanego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej (CEO) i Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) mając na celu podniesienie naszych 
kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Chcielibyśmy, 
żeby szkoła nasza była doskonale wyposażona w nowoczesny sprzęt elektroniczny, niezbędne 
oprogramowanie edukacyjne a nauczyciele chętnie i mądrze korzystali z zasobów elektronicznych.   
Edycja 2013/2014 programu trwa od 1 października 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. W działania 
związane z programem zaangażowana jest cała Rada Pedagogiczna podzielona na odpowiednie 
zespoły przedmiotowe. Z grona pedagogicznego również zostali wytypowani koordynatorzy. Nauka 
odbywa się w modelu mieszanym (blended learning), łączącym spotkania sieci współpracy z 
kształceniem e-learningowym. Uczestnicy Programu otrzymują wsparcie w postaci kursu e-
learnigowego  przeznaczonego dla każdej grupy (dyrektorów, koordynatorów przedmiotowych, 
koordynatorów szkolnych) oraz w postaci zainicjowania spotkania sieci współpracy. 
<i>S.Krakowiak</i> 
 
ZIMA ZDROWA I WESOŁA. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” jakie działa przy naszej 
szkole jest organizatorem zimowiska zaplanowanego na pierwszy tydzień ferii. Opiekę nad dziećmi i 
atrakcyjna ofertę rekreacyjną zapewniają nauczycielki: Ewa Kowara, Grażyna Krasińska, Anna 
Roszkowska i Katarzyna Mroczek. Jak zwykle będzie czas na zabawy na świeżym powietrzu, w szkole i 
w terenie, wizyty w kinie i odkrywanie wielu ciekawych miejsc w Ełku. W cenie zimowiska (150 zł) 
uwzględniono też obiad przygotowany w szkolnej kuchni. Dysponujemy zaledwie 60 miejscami. 
Zgłoszenia przyjmuje p. Ewa Kowara – Świetlica „Przyjaciele”.  
Może zima dopisze? <i>Ewa Kowara</i> 
 
 
Z ZIELONĄ FLAGĄ W TLE 
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy działania zmierzające do uzyskania trzeci raz z rzędu  
międzynarodowego wyróżnienia Zielonej Flagi. W ramach proekologicznych działań 29 osobowy 
Komitet Lokalny zarządzający zadaniami w szkole zdecydował, że w roku szkolnym  2013/2014 oprócz 
dwóch zadań, które wymagane są regulaminem programu, realizować będziemy zadanie trzecie - 
dodatkowe. Decyzja zespołu (w znacznej mierze przedstawicieli  uczniów klas IV-VI) spowodowana 
była chęcią realizacji i kontynuacji zadań wynikających z wieloletniej tradycji, w których uczestniczy 
społeczność naszej szkoły. Tematyką przewodnią tegorocznych działań jest: 
1. Zdrowa żywność w szkole. 
2. Transport i aktywność ruchowa. 
3. Zielone tereny przyszkolne. 



Za nami kilkanaście tygodni pracy, w trakcie których uczniowie w klasach przedyskutowali i 
zaplanowali działania, które są spójne z tematami przewodnimi. Informacje o naszych 
przedsięwzięciach można odnaleźć  na tablicy Ogłoszeń Szkół dla Ekorozwoju.  <i>Barbara Dziuba</i> 
 
 
COMENIUS FAIRY TALES FROM GRANNIE’S BOOK – VIDEOKONFERENCJA. Nasz projekt  trwa już drugi 
rok. W czwartek spotkaliśmy się z naszymi partnerami  online. Przy pomocy Skype mogliśmy ze sobą 
porozmawiać i złożyć życzenia na Nowy Rok. Videokonferencja trwała 60 minut. Łączyliśmy się 
parami – po dwa kraje partnerskie według ustalonego wcześniej porządku, każde połączenie trwało 
do 10 minut. Zobowiązaliśmy się bezwzględnie pilnować czasu połączeń, aby przedsięwzięcie 
zakończyło się sukcesem. W każdym połączeniu z naszej strony brała udział inna grupa uczniów klas 
młodszych i uczniowie z koła Comenius. Pani Dyrektor Barbara Dziuba złożyła naszym partnerom 
życzenia. Młodsi uczniowie zaśpiewali przygotowane przez siebie kolędy, a członkowie koła 
prowadzili pogawędkę z uczniami. Wszyscy nam zazdrościli śniegu i możliwości lepienia bałwana. Nasi 
partnerzy też przygotowali piosenki, rozmawiali z nami, a dzieci z Sofii nauczyły się polskiego 
„kocham cię”. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tego wydarzenia. Uczniowie i nauczyciele proszą o 
powtórzenie takich spotkań, ale już w dłuższym czasie, tak by mogli ze sobą więcej porozmawiać. 
Nauczyciele widzą tu możliwość zaprezentowania uczniów, ich dokonań, lub prowadzenia dialogu na 
określony temat. Dzięki podłączeniu naszych sal do sieci wi-fi możemy w ten sposób urozmaicać 
swoje zajęcia.  <i>Ewa Paszkowska</i> 
 
COMENIUS NA ANTENIE. Grupa uczniów z klas IV-VI odwiedziła studio radia Bayer FM, żeby 
opowiedzieć o międzynarodowej współpracy, jaką prowadzą z dziećmi z innych państw Europy 
realizując dwa szkolne projekty: Comenius Regio i Comenius Partnerskie Projekty Szkół.  Zgromadzeni 
w studiu uczniowie opowiedzieli o swoich działaniach realizowanych w projektach.  
Z myślą o młodszych dzieciach p. Ewa Paszkowska zaprojektowała przedsięwzięcie pn. Bajki, baśnie, 
bajeczki z babcinej książeczki” . Na radiowej antenie odczytano bajkę, jaka powstała podczas 
szkolnych obchodów Dnia Pluszowego Misia. Jej autorami byli uczniowie klas I (wstęp), III 
(rozwinięcie) i II (zakończenie). Ostatnio mieli możliwość uczestniczenia w wideokonferencji z 
parterami z Litwy, Bułgarii, Hiszpanii i Turcji. 
Comeniusem Regio w naszej szkole kieruje p. Diana Bloduch. Uczniowie z koła comeniusowego 
opowiedzieli o przygotowywanej właśnie prezentacji Ełku oraz kontaktach jakie nawiązują z 
norweskimi rówieśnikami. Wszyscy przystąpili też do konkursu na wizję Ełku w 2030. Wskazując na 
korzyści płynące ze współpracy uczniowie zauważyli, że swoim norweskim kolegom zawdzięczają 
przerwy na boisku.<i> Wanda Wojnowska</i> 
 
MINI PIŁKA SIATKOWA. 23 stycznia 2014 roku w sali sportowej SP 6 odbyły się Mistrzostwa Miasta 
Ełku Dwójek Siatkarskich Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii 
startowali zawodnicy klas czwartych.  W zawodach wystartowały wszystkie ełckie podstawówki. 
Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”.  Nasz zespół wygrał wszystkie spotkania nie tracąc 
nawet seta, zostając Mistrzem Miasta i kwalifikując się do Mistrzostw Rejonu. Chłopcy wystąpili w 
następującym  składzie: Antonowicz Wiktor, Wiecheć Tomasz, Bagiński Bartosz, Szymański Piotr, 
Skindzier Szymon i Prawdzik Kacper. Zespół prowadzi p. Marian Malewski. 
  
Pierwsza trójka zawodów: 
1. Szkoła Podstawowa nr 4 
2. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 
3. Szkoła Podstawowa nr 7 
 
 
FERIE  ZIMOWE 2014- „ŻYJ ZDROWO I WESOŁO” 



 W naszej szkole w dniach 27-31.01.2014r. odbyły się ferie zimowe. W zimowisku brało udział 37 
dzieci z klas z I- VI. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w  godzinach 9.00. - 
14.00. 
Pierwszego dnia wszystkie dzieci zostały serdecznie powitane na zimowisku  . Uczestnicy zostali  
podzieleni  na 3 grupy – każda grupa wspólnie z wychowawcą przygotowała - okrzyk, nazwę grupy, 
piosenkę i portret swojej pani wychowawczyni. Grupa I pani Anny Roszkowskiej  nazywała się 
„Śnieżynki”, grupa II pani  Katarzyny Mroczek   „Bąbelki „  i grupa III pani Ewy Kowara „Przyjaciele”. 
Następnie   wspólnie  z dziećmi udaliśmy się na kręgle. Odbyło się również spotkanie panią z 
pielęgniarką . Rozmowa na temat ”Bezpiecznie bawimy się”. We wtorek  odbył się wspólny wyjazd 
autokarem na kulig. W lesie  czekało na nas ognisko przy ,którym dzieci piekły kiełbaskę, chlebek i 
śpiewały piosenki. Niezapomniane zabawy na śniegu – rzucanie się śnieżkami i  spacer po 
ośnieżonym lesie. Niesamowite przeżycie dla każdego dziecka to była jazda saniami – prawdziwy 
kulig. Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. W środę  wszystkie grupy  udały  się na basen . 
Po powrocie z basenu  odbyła  się prezentacja grup. Grupy brały udział w konkursie plastycznym -
„Widokówka z zimowiska 2014” oraz w  konkurencjach sportowych na sali gimnastycznej- „ Zręczni i 
szybcy „. Odbyły się rozgrywki grupowe w chińczyka i  bierki- „Mistrz chińczyka i bierek”,” Czarno – 
białe zamieszanie „- turniej warcabowy,  układanie puzzli, rozgrywki w „Pchełki „ oraz w grę „Kocham 
Cię Polsko „  
 W czwartek ponowne  wspólne wyjście na kręgle.  W ostatni dzień zimowiska  w piątek wszystkie 
grupy poszły  na salę zabaw „ Tęcza”. Po przyjściu  odbył się  Zimowy  bal  karnawałowy -   konkurs na  
najciekawszą  prezentację stroju, zabawa przy muzyce i konkursy z nagrodami.  
 Na zakończenie zimowiska każde dziecko otrzymało  upominek, płytkę ze zdjęciami z zimowiska . 
Panie  podziękowały dzieciom za wspólny spędzony czas na zimowisku. <i>Ewa Kowara</i> 
 

LUTY 

 
MONOTYPIA – CO TO TAKIEGO? 
13.02.2014r. uczniowie z grupy O b i c, wybrali się z wizytą do Szkoły Artystycznej w Ełku. Dni otwarte 
tej placówki to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą dodatkowych zajęć, w których można 
uczestniczyć w wolnym czasie. Szkoła Artystyczna zajmuje się rozwijaniem wszelkich talentów 
plastycznych, muzycznych, tanecznych. Uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach w pracowni 
ceramicznej, gdzie pod czujnym okiem instruktora tworzyli serduszka z okazji Walentynek. Poznali 
nową technikę w pracowni plastycznej, zwaną monotypią, polegającą na wykorzystaniu szklanych 
matryc pokrytych czarną farbą olejną. Uczniowie układali białe kartki na tych matrycach, rysowali to 
co jest im najbliższe. Po zdjęciu kartek ujawniało się artystyczne dzieło na odwrotnej stronie. Dzieci 
były zdziwione i bardzo podekscytowane tym co same stworzyły. Budowały też bardzo wysokie 
budowle z wykorzystaniem klocków Madera wprowadzając w życie pracę zespołową. Kulminacyjnym 
punktem spotkania było uczestnictwo w zajęciach Videoclip Dance gdzie dzieci wspólnie z 
instruktorem, tańczyły układ taneczny do znanych i bardzo popularnych utworów muzyki 
dyskotekowej. Trzeba przyznać, że mamy bardzo zdolne i utalentowane pokolenie. Wizyta była 
bardzo owocna i sprawiła wiele radości naszym najmłodszym uczniom. Wykonane prace w Szkole 
Artystycznej (serduszka z gliny i rysunki wykonane techniką monotypii), zaprezentujemy w klasie 
kolegom i rodzicom. Wycieczka była bardzo inspirująca i z pewnością dzieci wrócą do tej placówki aby 
rozwijać swoje talenty. <i>Iza Dąbrowska</i> 
 
 
JUŻ WIEMY CO JEMY! - Ełk. Konferencja w SP4.  



„Siedem kroków do Certyfikatu Zielonej Flagi”  i „Chemia na stole”, to tematyka  wiodąca spotkania 
nauczycieli z sześciu powiatów: ełckiego, oleckiego, piskiego, giżyckiego, gołdapskiego, 
węgorzewskiego, jaka odbyła się w naszej szkole.  
W konferencji udział wzięli uczniowie i nauczyciele zarządzający zadaniami Zielonej Flagi. Konferencja 
składała się z dwóch części. W pierwszej teoretycznej: uczestnicy zostali zapoznani  z metodologią 
siedmiu  kroków Eco-Schools – „Jak ubiegać się w roku szkolnym 2013/2014 o międzynarodowy 
Certyfikat Zielonej Flagi i krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej”. Z 
metodologią certyfikatów  zapoznała Alicja Szarzyńska kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej i Janusz Brojek konsultant  Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Olsztynie.  Praktycznych porad zgromadzonym udzielali nasi szkolni liderzy. Druga część spotkania 
związana była z doświadczeniami i eksperymentami. W trakcie praktycznych działań uczestnicy  
identyfikowali zdrową żywność.  Warsztaty   „Chemia na stole” zostały zorganizowane w 
laboratorium Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja  w Ełku. Zajęcia poprowadziła p. Bożena Pieniążek w 
asyście swoich uczniów: Marioli Kotlengi i Piotra Kierklo. W trakcie zajęć  nauczyciele zostali 
zapoznani  z pojęciami żywności bio- ekologicznej, stosowanymi w chemii spożywczej barwnikami. 
Mieli również możliwość wykrywania związków chemicznych w składnikach pokarmowych: witaminy 
C w sokach owocowych, skrobi  w produktach spożywczych, sztucznych barwników w herbacie, 
środków konserwujących  w mleku i przetworach owocowo-warzywnych. Prowadzono również 
doświadczenia  z Coca-Colą i  identyfikowano zapachy dodawane  do żywności. Uczestnicy przekonali 
się ile energii  „drzemie” w małym ziemnym orzechu. Zainteresowanie omawianą tematyką naszych 
uczniów  oraz  aktywność uczestniczących nauczycieli, dowodzi że takie spotkania są nam potrzebne. 
Służą one zarówno zdobywaniu wiedzy, jak nabywaniu nowych umiejętności, ale przede wszystkim 
pozwalają na wymianę doświadczeń.  <i>Barbara Dziuba</i> 
 
 
 
 
LITEWSKA GOŚCINNOŚĆ.  Po raz kolejny przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. 
Władysława Szafera  
w Ełku gościli na Litwie w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. Treścią wizyty była realizacja projektu "Baśnie, bajeczki z babcinej 
książeczki". W spotkaniu w Kownie uczestniczyli również przedstawiciele naszych partnerów 
zagranicznych z Turcji, Hiszpanii, Bułgarii.  Szkoła partnerska, którą odwiedzili nauczyciele, cieszy się 
długą tradycją. Podczas wizyty przedstawiciele poszczególnych państw mieli okazję uczestniczyć w 
licznych prezentacjach muzycznych, przedstawieniach teatralnych, zajęciach plastycznych, 
warsztatach. Szkoła z dumą prezentowała dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu. 
Często stosowaną formą pracy z dziećmi są inscenizacje. Dzieci swobodnie wchodziły w role. Muzyka, 
taniec, śpiew, kultura słowa to z całą pewnością mocne strony litewskiego systemu edukacji. 
Nauczyciele obserwowali szkołę w jej codziennej pracy. W pracowni technicznej  pod czujnym okiem 
nauczycieli powstawało rękodzieło związane z tradycją i kulturą Litwy. Do Polski przywieźliśmy urocze 
pamiątki wykonane przez naszych sąsiadów.  W trakcie wizyty nie zabrakło oficjalnych spotkań. W 
ratuszu przywitał gości zastępca prezydenta Kowna, a podczas wizyty w archidiecezji kowieńskiej - 
biskup Kowna. Była to doskonała okazja do zadania pytań i wymiany doświadczeń.  Oprócz 
oficjalnych spotkań delegacja z Polski miała okazję zwiedzić Muzeum Diabłów  w Kownie, które 
powstało dzięki malarzowi A. Żmuidzinawicziusowi. Eksponaty pochodzą nie tylko z Litwy, ale też z 
różnych zakątków świata. Przewodnik z pasją opowiadał o diabłach, które są częścią litewskiej 
twórczości ludowej. Zgodnie z założeniami projektu nasi gospodarze przewidzieli wycieczkę do 
miejsca znanego z legend. Odwiedziliśmy  Anykščiai, miasto leżące w północnej Litwie nad rzeką 
Świętą. W tradycyjnej litewskiej chacie poznaliśmy sposoby wypieku chleba, skosztowaliśmy potraw 
charakterystycznych dla tego regionu. Obserwowaliśmy pracę kowala oraz podziwialiśmy eksponaty 
w Muzeum Konia. Wizytę zwieńczyło wręczenie partnerom Certyfikatów Comeniusa przez dyrektor 
szkoły Vidę Monginiene  oraz  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Wandę Wojnowską i koordynatora 



programu Comenius Ewę Paszkowską. Goście z Turcji, Hiszpanii, Bułgarii i Polski zawieźli do swoich 
krajów prace wykonane przez uczniów, a w szczególności cenne kontakty, doświadczenia, inspiracje 
dla własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. <i>Paulina Stankiewicz</i> 
 
 

MARZEC 

 
 SPOTKANIE AUTORSKIE. 5 marca 2014 roku klasa VI a uczestniczyła w spotkaniu z pisarzem 
Arkadiuszem Niemirskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.  
Uczniowie mieli okazję bliżej poznać  charyzmatycznego twórcę powieści dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Kontynuator serii przygód historyka sztuki Tomasza, zwanego Panem Samochodzikiem, 
bohatera powieści Zbigniewa Nienackiego z zaangażowaniem i pasją opowiadał o tajnikach pracy 
literackiej. Zgromadzeni w bibliotece goście obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną, w której 
autor zawarł informacje dotyczące swojej biografii, twórczości. Uczniowie poznali postacie słynnych 
detektywów, które stały się inspiracją w codziennej pracy twórcy „Tajemnicy Fabritiusa”, „Bożka 
templariuszy”, „Testamentu bibliofila”. W latach osiemdziesiątych A. Niemirski pisał skecze 
satyryczne oraz występował na estradzie w kabarecie. Podczas spotkania autor często żartował, 
zyskując jednocześnie sympatię zgromadzonej w sali młodzieży. Opowiadał o swojej pasji związanej z 
muzyką, spotkaniami z muzykami grupy Procol Harum. Zachęcał zebranych do czytania, do szukania 
pasji, która odgrywa w życiu ważną rolę. 
Zbigniew Niemirski, ekolog, przyrodnik, zootechnik, jest propagatorem akcji „Z książką na walizkach”. 
Spotkanie autorskie, w którym uczestniczyli uczniowie ełckich szkół podstawowych, było doskonałą 
okazją do poszukiwania własnych inspiracji czytelniczych. <i>Paulina Stankiewicz</i> 
 
PUSZKA DLA MALUSZKA 
„Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie…” i nikt z nas nie może być obojętny na ludzkie cierpienie,  
cierpienie najbliższych, ale i tych w odległych zakątkach świata.  
 
Te cnoty- duchowe sprawności, zdobywają  uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku. Naszą 
otwartość serc wobec najuboższych mieszkańców świata potwierdziliśmy już wielokrotnie poprzez 
Akcje: „Opatrunek na ratunek”, „Ołówek dla Afryki” czy ostatnio „Czary mary okulary”. Obecnie 
uczestniczymy w Akcji: „Puszka dla Maluszka”   Zbieramy aluminiowe puszki, aby ratować afrykańskie 
dzieci. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostają  przekazane do ośrodków misyjnych w Sudanie i 
Etiopii, które dożywiają miejscowe dzieci. Posiłek, jaki dzieci zjedzą u sióstr to najczęściej ich jedyne 
pożywienie w ciągu dnia. Niektórych dzieci nie można nawet zaszczepić, ponieważ nie osiągnęły 
odpowiedniej wagi.  
Wiemy, że kwota jaką przekazaliśmy to mała kropelka w wielkim oceanie potrzeb. Dlatego apelujemy 
do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w zbieraniu puszek. Każdy zebrany kilogram to kolejne 
pieniądze na pożywienie i leki dla afrykańskich dzieci. A dla nas wielka radość, bo dzięki uzbieranym 
Puszkom  pomagamy afrykańskim Maluszkom.    
Koordynator Akcji-  s. Ernesta Sabina Dec 
 
DZIECIĘCE MARZENIA CZY WIZJA EŁKU? 
 
Już drugi rok trwa realizacja międzynarodowego projektu Comenius Regio. Przedsięwzięcie ma na 
celu upowszechnienie polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez władze Ełku.  Zajmuje się 
tym Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” i nasza 
szkoła. 
WIZJA EŁKU STWORZONA PRZEZ UCZNIÓW 



Moje miasto Ełk jest ekologiczne, czyste i nowoczesne. Posiada kilka parków oraz wiele terenów 
zielonych, które umożliwiają mieszkańcom odpoczynek na świeżym powietrzu. Atrakcją dla 
wszystkich są piękne plaże, które znajdują się nad czystym jeziorem oraz promenada, która biegnie 
dookoła całego jeziora. W naszym mieście istnieje pełna sieć ścieżek rowerowych, dzięki czemu 
możemy się przemieszczać po mieście rowerami. Po ulicach jeżdżą samochody zasilane prądem, 
wodą lub światłem, co sprawia, że powietrze jest czyste. Wszędzie stoją kosze na psie nieczystości, a 
mieszkańcy sprzątają po swoich pupilach. Funkcjonują schroniska dla bezdomnych zwierząt, w 
których każde potrzebujące zwierzę ma zapewnioną opiekę. Ełk posiada nowoczesny aquapark, 
centrum rozrywki oraz zoo. Jest tu wiele miejsc do zabawy, m.in. place zabaw i park linowy. Powstało 
też całoroczne wesołe miasteczko i lodowisko, z którego mogą korzystać mieszkańcy i turyści. Zimą 
można udać się na duży stok narciarski z wyciągiem. Ełk jest ośrodkiem rekreacyjno-sportowym, w 
którym można doskonalić swoje umiejętności, np. na torach wyścigowych czy w rozbudowanym 
parku wodnym. To sprawia, że mieszkańcy spędzają w mieście wolny czas, a turyści chętnie tu 
przyjeżdżają. W centrum Ełku znajdują się: duże centrum handlowe z kinem, wielka hala koncertowa i 
teatr. Stare zabytkowe kamienice zostały odrestaurowane, a na miejscu ruin zamku krzyżackiego 
wybudowano piękny hotel. Wizytówką miasta są też przestronne czyste ulice, kolorowe nowoczesne 
budynki oraz nowy, ładny dworzec PKP. Pod jeziorem biegnie tunel na drugą stronę jeziora. 
Popularnością cieszą się: duża kolejka turystyczna, KFC i McDonald’s. Na ełckich ulicach zobaczyć 
można wiele zegarów publicznych i klombów z kwiatami. W naszym mieście szkoły są bardzo dobrze 
wyposażone. Uczniowie korzystają podczas lekcji z tablic interaktywnych i tabletów (zamiast 
podręczników). Wszędzie jest dostępne Wi-Fi. W wolnym czasie uczniowie korzystają z dostępnych w 
szkole siłowni. Na przerwach i po lekcjach bawią się na szkolnych placach zabaw i boiskach. W 
ramach zajęć edukacyjnych odwiedzają nowoczesne muzeum techniki, które powstało w Ełku. 
Podejmowane przez władze miasta działania sprzyjają powstawaniu zakładów przemysłowych oraz 
centrów handlowych. Na obrzeżach miasta jest wiele zakładów (np. fabryka czekolady), w których 
zatrudnieni są mieszkańcy Ełku, więc nie ma bezrobotnych. Powstało też lotnisko, a do pracy ludzie 
dojeżdżają miejskimi autobusami lub metrem. Ełk jest też znany jako dobry ośrodek lecznictwa. 
Mieszkańcy mają prawo decydowania o wyglądzie miasta.  
 
O tworzeniu wizji… 
 
W ostatnich tygodniach uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku podejmowali 
różne działania w ramach międzynarodowego projektu Comenius Regio. Na początku tygodnia 
zapoznali całą społeczność szkolną z wynikami ankiet, sond na temat rozwoju Ełku oraz udostępnili 
wszystkim prace literackie i plastyczne związane z tym tematem. Przedstawiciele klas 
zaangażowanych w projekt spotkali się w piątek, by wspólnie pracować nad zredagowaniem wizji 
Ełku uwzględniającej dziecięce oczekiwania. Każdy zespół przyniósł ze sobą propozycje dotyczące 
rozwoju naszego miasta. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, w których zapoznali  się z 
postulatami, uporządkowali je i wyeliminowali te, które się powtarzały. Następnie ustaliliśmy, na 
jakie kategorie podzielimy te postulaty. Potem dzieci porządkowały propozycje według tych kategorii, 
aby ostatecznie przystąpić do redagowania fragmentów wizji w swoich grupach. Praca przebiegła 
sprawnie, efektywnie i w miłej atmosferze. Na pochwałę zasługuje to, że uczniowie starsi umiejętnie 
współpracowali z młodszymi. Skupienie i zaangażowanie w pracę zaowocowało stworzeniem 
ważnego dla nas dokumentu. 
 
 
NASI W FINAŁACH! 
Miesiące luty i marzec obfitowały w zawody Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu Mistrzostw 
Rejonu i Półfinałów Mistrzostw Województwa. Bardzo dobre wyniki odnotowały zespoły SP 4 Ełk. Na 
sześć kategorii w mini-siatkówce dziewcząt i chłopców ełcka czwórka osiągnęła pięć półfinałów, z 
których dwie drużyny awansowały do Finałów Mistrzostw Województwa. Są to „2” siatkarskie 
chłopców (klasy IV) i „3” siatkarskie chłopców (klasy V). W rozgrywkach Szkolnego Związku 



Sportowego startuje po kilkadziesiąt zespołów w każdej z kategorii, zatem awans do najlepszej 
szóstki (finał) i możliwość zdobycia medali jest dużym osiągnięciem. 
Zespoły wystąpiły w następujących składach: 
„2” chłopców: 
Rafał Redlin, Piotr Szymański, Tomasz Wiecheć, Bartosz Bagiński, Wiktor Antonowicz, Szymon 
Skindzier, Kacper Prawdzik i Kacper Sokołowski. Trener – Marian Malewski. 
„3” chłopców: 
Kewin Rozmysłowski, Maciej Dobkowski, Bartłomiej Prawdzik, Kuba Filipkowski, Wiktor Grzegorczyk, 
Dominik Kulik, Franciszek Szulc, Maciej Żurek i Maksymilian Jurek. Trener – Paweł Konopka. 
 
 
FOTO-GALERIA  
„Przyroda ma się dobrze” to nazwa zadania fotograficznego zaplanowanego dla uczniów SP nr 4 w 
Ełku w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Comenius Regio”. Działanie wymuszało 
wyjście w plener w poszukiwaniu niezwykłych miejsc lub pięknych okazów przyrody, a potem 
uwiecznienie ich w obiektywie aparatu. Do konkursu zgłosili się uczniowie ze wszystkich przedziałów 
wiekowych – od kl. I do VI. Jury dokonało podziału zdjęć na kategorie tematyczne: krajobraz, łąka, 
ptaki, owady i kwiaty. W każdej wyłoniono zwycięzców, a ich prace podziwiać będzie można w holu 
na II piętrze szkoły. Otwarcie galerii nastąpi 19 marca w obecności gości z Norwegii – naszych 
partnerów w projekcie. <i>Joanna Pabich</i> 
 
ACH, TO JUŻ WIOSNA! 
Zgodnie z tradycją szkoły nadejście wiosny przywitaliśmy nietypowymi atrakcjami. 
Najmłodsi uczestniczyli w działaniach muzycznych. Festiwal muzyczny, to nasz szkolny, pełen radości, 
muzyki i śpiewu sposób na powitanie długo oczekiwanej wiosny. Z muzyczno-turystycznym zadaniem 
zmierzą się wszyscy uczniowie klas 0– III. Festiwal na stałe wpisał się w kalendarz szkolnych imprez i 
jest doskonałą okazją do zaprezentowania dziecięcych talentów. Za każdym razem ma inny temat 
przewodni. W tym roku była to „Piosenka na wycieczkę” . Mamy nadzieję, że wesołe piosenki 
zachęciły wszystkich do odbywania bliższych i dalszych wycieczek oraz do innych form aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Nas  najbardziej zachwyciły występy grup przedszkolnych (0a, 0b i 0c) oraz 
klas Ic, IIa, IIc, IIIb i IIIc. 
Klasy IV uczestniczyły w zadaniach pod hasłem „Czytaj i poznawaj świat”. Pomysł tego typu zadań 
związany jest z trwającym już drugi rok projektem wielostronnej współpracy szkół Comenius „ Fairy 
Tales From Grannie’s Book”. Projekt jest związany z aktywizowaniem uczniów do chętniejszego 
czytania, a także z wykorzystaniem bajek do rozwijania umiejętności czytania i pisania w szkole. 
Zabawy i konkurencje były związane z zaprezentowaniem tych umiejętności. Najlepiej w tych 
kompetencjach zaprezentowała się klasa IVd. 
Piątoklasiści brali udział w turnieju mitologicznym. Ma on na celu: rozbudzenie zainteresowania 
mitologią, mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy, doskonalenie umiejętności szybkiego 
wyszukiwania informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce, skuteczne komunikowanie się i 
kulturalne współzawodnictwo. Uczniowie brali udział w konkurencjach: literackich, artystycznych i 
sprawnościowych. W trakcie turnieju pojawili się wśród obecnych na sali bogowie greccy, którzy 
dopingowali uczniów, którym oprócz wiedzy potrzebne było też szczęście. Pozytywnych przeżyć i 
emocji na pewno tego dnia piątoklasistom nie zabrakło. Zwycięstwo przypadło klasie Va. 
Uczniowie szóstych klas przystąpili do konkursu z tradycjami, czyli od lat znanego „LIZAKA”. W 
ramach tego działania klasy szóste zmagały się w różnorodnych formach konkursowych. Konkurencje 
sprawnościowe, prace plastyczne, elementy biegu na orientację, scenki artystyczne, playback polskiej 
piosenki – to główne zadania w tegorocznym konkursie, którego tematem przewodnim było „Samo 
zdrowie”, stąd obecność na Sali przedstawicielki Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku. Do 
udziału w zmaganiach zaprosiliśmy też naszych norweskich partnerów, którzy przebywali u nas z 
wizytą. Tegorocznym zwycięzcom została klasa VIb. 
 



TURNIEJ KLAS IV CZYTAJ I POZNAWAJ ŚWIAT 
Każdego roku 21 marca jest obchodzony jako Dzień Samorządności  w naszej szkole i jest on okazją 
do przeprowadzenia zajęć w inny sposób, zaprezentowania się przed innymi klasami, nauczycielami, 
zaproszonymi gośćmi. W tym roku klasy IV  uczestniczyły w zadaniach pod hasłem „Czytaj i poznawaj 
świat”. Pomysł tego typu zadań związany jest z trwającym już drugi rok projektem wielostronnej 
współpracy szkół Comenius „ Fairy Tales From Grannie’s Book”. Projekt jest związany z 
aktywizowaniem uczniów do chętniejszego czytania, a także z wykorzystaniem bajek do rozwijania 
umiejętności czytania i pisania w szkole. Turniej rozpoczął się od prezentacji klas. Uczniowie 
przemaszerowali przed swoimi kolegami i przed komisją w strojach ucharakteryzowanych na stroje 
ludowe naszych partnerów lub w przebraniach za sławne osoby z tych krajów. Uczniowie 
współuczestniczyli w konkurencjach takich jak: korygowanie tekstu – wyszukiwanie błędnie 
wpisanych wyrazów, czytanie na czas z zastosowaniem prawidłowej techniki, odpowiadanie na 
pytania dotyczące bajek ze zbioru opracowanego podczas trwania projektu Comenius. Szczególnych 
emocji dostarczyła konkurencja związana z układaniem rozsypanki wyrazowej. Zdania do ułożenia 
dotyczyły wiedzy na temat krajów partnerskich naszych projektów, często były to też wiadomości 
dotyczące wcześniej czytanych tekstów. Po każdy fragment układanki trzeba było pobiec na drugi 
koniec sali. Uczniowie wykonali również komiksy do treści bajek H. Ch. Andersena. Wiele z nich 
przedstawiało bardzo ciekawą interpretację tych bajek, często pojawiały się też komiksy w języku 
angielskim, klasy otrzymywały za to dodatkowe punkty. Zabawy z chustą były zakończeniem turnieju i 
okazją do wspólnej zabawy wszystkich uczniów z klas IV. Szczególnie podobała się zabawa o nazwie 
„Rekin”.  
 
Zwycięzcami tegorocznego turnieju zostali uczniowie klasy IV d. Gratulacje. <i>Ewa Paszkowska</i> 
 
POLSKO-NORWESKA PRÓBA NAPRAWY ŚWIATA 
Program Comenius Regio, podobnie jak inne akcje programu „Uczenie się przez całe życie”,  zakłada 
promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. 
Realizacja projektu „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zrozumie” ma na celu upowszechnienie 
polityki zrównoważonego rozwoju, jaka leży u podstaw strategii rozwoju Ełku i Lørenskog - naszego 
partnera w Norwegii. Jak pokazuje doświadczenie dzięki współpracy ze szkołami, organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami mogącymi wesprzeć realizację projektu a także dzięki 
współpracy międzynarodowej można osiągać znakomite rezultaty.  
W ostatnich dniach marca podczas pobytu w Ełku polsko-norweski zespół pracował nad 
zagadnieniami wizji obu miast. Wizji niezwyczajnych, bo opracowanych przez dzieci na podstawie 
wiedzy, jaką udało się im zgromadzić w trakcie trwania projektu. Chociaż zespoły uczniowskie 
pracowały niezależnie rozdzielone tysiącem kilometrów, to dziecięce potrzeby i marzenia okazały się 
zbieżne. Dla polskich i norweskich dzieci ważne jest, żeby nie było biedy. Chcą też zielonych parków i 
miejsc rekreacji. Występują o rozbudowę bazy sportowej, ale też marzą im się doskonale wyposażone 
w sprzęt komunikacyjno-informacyjny szkoły i nowoczesne muzeum techniki. Uczniowie Asen skole 
uważają, że gospodarka odpadami, to problem w ich środowisku. Dla ełckich dzieci problemem są 
nieczystości po pupilach beztroskich dorosłych. Takie są wnioski z analizy, jaką przeprowadził polsko-
norweski zespół. Podczas spotkania w Centrum Edukacji Ekologicznej zespół spotkał się z ekspertami, 
którzy zaprezentowali zagadnienia: zdrowy styl życia i aktywność sportowa – p. Mikołaj Cywoniuk 
(ordynator pododdziału rehabilitacji kardiologicznej), rekreacja i rajdy rowerowe – p. Jan 
Olejnik(pasjonat, podróżnik), idea zbliżenia zasad techniki w interakcyjnym muzeum – p. Daniel Kulik 
(dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku), zieleń w mieście- p. Aneta Hołownia i p. Roman 
Gorczyca (Urząd Miasta Ełku), czystość w mieście – p. Ewa Bugieda i p.Franciszek Nietupski (Straż 
Miejska).  Wcześniej goście z Lørenskog  poddani zostali serii pytań przygotowanych przez uczniów 
SP4, bo wizyta była też okazją do doskonalenia umiejętności językowych. W ocenie gości, nasi 
uczniowie zdali ten egzamin celująco. Dużo pochlebnych opinii usłyszeli też zwycięzcy konkursów: 
fotograficznego, literackiego i plastycznego. Elin Warme – dyrektorka partnerskiej szkoły- 
podziękowała im za zaangażowanie w projekt i rozwój miasta.  Wenda Roe Steen reprezentująca 



władze Lørenskog  podkreśliła, że dwa lata współpracy uważa za bardzo ważny okres dla przyszłości 
obu miast. Dziękując za zaangażowanie polskich partnerów w organizację i przebieg wizyty 
podkreśliła możliwość uczestniczenia w różnorodnych działaniach. Wśród zaplanowanych aktywności 
goście z Norwegii mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach pieczenia chleba, sztuki decupage i 
zakosztowania polskich tradycji. Nieplanowanym elementem wizyty było symboliczne wyróżnienie 
przez Rotaryclubb dyrektorek obu szkół: Elin Warme i Wandy Wojnowskiej.  
Przed zespołami z Ełku i Lørenskog jeszcze dużo pracy. Trzeba ustalić priorytety i określić zadania, 
jakie doprowadzą do realizacji wizji. W czerwcu planowane jest spotkanie w Norwegii, podczas 
którego nastąpi podsumowanie projektu.  
 
 
ZABAWY SŁOWEM  
25 III 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku, jak co roku, odbyła się kolejna edycja Szkolnego 
Konkursu Recytatorskiego, tym razem pod  tytułem „Zabawy słowem”. Dlaczego taki temat 
przewodni tegorocznego konkursu? Rola słowa (pisanego, mówionego, recytowanego) jest bardzo 
ważna w życiu dziecka, gdyż pobudza jego intelekt, często skłania do refleksji nad sprawami 
poważnymi, pogłębia wrażliwość, wzbogaca emocjonalnie.  
 Organizatorkami  konkursu, który jak zawsze cieszył się ogromną popularnością wśród wszystkich 
uczniów, były panie Joanna Pabich i Beata Dzierżanowska.  Konkurs odbył się na dwóch poziomach: 
klasy I – III i kl. IV – VI oraz był dwuetapowy. 10 marca zostały przeprowadzone eliminacje, do których 
przystąpiło ok. 80 uczniów. Spośród nich komisja wyłoniła 17 finalistów, którzy zaprezentowali swoje 
umiejętności recytatorskie w etapie finałowym.  Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami 
wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Uczestnicy recytowali 
wierszyki łamiące języki oraz wiersze zawierające: neologizmy, onomatopeje i inne eksperymenty 
językowe.  Prezentacje uczniów oceniało jury biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór 
repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację tekstu, ogólny wyraz artystyczny.  
Jury w składzie: p. Wanda Wojnowska, p. Grażyna Merchelska, p. Krzysztof Bania i p. Ewa Kowara 
wyłoniło następujących zwycięzców: 
W kategorii klas I - III: 
I miejsce – Emil Bartoszewicz kl. II d 
II miejsce – Maksym Białozierski kl. II c, Filip Luberecki  kl. II c 
III miejsce – Gabriela Kiersztyn kl. II c,  
Wyróżnienie – Wiktoria Siwek kl. I d 
W kategorii klas IV - VI: 
I miejsce – Natalia Polakowska kl. IV b 
II miejsce – Olga Bujnowska kl. IV d 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody książkowe. 
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów  - nie tylko w konkursach recytatorskich. 
<i>Beata Dzierżanowska</i> 
 
PODRÓŻ NA KSIĄŻKOLANDIĘ. Oficjalne przyjęcie do grona czytelników najmłodszych uczniów naszej 
szkoły nastąpiło w czasie  podróży z piratami, Neptunem oraz panną Wodną.  Podczas uroczystości 
dzieci obejrzały przedstawienie w wykonaniu członków Koła Przyjaciół Biblioteki. Spotkały się z 
baśniowymi postaciami:  Babcią, Czerwonym Kapturkiem, Kotem w butach, Babą Jagą i 
krasnoludkami. Uczniowie dowiedzieli się, że książka jest prawdziwym skarbem każdego człowieka. 
Poznali  zasady poszanowania książek i regulamin biblioteki.   Uczniowie skupieni i poważni w 
obecności Pani Dyrektor obiecali po książki sięgać z radością i gościć często  w bibliotece. Aktu 
pasowani na czytelników dokonała Pani Dyrektor poprzez dotknięcie „Złotą księgą bajek” ramienia 
ucznia  i  wypowiedzeniu formułki „Pasuję cię na czytelnika biblioteki szkolnej”. Na pamiątkę 
spotkania dzieci otrzymały zakładki do książek oraz życzenia wspaniałych podróży czytelniczych w 
krainie książek.  <i>Alicja Wojsław</i> 
 



VII  POTYCZKI  ORTOGRAFICZNE 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku o tytuł dziecięcego mistrza ortografii  
ubiegało się 40 uczniów klas 4 – 6 naszej szkoły  wśród 97 uczestników ełckich szkół. Tekst dyktanda 
opowiadał o włóczęgostwie obieżyświata, który wszedł mimochodem do leśniczówki na obrzeżach 
Puszczy Kampinowskiej.  Dużo kłopotu piszącym sprawiły wyrazy: mosiężny, lichtarz, brzask, 
lodówkozamrażarkę, łubu-du, niemalże, kruczoczarnym itp. Siódma edycja potyczek okazała się 
szczęśliwa naszym uczniom. W kategorii klas czwartych Błażej Marciniak kl.IV c zajął II miejsce, Aniela 
Darmofał kl. IV d – III miejsce. Wśród uczniów klas V-VI Przemysław Sadowski  kl.VIa– II miejsce, 
Michał Kozaczek VI a – III miejsce, Lena Gryżewska VI b i Aleksandra Wiśniewska VI c otrzymały 
wyróżnienia.  Dyktando wpisuje  się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Potyczki 
ortograficzne rozbudzają motywację do rozwijania umiejętności ortograficznych. Uczestnikom 
życzymy  dalszych sukcesów podczas podejmowania wyzwań związanych ze zgłębianiem tajników 
ortografii. Gratulujemy zwycięzcom oraz ich nauczycielom. Być mistrzem ortografii to wielka sztuka.  
<i>Alicja Wojsław</i> 
 

KWIECIEŃ 

 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
Podsumowano konkursy przedmiotowe organizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty. Nasi uczniowie zdobyli 6 tytułów laureata i 7 tytułów finalisty. Dwukrotnym laureatem jest 
Michał Kozaczek, który zdobył te tytuły przystępując do konkursu historycznego i przyrodniczego. 
Tytuł finalisty stał się udziałem Kai Kraszewskiej i Błażeja Marciniaka. Uczniów przygotowywała p. 
Grazyna Wiśniewska. Laureatami konkursu przyrodniczego zostali także: Kaja Kraszewska i 
Przemysław Sadowski przygotowani przez p. Małgorzatę Russek. Uczennica p. Russek – Oliwia 
Gienieczko, została finalistką konkursu przyrodniczego  podobnie jak Barbara Milewska 
przygotowana przez p. Małgorzatę Żurawną. Dwa tytuły laureatów konkursu matematycznego 
uzyskali: Oliwia Gienieczko – uczennica p. Elizy Grądeckiej i Rafał Merchelski – uczeń p.Małgorzaty 
Michoń. Pani Michoń jest także nauczycielką matematyki Julii Sienkiewicz, która zdobyła tytuł 
finalisty konkursu. Zofia Steer i Rafał Merchelski to finaliści konkursu języka angielskiego 
przygotowywani przez p. Ewę Paszkowską i Dianę Bloduch.  
Uczniowie, którzy zdobyli tytuły laureatów zwolnieni zostali z obowiązku pisania sprawdzianu na 
zakończenie szkoły zdobywając jednocześnie maksymalną ilość punktów. 
Gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom. 
 
ODYSEUSZE Z CZWÓRKI 
„Odyseja umysłu”, to Międzynarodowy Konkurs Twórczego Rozwiązywania Problemów. W projekcie 
tym dzieci nie tylko rozwijają swoją kreatywność, ale uczą się też współpracy grupowej, 
odpowiedzialności, przygotowują do publicznych wystąpień, rozwijają osobowość, odkrywają talenty. 
Z roku na rok w konkursie tym startuje coraz więcej drużyn z całego świata. W tym roku wśród 
Odyseuszy znalazły się także dwie drużyny z naszej szkoły. Obie wybrały program „Strachy na lachy”, 
ale nie konkurowały ze sobą, gdyż wystąpiły w różnych kategoriach wiekowych. Obie, przez wiele 
tygodni, przygotowywały rozwiązanie swego zadania, by ostatecznie zaprezentować je 9 marca na 
Eliminacjach Regionalnych w Warszawie. W konkursie tym  drużyna młodsza( IV i V klasa) zajęła 9 m-
ce na 22 startujące w tej kategorii drużyny, a także wygrała maksymalną ilością punktów kategorię 
„styl”. Drużyna starsza (VI klasa) zajęła 7 m-ce na 21 drużyn. Drużyna młodsza: Asia Merska, Zuzia 
Matys, Michasia Boguszewska, Ola Niedźwiecka, Bartek Bagiński, Maciek Drażba, Bartek Prawdzik. 
Drużyna starsza: Zuzia Wróbel, Ania Zamojska, Martyna Olender, Ola Filipowicz, Wojtek Sokołowski, 
Rafał Merchelski. Trenerką drużyn jest Pani Joanna Pabich. 



Jesteśmy dumni z sukcesu obu drużyn, które zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce. Gratulujemy 
uczniom i trenerce! 
 
V TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA SP4 
9 kwietnia nasza szkoła była gospodarzem turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. 
Tegoroczna impreza sportowa była  już V edycją tego turnieju. Do rywalizacji przystąpili chłopcy z klas 
czwartych i młodsi. W turnieju brały udział 3 ełckie podstawówki: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła 
Podstawowa nr 7 i gospodarz  turnieju Szkoła Podstawowa nr 4.  
Tegoroczne rozgrywki miały inny niż zazwyczaj przebieg. Każda szkoła wystawiła do rywalizacji po 2 
zespoły. Grano systemem "każdy z każdym", a każda z drużyn zdobywała punkty na konto swojej 
szkoły. Rywalizacja była bardzo zacięta, a każde spotkanie dostarczało wiele emocji. Każda z drużyn 
dążyła do zwycięstwa, jednak nikt nie zapominał o zasadzie "fair play" oraz o tym,  że liczy się przede 
wszystkim dobra zabawa. 
Warto dodać, że tegoroczny turniej miał niecodzienny przebieg. Początkowe spotkania rozegrane 
zostały na orliku przy naszej szkole, a następnie rozgrywki przeniesiono do sali gimnastycznej. 
Powodem takiej decyzji były bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 
1. Szkoła Podstawowa nr 4 
2. Szkoła Podstawowa nr 7 
3. Szkoła Podstawowa nr 3 
Ełcką  "czwórkę" reprezentowali: Rakus Mateusz, Redlin Rafał, Antonowicz Wiktor, Przyborowski 
Michał, Krajewski Jacek, Mościcki Michał, Luberecki Filip, Skoczek Braian, Iwaszko Mateusz, 
Jakubowski Filip, Dec Dominik, Prawdzik Kacper, Brdys Maciej, Szymański Piotr, Hurcewicz Wojciech, 
Kamuda Patryk, Wiecheć Tomasz. 
Opiekunem chłopców jest p.Paweł Konopka. Gratulujemy! 
 
<i>"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.  
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."- Jan Paweł II</i> 
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy podczas pikniku z okazji Dni Patrona wsparli naszą zbiórkę na rzecz  
Pauliny i Szymona - poważnie chorych uczniów naszej. Dziękujemy! 
 
SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W ANGLOJĘZYCZNYM KONKURSIE NA ESEJ 
W lutym bieżącego roku nasi uczniowie brali udział w międzynarodowym konkursie na szkolne 
wypracowanie na temat zrównoważonego rozwoju. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych (wiek 7-11) i ponadpodstawowych (wiek  11-17).  Zadaniem uczestników było 
napisanie  wypracowania  (max. 400 słów) na temat: „Co zrównoważony rozwój znaczy dla ciebie?” 
(What does ‘sustainable living’ mean to you?).  Praca musiała być napisana w języku angielskim.   
2 kwietnia otrzymaliśmy wyniki tegoż konkursu. Z 73 krajów, z 1094 prac nagrodzono trzech naszych 
uczniów. Mamy dwóch finalistów: Błażej Marciniak z klasy 4c oraz Katarzyna Pilecka z klasy Va . 
Wyróżnienie otrzymała Zofia Steer z klasy 5d.  
Główne nagrody i trzy pierwsze miejsca, wybrane z pośród wszystkich finalistów, zostaną ogłoszone 
na Międzynarodowej Szkolnej Debacie 2014 w lipcu w Wielkiej Brytanii. 
Serdecznie gratulujemy uczestnikom i jesteśmy bardzo dumni z ich osiągnięć. <i>Magdalena 
Górska</i> 
  
BLASK ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II 
Zbliżająca się kanonizacja naszego Jana Pawła II  zainspirowała wiele działań i natchnęła do pójścia 
drogą jaką nam wskazywał. Z inicjatywy s. Ernesty ogłoszono konkursy w kategoriach: literackiej, 
recytatorskiej i plastycznej, aby uczniowie naszej szkoły także mogli na swój sposób uczestniczyć w 
tym doniosłym wydarzeniu.  A że radość dzielona jest podwójną radością -zaprosiliśmy do wspólnej 
drogi także inne szkoły. I tak zrodziły się nasze konkursowe działania, do których przystąpiło 342 



uczniów z 27 szkół. Głębię poezji Karola Wojtyły w konkursie recytatorskim zaprezentowało 37 
uczestników.  Blask świętości Jana Pawła II w konkursie plastycznym ukazało nam 239 młodych 
artystów. A swój osobisty list- modlitwę do świętego Jana Pawła II ( w ramach konkursu 
literackiego)napisało 66 uczniów. Przy tak dużej liczbie uczestników duży wsparciem okazał się 
patronat, jaki nad konkursem przyjęli:  bp. Romuald Kamiński, p. Tomasz Andrukiewicz Prezydent 
Ełku oraz ks. Andrzej Oleksy z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. Zwieńczeniem 
powyższych działań stała się uroczysta gala jaka odbyła się w naszej szkole 10 kwietnia 2014r.  Na 
widowni wśród 50 laureatów ich opiekunów, rodziców i dyrektorów szkół, obecni byli  zaproszeni 
goście, patroni konkursów.  Uroczystość uświetniła inscenizacja z udziałem Aniołów: Wadowic, 
Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Rzymu. Nie zabrakło też naszego ełckiego Anioła, który 
wspominał wizytę Jana Pawła II na mazurskiej ziemi.  
 
WIELKANOCNE BARWY WIOSNY.  
Kwiecień to miesiąc wyjątkowo bogaty w wydarzenia lubiane przez dzieci. Dynamicznie budzący się 
do życia świat roślin i zwierząt, działania na rzecz ekologii i zdrowego trybu życia oraz zbliżające się 
Święta Wielkanocne są doskonałym punktem wyjścia do różnorodnych aktywności wychowawczych i 
dydaktycznych. 
W ramach realizacji programu ,,Zielona Flaga” uczniowie klasy Ia SP4 w Ełku z wychowawcą i 
rodzicami pojęli się hodowli nowalijek, zaproponowali przykładowy wystrój wielkanocnego stołu oraz 
przygotowali w szkolnej stołówce sok z warzyw i owoców.  
Jak się okazało ,,rzeżucha ogrodowa” nie musi być wysiana w ogrodzie, a szczypiorek i pietruszka 
mogą również wzrastać na klasowym parapecie. Do najciekawszych doświadczeń należał wysiew 
mieszanek nasion na kiełki i późniejsze obserwacje ich wzrostu. Lucerna, len zwyczajny, sezam 
indyjski, rokietta siewna, koper włoski, kozieradka pospolita, gorczyca biała, koniczyna łąkowa, 
rzodkiew zwyczajna oraz rzepa mają wyjątkowo wysoką wartość odżywczą. Jednak główne 
zainteresowanie uczniów wzbudzał ich smak. Jak się potem okazało klasowa hodowla kiełków 
doskonale sprawdziła się w zestawie kanapek z sosem czosnkowym oraz jako dodatek do surówki. 
Samo zdrowie! 
Podejmowana na zajęciach tematyka Świąt Wielkiej Nocy była inspiracją do przygotowania klasowo – 
rodzinnej propozycji nakrycia stołu. Wielkanocne symbole znalazły swe miejsce na indywidualnie 
ozdobionych papierowych talerzykach, podstawkach do jajek wykonanych na bazie rolek od papieru 
toaletowego, pisankach, naklejankach, kraszankach oraz stroiku. Jajko w roli bohatera świąt 
przewijało się wielokrotnie w różnych postaciach. W najsmaczniejszej jednak wystąpiło w 
wielkanocnych babkach wypieczonych przez mamy uczniów. 
Każdy dzień przyniósł wiele emocji, doświadczeń, pracy indywidualnej i zespołowej. Podjęte przez 
klasę działania dały wszystkim wiele radości i satysfakcji. <i>Bożena Merchelska </i> 
 
BEZPIECZNI NA DRODZE 
Kolejne zwycięstwo uczniów naszej szkoły. W dniu 14.04.2014r. w murach Gimnazjum nr 3 w Ełku 
odbyła się edycja Warmińsko-Mazurskiego  Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2014. 
Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku im. Prof. Wł. Szafera w składzie: Aleksandra Jonik klasa 5a, 
Barbara Milewska klasa 5a, Łukasz Walisiewicz klasa 5a, Kacper Wszeborowski klasa 5a pod opieką p. 
Sławomira Krakowiaka zajęła I miejsce w eliminacjach miasto/gmina Ełk, oraz V miejsce w 
eliminacjach powiatowych. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z dziedziny przepisów ruchu 
drogowego dobrze wykonali zadanie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentowali 
się również na torze podczas pokonywania sprawnościowego toru przeszkód. Uczniowie z naszej 
drużyny otrzymali również nagrody indywidualne od przedstawicielki Kuratorium Oświaty są to Basia 
Milewska i Kacper Wszeborowski za najlepsze wyniki w teście                        z przepisów ruchu 
drogowego. Jako ciekawostkę należy dodać że uczniowie naszej szkoły od 2006r. rokrocznie 
zdobywają pierwsze miejsce w eliminacjach miasto/gmina Ełk, a w eliminacjach powiatowych 
zdobywają miejsca punktowane lub miejsca na podium. Gratulujemy sukcesu.        
  



EDUKACYJNE ŚWIĘTOWANIE 
Ledwo zakończyliśmy święta a już wkroczyliśmy w szkolne obchody Dni Patrona. Najmłodsi mają 
okazję dowiedzieć się, jaka postać kryje się w nazwie naszej szkoły i zrozumieć, dlaczego troska o 
środowisko wyróżnia nas z grona wszystkich szkół. Będą też zdobywać pierwsze ogrodnicze 
sprawności prowadząc własne hodowle i podczas zajęć w ogrodzie. Uczniowie klas II i V skupią się na 
zagadnieniu zdrowego stylu życia doszukując się go w odżywianiu, aktywności sportowej i rekreacji 
oraz higienie. Na różnych poziomach ustalać będą wpływ pozytywnego myślenia na nasze zdrowie.  
Uczniowie klas III i IV zbadają temat gospodarki odpadami. Hasło „Chroń środowisko, działaj 
energetycznie” przyświecać będzie aktywnością trzecioklasistów, którzy realizują program „Moje 
miasto bez elektrośmieci”. Ekspertami staną się na ten tydzień nasi najstarsi uczniowie, którzy pod 
lupę wezmą swoje miejsce zamieszkania, a zwłaszcza wszystkie zagadnienia związane z egzystencją w 
pobliżu zbiorników wodnych, bo „Mieszkamy nad Jeziorem Ełckim i rzeką Ełk”. Nie zabraknie działań 
o charakterze zabawowym i rekreacyjnym. W najbliższą sobotę spotkamy się z rodzicami na szkolno-
rodzinnym pikniku, który rozpoczynamy meczami piłki nożnej i piłki siatkowej na Orliku. Na 
podsumowanie przeprowadzimy debatę o przyszłości Ełku z udziałem uczniów klas I-VI.  
 
 
NASI OPTYMISTYCZNI 
Już po raz trzeci odbył się Międzyszkolny Konkurs Optymistycznej Piosenki Angielskiej "DON'T 
WORRY, SING HAPPY". Jak co roku miał on miejsce w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku i 
skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W tym roku w 
eliminacjach szkolnych do konkursu przeszli: Kacper Wocial z klasy 4b, Aleksandra Rejniak i Demetrio 
Di Stefano z klasy 6c. Zaprezentowali oni następujące utwory: Daft Punk "Get Lucky", "Lucky" Britney 
Spears oraz "Where Everybody Knows Your Name" Garego Portnoy. Poziom uczestników był całkiem 
wyrównany. Nasi reprezentanci poradzili sobie bardzo dobrze. Jednak Jury w składzie Marta 
Augustynowicz, Marek Jezierski i Marcin Pyciak postanowiło nagrodzić Kacpra i przyznać mu 3 
miejsce w kategorii szkół podstawowych. Kacper został przygotowany do konkursu przez Panią Sylwię 
Błyszczek. Jak widać wielogodzinne próby i praca nad piosenką zaowocowały sukcesem. Gratulujemy!   
<i>Sylwia Błyszczek</i> 
 
RODZICE W SZKOLE 
Zgodnie z tradycją naszej szkoły podczas szkolno-rodzinnego pikniku okazji Dni Patrona 
podsumowaliśmy cykl rozgrywek sportowych, w jakich uczestniczyli rodzice naszych uczniów.  
W tenisie stołowym najwyższe wyniki w kategorii kobiet uzyskały: Tarantowicz Renata, Chwiedor 
Iwona, Siemion Justyna a wśród mężczyzn: Sasiński Zbigniew, Klemarewski Grzegorz, Karczewski 
Jacek. W wyniku rozegranych na pływalni miejskiej zawodów wyłoniono najlepsze pływaczki: 
Frączkowska Paulina, Święcicka Małgorzata i  Zimnoch  
Małgorzata. W kategorii mężczyzn najlepszy wynik uzyskali: Redlin Robert,  Szczepanik Wojciech i Słyż 
Marek. Coraz większym gronem zwolenników wśród rodziców cieszy się piłka nożna. Tu zwycięstwo 
przypadło drużynie klasy VIa przed klasami: IIc, Vd i IIa. W rozegranym w trakcie pikniku meczu 
finałowym piłki siatkowej spotkały się drużyny z klas: IIc i IIIa. Ostatecznie zwycięzcą została drużyna 
klasy IIc, która też w podsumowaniu rozgrywek zdobyła puchar i tytuł „Najbardziej usportowionej 
drużyny rodziców”. Wyróżnienia wręczyli zwycięzcom Prezydent Ełku – Tomasz Andrukiewicz i 
Dyrektor Szkoły – Wanda Wojnowska.  
 

MAJ 

 



UCZNIOWIE DEBATUJĄ… . Ełk 2030- pod takim hasłem zorganizowano  debatę uczniów naszej szkoły. 
Już od kilkunastu lat społeczność „Czwórki” porusza tematy ważne dla placówki, w której uczy się, ale 
także tematy istotne dla środowiska lokalnego.  
Tym razem wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli klas I-VI. W sali gimnastycznej, która tego dnia 
pełniła rolę sali sejmowej, zebrało się około 200 posłanek  i posłów. Zgodnie z tradycją zaproszono 
również gości: zastępcę prezydenta miasta Ełku pana Artura Urbańskiego, naczelnika Wydziału 
Strategii i Rozwoju panią Renatę Annę Samełko. Swoje głosy wygłosili również zaproszeni rodzice. 
Wszyscy zebrali się po to, by przedyskutować kwestię rozwoju naszego miasta, co ściśle związane jest 
z realizacją międzynarodowego projektu Comenius Regio. Przedsięwzięcie ma na celu 
upowszechnienie polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez władze Ełku. Zajmuje się tym 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” i nasza 
szkoła.  
Uczniowie i nauczyciele podejmowali w ramach tego projektu szereg interesujących działań. 
Przeprowadzali ankiety, sondy dotyczące rozwoju miasta wśród mieszkańców Ełku, uczniów i 
nauczycieli. Dzieci zaangażowane były także w konkursy plastyczne, literackie i fotograficzne. Efekty 
ich prac mogliśmy podziwiać także podczas debaty. W ramach projektu uczniowie klas młodszych i 
starszych podjęli kolejne wyzwanie – przystąpili do tworzenia wizji Ełku w 2030 roku. Dokument, 
który powstał, zawierał najważniejsze propozycje rozwoju miasta.  
Głoszący postulaty zwracali uwagę na problem psich nieczystości zostawianych po pupilach, 
zaniedbanych plaż, blokowisk, w których brakuje terenów zielonych. Ich życzeniem byłaby także 
pełna sieć ścieżek rowerowych, by odpoczynek na świeżym powietrzu był przyjemniejszy. Uczniowie 
byli zgodni w swoich wypowiedziach - każde działanie ma sens. Codziennie chcemy odwadniać, że  
nie jesteśmy obojętni na problemy otaczającego nas środowiska. Postulaty skłoniły nas do wielu 
przemyśleń. Wierzymy w to, że wiele z nich zostanie spełnionych. Ważne jest, co podkreślił jeden z 
rodziców, abyśmy na co dzień nie zapominali o ludzkiej życzliwości, uśmiechu na twarzy.  
 Zaproszeni goście podkreślili fakt, iż większość postulatów głoszonych przez uczniów zgadza się z 
postulatami ełckich radnych. Park linowy, galeria handlowa, tereny zielone– wkrótce ełczanie będą 
świadkami efektów nowych przedsięwzięć władz naszego miasta. Ważne jest, co podkreśliła jedna z 
posłanek, abyśmy zmiany na lepsze zaczęli od siebie.   
Podczas debaty uczniowie określili najważniejsze zadanie, które doprowadzi do realizacji wizji Ełku. 
Społeczność szkolna zdecydowała przeważającą liczba głosów, że priorytetem są piękne plaże, które 
znajdują się nad czystym jeziorem. Mamy nadzieję, że głosy dzieci z naszej szkoły przyczynia się do 
realizacji wizji naszego miasta. <i>Paulina Stankiewicz</i> 
 
EKOLADA  2014 .Już po raz siódmy uczniowie klas szóstych wzięli udział w turnieju „ Ekolada”,   w tym 
roku pod hasłem „Woda to skarb”. Konkurs przeprowadzony  w formie telewizyjnej „Familiady” 
został podzielony na dwie rundy – w każdej po pięć pytań. Klasa VI a konkurowała z VI d, natomiast VI 
b z VI c. Pięcioosobowe zespoły, rywalizując  o tytuł mistrza wiedzy o wodzie, musiały trafić w 
odpowiedzi udzielone przez ankietowanych uczniów klas piątych. Największą liczbę punktów i tytuł 
mistrza zdobył zespół z klasy VI a w składzie: Kaja Kraszewska, Michał Kozaczek, Przemysław 
Sadowski, Julia Staszek i Dominika Zastocka. Miejsce pierwsze wywalczył zespół z klasy VI b, drugie –z 
klasy  VI c i trzecie – z klasy VI d.  Konkurs przeprowadzony w zabawowej formie miał na celu 
propagowanie wiedzy ekologicznej i kształtowanie wśród uczniów proekologicznych postaw. Troska o 
stan środowiska , a szczególnie o wodę jako źródło życia winna być przedmiotem troski nas 
wszystkich. Ważne jest, aby uczniowie pozyskując wiedzę na ten temat, wyrobili w sobie nawyki 
oszczędzania i szanowania wody. <i> Alicja Wojsław </i> 
 
ARTYSTYCZNA WIOSNA. Wiosna dla naszych chórzystów to czas, w którym młodzi wykonawcy uczą 
się nowych pieśni, doskonalą technikę śpiewu zbiorowego a przede wszystkim obcują ze sceną. W 
kwietniu mieliśmy okazję śpiewać na apelu z okazji kanonizacji naszego Papieża Polaka - Jana Pawła 
II. Wystąpiliśmy z utworami religijnymi, m.in. z Barką - ukochaną pieśnią Karola Wojtyły.  



W czwartek 8 maja 2014 nasz chór miał zaszczyt wystąpić na deskach Ełckiego Centrum Kultury w 
czasie obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej. Zaprezentowaliśmy następujące utwory: 
„Warczą karabiny”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Jak długo w sercach naszych”, „Płynie Wisła płynie” i 
„Polskie kwiaty”. Dwie ostatnie pieśni zaśpiewaliśmy z podziałem na solistów i chór.     
Podziękowaniom nie było końca. Pani Teresa Ostrowska -przewodnicząca Kombatanckiego Związku 
Dzieci Wojny Rzeczypospolitej,  zaprosiła nas za rok. Po występie nasi chórzyści otrzymali słodycze. 
Gratulujemy dzieciom i dyrygentom udanego koncertu. <i>Anna Miszkiel</i> 
 
DOBRE RADY NA ODPADY. Co roku obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest 
popularyzacja ekologii oraz uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i 
postępującą urbanizacją. W naszej szkole w trakcie Zielonego Tygodnia organizowane są różne 
przedsięwzięcia, zachęcające dzieci do pochylenia się nad tym tematem. W tym roku już po raz 
dziesiąty ogłoszony został Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Dobre rady na odpady”, którego 
celem jest wyrabianie nawyku segregowania odpadów oraz zmniejszanie ich ilości poprzez 
wykorzystanie w twórczy sposób. Z racji jubileuszu uczniowie klas 0-3 ełckich szkół i dzieci 
sześcioletnie z przedszkoli mogły puścić wodze fantazji i bez żadnych ograniczeń stworzyć ze śmieci 
coś ładnego. Jak w latach ubiegłych, uczestnicy konkursu wykazali się ogromną pomysłowością i 
stworzyli przeróżne cudeńka: zabawki, pojazdy, zwierzęta, kwiaty, obrazy…  
Tegoroczna edycja konkursu zbiegła się z obchodami 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, dlatego też 
podjęliśmy współpracę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”, a także 
zaprosiliśmy do udziału uczniów klas starszych naszej szkoły. Tematem ich prac były „Znane miejsca 
wybranego państwa Unii Europejskiej” wykonane z różnego rodzaju trwałych materiałów 
odpadowych w technice kolażu. Największą popularnością cieszyła się Wieża Eiffla w Paryżu, ale 
pojawiły się też Koloseum w Rzymie, Krzywa Wieża w Pizie, Tower Bridge w Londynie, kanały 
weneckie, czy tez polskie Tatry i ełcka Wieża Ciśnień. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 9 maja 2014r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 
komunalnych w Siedliskach k/Ełku w ramach Dni Otwartych ZUO, gdzie przez cały tydzień można było 
podziwiać nagrodzone prace. Uczestnicy uroczystości - dzieci, ich rodzice i nauczyciele zostali 
powitani przez Gospodarza Zakładu Pana Krzysztofa Wilocha i Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
4 w Ełku Wandę Wojnowską. Wszyscy mieli okazję poznać to miejsce podczas projekcji filmu oraz 
objazdowej wycieczki po nowoczesnym zakładzie -  Pan Krzysztof Wiloch okazał się wspaniałym 
przewodnikiem. Podczas Koła Natury prowadzonego przez Panią Małgorzatę Russek, dzieci mogły 
sprawdzić swoją wiedzę na temat ekologii. Niezwykle emocjonującym był moment nagradzania, 
nagrody zakupiono dzięki dofinansowaniu z Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego oraz PGO „Eko- 
MAZURY”. Niespodzianką od ZUO były torby pełne prezentów dla każdego uczestnika imprezy. 
<i>Katarzyna Matys, Eleonora Sadowska</i> 
 
LITERACKIE POTYCZKI ZIELONEGO TYGODNIA. W ramach Zielonego Tygodnia, jak co roku w naszej 
szkole, zorganizowano literacki konkurs ekologiczny. Tym razem uczniowie podjęli się pisania 
„Zielonych fraszek”, czyli krótkich wierszyków dotykających tematów zdrowego żywienia, aktywnego 
stylu życia, segregacji i wykorzystania odpadów. Twórczość konkursowiczów dowiodła, że uczniowie 
zielonej czwóreczki posiadają nie tylko talent literacki, ale także głęboką świadomość ekologiczną. 
Komisja oceniająca, w skład której weszli uczniowie, pedagodzy i Pani Dyrektor Barbara Dziuba, była 
pod wrażeniem. Przyznała cztery miejsca i nagrody za zdecydowanie najbardziej wartościowe teksty. 
Ujęła nas w nich staranność w doborze słów, rymów, rytmu, kreatywność w podejściu do tematyki 
konkursu, a wreszcie urocza prostota, jaką wykazali się młodzi poeci. Sukces literacki wychowanków 
cieszy nas tym bardziej, że ich poezja odzwierciedliła także pracę rodziców, wychowawców, 
nauczycieli nad realizacją ekologicznej misji naszej szkoły, w tym zadań Zielonej Flagi. Wszystkim 
uczniom, którzy zgłosili swoje prace do konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Zwycięzcom 
życzymy natchnienia i wytrwałości w rozwijaniu talentu, a także dalszych sukcesów literackich. 
<i>Grażyna Truszkowska</i> 
 



 
Od stycznia do maja trwała  Szkolna Liga Ortograficzna „Czwóreczkowa ortografiada”. Reprezentanci 
kl. IV – VI spotykali się i brali udział w potyczkach ortograficznych. Podczas pisania dyktand mogli 
wykazać się wiedzą z zakresu ortografii i umiejętnością stosowania jej w praktyce, a jednocześnie 
przekonać się, kto potrafi zachować największą czujność ortograficzną. Bohaterką wszystkich  
dyktand była wróżka Hiacynta, która przyjaźniła się ze skrzatami Wilhelmikiem i Grzmotkiem. Konkurs 
zorganizowała i teksty dyktand układała pani Beata Dzierżanowska.  
 Na starcie każdemu uczestnikowi przyznawało się 200 punktów. Za każdy błąd (ortograficzny, 
literowy i interpunkcyjny) od tej liczby odejmowało się uczniowi od 1 do 3 punktów. Punkty zdobyte 
przez uczniów po każdym spotkaniu ligowym były łączone. O zwycięstwie w konkursie zadecydowała 
punktacja łączna zdobyta za poszczególne dyktanda.  W każdym miesiącu uczniom, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów na danym poziomie edukacyjnym, przyznawany był tytuł : „Lider 
miesiąca”. Oto liderzy poszczególnych miesięcy: 
styczeń: Błażej Marciniak 4c, Karolina Wojsław 5c, Michał Kozaczek 6a 
luty: Błażej Marciniak 4c, Julia Moroz 5a, Julia Sienkiewicz 6c 
marzec: Błażej Marciniak 4c, Nikola Białogłowa 5d, Lena Gryżewska 6b 
kwiecień: Błażej Marciniak 4c, Julia Moroz 5a, Julia Sienkiewicz 6c 
maj: Błażej Marciniak 4c, Julia Moroz 5a, Julia Sienkiewicz 6c 
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: 
I miejsce – <b>Julia Sienkiewicz </b>kl. 6 c, II miejsce – <b>Rafał Merchelsk</b>i kl. 6 c, III miejsce – 
<b>Oliwia Gienieczko</b> kl. 6 a  
Osoby, które zajęły pierwsze dwa miejsca, reprezentowały naszą szkołę w miejskim konkursie „Mistrz 
Ortografii 2014”, który odbył się 16 maja w SP 7 w Ełku. Julia zajęła trzecie miejsce w tymże 
konkursie. Wszystkim naszym mistrzom ortografii oraz pomysłodawczyni i organizatorce- p.<b> 
Beacie Dzierżanowskiej-</b> serdecznie gratulujemy! 
 
PODRÓŻE Z TRADYCJĄ, CZYLI COMENIUSOWE SPOTKANIE W BUŁGARII  
Cztery majowe  dni w Bułgarskim Dobrich spędzili przedstawiciele pięciu państw na ostatnim 
spotkaniu w ramach realizowanego przez naszą szkołę Comeniusa - Partnerskie Projekty Szkół  
(finansowanego ze środków Unii Europejskie) pt.  „Bajki, bajeczki z babcinej książeczki”. 
Dobrich to miasto liczące około 100 tys. mieszkańców, położone w północno-wschodniej części 
Bułgarii  (około 30 km. od Morza Czarnego). Zaplanowany przez gospodarzy program umożliwił 
poznanie funkcjonowania placówek oświatowych.  Prawie wszyscy uczniowie uczęszczają do 
publicznych przedszkoli i szkół, które są prowadzone, finansowane oraz nadzorowane przez państwo. 
Ministerstwo Edukacji i Nauki określa politykę edukacyjną, planuje, organizuje  i wdraża  długofalowe 
projekty i programy związane z oświatą. Nauczyciele uczący w przedszkolach i szkołach posiadają 
tytuł zawodowy po ukończeniu 4- lub 5-letnich studiów i zatrudniani są przez dyrektorów placówek. 
Organy gminne odpowiedzialne są za edukację dzieci do 16 roku życia. Przedszkole (nieobowiązkowe)  
jest pierwszym szczeblem edukacji i obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lub 7 lat. Większość 
przedszkoli prowadzą gminy. Edukacja podstawowa obejmuje szkołę podstawową: klasy I - IV i szkołę 
średnią klasy V-VIII. Zajęcia w przedszkolu trwają 35 minut, w szkole podstawowej od 40 do 45 minut. 
Klasy liczą od 22 do 25 uczniów. Rok szkolny w szkołach podstawowych  trwa 160 dni. Dzieci mające 
specjalne potrzeby edukacyjne uczęszczają do szkół specjalnych, jednakże w ostatnich latach 
podejmowane są działania zmierzające do integracji tych dzieci w szkolnictwie ogólnodostępnym.  
Podczas pobytu, gospodarze zaprezentowali  najpiękniejsze tańce ludowe, w tym narodowy taniec 
„Choro”. Uczestnicy Comeniusa  obejrzeli w wykonaniu dzieci najpiękniejsze „Bajki, bajeczki z 
babcinej książeczki”. Wszyscy  mogli popróbować tradycyjnej bułgarskiej kuchni, podziwiać piękne 
malownicze krajobrazy i doświadczyć  bałkańskiej gościnności. <i>Barbara Dziuba</i> 
 
Z KANKANEM NA SCENIE. Zespół taneczny „Roztańczona czwóreczka”, po szczęśliwym przejściu 
eliminacji, zakwalifikował się do finału konkursu „Odkrywamy Talenty, który odbył się 17 maja w 
Ełckim Centrum Kultury. Z 38 zespołów wyłoniono 17, w tym nasz zespół. Dziewczynki w pięknych 



czarno-czerwonych spódnicach, z przypiętymi kwiatami, żywiołowo wykonały „Kankana”. Zebrały 
wiele braw, otrzymały pamiątkową statuetkę, dyplom oraz prezenty dla każdego uczestnika z rąk 
Prezydenta Miasta Ełk – Tomasza Andrukiewicza. 
Była to wspaniała uczta artystyczna w wykonaniu najmłodszych z naszego miasta. 
Zespół w składzie: Oliwia Lewkowicz, Wiktoria Sakowicz, Gabrysia Jabłońska, Manon Bertrand, Maja 
Hutna, Kornelia Świeczko, Martyna Kopiczko, ciężko pracował na sukces. Dziewczynki mogą być 
przykładem na to, że ciężka, systematyczna praca daje satysfakcję i wyniki, chociaż mają tylko po 6 
lat. 
Życzę kolejnych udanych występów także prowadzącej zespół p. Izabeli Dąbrowskiej. 
 
SAVOIR- VIVRE DOBRE MANIERY. W Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Wiedzy Z  Zakresu Savoir - Vivre . Celem konkursu było propagowanie zasad dobrych  manier 
oraz reguł grzecznościowych. 
Tematyka konkursu była następująca: 
 - Formy towarzyskie np.: ( w szkole, w rodzinie, na przyjęciach), 
-Witanie i przedstawianie sobie różnych osób, 
-Zasady nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, 
-Zachowania w szczególnych sytuacjach (np.: teatr, restauracja , komunikacja 
 miejska , stadion , imprezy masowe). 
Naszą Szkołę reprezentowały dzieci uczęszczające do Świetlicy „Przyjaciele” w składzie : Karolina 
Kuczyńska kl. I, Amelia Kozikowska klasa II i  Karolina Kuczyńska klasa III.  Nasze uczennice zostały  
Wicemistrzyniami Dobrych Manier. Gratulujemy! 
 
SĄSIEDZKA WIZYTA  
W czwartek i piątek (22-23.05) gościliśmy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej 
szkoły Jono Pauliaus II gimnazja z Kowna, którzy są naszymi partnerami w projekcie Comenius. 
Wizyta rozpoczęła się od uroczystego powitania pieśnią szkoły w wykonaniu naszego szkolnego chóru 
pod kierunkiem p. Ani Miszkiel. Chór zaprezentował również kilka innych swoich pieśni. Po ciepłych 
słowach powitania przez p. Dyrektor Barbarę Dziubę uczniom z Litwy zostali przedstawieni uczniowie 
z rodzin goszczących. Wspólnie z gospodarzami  nasi goście zwiedzili szkołę. Przewodnikami po szkole 
byli nasi uczniowie, pokazali swoje klasy i ciekawe miejsca w szkole, posługiwali się przy tym językiem 
angielskim. Po wycieczce i krótkim oddechu p. Joanna Pabich zaprezentowała pląs na powitanie, 
nauczyła kroków tego tańca naszych gości – uczniów i nauczycieli. Próbowaliśmy też tańczyć inne  
tańce, elementy krakowiaka, a także taniec zaprezentowany przez nauczycielkę muzyki Wilmę 
Svabauskiene, który pochodził z czasów gdy Polska i Litwa były Unią. Podczas następnej lekcji p. Ania 
Miszkiel wraz z p. Wilmą uczyła gości i naszych uczniów piosenki „Panie Janie” w kilku wersjach 
językowych, także po litewsku. Podczas tego spotkania siostra Ernesta razem z p. Dyrektor wręczyły 
nagrody zdobyte podczas Konkursu „Jan Paweł II- droga ku świętości”, uhonorowały i wręczyły 
specjalne podziękowania za wkład włożony w udział w konkursie p. Dyrektor Vidzie Monginiene i 
nauczycielom z litewskiej szkoły. 
Nasi uczniowie zabrali swoich gości do siebie na lekcje, a nauczyciele też wybrali się na lekcje do 
wybranych nauczycieli. Długa przerwa została przygotowana przez uczennice z Koła Comenius. 
Przebrały się za postacie bajkowe i miały dla gości różne zagadki i własnoręcznie przez siebie zrobione 
nagrody, plecione bransoletki, małe flagi. Pani Ala Wojsław dostarczyła wrażeń naszym gościom przez  
warsztat robienia papieru czerpanego. Bardzo to ich zaciekawiło i chcieli wypróbować to u siebie. 
Po obiedzie w szkole udaliśmy się na spacer po mieście, znów nasi uczniowie zamienili się w 
przewodników. Udaliśmy się też z wizytą do ks. Proboszcza naszej parafii, gdzie spotkaliśmy się z 
bardzo miłą słodką niespodzianką.  Przed wizytą p. Tomek Sulima zagrał krótki koncert organowy. P. 
Wilma również zagrała pieśń o aniele, a dzieci litewskie ją zaśpiewały. Spacer po mieście zakończył się 
ogniskiem w Ełckim Centrum Ekologicznym. Stąd też  uczniowie z Litwy zostali zabrani przez rodziny 
goszczące na nocleg. 



Następnego dnia wspólnie pojechaliśmy do Mazurolandii – Mazurskiego Parku Miniatur w Gierłoży. 
W parku znajduje się wiele eksponatów związanych z historią naszych terenów, a przede wszystkim 
miniatury znanych budowli. Uczestnicy wycieczki mogli się poczuć jak prawdziwi mieszkańcy 
grodziska, przebierać się w dawne stroje, być zakutym w dyby za karę, czy strzelać z łuku. Po 
powrocie powstanie wspólna praca naszych i litewskich uczniów pod tytułem „Opowieści starego 
zamczyska” 
Nasi goście bardzo byli zadowoleni z wizyty, bardzo podobała im się szkoła, mówili, że po powrocie 
będą prosić dorosłych aby wiele w ich szkole zmienili, szczególnie podobały im się widne , szerokie 
korytarze i boisko. Dorośli też zachwycali się naszą szkołą i naszym miastem. Wielu z nich często 
wyjeżdża na wypoczynek do Druskiennik, powiedzieli, że tu czuli się jak w Druskiennikach. <i>Ewa 
Paszkowska</i> 
 
KOKTAJLE DLA OCHŁODY, ZDROWIA I URODY! 
  „Dzieciaki do rondla” to projekt kulinarny, który od września tego roku realizują uczniowie klasy II c 
pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Joanny Pabich i w ramach którego, raz w miesiącu, uczą się 
przyrządzać nowe danie. Zadaniem numer 9 były koktajle owocowe na bazie soków owocowych i 
mleka. Wypróbowaliśmy 5 receptur, ale wszystkim najbardziej smakowały te z dodatkiem truskawek. 
Koktajle ze świeżych owoców to świetny pomysł na lato dla całej rodziny – zdrowie i przyjemność w 
jednym! Przy okazji nauczyliśmy się obsługiwać blender i mikser, no i znowu fantastycznie się 
bawiliśmy! Niedawno zakończyliśmy też inny projekt  „Soki zamiast szczepionki”, który realizowaliśmy 
systematycznie od listopada do marca. W każdy poniedziałek inna nasza klasowa rodzina 
przygotowywała porcję marchwi i jabłek, z której klasowi dyżurni wyciskali świeży i pyszny  sok. 
Wszyscy go polubiliśmy! Projekt, chyba był dobrym pomysłem, ponieważ bardzo rzadko w tym roku 
chorowaliśmy, co cieszyło i naszą panią i nasze mamy.  <i>Joanna Pabich</i> 
 
JAK UGRYŹĆ LAS? 
„Jak ugryźć las?” to tytuł warsztatów edukacyjnych, w których uczestniczyli uczniowie SP4 w Ełku w 
dniach 16 – 17 maja 2014. Przeprowadziła je studentka Wydziału Leśnego Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i absolwentka szkoły- Hanna Michoń.  
Pierwszego dnia uczestnicy uczyli się rozpoznawać leśne rośliny jadalne. W tym celu podzielili się na 
grupy eksperckie, w których zdobyli wiedzę o określonym drzewie i roślinie zielnej bądź krzewince. 
Następnie eksperci dzielili się wiedzą z pozostałymi kolegami. Jak skuteczny był to sposób uczenia się, 
świadczą wyniki kwizu przeprowadzonego podczas zajęć. Uczniowie bez problemu rozpoznawali na 
zdjęciach omawiane rośliny, potrafili podać ich cechy charakterystyczne oraz zastosowania. W dalszej 
części zajęć uczestnicy poznali historię i tradycje zbioru i spożywania leśnych roślin jadalnych w 
Polsce, a następnie zastanawiali się nad ich zaletami. Okazało się, że większość omawianych roślin ma 
właściwości lecznicze, wiele jest stosowanych jako przyprawy albo składniki sałatek i zup. Pod koniec 
zajęć uczniowie przyznali, że są zaskoczeni, że tak wiele roślin leśnych nadaje się do spożycia. 
Następnego dnia odbyły się zajęcia terenowe w lesie. Był to następny sprawdzian przyswojenia nowej 
wiedzy, tym razem praktyczny. Uczniowie mieli olbrzymią satysfakcję, kiedy trafnie rozpoznawali 
wcześniej omawiane drzewa i rośliny zielne. Brzoza, klon, leszczyna, poziomka były rozpoznawalne 
natychmiast. Natomiast takie rośliny, jak: bluszczyk kurdybanek, bobrek trójlistny czy szczawik 
zajęczy sprawiły za pierwszym razem trochę trudności. A czym się różni borówka czernica od borówki 
brusznicy? Każdy z uczestników warsztatów już to wie i bezbłędnie potrafi wskazać, która z nich to 
popularna czarna jagoda. Wędrując po lesie uczniowie napotkali także rośliny, wobec których trzeba 
zachować szczególną ostrożność: było to bagno zwyczajne, wydzielające olejki eteryczne  czy będąca 
pod ochroną konwalia, która w całości jest trująca. Zajęcia terenowe stanowiły bardzo dobre 
uzupełnienie zajęć warsztatowych przeprowadzonych poprzedniego dnia. Uczestnicy przekonali się, 
że dzięki nowo nabytej wiedzy potrafią w gęstwinie leśnej odnaleźć rośliny jadalne. <i>M.Michoń</i> 
 
 
 



CZERWIEC 

 
POBAW SIĘ W SAMOSIĘ I ZRÓB LALKĘ ZOSIĘ 
Nasi uczniowie odnieśli kolejny sukces. Tym razem w konkursie plastycznym organizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nasierowskiej w Ełku. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać lalkę 
Zosię – imienniczkę patronki biblioteki. Lalki zostały wykonane z różnych materiałów, ciekawie i 
pomysłowo, zaskakiwały starannością wykonania. Dużą inwencją twórczą wykazali się uczniowie 
naszej szkoły. Wśród laureatek konkursu znalazły się Gabrysia Kiersztyn z klasy IIc, która zajęła I 
miejsce , Ania Mastaj z klasy VI c – II miejsce. Nagrodzono również Olę Chojętę z VI c, Anię 
Mielechowicz Ia, Cypriana Poniatowskiego II c, Aleksandrę Wińską II b  Wszyscy uczestnicy konkursu 
uhonorowani zostali dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu 
odbyło się podczas otwarcia wystawy fotograficznej „Dzieci w obiektywie” Anety Lewoń. Wykonane 
lalki zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece. Gratulujemy!  <i>Alicja 
Wojslaw</i> 
 
W SZKOLNYM SZTABIE WYBORCZYM 
9 czerwca 2014 roku w naszej szkole odbyły się wybory w ramach działań Samorządu Uczniowskiego. 
Szkolna czytelnia na ten czas przekształciła się w mały sztab wyborczy. W głosowaniu wzięło udział 
185 uczniów i uczennic z klas 4 i 5. Natomiast delegaci z klas 6 stanowili komisję wyborczą. 
Czwartoklasiści byli bardzo przejęci udziałem w tym przedsięwzięciu i czasami trochę zagubieni. 
Głosujący mogli poczuć się prawie jak dorośli. Głosowanie było tajne, a głosy oddawano na specjalnie 
do tego przygotowanych kartach wyborczych. Ostatnim krokiem było wrzucenie swojej karty 
wyborczej do dużej urny. Każdy głosujący w tym dniu zagłosował na nową Przewodniczącą 
(kandydowały dwie uczennice: Laura Stasiewicz z kl.4d i Natalia Gałęska z kl.5b). Jak się okazało 
podczas podliczania głosów walka była zacięta i szale zwycięstwa rozkładały się na jedną lub drugą 
stronę. Można było zauważyć, że kandydatki solidnie przygotowały się do wyborów wywieszając w 
szkole przed zapowiedzianymi wyborami swoje plakaty informacyjne, a więc kampania wyborcza 
również miała miejsce w murach naszej szkoły. Po ostatecznym podliczeniu wszystkich głosów 
dosłownie paroma głosami zwyciężyła Natalia Gałęska i tym samym została ona wybrana nową 
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na przyszły rok szkolny. Laura Stasiewicz została tym 
samym I Zastępcą Przewodniczącej. Gratulujemy dziewczynom! 
W tym roku szkolnym głosowanie zawierało również "drugą część". Uczniowie i uczennice wybierali 
również nowego opiekuna SU spośród nauczycieli. Na kartach wyborczych pojawiło sie łącznie aż 18 
nazwisk (zarówno byli to nauczyciele uczący w klasach młodszych jak i starszych). Szkolnym komisja 
wyborcza zliczająca głosy została zaskoczona wynikiem, gdyż jak się okazało taką samą liczbę głosów 
otrzymały dwie panie: p. Anna Sołtys oraz p. Grażyna Truszkowska. Ostatecznie obowiązków 
opiekuna SU na najbliższe 2 lata podjęła się p. Anna Sołtys (dotychczasowy opiekun). 
Na kolejne spotkanie w sztabie wyborczym i oddanie głosu zapraszamy za rok. Dziękujemy wszystkim 
głosującym! <i>Anna Sołtys</i> 
  
PREZYDENT PRZED KRÓLEM, czyli wizyta na szczycie w Norwegii. 
 Jednym z licznych programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie 
integracji międzynarodowej i podnoszenia kompetencji zawodowych jest Comenius Regio „Uczenie 
się przez całe życie”. Z tego źródła finansowane są działania i mobilności, jakie realizują władze Ełku, 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4, SIS „Skrzydła” i Centrum Edukacji Ekologicznej w projekcie 
„Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zrozumie”. Założeniem tego projektu jest poznanie i 
upowszechnienie polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej w miastach Ełk i Lørenskog 
(Norwegia). 



 Po dwóch latach współpracy nadszedł czas podsumowań. Na ostatnią wizytę do Lørenskog 
pojechaliśmy w dziesięcioosobowym zespole przedstawicieli – partnerów projektu.  Pierwszy dzień 
pobytu w Norwegii przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Tuż po śniadaniu udaliśmy się z naszymi 
norweskimi partnerami na przedmieścia Lørenskog, gdzie zwiedziliśmy prywatne gospodarstwo. 
Sympatyczni i gościnni gospodarze pokazali nam swój dom i ogród,  zapoznali z tradycjami 
norweskimi. Państwo Eva i Hagh Sandberg og Kjell Sandberg prowadzą hodowlę pszczół, są 
miłośnikami przyrody. Mieszkają w  ładnym miejscu, w otoczeniu pól, łąk, lasu i niejednokrotnie na 
ich podwórko zaglądają dzikie zwierzęta, np.: łosie, wilki, sarny. Gospodarz jest myśliwym. Pokazał 
nam swój salonik myśliwski, w centrum którego mogliśmy podziwiać wiele trofeów myśliwskich. Pan 
domu jest też pasjonatem  fotografem. W obiektywie uwiecznia przede wszystkim piękno norweskiej 
przyrody, co mieliśmy okazję docenić w przygotowanej dla nas prezentacji. Jego zdjęcia przedstawiają 
norweską przyrodę.  Potem gospodyni z dumą pokazała nam swoje ulubione miejsce do odpoczynku i 
pracy – szklarnię. To, co na zdziwiło i urzekło podczas tej wizyty w norweskim gospodarstwie, to 
właśnie bliski kontakt człowieka z naturą. Drugim punktem zaplanowanych na ten dzień aktywności 
był spacer do Monevann.  Mijaliśmy zalesione wzgórza, podziwialiśmy piękne widoki, gdzieniegdzie 
strome podejścia. Naszą uwagę podczas drogi przyciągnęło zabytkowe koło młyńskie znajdujące się 
tuż przed niewielkim wodospadem. Jest ono symbolem miasta i wspomnieniem jego początków. 
Teren rekreacyjny, który był celem naszej wyprawy, okazał się wyjątkowo urokliwym miejscem na 
piknik. Czas spędzony nad wodą obfitował w niezapomniane wrażenia. Sąsiedztwo gęsi kanadyjskich,   
szlaków turystycznych, malowniczych jezior i górskich widoków sprawiło, że odnieśliśmy wrażenie 
harmonii z przyrodą. Stamtąd udaliśmy się do zabytkowej posiadłości z XIX w. - do Losby Gods 
Manor. Na jej terenie znajdują się wspaniały hotel i dwa pola golfowe. Na jednym z nich 
zatrzymaliśmy się nieco dłużej. W krótkiej partii golfa przekonaliśmy się, że to nie jest łatwy sport. 
Znacznie lepiej niż szkolna drużyna radzili sobie w tej dyscyplinie nasi prezydenci.  
Do posiadłości Gods Manor wróciliśmy na oficjalne spotkanie podsumowujące projekt.  Losby, to 
zielone przedmieścia Lørenskog, w przeszłości całkowicie porośnięte lasami. Tutaj, ok. 1500 roku, 
powstały pierwsze tartaki, które dały zajęcie okolicznej ludności i przyczyniły się do rozwoju 
przemysłu drzewnego. Lasy te zachęcały też do polowań ówczesną socjetę, szczególnie z pobliskiej 
stolicy. Wówczas to, ok. 1800 roku, na bazie jednej z posiadłości, wybudowano pałacyk myśliwski. Do 
jego budowy użyto oczywiście drewna . Miał on 1000 mkw i znajdowały się w nim :sale myśliwskie, 
biblioteka, sala balowa i jadalnia oraz kilka sypialni, w tym jedna specjalna dla króla. Na przestrzeni 
lat pałacyk miał wielu właścicieli. Obecny dobudował dodatkowe skrzydła, zachowując charakter i styl 
głównego budynku, przeznaczone głównie na pokoje hotelowe, restauracje. Dziś Losby, to popularne, 
eleganckie i dość kosztowne miejsce na pobyt konferencyjny, rekreacyjny lub uroczystość rodzinną. 
Nasza grupa została tam zaproszona na uroczystą kolację z władzami Lørenskog w osobach:  Ragnar 
Christoffersen („rodman”- zarządzający miastem powołany przez zarząd polityczny), Ăge Tovan 
(zarządzający– z wyboru mieszkańców) oraz Dagfinn Cock (aktualny szef oświaty). Obecni też byli 
współpracujący z nami w projekcie nauczyciele z Asen Skole oraz partnerzy z organizacji 
pozarządowej Lørenskog Rotaryklubb. 
Najpierw zwiedziliśmy starą i zabytkową część hotelu, której historię zaprezentował nam 
majordomus a potem zasiedliśmy do stołu. W przerwach między kolejnymi daniami głos zabierali 
najważniejsi gospodarze i goście. W naszym imieniu wystąpili prezydent Tomasz Andrukiewicz i 
dyrektor szkoły Wanda Wojnowska. Zarówno osoby ze strony norweskiej, jak i polskiej docenili 
ważność i użyteczność wspólnie realizowanego projektu oraz wyrazili nadzieję na dalszą współpracę.  
 Wizyta w stacji recyklingu Roaf stanowiła ważny punkt programu dnia następnego. Będąc w 
stacji Roaf mogliśmy zobaczyć wielki i nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów. Stanowi on 
powód do dumy Norwegów. Odpady segregowane są tu przez specjalne separatory na szkło, metal, 
papier i plastik - na podobnej zasadzie jak w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach. 
Trzeba jednak przyznać, że zakład jest większy i dysponuje większą liczbą taśmociągów oraz 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gromadzenia odpadów organicznych. Mieszkańcy 
Lørenskog już w domu lub zakładzie pracy czy szkole wkładają je do zielonych reklamówek, które 
wraz z koszykami otrzymują nieodpłatnie. One jako pierwsze odbierane są z taśmy segregującej. 



Przerabiane są następnie na biopaliwo. Pracownicy zakładu inicjują różne przedsięwzięcia o 
charakterze edukacyjnym. Jedno z nich polega na skutecznym zachęcaniu do korzystania z pudełek 
śniadaniowych zamiast folii spożywczych. Zakład odwiedziliśmy przed jego oficjalnym otwarciem, 
podczas którego oczekiwany jest król Norwegów Harald V. 
Zanim zakończyliśmy pobyt w Norwegii wybraliśmy się z wizytą do Asen skole – naszego norweskiego 
partnera. Na początku zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia przedstawienia p.t. „Åskeladden og 
Søppeltrollet” przygotowanego przez uczniów klasy 3 i 4 pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów ze 
szkoły muzycznej w ramach programu „Kulturalny plecak”, który wspiera edukację kulturalną dzieci i 
młodzieży. Mali aktorzy przedstawili historię uczniów tej szkoły, którzy dzięki zmianie zachowań i 
podejścia do przyrody zdobyli Zieloną Flagę. Podczas szkolnego spotkania podsumowaliśmy realizację 
projektu. Obie strony stwierdziły zgodnie, iż założone cele zostały w pełni zrealizowane. Do 
zrealizowanych aktywności należą m.in. organizacja konferencji, warsztatów, wycieczek oraz wystaw 
prac uczniów, badanie środowiska przyrodniczego i społecznego, konsultacje partnerskie i wymiana 
dobrych praktyk, opracowanie dziecięcej wizji rozwoju Ełku i Lørenskog oraz podpisanie ,,Deklaracji 
dla przyszłości”. A co ważniejsze, uczestnicy projektu w trakcie samodzielnie podejmowanych działań 
opracowali bliźniacze strategie rozwoju. Dzięki temu zrozumieli też, że ich realizacja to nie tylko 
obowiązek władz, ale też zadanie dla mieszkańców obu miast. Na zakończenie szkolnego spotkania 
odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów. Dyrektor Wanda Wojnowska podziękowała za owocną 
dwuletnią współpracę, a prezydent Tomasz Andrukiewicz wyraził swoje uznanie dla wszystkich 
podejmowanych w ramach programu Comenius Regio działań. Dyrektorki i nauczyciele obu szkół 
naszkicowali też realne możliwości dalszej, wykraczającej poza projekt współpracy. 
Zanim opuściliśmy Norwegię, tym razem w strugach deszczu odwiedziliśmy Park Vigelanda, znany 
także jako Frognerparken. Jest to jedno z najbardziej popularnych miejsc spacerów mieszkańców 
Oslo. Park Vigelanda to niezwykłe miejsce, gdzie umieszczonych zostało ponad 200 rzeźb 
przedstawiających sylwetki ludzi w różnym wieku. Rzeźby zachwyciły ekspresją oraz realistycznym 
odwzorowaniem postaci. Padających deszcz uniemożliwił poznanie wszystkich walorów i atrakcji  
parku, natomiast już samo oglądanie rzeźb dało wiele satysfakcji z pobytu w tym miejscu. Uczestnicy 
projektu zamierzają wrócić do tego przyjaznego kraju, gdzie spotkali się z tak ciepłym przyjęciem jego 
mieszkańców.  
 
ZMAGANIA TRIATHLONISTÓW. 8 czerwca 2014 roku odbył się Beko Ełk Triathlon, w którym 
uczestniczyli:  pani Monika Nagolska, pan Robert Redlin, pan Marian Malewski. Drużyna naszej 
szkoły, którą wspierał także pan Mikołaj Cywoniuk, wzięła udział w sztafecie. Każdy uczestnik miał do 
pokonania jeden odcinek (pływanie-1500m, rower-41,2 km  lub bieg-10 km). Uczniowie naszej szkoły 
stanęli na wysokości zadania i liczną grupą dopingowali swoich opiekunów. Tuż na starcie zagrzewali 
do boju, wysiłku pana Roberta Redlina, który, jak twierdzi, pływa od zawsze.  
-Pomysł zrodził się 3 miesiące temu. Zebraliśmy drużynę i postanowiliśmy sprawdzić  swoje 
możliwości – dodaje nauczyciel wychowania fizycznego.- Zawsze byłem przygotowany na takie 
zawody. Trasa była wymagająca, zdarzały się zachłyśnięcia.  
Jak nauczyciel ocenia swój wynik w zmaganiach pływackich?  
-Moim zdaniem wynik był bardzo dobry, mam sprawność dziewiętnastolatka – śmieje się. – 
Najtrudniejsze było nawigowanie, ale nie towarzyszył mi stres. Byłem w pełni przygotowany. Po 
prostu pokazałem innym, na co mnie stać.  
Do startu w sztafecie przygotowywała się również pani Monika Nagolska, która trasę ok. 41 km 
pokonała rowerem. 
-Decyzja o starcie pojawiła się spontanicznie. Rowerem lubię jeździć, ale preferuję jazdę rekreacyjną 
w bardziej urozmaiconym terenie, na rowerze typowo górskim. Jazda szosą jest bardziej wymagająca, 
trudniejsza-wyjaśnia pani Monika.- Uważam jednak, że drużynowa rywalizacja była ciekawym 
doświadczeniem i doskonałą zabawą.  
Pan Marian Malewski zapytany o refleksję po zawodach powiedział: 



-Osobiście odczułem trudności podczas biegu związane z wysoką temperaturą. Pomagał mi doping 
zorganizowany na trasie. Biegam rekreacyjnie 3 x w tygodniu. Jednak start w zawodach to coś innego, 
to rodzaj święta. Pobiegłem na miarę wieku, stanu zdrowia i aktualnych możliwości. 
Naszym zdaniem nauczyciele zaprezentowali się doskonale i mamy nadzieję, że w przyszłości 
podejmą podobne decyzje. 
W generalnej klasyfikacji sztafet drużyny uplasowały się na:  
22. miejscu- drużyna Motyla Sen (p. Redlin, p. Cywoniuk, p. Malewski) 
21. miejscu - drużyna FG Studio Team (p. Galicki, p. Nagolska, p. Fadrowski). 
Wszyscy zawodnicy pozytywnie odebrali doping uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Jesteśmy dumni 
znaszych nauczycieli.  
Z uczestnikami rozmawiała Wiktoria Smaka z 6a.  
 
SZKOŁA NOCNYCH MARKÓW 
Z 16 na 17 czerwca  klasa 3 c uczestniczyła w szkolnym nocowaniu.  Na ten dzień uczniowie czekali 
bardzo długo, a w dzień nocowania nie mówiło się o niczym innym. Atrakcja ta była nagrodą za 
otrzymanie określonej liczby punktów „Brawo”.  Na początku spotkania został odczytany regulamin 
jednodniowego biwaku szkolnego, pod którym musiał podpisać się każdy z uczestników. Główną 
atrakcją wieczoru były zabawy na sali gimnastycznej. Cała klasa chętnie bawiła się przy użyciu chusty 
animacyjnej i sprzętów sportowych.  Graliśmy w butelkę. Chłopcom  z racji swoich zainteresowań 
najbardziej podobała się możliwość rozegrania meczu piłki nożnej.   Na kolację zamówiliśmy pizzę, a 
po rozłożeniu stanowisk do spania obejrzeliśmy film.  Uczniowie mieli okazję przekonać się jak 
wygląda szkoła nocą. Długie nocne rozmowy trwały do późna. <i>Anna Rusiecka</i> 
 
Dzień Wolności. de-I Tag der Freiheit.pl 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w projekcie w ramach akcji „Dzień Wolności. de I Tag der 
Freiheit.pl” w dniach 9-13 czerwca. Wydarzenie odbyło się w związku z 25. rocznicą demokratycznych 
przemian w 1989 r. W ramach akcji odbyło się szereg działań przybliżających uczniom przełomowe 
wydarzenia roku 1989 zarówno w Polsce, jak i w Niemczech na lekcjach historii i języka niemieckiego. 
Szóstoklasiści mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursie o krajach niemieckojęzycznych, piątoklasiści 
stworzyli w formie plakatów Niemiecką Księgę Rekordów Guinessa pt. „Niemcy- naj, naj, naj…”  
Ważnym aspektem obchodów Dnia Wolności był wybór przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 
przez uczniów klas czwartych i piątych. Ciekawym doświadczeniem realizowanym przez uczniów klas 
starszych była „Sonda Uliczna –Polacy o Niemczech” przeprowadzona z mieszkańcami Ełku. Wielu 
ełczan dzieliło się swoją wiedzą o Niemczech i doświadczeniach w kontaktach z naszym zachodnim 
sąsiadem, niektórzy osobiście odwiedzili ten kraj. Dla młodych reporterów była to doskonała lekcja 
wychowania obywatelskiego, że wolność jest wielkim skarbem każdego narodu. 
Członkowie koła „Mach mit” przygotowali w języku niemieckim inscenizację baśni braci Grimm 
„Czerwony Kapturek”. Odbiorcami przedstawienia byli uczniowie klas uczący się języka niemieckiego. 
Zerówkowicze mieli możność jednoczesnego wysłuchania tekstu i obejrzenia w formie pantomimy 
baśni braci Grimm „ O czterech muzykantach z Bremy”. Oryginalnym akcentem na zakończenie był 
udział dzieci w roli głównych bohaterów baśni.  
Bieg Wolnościowy klas I-III to kolejna część akcji „Dzień Wolności.de I Tag der Freiheit.pl” 
organizowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży z okazji jubileuszu wydarzeń ‘89 roku. 
Cieszył się on ogromną frekwencją dzieci, a finaliści otrzymali nagrody rzeczowe sponsorowane przez 
głównego organizatora (PNWM). 
W akcji „Dzień Wolności.de/Tag der Freiheit.pl od 1 do 17 czerwca odbędzie się 220 projektów w 
całej Polsce i Niemczech. To przede wszystkim konkursy plastyczne, warsztaty filmowe, dyskusje, czy 
flashmob’y, wszystkie - dotyczą polsko-niemieckich motywów na drodze do wolności. Ich 
organizatorami są szkoły, stowarzyszenia, hufce pracy i inne instytucje pracujące z młodzieżą. Od 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży otrzymali oni pomoc w postaci materiałów dydaktycznych 
na stronie internetowej (www.der-tag.pl) i publikacji, a także upominki dla uczestników. Projekty, 
które mają charakter spotkania polsko-niemieckiego, mogły otrzymać także dotacje.  



Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja międzynarodowa zajmująca się dotowaniem 
i merytorycznym wsparciem spotkań młodzieży z Polski i Niemiec. Została utworzona w 1991 roku 
przez rządy obu tych krajów. Od tamtej pory dofinansowała ponad 60 tysięcy projektów, w których 
wzięło udział prawie 2,5 miliona uczestników. <i>Anna Zdanewicz</i> 
 
DEKLARACJA DLA PRZYSZŁOŚCI. 23 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku uczestnicy 
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” 
podpisali uroczyście dokument zamykający dwuletni okres współpracy. „Deklaracja dla przyszłości” 
zakłada współpracę władz miasta, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Stowarzyszenia Inicjatyw 
Społecznych „Skrzydła” i Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku w 
urzeczywistnianiu dziecięcego postulatu „Atrakcją dla wszystkich są piękne plaże, które znajdują się 
nad czystym jeziorem”. Sygnatariusze zobowiązali tym samym się do podjęcia i realizacji inicjatyw 
wynikających z posiadanych kompetencji. Dokument podpisali: Tomasz Andrukiewicz – Prezydent 
Ełku, Roman Paczkowski – dyrektor CEE, Joanna Pabich – prezes stowarzyszenia oraz w imieniu 
społeczności szkoły: Wanda Wojnowska dyrektor i Martyna Olender – uczennica klasy VIb.  
 
SZKOŁA W RUCHU. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Akcji  Ministra 
Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”. Za udział i spełnienie wymaganych kryteriów Minister 
przyznał nam tytuł „Szkoły w ruchu”. W ramach akcji zaprojektowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg 
działań promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, wpisujących się w dziewięć różnych 
obszarów wskazanych przez organizatora. Jesteśmy bardzo dumni z naszych nauczycieli wychowania 
fizycznego, którzy wprowadzają w życie swoje oryginalne pomysły na lekcjach i zajęciach 
fakultatywnych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Zaprezentowaliśmy je w scenariuszu zajęć 
przygotowującym uczniów do gry w unihokeja oraz opisując trening siatkarski w klasie sportowej z 
udziałem gości z zewnątrz. Wybrane przez nas przykładowe zajęcia fakultatywne z pływania oraz gier 
i zabaw rekreacyjnych pokazały, w jaki sposób można uatrakcyjnić zajęcia wf, a tym samym zachęcić 
uczniów do uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Dopełnieniem obowiązkowych czterech 
godzin wychowania fizycznego w każdym tygodniu były zajęcia pozalekcyjne. W bieżącym roku 
szkolnym zaoferowaliśmy około dziesięciu różnych form. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszczało łącznie 
około stu uczniów. Cieszyły się one dużą popularnością wśród dzieci. Nasi wychowankowie często 
uczestniczyli w zawodach i meczach rozgrywanych w ramach Mistrzostw Ełku Szkolnego Związku 
Sportowego, organizowanych przez inne podmioty oraz w licznych meczach towarzyskich. 
Zaangażowanie uczniów w różnorodne zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę 
miało przełożenie na liczne sukcesy. Nasi uczniowie od lat zajmują wysokie lokaty na szczeblu 
miejskim, rejonowym czy wojewódzkim, szczególnie w takich dyscyplinach, jak: pływanie, piłka 
siatkowa czy nożna. Do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia zachęcali naszych uczniów nie 
tylko nauczyciele wychowania fizycznego. Dzięki wychowawcom klas i innym nauczycielom uczniowie 
wychodzili pod ich opieką na lodowisko, jeździli na rajdy rowerowe, biwaki, uczestniczyli w 
zimowiskach i obozach sportowych, startowali lub kibicowali w okazjonalnych imprezach sportowych 
odbywających się podczas weekendów. Dużą wagę przykładamy do edukacji zdrowotnej naszych 
uczniów. Chcemy, aby uczniowie zmienili swoje przyzwyczajenia żywieniowe i zrozumieli, jaki wpływ 
ma jedzenie na zdrowie. Stąd nasze uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach „Szklanka mleka”, 
„Warzywa i owoce w szkole” oraz w programie „Śniadanie Daje Moc”. Dzięki różnorodnym klasowym 
i szkolnym działaniom uczniowie często mieli okazję samodzielnie przygotowywać różne zdrowe 
potrawy. Na podkreślenie zasługuje nietypowa organizacja długich przerw. Jesteśmy jedyną szkołą w 
Ełku, która wprowadziła zorganizowane długie przerwy (każda wydłużona do 25 minut) na powietrzu 
bez względu na porę roku. Przeszkodą w wyjściu był tylko deszcz lub zbyt niska temperatura zimą. W 
celu uaktywnienia ruchowego dzieci podczas przerw przeprowadziliśmy dwie kampanie, podczas 
których uczniowie poznawali różne, często zapomniane, gry podwórkowe (m.in. klasy, skakanka, 
guma, kapsle). Zależy nam, aby dzieci były aktywne ruchowo nie tylko w szkole, ale także poza nią. 
Stąd promocja ruchu wśród rodziców naszych uczniów. Jak co roku, podczas obchodów Dni Patrona 



Szkoły rodzice zmagali się w różnych dyscyplinach sportowych walcząc o tytuł „Najbardziej 
usportowionej drużyny klasowej”. Cieszymy się z przyznanego nam tytułu „Szkoły w Ruchu” i wiemy, 
że zobowiązuje on nas do promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia także w przyszłych 
latach. <i>M.Michoń</i> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


