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OKO W OKO Z SOWĄ. Centrum Edukacji Ekologicznej jest stałym partnerem naszej szkoły w 

prowadzeniu działań przyrodniczych i kształtowaniu proekologicznych postaw. W miniony czwartek 

uczniowie klasy 3 c rozpoczęli zajęciami "Sowy - nocne drapieżniki" kolejny sezon naszej współpracy. 

Zajęcia w CEE to nie tylko doskonała okazja by w ciekawy sposób poszerzyć swoje wiadomości w 

wybranym temacie , ale też możliwość wykazania się osobistymi zainteresowaniami i 

umiejętnościami. Okazało się, że Laura i Piotr posiadają tak szeroką wiedzą w temacie "sowy", że na 

koniec spotkania otrzymali od prowadzącej zajęcia - p. Małgorzaty Russek- drobne upominki wraz z 

gratulacjami. Wszyscy uczestnicy dosyć dokładnie poznali sowy występujące w naszym kraju, a przy 

tym rozwiązywali krzyżówki, porównywali ptasie pióra, oglądali preparaty pod mikroskopem i 

dowiedzieli się, czym są wypluwki! Sowy są literackim i kulturowym symbolem mądrości - niech będą 

inspiracją i motywatorem do pracy dla wszystkich naszych uczniów w nowym roku szkolnym. 

NOWE PARTNERSTWO W EUROPIE. „Eco-friendly schools for a greener Europe: engaging our pupils 

to protect the planet” – tak piękne hasło połączyło dwie europejskie szkoły, by wspólnie walczyć o 

ekologię w Europie. Szkoła Podstawowa numer 4 im. prof. Władysława Szafera z Ełku i College Albert 

Camus z La Chapelle Saint-Luc we Francji od września rozpoczęły dwuletnią współpracę w ramach 

projektu Erasmus +, której przyświeca nadrzędny cel: łączymy siły uczniów i nauczycieli by chronić 

naszą planetę. 

Obie szkoły mają już w swoim dorobku bogate doświadczenie zarówno w działalności proekologicznej 

oraz uczestnictwie w międzynarodowych projektach pod sztandarem Erasmusa. Niemniej, po raz 

pierwszy współpracują ze sobą. Projekt ten to duże przedsięwzięcie oparte przede wszystkim na 

praktycznym działaniu szukaniu realnych rozwiązań służących ochronie Ziemi. W ramach projektu 

uczestnicy udoskonalą swój warsztat językowy oraz umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. 

Poszerzą również wiedzę z nauk ścisłych oraz rozwiną kompetencje kluczowe i ostatecznie staną się 

świadomymi obywatelami Europy, którzy wspólnym wysiłkiem będą w stanie skutecznie działać na 

rzecz ochrony naszej planety. 

W ramach współpracy w kwietniu 2021 oczekujemy przyjazdu 14 francuskich uczniów wraz z 

nauczycielami. Będziemy między innymi badać stan mazurskich wód, sprawdzać czystość powietrza 

oraz celebrować Dzień Ziemi. Nasi przyjaciele będą mogli ocenić piękno Mazur oraz poznać polskie 

zwyczaje mieszkając gościnnie przez 8 dni u rodzin uczniów naszej szkoły. Z kolei w maju 2022 nasi 

uczniowie w planach mają analogiczny wyjazd do Francji, by tam łączyć siły we wspólnej walce o 

czystość planety. 

Wierzymy, że razem możemy ulepszyć świat zaczynając od małych zmian w naszym lokalnym 

otoczeniu, by później propagować dobrą zmianę wśród innych szkół na całym świecie. Ziemia ma 

swoich obrońców, a społeczność „Czwórki” i College Albert Camus chętnie pokażą innym jak ją 

chronić. 

LEKCJA ELIKSIRÓW. Domowa chemia gospodarcza i spożywcza to ogromne, a przy tym bezpieczne, 

źródło ciekawych eksperymentów i doświadczeń naukowych. Przekonali się o tym uczniowie kl. 3 c, 

którzy w miniony piątek mieszali, rozlewali i zakraplali te, z pozoru zwykłe, płyny i proszki. No, może 

nie tak całkiem zwykłe, bo podstawą do doświadczeń "Tańczące kropelki" i "Kapuściany tester" był 

wywar z czerwonej kapusty, który wcześniej przygotowała wychowawczyni klasy. Oprócz tego mali 



chemicy wykorzystali olej spożywczy, ocet, sodę oczyszczoną, cytrynę, mydło w płynie, płyn do 

naczyń i .....szkolny płyn odkażający. Zmieniające się kolory i "taniec" kolorowych kropelek w oleju co 

chwilę wywoływały "ochy" i "achy", a przy tym perliste, niepohamowane salwy śmiechu. No i bardzo 

trudno było dzieciom ustalić czy ładniejszy był kolor zielony, różowy, czy może żółty? Wielką zaletą 

tych doświadczeń były niski koszt materiałów i łatwość wykonania.Wystarczy kupić na straganie 

malutką główkę czerwonej kapusty. 

ZAPACH ŚWIEŻEGO CHLEBA. Realizacja bloku tematycznego „Na polach uprawnych” w kl. 3 c stała 

się pretekstem do zorganizowania zajęć na wsi. W minioną środę skorzystaliśmy z gościnności 

właścicieli gospodarstwa „Młynek” w Płocicznie, gdzie mogliśmy m.in. poznać wszystkie etapy 

pieczenia chleba. Ciasto chlebowe było najpierw wyrabiane w dużej dzieży, a następnie rosło w 

blaszkach i w końcu piekło się w wielkim piecu. Gorące bochenki wypełniły swoim zapachem całe 

pomieszczenie, co zadziałało na wszystkich jak najlepsza aromaterapia. W przerwach między 

kolejnymi etapami uczyliśmy się tańczyć trojaka, śpiewaliśmy ludową piosenkę pt. „Uciekła mi 

przepióreczka”, słuchaliśmy czytanej przez naszą wychowawczynię baśni M. Kędziorzyny pt. 

„Wojtkowa ozimina”, no i zajadaliśmy się kiełbaskami z ogniska, bo w naszej klasie ognisk nigdy dość. 

Wszystkie zajęcia zrealizowaliśmy na podwórku, bo pogoda tego dnia była po prostu przepiękna. Przy 

pożegnaniu każdy z nas dostał bochenek świeżutkiego chleba do domu na rodzinną kolację, co było 

miłym zwieńczeniem tego emocjonującego dnia. 

MALI KADECI. Z racji rozpoczęcia nowego bloku tematycznego o treściach patriotycznych uczniowie 

klasy 3 c wybrali się z wizytą do Centrum Edukacji Mundurowej. Przygotowano dla nas wiele atrakcji, 

które pomogły nam lepiej zrozumieć ,jakimi cechami i umiejętnościami powinien odznaczać się dobry 

żołnierz. Oglądaliśmy różne rodzaje broni i elementy wojskowego ekwipunku. Przymierzaliśmy hełmy 

i kuloodporne kamizelki. Na sali gimnastycznej przeszliśmy przyspieszony trening sprawnościowy, ale 

najwięcej emocji dostarczyła wszystkim strzelnica laserowa, na której strzelaliśmy z pistoletów 

szkoleniowych do wirtualnej tarczy. Każdy mógł oddać 10 strzałów,  a elektroniczny system zliczał 

punkty. Mistrzami w tej dziedzinie okazały się dziewczyny. Podobno lepiej się koncentrowały. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Pani Dyrektor  Agnieszce Pasko, pracownikom i kadetom CEM za 

dostarczenie nam naprawdę niezapomnianych wrażeń. 

„KREDKOBRANIE” - POMAGANIE PRZEZ DAWANIE. Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 

charytatywnej „KREDKOBRANIE ”. Inicjatywa ta ma na celu pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków 

mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Przez 3 tygodnie września zbieraliśmy 

dary w postaci kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, długopisów i wszelkiego rodzaju 

przyborów szkolnych, materiałów plastycznych oraz lektur w języku polskim. 

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Zebraliśmy 30 kg darów! 

Mimo trwającego stanu epidemii, przy zachowaniu wszelkich procedur, chcieliśmy pokazać, że nie 

zapominamy o naszych najmłodszych Rodakach na Wschodzie. Zebranymi kredkami można 

pokolorować świat dzieciom, których życie nie jest kolorowe.  

Podarunki zostaną przekazane Fundacji Ignatianum w Krakowie. Stąd trafią w październiku do szkół i 

placówek, w których uczą się polskie dzieci na Białorusi, Ukrainie i Litwie. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję – Natalia Jurczyk – Lemieszonek. 



DZIEŃ PUSTEJ KLASY Z HISTORIĄ W TLE. Dzień Pustej Klasy jest międzynarodową inicjatywą 

promującą naukę poza budynkiem szkoły. Specjaliści od edukacji uważają, że nauka w terenie jest 

przyjemniejsza i bardziej wartościowa, a treści i umiejętności trwalej zapadają uczniom w pamięć i 

przywołują sympatyczne skojarzenia. Uczniowie klasy 3 c w terenie zgłębiali historię z czasów II wojny 

światowej. W tym celu udali się do Mazurolandii, gdzie obejrzeli eksponaty i pojazdy z czasów II 

wojny światowej oraz makietę „Wilczego Szańca” i poznali kilka faktów z wojennej historii naszego 

państwa. Po gorącej i sycącej grochówce udali się transporterem wojskowym do Gierłoży, by zwiedzić 

ważną kwaterę przywódcy dawnych Niemiec. Po powrocie, również pojazdem wojskowym, był czas 

na strzelanie do tarczy z karabinku sportowego, przymierzanie spadochronu i zabawy 

sprawnościowe. Zwiedziliśmy też Park Miniatur przepięknych zabytków Warmii i Mazur. Nasz pobyt 

zakończył się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.  

Moc atrakcji i przepiękna pogoda sprawiły, że pobyt był bardzo udany i pozostawił wiele 

niezapomnianych wrażeń. 

RUMIANE WARSZTATY PIECZENIA CHLEBA. Zatęskniliśmy za naszymi klasowymi spotkaniami 

integracyjnymi. W przedostatnią niedzielę września wybraliśmy się na Farmę Mazurską w Szarejkach 

całymi rodzinami. W samo południe, w tradycyjnej zabytkowej kuchni, pod fachowym okiem 

właścicielki gospodarstwa, rozpoczęliśmy warsztaty wypieku chleba. Ochoczo przystąpiliśmy do 

pierwszego etapu produkcji. Zaczęliśmy od wsypania do mis dwóch rodzajów mąki: gryczanej i 

pszennej. Następnie dodaliśmy własnej roboty zakwas, zaczyn drożdżowy oraz trochę wody. Każdy z 

nas musiał starannie wyrobić swoją porcję ciasta i według własnego uznania mogliśmy wzbogacić 

smak chleba, dodając ziaren słonecznika czy odrobiny maku. Gotowe, okrągłe bochenki ułożyliśmy na 

blaszkach i odczekaliśmy chwilę, żeby ciasto podrosło. Następnie przygotowane porcje powędrowały 

do pieca. W tym czasie, gdy chlebki rumieniły się w piecu, rozpaliliśmy ognisko by upiec kiełbaski. 

Pogoda była przepiękna. Wśród otaczającej nas przyrody, biegaliśmy, bawiliśmy się w chowanego, 

karmiliśmy kozy. Nawet nie zorientowaliśmy się jak szybko minął czas i po skończonej zabawie, 

czekały na nas gorące, pachnące, upieczone bochenki chleba. Wszyscy byliśmy zachwyceni smakiem i 

jakością pieczywa. Zmęczeni, ale radośni i pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Po tak długiej przerwie, 

bez wątpienia, dla każdego z nas, było to wyjątkowe wydarzenie. Z niecierpliwością czekamy na 

kolejne spotkanie… 

Dziękujemy rodzicom naszego kolegi Pani Annie Dubie i wychowawczyni Pani Katarzynie Garlickiej za 

zorganizowanie tego miłego wydarzenia. Dominika Kołodziej, uczennica klasy 7F 

CZYTAJMY, bo WARTO! Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to święto, które zostało ustanowione 

z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Jego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Data 29 

września odnosi się również do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki wielu książek dla dzieci i 

młodzieży. Z inicjatywy bibliotekarzy szkolne obchody tego dnia miały różne formy. Celem 

nadrzędnym było wykazanie, że czytanie na głos m.in. stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo, 

pobudza wyobraźnię, poprawia koncentrację, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces, jest rozrywką … 

- o kolejnych zaletach takiej aktywności dzieci i dorośli dowiedzieli się z materiałów umieszczonych w 

mediach szkoły. W ramach obchodów Dnia Głośnego Czytania odbyło się spotkanie uczniów klasy 0A 

i 1M. Pracownicy biblioteki odczytywali fragmenty z wybranych książek, prezentowali teksty metodą 

kamishibai (japońskiej sztuki opowiadania np. bajek z wykorzystaniem kart narracyjno – 

obrazkowych), zachęcali do czytania książek już od najmłodszych lat. Dzięki współpracy nauczycieli i 



pracowników świetlicy, którzy również przyłączyli się do akcji, uczniowie mogli w różnych miejscach 

szkoły słuchać i głośno czytać ciekawe teksty z księgozbioru szkoły lub z domowych biblioteczek. Tego 

dnia można też było w bibliotece zobaczyć wystawę poświęconą życiu i twórczości Janiny Porazińskiej 

oraz wypożyczyć książki jej autorstwa, w tym najbardziej znane ,,Szewczyk Dratewka”, ,,Pamiętnik 

Czarnego Noska”, ,,Psotki i Śmieszki”, ,,Dwie Dorotki”, ,,Kozucha Kłamczucha”. 

 

 

 

 

 

 

 


