
ORZEŁ z CZWÓRKI. Doceniając wysiłek uczniów wkładany w zdobywanie wiedzy oraz ich 

zaangażowanie w działania wynikające z misji szkoły, które potwierdzają wrażliwość na potrzeby 

drugiego człowieka i środowiska już trzeci raz w naszej szkole przyznano medale, dyplomy i 

nominacje do tytułu ORZEŁ z CZWÓRKI. Zwyczajem jest wręczanie wyróżnień za poprzedni rok nauki 

na początku następnego. W tym roku medale i nominacje do tytułu otrzymali:  

Klasy V: Julia Kamińska Vc, Nela Andryszczyk Va, Karolina Wilczewska Vc, Dominika Kołodziej Vf  

Klasy VI: Paulina Kuczyńska VIb, Hubert Grzymkowski VIb, Aleksandra Izbicka VId, Kasjana 

Korczyńska VId  

Klasy VII: Jakub Dzierżanowski VIIa, Piotr Kulik VIIc, Jakub Siemieniewicz VIIc, Julia Sarnacka VIIc  

Klasy VIII: Maja Truszkowska VIIIb, Karolina Kuczyńska VIIIb, Michalina Przekop VIIId, Julia Tydman 

VIIIb 

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 wyróżniono też dyplomem i nominacją 

do tytułu „Orła z czwórki” 25 uczniów. Filip Danelczyk i Dominika Rakus z klasy V a, Anna Jonik z V f 

oraz Michał Bartnik z Vc, Lena Buko i Olaf Krzyżewski z VI d, Natalia Klemarewska z VIb, Kamil 

Korolczuk, Karol Słyż, Janek Fromm i Bartek Grzesiuk z VIc, Zofia Wajda, Maja Grzegorczyk, Marta 

Maciorowska, Magdalena Podziewska, Martyna Syryca, Zofia Pięcikowska, Amelia Kozikowska, Patryk 

Kostyk i Jakub Stygar z klasy VII a, Dominika Sabasińska z klasy VIIc, Wiktoria Sawczyńska, Gabriela 

Szczotko, Maja Kurzyk z klasy VIIId oraz Mateusz Staszek z klasy VII b. 

Wszystkim wyróżnionym medalem oraz dyplomem „Orła z Czwórki” serdecznie gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów w nauce i aktywności w życiu szkoły. 

 

DLA KALINKI. W naszej szkole pamiętamy o Kalince, która jest córeczką naszej nauczycielki – Pani 

Karoliny Lipowskiej. Kalinka choruje na rdzeniowy zanik mięsni SMA i pomóc jej może lek, który 

należy do pięciu najdroższych leków świata. Chcemy wesprzeć finansowo rodziców Kalinki, dlatego kl. 

7a i kl. 8b od tygodnia organizują akcję charytatywną w szkole. Uczniowie tych klas pieką i sprzedają 

ciasta. Akcja potrwa jeszcze do czwartku, zapraszamy więc do skosztowania uczniowskich wypieków. 

Dziękujemy społeczności szkolnej za dotychczasowe włączenie się w akcję, liczy się każda złotówka! 

Razem możemy zwiększyć szanse Kalinki na powrót do zdrowia. 

 

INTEGRACYJNY  SPŁYW  KAJAKOWY. W nowym roku szkolnym klasa 7c nieco zmieniła swoje grono. 

Powitaliśmy nowego kolegę oraz wychowawczynię panią Ewę Redlin. Aby się lepiej poznać wspólnie z 

rodzicami zorganizowaliśmy spływ kajakowy. Spotkaliśmy się w Stradunach, załadowaliśmy kajaki i 

udaliśmy się do Wronek, aby rozpocząć trasę. Nad bezpieczeństwem czuwał również p. Robert Redlin 

– nauczyciel wychowania fizycznego. Cały czas dopisywała piękna pogoda. Po kilku godzinach 

wspólnych rozmów, wpadania w trzciny, robienia zatorów na rzece udało się nam przepłynąć 

sprawnie ok. 16 km. Podczas jedynej przerwy można było zauważyć duże zaangażowanie wszystkich 

uczestników we wspólną konwersację, którą od czasu do czasu przerywały nawoływania Jaśka i 

Michała –zaginionych na moment w akcji. Jednak nic nie zepsuło miłej atmosfery.  



Płynąc rzeką dotarliśmy do jeziora Łaśmiady i zakończyliśmy spływ w Sajzach. Busami dotarliśmy do 

Stradun, gdzie urządziliśmy ognisko. Piekliśmy kiełbaski i jedliśmy smakołyki przygotowane wcześniej 

przez nas i naszych rodziców. Razem śmialiśmy się i rozmawialiśmy. W ten sposób miło zakończyliśmy 

pierwszy tydzień szkoły. Śmiało możemy powiedzieć, że to był udany wyjazd. 

Zuzanna Nikonowicz, Monika Podurgiel kl. 7c 

 

W PRZYJAŹNI ZE ŚRODOWISKIEM. Nasza szkoła przystąpiła do udziału w Europejskim Tygodniu 

Zrównoważonego Transportu 2018 (ETZT), który właśnie się rozpoczął. Kulminacyjnym punktem ETZT 

będzie Dzień bez Samochodu (22 września). Społeczność  „Zielonej Czwórki” pragnie już dziś 

przyczynić się do ochrony środowiska poprzez promocję spacerów, aktywnego spędzania czasu i 

pozostawienie samochodów w garażach i na parkingach. Od dziś zapraszamy wszystkich do udziału w 

działaniach zaplanowanych dla dzieci i dorosłych.  

Prosimy, by zachęcili Państwo swoich wychowanków do udziału  w konkursie „Na dobrej stopie ze 

środowiskiem”. 

📷 Polega on na gromadzeniu zielonych stópek, które dzieci odrysowują po każdym dotarciu piechotą 

z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Stopki kolekcjonują przez cały tydzień. Na koniec tygodnia 

dzieci naklejają swoje odrysowane stópki na własną dużą kartkę, którą mogą także przyozdobić 

według własnego gustu (w domu lub w szkole). Prosimy wychowawców  o zbiorowe zdjęcie klasowe 

dzieci, które wykonają prace. Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu, wezmą udział w piątkowym 

losowaniu nagród.  W piątek zostaną zebrane w klasach karteczki z imionami, nazwiskami  i 

numerami klas. Wówczas wylosujemy szczęśliwców.  

Rodziców i dzieci zachęcamy także do konkursu na najpiękniejszą, najciekawszą trasę rowerową. 

Potwierdzeniem rajdu taką trasą może być mapka z opisem i zdjęciami z wycieczki rowerowej. 

Najpiękniejsze prace zostaną wyłonione i nagrodzone w przyszłym tygodniu.  

Dziękujemy za współpracę. Ewa Paszkowska i Grażyna Truszkowska 

 

„ZORIENTOWANI Z CZWÓRKI”, czyli Zorientuj się na Ełk (etap Stare Juchy). 2 września 2018 roku 

odbyła się trzecia runda IV Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk”. Po raz 

trzeci wystartowaliśmy drużynowo. My, tzn. nauczyciele wychowania-fizycznego ze swoimi 

podopiecznymi- uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, 

Głównym założeniem tego typu imprez jest, m.in. upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród 

mieszkańców Ełku i okolic, a także uwrażliwienie na walory przyrodnicze i krajobrazowe naszych 

okolic. Bieg na orientację to wyjątkowa forma aktywności ruchowej. To jedyny sport który w tak 

unikalny sposób łączy wysiłek fizyczny i myślenie. Od zawodników wymaga wytrzymałości, siły, 

szybkości a przy tym koncentracji, szybkiego podejmowania decyzji i ciągłego planowania, a przy tym 

jest sportem rodzinnym, sportem dla każdego i sportem nieodłącznie związanym z ruchem na 

świeżym powietrzu i w bliskim kontakcie z naturą.  

http://m.in/


Jeżeli wydaje Ci się to proste to musisz spróbować aby przekonać się, że w rzeczywistości to 

niezwykle trudne zadanie . Początkujący uczniowie poświęcają dużo czasu na czytanie mapy stojąc i 

zastanawiają się gdzie są i którędy powinni pójść. Z biegiem czasu uczą się coraz lepiej odczytywać 

mapę dzięki czemu zaczynają więcej biegać a mniej stać. Po jakimś czasie dochodzą do takiej wprawy, 

że potrafią czytać mapę w biegu. 

Mamy nadzieje, że skutecznie zaszczepiamy wśród naszych uczniów chęć do rekreacji na łonie natury. 

Kolejny etap już niebawem … Dariusz Trzaskowski, Paweł Konopka  

 

CROSS GOŁDAPSKI. 22 września w Gołdapi odbył się bieg miejski promujący aktywny tryb życia – XXVI 

Cross Gołdapski. Trasa biegu przebiegała przez las Kumiecie, zawody były rozegrane w kilkunastu 

kategoriach od Biegu Przedszkolaka do Biegu OPEN z podziałem na kategorie wiekowe. Łącznie w 

biegach wzięło udział ok. 500 uczestników. Naszą szkołę reprezentowało 10 zawodników, którzy mieli 

do pokonania dystanse 600m i 1000/1500m. Igor Bartoszewicz zajął wysokie III miejsce w swojej 

kategorii wiekowej i stanął na podium. Igor biegł dystans 1500m. Reszta uczniów była bardzo blisko 

podium zajmując IV i V miejsca. To ogromny sukces naszych uczniów, liczymy na dalsze zwycięstwa w 

kolejnych biegach. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal. Wszystkim młodym 

lekkoatletom serdecznie gratulujemy dobrego startu w zawodach. 

 

ARCHI-PRZYGODY NAJMŁODSZYCH CZWÓRKOWICZÓW. Projekt „Archi – przygody” został wymyślony 

prze doświadczonych architektów dla małych dzieci. Zarządza nim i finansuje Narodowe Centrum 

Kultury. I edycja została zaplanowana dla przedszkolaków i spotkała się z entuzjastycznym 

przyjęciem. Zmotywowało to autorów projektu do przygotowania kolejnej edycji – tym razem dla 

uczniów klas I-III. Do udziału w projekcie bardzo zachęcała dyrektor naszej szkoły – pani Wanda 

Wojnowska. Ostatecznie zakwalifikowały się do niego dwie klasy z naszego województwa – jedną z 

nich jest klasa 1p pani Joanny Pabich z naszej szkoły, a drugą klasa ze szkoły w Giżycku. Celem 

programu jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której 

przebywają, docenianie tradycji architektonicznych, a także rozumienie, w jaki sposób można tworzyć 

krajobraz kulturowy. Autorzy opracowali 10 scenariuszy zajęć, które realizowane są w ramach lekcji 

przez wychowawcę klasy oraz profesjonalnego opiekuna. Naszym jest pani Anna Lenga – 

absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Z NCK-u otrzymaliśmy też bezpłatnie 

bardzo pokaźną paczkę materiałów do pracy ( bloki, plastelinę, kleje, markery, podkładki, itp.). Nasze 

pierwszaki mają już za sobą 2 zajęcia. Na pierwszych oglądały multimedialną prezentację , której 

tematem były dawne i współczesne budowle będące schronieniem człowieka, a potem same, nad 

Jeziorem Ełckim budowały w grupach własne schronienia – bazy wykorzystując do tego przyniesione 

z domu materiały: deski, panele, koce, kartony, sznurki i spinacze do bielizny. Na kolejnych zajęciach 

przyglądały się Wieży Ciśnień, a później rysowały ją na kartkach, starając się przy tym zachować 

kształty, proporcje i kolory. Prace uzupełniały znalezionymi podczas spaceru badawczego 

materiałami, tworząc pierwszy w swym życiu collage w wersji 3D. Zajęcia są bardzo różnorodne i 

dzieciom spodobały się od razu. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy dołączyć do tego projektu! 

 



KLUBY MŁODYCH ODKRYWCÓW. Od początku tego roku szkolnego działają w naszej szkole dwa Kluby 

Młodych Odkrywców. Tworzą je uczniowie klasy Ip- p. Joanny Pabich i Ik –p. Katarzyny Kanclerz. 

Działanie takie zostało zaplanowane w projekcie „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” 

Pierwszaki z obu tych klas spotykają się systematycznie jeden raz w tygodniu, by na specjalnie 

zaplanowanych przez swoje wychowawczynie zajęciach pozalekcyjnych eksperymentować, 

doświadczać i badać otaczającą rzeczywistość. Spotkania mają formę warsztatową, a dzieci pracują 

głównie w grupach. Wykorzystując proste środki i materiały dostępne w domowej kuchni czy 

łazience, a także ogólnodostępne materiały papiernicze i biurowe dzieci będą poznawać prawa i 

zjawiska z dziedziny fizyki, chemii i przyrody. Swoją przygodę z nauką przez duże „N” pierwsza grupa 

zaczęła od magnesów. Z ich pomocą dzieci poszukiwały skarbów w piasku i wyławiały je z wody. 

Sprawdziły też, które elementy z wyposażenia klasy są magnetyczne, a które nie. Druga grupa badała 

możliwości balonów – ich rozciągliwość, wytrzymałość i przyciąganie. Każdym zajęciom towarzyszy 

zaciekawienie i świetna zabawa. I o to właśnie chodzi ! 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr 

umowy RPWM.02.02.01-28-0035/17-00 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. 20 września na boisku przedszkola Słoneczna Ósemka w 

Ełku odbył się event lekkoatletyczny dla dzieci z grupy trzy- i czterolatków. Event uświetnił 

obchodzony w tym dniu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Nasza szkoła już kolejny rok bierze udział 

w ogólnopolskim programie „Lekkoatletyka dla każdego” i przy współpracy z przedszkolem organizuje 

mini zawody dla najmłodszych. Dzieci przy pomocy naszych wolontariuszek Mai Truszkowskiej i 

Katarzyny Skarżyńskiej, wzięły udział w wyścigach rzędów z przeszkodami. Nie były to łatwe dla nich 

konkurencje, ale bardzo mocno się starały i zaangażowały. Mali zawodnicy rywalizowali ze sobą w 

konkurencjach biegowych i skocznościowych, a wszystko było poprzedzone intensywną rozgrzewką 

poprowadzoną przez p.Magdalenę Kukiełko. Wszyscy pokonali wyznaczone im zadania, były łzy 

szczęścia i radości. Jesteśmy ogromnie dumni z naszych małych lekkoatletów. Na zakończenie każdy 

otrzymał pamiątkowy medal i słodycze do zjedzenia po obiedzie. Do zobaczenia na następnym 

evencie! 

 

SZKOLNY PIKNIK JĘZYKOWY. 28 września, w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych, uczniowie 

klas 8 wzięli udział w Szkolnym Pikniku Językowym. Impreza odbyła się w Centrum Edukacji 

Ekologicznej. Celem było promowanie nauki języków obcych, a przy okazji dobra zabawa. 

Rywalizacja była zacięta. Ósmoklasiści zmierzyli się z takimi zadaniami jak niemiecko – angielskie 

domino, łamańce językowe, biegane dyktando, czy też drzewo genealogiczne. Młodzież pracowała z 

ogromnym zaangażowaniem w pięcioosobowych drużynach. Ostatecznie I miejsce wywalczyła 

drużyna klasy 8d. II miejsce zdobyli uczniowie 8a, a trzecie miejsce uzyskały ex aequo klasy 8c i 8b. 

Wszyscy otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Całość zakończyła się ogniskiem i wspólnym 

pieczeniem kiełbasek na świeżym powietrzu. 



Zamierzeniem pikniku było m. in. doskonalenie znajomości języków obcych, aktywne i pożyteczne 

spędzenie czasu wolnego jak również integracja uczniów. 

Organizatorkami pikniku były nauczycielki języka niemieckiego p. Ewa Redlin i p. Natalia Jurczyk – 

Lemieszonek oraz nauczycielka języka angielskiego p. Milena Laszkowska. 

 

 

 


