
Czerwiec 2019 

MY TEŻ BYLIŚMY DZIEĆMI!. Z okazji Dnia Dziecka zaproponowaliśmy naszym uczniom grę 

szkolną, w której głównymi bohaterami okazali się nauczyciele… w wieku dziecięcym. Do 

wszystkich klas trafił najpierw list zapowiadający zabawę, do jakiej uczniowie będą 

zaproszeni następnego dnia. Zabawa niespodzianka! W piątkowy poranek wchodzących do 

szkoły uczniów witała tablica ze zdjęciami zatytułowana „My byliśmy dziećmi. Wy będziecie 

dorosłymi.” Już to zainteresowało uczniów i zmobilizowało do licznych, nie zawsze trafnych 

przypuszczeń. Kolejnym krokiem była instrukcja gry, jaka trafiła do klas. Zaproponowany 

poziom trudności uwzględniał grupę kontaktów, jakie mogli mieć uczniowie w toku nauki. 

Najmłodsi próbowali odgadnąć, które zdjęcie prezentuje ich wychowawczynię. Nieco starsi 

mieli też zagadki związane z miejscem ukrycia kolejnych zdjęć a najstarsi korzystali 

dodatkowo z kodów QR, pod którymi ukryto zdjęcia.  

Wszyscy, bez względu na klasę i postawione zadanie, starali się dociec jacy nauczyciele 
widoczni są na tablicy głównej zawierającej niemal 50 zdjęć. W poniedziałek dowiecie się, kto 
miał rację. 
Chyba wszyscy bawili się dobrze - nauczyciele sięgając do swoich zasobów z dzieciństwa, a 
uczniowie podejmując wyzwanie.  
Zatem z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim, którym nieobca jest dziecięca ciekawość, 
aby ten dzień był dla wszystkich radosny i słoneczny, i zaspokajał dziecięce potrzeby: 
śmiechu, ruchu, zabawy. 

 

SĘDZIOWIE SĄ WŚRÓD NAS. Już po raz kolejny dnia 2 czerwca 2019 r. uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Ełku udowodnili, ze świetnie czują się w roli sędziego. Ekipa 7 – 

osobowa ( Maja Grzegorczyk, Maja Zarzecka, Wiktor Truchan, Jakub Siemieniewicz, Jakub 

Jachimowicz, Patryk Ramotowski, Kacper Pieńkosz) , uczęszczająca na fakultety z pływania, 

postanowiła w ramach wolontariatu oraz realizacji innowacji pedagogicznej wziąć udział we 

współorganizacji zawodów pływackich, jako sędziowie. Głównym organizatorem Zawodów 

pływackich z okazji Dnia Dziecka był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. Uczniowie 

musieli wykazać się nie tylko dobrą wolą, ale również spostrzegawczością, szybkością reakcji 

podczas pomiaru czasu, jak również współpracą z młodszymi pływakami i dobrą organizacją 

pracy, aby zawody przebiegały bez zakłóceń. W naszej ocenie spisali się na szóstkę! Jeszcze 

raz bardzo wszystkim dziękujemy za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów. 

 

GRILL Z KLASĄ. Z okazji Dnia Dziecka, wychowawczyni klasy 2d pani Anna Borkowska-Miszkiel 

postanowiła, że w piątek, nasze klasowe dzieciaki będą miały grilla na terenie szkoły. Rodzice 

naszych uczniów zadbali o to, żebyśmy nie byli tego dnia głodni. Kucharzem grillowym był 

tata Daniela-pan Marcin, który piekł kiełbaski na specjalnych grillach. Wszystkie dzieci po 

skończonym obiedzie mogły skorzystać z różnych aktywności na świeżym powietrzu. Były m. 

in. gry planszowe, piłka nożna, hulajnoga, gry karciane. Pogoda nam dopisała. Po spotkaniu 

rodzice pomogli nam sprzątnąć miejsce. Najważniejsze było to, że spędziliśmy ten dzień 

wspólnie z klasą i w gronie najbliższych nam osób-z naszymi rodzicami i rodzeństwem. 



Zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy byli zadowoleni, a w szczególności dzieci, które 1 

czerwca obchodzą ważne święto... 

 

JEST W KAŻDYM Z NAS GDZIEŚ DZIECKA ŚLAD. Do takich wniosków doszliśmy wspólnie z 

dziećmi podczas kolejnej wizyty w Klubie Seniora dn. 03.06.2019 r. W ramach kontynuacji 

projektu, mającego na celu budowanie właściwych relacji międzypokoleniowych, dzieci ze 

świetlicy szkolnej przyjęły zaproszenie na Dzień Dziecka w Klubie Seniora. Dzieci śpiewały 

nowo poznane piosenki i prezentowały układy taneczne wcześniej przygotowane. Natomiast 

seniorzy zaskoczyli dzieci konkursami i drobnymi upominkami ręcznie wykonanymi. Nie 

zabrakło także lodów. Była też prośba o kontynuację projektu. Seniorzy mają już pomysły na 

jesienne spotkania!  

Wszyscy świetnie się bawili - dzieci i dorośli!  

 

O PARTNERSTWIE, KTÓRE ŁĄCZY BEZ GRANIC. W dniach 12-18 maja 2019r. młodzież naszej 

szkoły, wraz z nauczycielami, uczestniczyła w wymianie partnerskiej programu Erasmus+ w 

ramach projektu: BULLYING: I DON’T STAY! YES, TO FRIENDSHIP. Celem wizyty była szkoła 

Istituto Comprensivo di Porto Viro.  

Podczas wizyty w szkole partnerskiej w Porto Viro we Włoszech było omówienie zagadnień 
bullyingu i przygotowanie ulotek informacyjnych na ten temat. Pracujący w 
międzynarodowym zespole uczniowie mieli okazję nie tylko do kontaktów pozwalających na 
doskonalenie języka angielskiego ale też poznali nowe narzędzie TIK. W swojej pracy po raz 
pierwszy korzystali z programu zwanego „Publisher”, który służy przygotowaniu 
dokumentów reklamowych i informacyjnych.  
W swoim działaniu program ten jest bardzo podobny do „Microsoft Worda” i posiada 
większość elementów i funkcji spotykanych w innych modułach oprogramowania MS Office. 
Służy do przygotowywania dokumentów przeznaczonych do druku. Pozwala na szybkie 
przygotowanie: wizytówek, folderów, gazetek, ulotek, itp. Naszym zadaniem, podczas 
pobytu we włoskiej szkole wraz z innymi partnerami „Erasmus+”, było stworzenie ulotek o 
tematyce bullyingu. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy z czego każda przygotowywała 
ulotkę na swój wybrany temat taki jak: cyberbullying, czym jest bullying i jak sobie z nim 
radzić jeżeli jesteśmy nękani, rodzaje bullyingu, jak powstrzymać bullying i jak pomóc innym 
w poradzeniu sobie z tym zjawiskiem. 
Językiem w którym nasze ulotki zostały stworzone był język angielski, za to językiem 
programu był język włoski, co sprawiło nam trudności. Na szczęście instrukcja wcześniej nam 
przedstawiona była w języku angielskim, którym posługiwali się rówieśnicy z Portugalii, 
Rumunii i Włoch. Sam pogram był bardzo zbliżony do Microsoft Worda , co pozwoliło 
uczniom na mniej kłopotliwe posługiwanie się narzędziami. Podstawową różnicą działania 
programu „Publisher” w stosunku do programu „Microsoft Word” jest to, że wszystkie 
elementy takie jak : tekst, grafika, schematy, itp. są umieszczone w odpowiednich ramkach, 
których rozmiar można modyfikować, a położenie zmieniać w zależności od potrzeb. 
Obcowanie z tym programem było ciekawym doświadczeniem w szczególności, że 
poznawaliśmy go wraz z partnerami z innych krajów, porozumiewając się wyłącznie po 
angielsku. Nabyliśmy umiejętność tworzenia ulotek, które są ciekawym sposobem 



przekazania wiedzy, w mniejszej ilości niż książka. Powiększyliśmy naszą wiedzę na temat 
nowego programu, który pozwoli nam zamienić zwykły tekst publicystyczny w „Microsoft 
Word” na urozmaicone ulotki w „Publisherze”. 
Gospodarze wizyty zadbali o stworzenie sytuacji sprzyjających lepszemu poznaniu kultury i 
najbliższego otoczenia . Kolejne dni pracy przeplatały wycieczki do pobliskich miast: 
Rawenny i Wenecji. Za przewodników służyły nam włoskie nauczycielki Giuliana i Carla.  
Rawenna to miasto, które istnieje na włoskich mapach od II w. p.n.e. Jest niezwykle piękne, 
malowniczo położone. Jej szybki i wspaniały rozwój rozpoczął się w V w. n.e. gdy przeniósł 
się do niej cesarz Flawiusz Honoriusz. Stała się wtedy stolicą arcybiskupią. Miasto pełne jest 
niesamowitych zabytków, które mogliśmy zwiedzić. Należą do Basilica Ursiana, Mauzoleum 
Galii Placydii, Kościół San Vitale, Baptysterium Ortodoksów (Neona), Bazylika Sant`Apollinare 
Nuovo, Bazylika Sant`Apollinare in Classe, Mauzoleum Teodoryka. Z zapartym tchem w 
piersiach podziwialiśmy mozaiki z V i VI w. , którymi wyłożone było sklepienie w Mauzoleum 
Galii Placydii. Przypominało rozgwieżdżone nocą niebo. Część z nich przedstawiała świętych i 
sceny życia cesarza. To prawdziwe dzieła sztuki okupione cierpliwością i mozołem ciężkiej 
pracy. Spacer po starym rynku i jego bocznymi uliczkami przeniósł nas kilkaset lat wstecz. W 
drodze powrotnej do Porto Viro zawitaliśmy do opactwa Pomposa z IX w., gdzie 
przechadzaliśmy się cichym dziedzińcem i podziwialiśmy wnętrze zabytkowego kościoła. 
To był męczący, lecz bardzo udany i pełen wrażeń dzień. W Rawennie przeszłość miesza się z 
teraźniejszością, co sprawia niesamowite wrażenie na odwiedzających.  
Wizyta w Wenecji dostarczyła nam niesamowitych wrażeń. Ruszyliśmy szlakiem kilkunastu a 
może nawet kilkudziesięciu mostów, łączących weneckie ulice, place i kanały. Jednym z nich 
był Most Westchnień- najbardziej znany most Wenecji i jeden z najbardziej znanych na 
świecie. W dole po licznych kanałach mknęły tramwaje wodne (Vaporetto), barki, łódki i 
oczywiście gondole. Największym kanałem Wenecji jest Canale Grande. Jego brzegi łączy 
kilka mostów. My idąc jednym z nich dotarliśmy do miejsca, które określa się jako serce 
Wenecji a jest to Plac św. Marka. Miejsce to ma bogatą historię, sięgającą IX w. Ciekawostką 
jest, że plac wiosną jest zalewany wodą i liczni turyści korzystają wówczas ze specjalnych 
platform, lub ochraniaczy na obuwie. Nam udało się zwiedzić to wspaniałe miejsce bez 
żadnych utrudnień. Niezwykłe wrażenie zrobiło na nas wnętrze Bazyliki św. Marka a 
zwłaszcza mozaiki ze złota i kolorowego szkła. Jedną z budowli znajdującą się na Placu św. 
Marka jest Wieża Zegarowa, z której szczytu spoglądał na nas lew- symbol Wenecji. 
Natomiast w południe usłyszeliśmy dzwon bijący w Dzwonnicy św. Marka- najwyższej 
budowli Wenecji, która jest położona także na Placu św. Marka.  
Zanim ruszyliśmy w dalszą podróż, zjedliśmy weneckie przysmaki. Największym 
powodzeniem cieszyło się oczywiście spaghetti. Następnie u ulicznych sprzedawców 
zakupiliśmy pamiątki. Jednym z najbardziej charakterystycznych przedmiotów są maski 
karnawałowe, które mają w Wenecji bardzo bogatą historię. 
Zaopatrzeni w upominki, udaliśmy się do mniej znanego zakątka Wenecji, ale bardzo 
urokliwego, jakim jest getto żydowskie. 
W drodze powrotnej do Porto Viro odwiedziliśmy Małą Wenecję. Jest to kurort leżący na 
południe od Wenecji. Miejsce to posiada niesamowitą atmosferę, typową dla żeglarskiego 
miasteczka. Przecinają go liczne wąskie uliczki , kanały i przerzucone ponad nimi mostki. Stąd 
nazwa Mała Wenecja. 
Tak minął cudowny dzień, w którym dopisywała nam nawet pogoda. Wycieczka dostarczyła 
nam wielu niezapomnianych wrażeń i była wspaniałą lekcją włoskiej kultury.  



Piątkowy poranek spędziliśmy w szkole, gdzie każda grupa zaprezentowała wyniki swojej 
pracy. Ulotki wyglądały bardzo profesjonalnie. Każda dotyczyła innego aspektu zagadnienia, 
o którym rozmawialiśmy w grupach każdego dnia.  
Kolejnym punktem programu był spacer po parku krajobrazowym Porto Viro. Mieliśmy 
okazję podziwiać piękno tamtejszej przyrody, poznawać różne gatunki drzew i roślin. 
Pracownik muzeum opowiadał o przeszłości tamtejszych terenów, które były pod wodą. 
Pogoda dopisała i dzięki temu spacer był bardzo przyjemny. Zauważyliśmy, że Włosi są 
niezmiernie dumni nie tylko z zabytków kultury, ale też przyrody swojego kraju.  
Po południu nauczyciele, uczniowie ale też rodzice w obecności władz i prasy wzięli udział w 
wykładzie dotyczącym bullyingu prowadzonym przez profesora Uniwersytetu w Padwie - 
Gianluca Gini. Mówił on o rodzajach bullyingu, przyczynach, ofiarach, sprawcach, sposobach 
rozwiązywania konfliktów. Wieczorem partnerzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali się 
na uroczystej kolacji certyfikacyjnej. Było gwarnie i wesoło. Na stołach pojawiły się 
śródziemnomorskie przysmaki. Był to czas oficjalnych podziękowań i wymiany upominków. 
Niewątpliwie olbrzymie znaczenie edukacyjne miał fakt, że uczniowie podczas wizyty 
goszczeni byli przez włoskie rodziny. Dzieci z sentymentem wspominają pobyt we włoskich 
domach. Szczególnie zapadła im w pamięci szczerość i otwartość gospodarzy oraz odmienna 
od naszej kolorowa włoska kuchnia. Śniadania były niezwykle słodkie, serwowano croissanty, 
ciasteczka zbożowe, a nawet truskawki w czekoladzie. Tradycyjny włoski obiad - spaghetti -
jedliśmy tylko raz, za to podniebienia nasze skradła pizza calzone i prawdziwe włoskie 
tiramisu. Nie tylko kuchnia naszych gospodarzy była odmienna, ale również kultura jedzenia. 
Pizzę, którą w Polsce kroimy sztućcami włoskie dzieci najczęściej rolują, bądź składają na pół. 
Moglibyśmy ten zwyczaj zaszczepić na naszym gruncie – przecież tak jest prościej! Głównym 
posiłkiem Włochów jest kolacja, którą celebrują w gronie rodziny i znajomych do późnych 
godzin nocnych. Ulubionym napojem Włochów do posiłków jest wino, które spożywają o 
każdej porze dnia.  
Najtrudniejsze było rozstanie. Bardzo zżyliśmy się z partnerami. A łzy rozstania zapowiadają 
utrwalenie nawiązanych kontaktów i przyjaźni. (Lena Borowik, Emilia Matysiuk, Marta 
Maciorowska, Joanna Porucznik, Magdalena Górska, Wanda Wojnowska) 

 

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO. Z końcem roku szkolnego, zajęcia dla dzieci z klas I-III z 

programów „Lekkoatletyka dla każdego” i „Mały Mistrz” powoli dobiegają końca. 4. czerwca 

do wspólnej zabawy zostali zaproszeni uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 3 

w Ełku. Dla wszystkich 93 małych sympatyków sportu z okazji Dnia Dziecka zostały 

przeprowadzone zabawy drużynowe w biegu przez płotki, różnego rodzaju sztafetach. 

Jednak największym zainteresowaniem cieszył się bieg w workach, który wywołał ogrom 

radości podczas wykonywania tego zadania. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymał 

pamiątkowy dyplom i słodki poczęstunek. 

 

MAŁY KSIĄŻĘ  NA SZKOLNYM KORYTARZU. „Mały Książę” autorstwa Antoine’a de Saint-

Exupéry’ego to doskonale znana polskim czytelnikom książka, a od dwóch lat lektura 

obowiązkowa w szkole podstawowej. To właśnie ona zainspirowała uczniów do 

przygotowania sztuki teatralnej na jej podstawie. Szkolni aktorzy amatorzy, uczestnicy kółka 

„Mądrale”, pod kierunkiem pani Beaty Dzierżanowskiej przygotowali i wystawili sztukę „Mały 



Książę”. 7 czerwca odbyła się premiera. Szkolny korytarz wypełnili widzowie, uczniowie 

dziesięciu zaproszonych klas. W skupieniu i z emocjami na twarzach chłonęli każdą minutę 

przedstawienia, byli świadkami wizyt Małego Księcia na kolejnych planetach. W rolę 

tytułowego bohatera profesjonalnie wcieliła się Julia Tydman z kl. 8b. Wszyscy pozostali 

uczniowie zaprezentowali się równie wspaniale, pokonali tremę i odważnie odegrali swoje 

role. Popis swoich aktorskich umiejętności dali: Lis (Maja z kl. 8b), Żmija (Oliwka z kl. 8b), Król 

(Jakub z kl. 7a), Bankier (Piotr z kl. 7c), Pijak (Kuba z kl. 7c), Latarnik (Karol z kl. 8b), Geograf 

(Monika z kl. 7c), Lotnik (Kacper z kl. 8b), Kupiec (Igor z kl. 7c), Próżny (Dominika z kl. 7c) i 

Róże (w tej roli: Zuzia, Julia i Gabrysia z kl. 7c). O stronę muzyczną zadbała Natalia z kl. 7c. 

Spektakl spotkał się z bardzo dobrym odbiorem widzów, skłonił do refleksji i został 

nagrodzony gromkimi brawami i wieloma pochwałami ze strony społeczności szkolnej. 

Brawo! 

 

KUŹNIA TALENTÓW POLONISTYCZNYCH. Dwa tytuły laureata, trzy finalisty i 14 wyróżnień w 

Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych to ogromny tegoroczny sukces naszych uczniów. 

W owych konkursach bierzemy udział już od kilkunastu lat, zdobywamy kolejne 

doświadczenia i od pięciu już lat systematycznie sięgamy na tym polu po laury. Pisanie 

dyktanda finałowego odbyło się wcześniej, 17 maja. Tekst finałowy pod tytułem „O czym 

marzy ponaddwunastoipółletni lelum polelum?” okazał się nie lada wyzwaniem, a pisało go 

troje naszych uczniów: Jakub Dzierżanowski z kl. 7a, Patryk Kostyk z kl. 7a i Lena Buko z kl. 

6b. Tekst zawierał trudne pod względem ortograficznym wyrazy: tużurek, niby-marszruta, 

hiperwiertarkowkrętarka, hurraoptymizm, zmorzony, zmożony i wiele innych. Kuba uzyskał 

tytuł laureata i zajął 1. miejsce w Polsce, a Patryk i Lena zostali finalistami konkursu „Z 

ortografią na co dzień”. Pokazali, że ortografia nie musi byś czymś trudnym. Dopóki wyzwala 

w nas zainteresowanie, dopóki pobudza w nas dociekliwość poznawczą, dopóty jesteśmy w 

stanie żyć z nią za pan brat i osiągać na tym polu sukcesy. W finałowych zmaganiach „Z 

poprawną polszczyzną na co dzień” wystartowali siódmoklasista Piotr Kulik z kl. 7c i Paulina 

Kuczyńska z kl. 6b. Ich zadaniem było napisanie opowiadania do historyjki obrazkowej, 

wykazanie się zarówno kreatywnością przy pisaniu pracy, jak i dbałością o poprawną 

polszczyznę, odpowiednią kompozycję, bogate słownictwo, poprawną frazeologię, ortografię 

i interpunkcję. Praca Piotra została doceniona przez jury, dzięki niej został laureatem i zajął 3. 

miejsce w Polsce. Paulina natomiast uzyskała tytuł finalisty. W konkursie „Z ortografią na co 

dzień” wyróżnienia zdobyli uczniowie: Daniel Chrzanowski kl. 2c, Filip Siemieniewicz kl. 2b i 

Oskar Dzierżanowski kl. 4b. W Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną 

polszczyzną na co dzień” wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Świć kl. 1d, Maciej Sajewicz kl. 

1d, Aleksandra Fiłonowicz kl. 2c, Daniel Chrzanowski kl. 2c, Kalina Szafranowska-Sienkiewicz 

kl. 2c, Lilianna Lutkiewicz kl. 2c, Magdalena Oszmian kl. 2c, Filip Siemieniewicz kl. 2b, 

Michalina Tabak kl. 3b, Oskar Dzierżanowski kl. 4b i Piotr Czaplicki kl. 4b. Wszystkim naszym 

znawcom ortografii i polszczyzny gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 



KOLEJNY UDANY RAJD ROWEROWY. W minioną niedzielę my- uczniowie klasy 4f wraz z 

Wychowawczynią panią Kamilą Kulbacką-Trzaskowską i Rodzicami wyruszyli na Rajd 

Rowerowy zorganizowany przez jednego z tatusiów. 

Punktualnie o godzinie 10:30 na swoich rowerach, zaopatrzeni w dobry humor stawiliśmy się 
na zbiórce przed pływalnią. Po sprawdzeniu obecności i przygotowaniach do rajdu pod 
opieką rodziców wyruszyliśmy w drogę. Trasa rajdu prowadziła m.in. przez Siedliska, 
Bałamutowo do Siedliska Morena. Po ponad dwugodzinnej jeździe dotarliśmy na miejsce, 
gdzie zostało zorganizowane ognisko i poczęstunek. Pyszne, pieczone kiełbaski 
zregenerowały nasze siły, siły rowerzystów. Kolejnym punktem wyprawy była – zabawa, gry i 
zabawy, które zapewniły wiele emocji. 
Powrót, pięknymi ścieżkami leśnymi, skąpanymi w słońcu, pozostawił niezapomniane 
wrażenia. Przejechaliśmy razem 50,37 km. 
To nasz kolejny bardzo udany rajd. Już powstały plany na organizację kolejnej wyprawy, tym 
razem z noclegiem w namiotach. 
Za organizację szczególnie dziękujemy Panu Arkadiuszowi Paszkiewiczowi  

 

DO WARSZAWY. 31 maja 2019 roku udaliśmy się na wycieczkę do Warszawy. Grupa liczyła 44 

osoby. Wcześnie rano, bo o 5.00 zebraliśmy się pod stadionem, by wyruszyć w kilkugodzinną 

podróż autokarową do stolicy. 

Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Azji i Pacyfiku, które jest jedynym 
takim miejscem w Polsce . Wysłuchaliśmy długiego wykładu i wreszcie mogliśmy chodzić po 
Muzeum i podziwiać zgromadzone eksponaty.  
Około godziny 12:00 pojechaliśmy na Powązki. Cmentarz Powązkowski- jak powiedział 
przewodnik, jest położony na terenie dzielnicy Wola, między ulicami: Okopową, 
Powązkowską, Tatarską i Jana Ostroroga. 
Najprzyjemniejszym momentem na wycieczce było zwiedzanie Stadionu Narodowego. 
Miejsce najlepszych wydarzeń sportowych i rozrywkowych w Polsce. Jest wśród nas wielu 
kibiców piłki nożnej i wizyta na tym stadionie była spełnieniem ich marzeń. Gdy weszliśmy na 
trybuny i wspięliśmy się na sam ich szczyt, z góry podziwialiśmy ogrom tego obiektu. 
Naprawdę, robi wrażenie! To był ostatni punkt programu naszej wycieczki, wróciliśmy do 
autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. 
Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. 
Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia oraz 
oszołomienia natłokiem wrażeń byliśmy zadowoleni. 

 

WARSZTATY GEOGRAFICZNE PO ANGIELSKU. 6 czerwca uczniowie klas 5b i 5f udali się do 

Centrum Edukacji Ekologicznej. Na miejscu czekało na nich mnóstwo geograficznych atrakcji 

– orientowanie mapy przy użyciu kompasu, zadania w grupach i parach, multimedialne 

filmiki, ekologiczne quizy, gdy i zabawy ruchowe oraz lunch na świeżym powietrzu. Na uwagę 

zasługuje fakt, że wszystkie zadania były w języku angielskim. Głównym tematem 

warsztatów był cykl dwutlenku węgla w przyrodzie, recycling oraz sposoby na ograniczenie 

eksploatacji naszej planety. Wszyscy uczestniczy wykazali się ogromną wrażliwością w 

temacie ochrony Ziemi. Kulminacyjnym punktem wyprawy była wizyta w lodziarni. W 



znakomitym nastroju wróciliśmy do szkoły, a uczniowie zgodnie stwierdzili, że chętnie 

wezmą udział w podobnych zajęciach w przyszłym roku.  

Warsztaty przygotowały panie Milena Laszkowska oraz Katarzyna Dąbrowska – Mentel. 

 

WŚRÓD ZIÓŁ I MOTYLI. 5 czerwca 2019 r. uczniowie klasy 1 „b” i 1 „d” wraz z 

wychowawczyniami oraz rodzicami wybrali się wczesnym rankiem na wycieczkę autokarem 

do Ogrodów Markiewicza pod Mrągowem. 

Jest tu wiele miejsc do odpoczynku: są ławeczki, altanki, zadaszone wiaty. Dzieci biegały po 
miękkiej murawie, zaglądały do kolorowych bażantów oraz wydzielonej woliery dla motyli, 
gdzie znalazły swój azyl rodzime gatunki m.in.: rusałki, pazie, modraszki, bielinki. 
Prowadzona jest tu hodowla motyli dziennych i nocnych, dzięki temu prezentowane są tu 
cztery fazy rozwojowe tych owadów: jaja, larwy, poczwarki oraz imago. Jest to jedyny tego 
typu obiekt na Mazurach. 
W ogrodach zobaczyliśmy liczne przykłady ścieżek, murków zatopionych w zieleni, wśród 
których nie brakowało unikalnych roślin, które pomimo kapryśnego klimatu Mazur z 
powodzeniem pięknie i zdrowo rosną. W Ziołowym Ogrodzie dzieci uczyły się odróżniać zioła 
poprzez smak i zapach. 
Podobał się nam bardzo Ogród Japoński, w którym znaczenie ma harmonia. Istotnym 
elementem roślinnym jest w tym ogrodzie sosna – symbol długowieczności. Występuje tu w 
kilku odmianach. 
Nasi milusińscy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z animatorem. Samodzielnie 
wykonali glicerynowe mydełka o bajecznych zapachach. Najbardziej popularny wybierany 
przez dzieci to zapach gumy balonowej. Piękne mydełka 8-latkowie zabrali do domu. 
Oczywiście było też ognisko i pieczenie kiełbasek, a następnie ich konsumowanie. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Rynie, gdzie zwiedziliśmy z przewodnikiem zamek. 
To miejsce, w którym bije serce Mazur, a wszechobecny duch historii sprawia, że czas staje w 
miejscu. Ten unikatowy obiekt to harmonia pieczołowicie odrestaurowanego XIV-wiecznego 
zamku krzyżackiego i nowatorskich rozwiązań designerskich. 
Zrobiliśmy też dużo pamiątkowych zdjęć. I. Chwiedor, U. Gąsowska 

 

OD UPRAWY DO POTRAWY. 4 czerwca uczniowie z klasy 1b wraz ze swoją wychowawczynią 

udali się na wyprawę do sklepu „Tecso”, żeby wziąć udział w „Ekspedycji smaków”, która jest 

częścią programu edukacyjnego „Od uprawy do potrawy”. 

Podczas ekspedycji na terenie sklepu uczniowie zostali zapoznani z wieloma produktami 
spożywczymi znajdującymi się na półkach sklepowych. Oprócz tego, że uczyli się rozróżniać 
poszczególne warzywa i owoce, poznawali ich pochodzenie, to dodatkowo mogli je poczuć 
swoimi wszystkimi zmysłami - od zapachu po smak i dotyk. Uczniowie zostali również 
poinformowani o wartościach odżywczych i składzie poszczególnych produktów, jak też o 
dacie ważności, która jest istotna przy zdrowym i prawidłowym odżywianiu się. 
Na koniec pobytu każdy z uczniów mógł samodzielnie przygotować i skomponować 
przepyszne jogurty naturalne, które zawierały w sobie mnóstwo zdrowych dodatków typu: 
suszone bakalie, orzechy, banany, maliny, truskawki. Malinowy „kubuś" był wspaniałym 
napojem, który ugasił pragnienie. 



Podsumowaniem zajęć, było wspólne przygotowanie piramidy żywieniowej z 
uwzględnieniem prawidłowych ilości i częstotliwości spożywanych produktów. 
Przeprowadzone zajęcia wpłyną na zmianę nawyków żywieniowych dzieci oraz wzrost ich 
świadomości jako małych konsumentów. 
Czas spędzony w programie przyniósł dużo satysfakcji i zostanie na długo w pamięci 
wszystkich uczestników programu. Iwona Chwiedor 

 

KANGUR 2019. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, tradycyjnie już, cieszył się 

w naszej szkole dużą popularnością. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak 

najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy 

oraz popularyzowanie matematyki jako królowej nauk. W XXVIII edycji konkursu wzięło 

udział aż 133 uczniów z klas II – VIII.  

Podczas uroczystego podsumowania Kangura 2019, które odbyło się 10 czerwca w Ełckim 
Centrum Kultury, nagrody wręczono aż 21 uczniom naszej szkoły.  
Nagrody specjalne za najwyższe wyniki w regionie, obejmującym powiaty: ełcki, piski, olecki i 
gołdapski, odebrali Jakub Dzierżanowski z kl.7a (1 miejsce w kategorii Kadet 1) oraz Maja 
Hutna z kl. 5e (3 miejsce w kategorii Beniamin 1).  
Maja i Kuba otrzymali również nagrody za bardzo dobry wynik w konkursie, a obok nich 
także Michał Nikonowicz z kl.5 b. Wyróżnienia natomiast odebrali: Lutkiewicz Lilianna 2c, 
Siemieniewicz Filip 2b, Dąbrowska Julia 2b, Gałczyński Radosław 4f, Bućko Emil 4e, 
Wilczewska Karolina 5c, Redlin Maciej 5b, Izbicka Aleksandra 6d, Słyż Karol 6c, Przekopska 
Aleksandra 6b, Kuczyńska Paulina 6b, Kanclerz Damian 6c, Sarnacka Julia 7c, Nikonowicz 
Zuzanna 7c, Pieńkosz Kacper 7c, Siemieniewicz Jakub 7c , Kuczyńska Karolina 8b i Truchan 
Wiktor 8a. Gratulacje! 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2019. Zbliżające się wakacje to przede wszystkim czas wypoczynku i 

zabawy. W czasie trwania wakacji nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. Dlatego też w dniach 07 -10 czerwca 2019r. dla uczniów klas 0-IV odbyło się 

w naszej szkole spotkanie z Panem Policjantem M. Woźnialis i z Panią Pielęgniarką A. Miller. 

Celem było przypomnienie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa: zachowania się 
nad wodą, w górach, na wsi, czy na drodze w charakterze pieszego, rowerzysty, na 
hulajnodze, rolkach oraz pasażera oraz uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa. 
Omówiono jak zachować się , gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy, przypomniano 
dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w domu i na podwórku . Przestrzegano 
również przed rozpalaniem ognisk w lesie, organizowaniem zabaw w niedozwolonych 
miejscach. 
Przypomniano numery alarmowe (są one bezpłatne do zapamiętania numer 112 , GOPR i 
TOPR, WOPR i MOPR 985 ) oraz jak udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku . 
Przeprowadzono quiz o bezpieczeństwie.  
Na zakończenie spotkania odczytano "Kodeks postępowania w czasie wakacji". Dzieci z 
zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu. Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych , 
słonecznych, radosnych wakacji. 

 



IGRZYSKA RODZINNE. 8 czerwca odbył się po raz pierwszy „Dzień Młodzieży – Rodzinne 

Igrzyska”, w którym to rodzice uczniów naszej szkoły wspólnie z dziećmi brali udział w 

różnych konkurencjach sportowych np.: rzuty do celu przyborami o różnej wielkości i 

ciężarze, żonglowanie piłką, skoki dodawane i kręcenie obręczą do ćwiczeń gimnastycznych 

(hula hop) na biodrach. Na zakończenie każdy mógł uczestniczyć w biegu o medal Św. 

Benedykta. W biegu tym uczeń klasy Va Filip Danelczyk zajął II miejsce. 

Dziękujemy w szczególności rodzicom oraz uczniom za podejście do wszystkich zadań z 
uśmiechem i dystansem do samych siebie. To popołudnie było pełne pozytywnych wrażeń 
jak również okazją do integracji i zdobywania nowych doświadczeń. 

 

MAMY MISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA. W czwartek w hali MOSiR na Barankach odbył się finał 

Mistrzostwa Województwa Piłki Siatkowej Dziewcząt w ramach rozgrywek Szkolnego 

Związku Sportowego. W finale wojewódzkim zagrały 4 najlepsze szkoły w województwie, 

które zostały wyłonione w drodze eliminacji regionalnych. Turniej został rozegrany 

systemem każdy z każdym. Najlepszą szkołą, wygrywając wszystkie mecze została Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Ełku wygrywając wszystkie mecze. 

Warto dodać, że dziewczyny z SP4 w Ełku zdobyły tytuł Mistrzostw Województwa już po raz 
czwarty (mistrz w dwójkach, trójkach, czwórkach siatkarskich). 
Wyniki meczów SP4 w Ełku na turnieju: 
SP4 Ełk - SP1 Ełk 2:0 
SP4 Ełk - SP19 Elbląg 2:1 
SP4 Ełk - Gimnazjum nr 3 Elbląg 2:1 
Końcowa kolejność finału Mistrzostw Województwa: 
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku 
2. Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu 
3. Gimnazjum nr 3 w Elblągu 
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku 
Skład drużyny Mistrzyń Województwa SZS: 
Matylda Ekstowicz, Nikola Mościcka, Gabriela Szczotko, Michalina Przekop, Marlena 
Pawłowicz, Ewa Bukowska, Matylda Praszek, Emilka Chmielewska, (kontuzja: Maja Kurzyk, 
Weronika Szymańska). Trener Tomasz Przekop. 
Trenerzy wytypowali najlepsze dziewczęta ze swoich drużyn, które zostały wyróżnione 
statuetkami. Najlepszą zawodniczką wytypowaną przez trenera SP4 w Ełku została Gabriela 
Szczotko. 
Dziękujemy dziewczynom za 4 lata, w których sukcesy siatkarskie promowały szkołę i miasto 
Ełk w województwie i Polsce. Życzymy dalszych sukcesów sportowych w szkołach 
ponadpodstawowych. 
Serdecznie dziękujemy Prezydentowi Miasta Ełku oraz pracownikom MOSiR w Ełku za pomoc 
w przygotowaniu finału wojewódzkiego. 

 

ZWYCIĘSKIE WYJŚCIE Z ESCAPE ROOM. 10 czerwca uczniowie klasy 7a, Jakub Stygar oraz 

Jakub Dzierżanowski, wzięli udział w miejskim konkursie języka angielskiego zorganizowanym 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku. Zadanie było nietypowe, polegało na odszukaniu w 



Escape Roomie zagadek i zadań, rozwiązanie każdej z nich było wskazówką do kolejnego 

zadania. Jakub Stygar oraz jego zespół uzyskali I miejsce, wygrywając tym samym vouchery 

do kina Planet Cinema. Jakub Dzierżanowski zajął II miejsce. Gratulujemy! 

 

STARSI MŁODSZYM. Klasa 7c, realizująca program wolontariatu Wiatraki Mazur, 

przygotowała akcję charytatywną na rzecz zwierząt “Pomagasz – jestes wielki!”. W ramach 

tej akcji, dziewczynki Zuzia Nikonowicz oraz Oliwia Ojrzyńska przygotowały pod okiem pani 

Mileny Laszkowskiej prezentację multimedialną “Kim dla człowieka jest pies?”. Uczennice 

przeprowadziły 20 minutowe spotkania z wybranymi klasami I-III, podczas których 

rozmawiały z uczniami na temat odpowiedzialności za swojego pupila oraz konieczności 

dbania o niego. Młodsi uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w tych warsztatach 

odpowiedzialności, opowiadali o swoich pupilach i dzielili się spostrzeżeniami. A wszystko po 

to, by niechcianych psów w schroniskach było jak najmniej. 

 

MAMUCIA PRZYGODA. 10 czerwca klasa 7c wybrała się na wycieczkę z noclegiem do 

„Mamuciej Doliny” (gospodarstwo agroturystyczne). To malownicza osada nad rozlewiskami 

Biebrzy, zaprojektowana na wzór prehistorycznej wioski. Zorganizowano nam tam mnóstwo 

interesujących zajęć, jak na przykład przeprawa „Bobrzym Szlakiem”. Polegała na spacerze 

poprzez bagniste leśne tereny. Dla każdego był to różny stopień trudności, jednak nikt się nie 

poddał, najważniejsza była dobra zabawa i dystans do siebie- w ten sposób wyłoniliśmy 

Królową Bagien, Oliwkę Ojrzyńską. Wcielaliśmy się też w role łowców- strzelaliśmy z łuków, a 

najlepszą z najlepszych w tej konkurencji okazała się Natalka Zimnoch. Braliśmy udział w grze 

terenowej „Szukanie Skarbu Mamuta”, w której sprawdziliśmy naszą orientację w terenie, 

logiczne myślenie oraz zdolności matematyczne. Uczyliśmy się o codziennym życiu homo 

habilis (człowiek zręczny, używający narzędzi). Ucieraliśmy zboże uzyskując mąkę, z której 

upiekliśmy podpłomyki, oprócz tego uwędziliśmy mięso w neandertalskiej wędzarni. 

Podziwialiśmy uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego w czasie spaceru na punkt widokowy 

oraz zapoznając się z prezentacją dotyczącą fauny i flory tego regionu. Rozpoznawaliśmy 

tropy zwierząt, a wieczór urozmaiciliśmy sobie dyskotekę. Czas zleciał nam błyskawicznie. 

Nim się zorientowaliśmy wracaliśmy już autokarem do Ełku.  

Chcielibyśmy również serdecznie podziękować p. Ewie Redlin i p. Iwonie Grajewskiej za 
cierpliwość w opiece nad nami. Zuzanna Nikonowicz, Monika Podurgiel 

 

NIEDZIELA W SZUWARACH. Pogoda, od kilku dni, prawdziwie urlopowa, a dzięki, od dawna 

już zaplanowanej imprezie integracyjnej, duża grupa rodziców i uczniów klasy I c mogła 

poczuć przedsmak lata i wakacyjnej przygody. Wraz ze swoja wychowawczynią, p. Joanną 

Pabich, wczesnym rankiem, 45 – osobowa grupa dorosłych i dzieci wybrała się na spływ 

kajakowy z Krutyni do Ukty. Szlak rzeki Krutyni, o długości 13 km, obfitował w wiele przygód, 

których pokonywanie uczyło wszystkich cierpliwości i opanowania, ale też współpracy i 

odpowiedzialności za siebie nawzajem. Po drodze wszystkich zachwycały piękne widoki i 

kwitnące grążele i wzruszały stada młodziutkich kacząt i łabądków. Na kajakach co chwila 



lądowały kolorowe ważki. Wyjątkowo ciepła woda zachęcała do kąpieli i zabaw w wodzie. Po 

spływie ,w siedzibie firmy „As-tour”, odbył się piknik, na którym, m.in. ,dokonano pasowania 

młodych kajakarzy. Przynajmniej połowa klasy płynęła kajakiem po raz pierwszy w życiu, ale 

wszyscy dotarli do mety i zgodnie orzekli, że za rok też ruszamy! 

 

SIEĆ NA WAKACJE. 18 czerwca 2019. odbyła się w szkole Kampania „Bezpieczna szkoła” – 

zorganizowana przez zespół nauczycieli. Po raz trzeci wybraliśmy formę gry miejskiej. 

Tegoroczne hasło brzmiało „Bezpiecznie(j) w sieci”. Klasy 1-3 skupiły się na korzyściach i 

zagrożeniach jakie czyhają w internecie, zaś klasy starsze oprócz przypomnienia jak 

bezpiecznie korzystać z internetu zapoznani zostali z "fake news", czyli uczyli się 

rozpoznawać prawdę i fałsz w internecie. Teren szkoły oraz miasta stały się planszą, 

natomiast uczniowie klas 1 – 8 ( 36 klas) żywymi pionkami. W wielu miejscach (np. na boisku 

szkolnym, placach zabaw, w Parku Solidarności, parkach na ul. Tuwima itp.) czekały na 

uczniów zadania do wykonania. Wszystkie były związane z bezpieczeństwem w sieci. 

Uczniowie na każdej stacji zapoznawani byli z zagadnieniami bezpiecznego korzystania z 

internetu. Każda stacja to dotyczyła innej zasady, np.: Niebezpieczne kontakty, Prywatność w 

sieci, Hejt w sieci, Niebezpieczne zakupy, Netykieta czy Cyberprzemoc. Na każdej stacji 

uczniowie, rozwiązywali krzyżówki, labirynty, rozsypanki, odnajdowali internetowe fake 

news itp. Ostatnią stacją dla wszystkich było boisko szkolne, gdzie każda klasa kończąc grę 

otrzymała literkę , którą umieszczała w wyznaczonym miejscu. Ułożone poprawnie litery 

stworzyły hasło. Była to świetna okazja do wspólnej zabawy, integracji oraz poznania różnych 

miejsc w mieście. 

 

NEPAL - KRAINA NIEZWYKŁA. 17.06.2019 gościliśmy w szkolnej świetlicy Polkę mieszkającą w 

stolicy Nepalu- Katmandu.  

Pani Honorata Waraksa spotkała się z dziećmi, by opowiedzieć im o bogatej kulturze, 
niezwykłej przyrodzie Nepalu i życzliwości jego mieszkańców. Mówiła także o potrzebie 
realizowania swoich marzeń. Przekazała wiele ciekawych historii z własnych przeżyć, 
opowiedziała o wykonywanej przez siebie pracy. Ważnym dla dzieci elementem spotkania 
była próba medytacji przy muzyce. Pani Honorata zaprezentowała medytacje z tańcem i 
światłem przy muzyce, a na zakończenie spotkania, wspólnie z dziećmi wykonała woreczki 
niezbędne do ćwiczeń, przy tego rodzaju relaksacji.  
Wspólnie doszliśmy do wniosku, że to spotkanie może być wstępem do kolejnych spotkań z 
tak ciekawymi ludźmi, w następnym roku szkolnym.  

 

OSTATNIA WIZYTA PARTNERSKA. W dniach 24-25.06.2019r. w naszym mieście odbyło się 

ostatnie już międzynarodowe spotkanie koordynatorów i nauczycieli każdej ze szkół 

uczestniczących w projekcie Erasmus+ „Bullying: I don`t stay! Yes, to friendship”. Celem 

wizyty było omówienie działań projektowych oraz raportu końcowego z realizacji zadań. 

Prace zakończyliśmy wspólnym rejsem po Jeziorze Ełckim, podczas którego mogliśmy 

podziwiać piękną panoramę naszego miasta i podczas którego pan K. Kulik opowiadał 



gościom z Portugalii, Włoch i Rumunii o historii Ełku i jego zabytkach. Następnie 

uczestniczyliśmy w kolacji certyfikacyjnej, podczas której mogliśmy się bardziej zintegrować, 

wymienić doświadczeniami, poglądami dotyczącymi projektu, podziękować za efektywną 

współpracę i otrzymać certyfikaty. Oprócz prac warsztatowych mieliśmy okazję pokazać 

naszym gościom Warszawę. Zwiedziliśmy najbardziej charakterystyczne punkty stolicy, tj. 

Pałac Kultury i Nauki, Ogród Saski, Starówkę, Zamek Królewski oraz Łazienki. Poza tym Pani 

przewodnik opowiadała bardzo ciekawie o Warszawie dziś, przed wojną i po niej, o jej 

burzliwej historii. Mieliśmy też okazję zobaczyć liczne zdjęcia z tych okresów. Nasi goście byli 

pod ogromnym wrażeniem stolicy. Niestety wizyta dobiegła końca, ale wierzymy, iż 

nawiązane kontakty i przyjaźnie przetrwają próbę czasu. Korzyści z udziału w programie 

Erasmus+ jest wiele, dlatego cieszymy się, że w nim uczestniczyliśmy. Do najważniejszych 

zaliczymy: poznanie obcych kultur, możliwość zwiedzenia obcych krajów, zwiększenie 

kompetencji i umiejętności językowych, podniesienie kompetencji interpersonalnych; 

uzyskanie przez naszych uczniów kompetencji kluczowych, pogłębienie ich poczucia 

tożsamości europejskiej oraz promowanie naszej szkoły i Ełku na arenie międzynarodowej. 

Jesteśmy przekonani, że zdobyte podczas projektu umiejętności, wiedzę i doświadczenia 

wykorzystamy z pożytkiem. 

 

ROZMOWY Z SYRENKĄ. Już w pierwszym tygodniu wakacji grupa 31 uczniów z klas IV – VI 

wyjechała na tygodniowy obóz naukowy o treściach skoncentrowanych na kulturowych i 

historycznych zabytkach Warszawy. Na miejsce pobytu wybrano przepięknie położony nad 

Zalewem Zegrzyńskim ośrodek „Promenada”. Stąd, niemal każdego dnia, dzieci wyruszały na 

półdniowe wycieczki do stolicy, w ramach których poznawały takie miejsca, które są 

symbolami tego miasta. Oprócz zwiedzania zaplanowano też w nich specjalne warsztaty lub 

gry, co pozwalało na poznawanie wybranych faktów i postaci w sposób niekonwencjonalny i 

zabawowy. Uczestnicy projektu zwiedzili Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Łazienki 

Królewskie, Stadion Narodowy. Spacerowali po Starówce szlakiem warszawskich legend i 

zgłębiali tajniki produkcji filmowej w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Na 

specjalnych warsztatach projektowali dawne stroje, malowali artystyczne hybrydy 

inspirowane rzeźbami i malowidłami, wykonywali abstrakcyjną sztukę współczesną. Cały 

jeden dzień dzieci bawiły się, eksperymentowały i doświadczały na Farmie Iluzji k. Warszawy. 

Po powrocie z wycieczek dzieci kąpały się w ciepłych wodach Zalewu Zegrzyńskiego, grały w 

siatkówkę, badmintona i bule. Wielu wrażeń dostarczyła też gra terenowa. Nad 

bezpieczeństwem, dobrą atmosferą i ciekawym zagospodarowaniem czasu czuwała 

organizatorka projektu –p. Joanna Pabich wraz z panią Katarzyną Garlicką i panią Magdaleną 

Kukiełko. Wypełnione dni szybko mijały i choć obóz trwał tylko tydzień, wrażeń było tyle, że 

wystarczy ich na całe wakacje. 

Za wsparcie finansowe, w ramach grantu, uczestnicy projektu dziękują Prezydentowi Miasta 
oraz Prezesowi PWiK w Ełku. 

 

AKTYWNA MŁODZIEŻ W SZKOLNYCH KLUBACH WOLONTARIATU. Od września 2018 do 

czerwca 2019 klasa 7c brała udział w projekcie edukacyjnym Stowarzyszenia Rozwoju 



Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” pod hasłem „AKTYWNA MŁODZIEŻ W SZKOLNYCH 

KLUBACH WOLONTARIATU” realizowanym z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

i Centrum Kultury Gminy Ełk. Koordynatorem projektu była p. Ewa Redlin. Cel akcji to rozwój 

wolontariatu poprzez edukację obywatelską i rozwój kompetencji społecznych takich jak: 

odpowiedzialność, komunikacja, praca w grupie, podział zadań, przywództwo, empatia i 

kreatywność.  

Uczniowie uczestniczyli raz w miesiącu w grach szkoleniowych, podczas których prowadzący 
poruszali następujące tematy: współpraca, patriotyzm, funkcjonowanie samorządu 
lokalnego, konsultacje społeczne, zbiórki publiczne i planowanie przyszłości. Młodzież wzięła 
również udział w grywalizacji między szkołami, co zachęciło ich do zdobywania wiedzy. W 
ramach grywalizacji uczestnicy zajęć odpowiadali co 3 tygodnie na pytania i rozwiązywali 
quizy. 
W ramach tego projektu uczniowie zobowiązali się do przeprowadzenia dwóch akcji 
społecznych (wydarzenia związanego z odzyskaniem niepodległości i akcji społecznie 
użytecznej). Wszystkie zadania były punktowane. 
Uczniowie plan pierwszej akcji podzielili na cztery inicjatywy: sonda uliczna na temat 
uporządkowania zapomnianych grobów, oczyszczenie mogił na starym, opuszczonym 
cmentarzu, akcja charytatywna: sprzedaż ciast i zakup zniczy z pozyskanych środków, zajęcia 
patriotyczne z przedszkolakami „Mali Odkrywcy” oraz wspólne wyjście na Cmentarz 
Wojskowy. Opiekunami byli: p. Ewa Redlin i p. Robert Redlin. 
Do drugiej akcji związanej z uwrażliwieniem na los bezdomnych psów ze schroniska i godnym 
traktowaniem zwierząt uczniowie 7c zaprosili kolegów z kl. 7a, 8a i 8d oraz dzieci ze świetlicy 
pod opieką p. Ewy Kowary. Młodzież sprzedawała ciasta, a za zebrane pieniądze (ponad 800 
zł) zakupiono karmę na potrzeby schroniska w Sonieczkowie, którą wspólnie tam 
dostarczono.  
Uczniowie przygotowali również przy wsparciu p. Mileny Laszkowskiej prezentację 
multimedialną „Kim dla człowieka jest pies?” i rozmawiali na ten temat podczas spotkań z 
uczniami klas I-III. 
Uczennice kl. 7c wraz z p. Natalią Jurczyk-Lemieszonek przeprowadziły warsztaty w 
przedszkolu „Mali Odkrywcy”. Celem było kształtowanie u dzieci poczucia obowiązku oraz 
uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt. 
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 18 czerwca w ECK, a klasa 7c zdobyła I miejsce. 
Uczniowie otrzymali nagrodę w wysokości 1100zl. 

 

 


