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MIKOŁAJKI W DOMU I W SZKOLE. 3. i 4. grudnia tradycyjnie obchodziliśmy wydarzenie czytelnicze 

„Mikołajki z Mikołajkiem”. W spotkaniach online wzięli udział uczniowie klasy 4a, 4c i 4d wraz z 

polonistami. Bibliotekę odwiedziła kl. 0a z wychowawcą. Wszyscy czytelnicy mieli na sobie czerwone 

czapeczki lub inne, świąteczne rekwizyty. Czwartoklasiści poznali legendę o św. Mikołaju oraz 

wysłuchali fragmentu lektury pt. „Mikołajek” R. Goscinnego. Wykazali się aktywnością podczas 

rozwiązywania krzyżówki oraz chętnie odpowiadali na zagadki przygotowane przez bibliotekarza. 

Czytelnicy zapoznali się też z prezentacją dotyczącą serii książek i filmów o Mikołajku. Uczniowie 

sprawdzili swoją wiedzę z lektury, grając w quiz. Wynikami mogli pochwalić się polonistom i zdobyć 

ocenę za aktywność. Najmłodsi czytelnicy obejrzeli wystawę książek o tematyce Świąt Bożego 

Narodzenia. Bibliotekarz odczytał im fragment „Historii prawdziwego św. Mikołaja”. Na zakończenie, 

wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia. Wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że z niecierpliwością oczekują 

wizyty św. Mikołaja. 

WIEŚCI Z PROJEKTU ERASMUS + 2020-2022. Czy wiecie, że mamy już wyniki konkursu na logo 

projektu, w którym jesteśmy partnerami Francji? Wpłynęło sporo ciekawych prac, chociaż kryteria 

oceny były wymagające. W projekcie należało uwzględnić nazwę projektu lub akronim (Eco-friendly 

schools for a greener Europe), flagi krajów partnerskich oraz elementy kojarzące się z samą tematyką 

projektu. 

8 grudnia komisja w składzie: przewodnicząca i koordynator projektu Katarzyna Garlicka oraz 

członkowie Pani Dyrektor Wanda Wojnowska i Pani Kamila Trzaskowska-Kulbacka jak również 

przewodniczący szkoły Oliwer Chiliński wyłoniła pięć najlepszych prac. Loga zwycięzców już zostały 

przekazane do drugiego etapu konkursu. Obecnie trwa głosowanie na platformie Twinspace na 

najlepsze logo spośród 5 prac polskich uczniów i 5 prac uczniów z Francji. Z niecierpliwością czekamy 

na wyniki 17 grudnia. Niech wygra najlepszy! 

Oto nagrodzone prace, których autorami są: Olaf Płatek, Dominika Kołodziej, Wiktoria Korzun, Maciej 

Bulkowski, Maria Kantowicz 

Specjalne wyróżnienie Dyrektora Szkoły otrzymała Lena Podemska z 6f. 

MIKOŁAJ NA TRENINGU. Świąteczny nastrój udziela się już wszystkim. Klasa pływacka 4 a i 6c ma ten 

komfort, bo jako jedyne klasy o profilu sportowym mogą spotykać się na wspólnych treningach 

pływackich i aktywnie spędzać czas. Dodatkowo klasa 4 a dzięki temu, że systematycznie uczęszcza na 

zajęcia pływackie, solidnie przykłada się do zajęć i jest bardzo aktywna, miała możliwość 

zorganizowania Mikołajek klasowych. Taka mała, ale jakże wesoła odskocznia od przykrej 

rzeczywistości. Dodatkową atrakcją był czas wolny na pływalni spędzony na zabawach wodnych, 

relaksie i wspólnej integracji. Uczniowie klas pływackich wygrali los na loterii mogąc uczestniczyć w 

pływackich treningach! Mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy wrócimy do normalności i będziemy 

mogli cieszyć się wspólnie spędzonym czasie w gronie znajomych;) 

SZLACHETNE ŚWIĘTA. W miniony weekend 12-13.12.2020 w całej Polsce odbył się XX finał akcji 

Szlachetna Paczka. Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w tej formie pomocy dla ludzi 

potrzebujących.  



W tym roku objęliśmy opieką starszą osobę p. Annę, która ma 90 lat. Pani Anna jako dziecko przeżyła 

II wojnę światową. Od kilku lat jest osobą samotną i chorą, mąż i dzieci już nie żyją. Utrzymuje się z 

bardzo niskiej emerytury i zasiłku pielęgnacyjnego. Pomimo problemów nie poddaje się i jest szczerą, 

uśmiechniętą i pogodną osobą.  

Ze względu na kwarantannę mieliśmy dużo obaw czy zdołamy uzbierać potrzebne rzeczy i pomóc tak, 

jak to robiliśmy do tej pory.  

Jak zwykle cała społeczność naszej szkoły nie zawiodła. Rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

natychmiast zareagowali i wspólnie przygotowaliśmy 24 paczki w których znalazły się: artykuły 

spożywcze, chemiczne, dwie kurtki, dwie pary ciepłych kapci, dwa komplety czapka+ szalik, kozaki, 

czajnik, patelnia, szlafrok, ręczniki, suplementy, dwa koce, akcenty świąteczne, choinka oraz 

mnóstwo kartek świątecznych z życzeniami od uczniów i wolontariuszy. Pojawiły się oczekiwane 

kuchenka gazowa i fotel oraz niespodzianka- obiady abonamentowe z dowozem na okres trzech 

miesięcy z firmy Ełczanka. Szacowana wartość produktów przyniesionych do szkoły to 2628zł, wpłaty 

darczyńców na Radę Rodziców to 2355zł. Łączna wartość tegorocznej Szlachetnej Paczki dla p. Anny 

to 4983zł. 

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom za zaangażowanie, dobre słowo, za każde 

wsparcie dla wybranej przez nas rodziny.  

W piątek 11.12.2020 przekazaliśmy paczki i prezenty ze szkoły do Sztabu „Szlachetnej Paczki”, który 

mieścił się w Parku Technologicznym w Ełku. Tam po przekazaniu paczek odbyła się rozmowa naszych 

wolontariuszy opiekunkami akcji w naszym mieście. Dostaliśmy podziękowania dla wszystkich 

„Czwórkowych” darczyńców i usłyszeliśmy ważne dla na słowa, że nigdy nie zawodzimy i można na 

nas polegać. 

Kolejnym krokiem było przekazanie przez opiekuna rodziny zebranych darów. Z relacji opiekunki 

wiemy, że p. Anna nie mogła uwierzyć w to co się działo w sobotę, kiedy wszystkie paczki znalazły się 

w jej domu. Była zaskoczona, wzruszona i ze łzami w oczach ogromnie dziękowała za okazaną pomoc.  

My przyłączamy się do tych podziękowań. Dziękujemy całej społeczności szkolnej, rodzicom, 

uczniom, nauczycielom, pracownikom, wolontariuszom i wszystkim tym, którzy nie są obojętni na 

ludzką krzywdę i samotność. Razem dokonaliśmy świątecznego cudu i sprawiliśmy, że w tym roku 

Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe. Życzymy wszystkim dużo zdrowia i Wesołych Świąt! 

 

BEZPIECZNI TU I T@M. 11 grudnia 2020 r. pod hasłem „Bezpieczni Tu i T@m” odbyła się w naszej 

szkole XX Kampania „Przemocy STOP. Nie zamykaj oczu”. Celem tegorocznej kampanii było 

zapoznanie uczniów młodszych z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu i uwrażliwienie 

uczniów starszych na problem obrażania w internecie. 

Dzieci z klas 1 – 3 rozpoczęły swoje zajęcia od odkrycia scenki puzzlowej, która ukazała temat 

„Bezpieczeństwo w sieci”. Następnie wychowawca wszczął dyskusję na temat tego czym jest internet 

i do czego służy. Dzieci musiały określić do jakich dobrych celów może służyć internet, ale też jakie 

zagrożenia mogą w nim czyhać. Podczas zajęć uczniowie poznali pięć podstawowych zasad, 

bezpiecznego korzystania z internetu, których przestrzeganie jest konieczne, by czuć się w nim 

bezpiecznie. Wspólnie z nauczycielem ustalili w jaki sposób chronić się przed zagrożeniami w sieci i w 

jak reagować kiedy ktoś lub coś w internecie nas niepokoi. 

Klasy 4 – 8 rozpoczęły spotkanie z wychowawcą od uzupełnienia ankiety, w której odpowiadały na 

pytania dotyczące hejtu. Następnie nauczyciel przedstawił i omówił wyniki przeprowadzonej ankiety. 



Wychowawcy klas 4 – 6 zaprosili swoich uczniów do obejrzenia filmu edukacyjnego, w którym 

bohaterowie wcieli się w postać osoby piszącej obraźliwe komentarze i ofiary hejtu. Zadaniem 

uczniów było określenie emocji jakie towarzyszyły obu postaciom. Pod koniec pracy z nauczycielem 

uczniowie klas 4 połączyli się on-line z zaproszonym gościem w osobie rzecznika prasowego Pani 

Agaty Kulikowskiej de Nałęcz. Policjantka opowiadała im o tym czym jest hejt, jakie są jego rodzaje, 

jakie konsekwencje karne grożą za tego typu przestępstwa i jak radzić sobie z mową nienawiści. 

Uczniowie klas 5 – 6 podsumowali swą pracę tworząc klasową chmurę haseł antyhejtowych. 

Klasy 7 – 8 także obejrzały film edukacyjny, którego przesłaniem było stwierdzenie, iż zarówno w 

kontaktach twarzą w twarz, jak i on-line jest możliwe porozumiewanie się bez używania przemocy. 

Podczas spotkania prowadzący przedstawił autentyczne przypadki hejtu oraz zapytał o możliwe rady 

do udzielenia ofiarom. Starsi uczniowie poszukiwali również przyczyn i skutków jakie niesie za sobą 

mowa nienawiści oraz zrobili burzę mózgów na temat jak walczyć z hejtem. Zwieńczeniem pracy w 

klasach 7 – 8 było obejrzenie filmu przygotowanego przez uczniów naszej szkoły, w którym to 

kluczową kwestią jest rozważne reagowanie na obrażanie innych oraz to, że reagować powinni 

wszyscy, zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. 

 

BRAWA DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH! Ostatni okres obfitował w ofertę różnych konkursów 

artystycznych dla klas młodszych. Miały one zasięg miejski i powiatowy, więc nasi uczniowie mieli 

okazję zmierzyć się z rówieśnikami z innych szkół z Ełku i sąsiednich miejscowości. Tym bardziej 

cieszymy się z ich niezwykłych sukcesów. Na niektóre konkursy prace trzeba było zanieść osobiście i 

zostawić w specjalnie oznaczonym miejscu, a na inne wysłać zdjęcie gotowego dzieła. 

Z okazji jubileuszu Jana Pawła II SP nr 5 zorganizowała konkursy plastyczny i recytatorski. W konkursie 

recytatorskim zajęliśmy : 

I m- ce – Hanna Baran, kl.3 c 

II m- ce – Jakub Domański, kl. 3 c, 

a w konkursie plastycznym: 

III m – ce – Natasza Płatek, kl. 3 a 

III m – ce – Maria Klemarewska, kl.3 c 

wyróżnienie – Kornelia Choroszewicz, kl. 3 c 

Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowała konkurs plastyczny bliski nam programowo. Należało 

wykonać pracę z materiału przyrodniczego na temat „Niezwykłe zwierzę”. W konkursie tym zajęliśmy 

następujące miejsca: 

I m - ce – Maria Klemarewska, kl.3 c 

III m – ce – Kornelia Choroszewicz , kl. 3 c 

wyróżnienia: Blanka Żegota, kl. 1 b, Anna Jaworska, kl.1 c, Zofia Jaworska,kl. 1 c 

Ełckie Centrum Kultury każdego roku organizuje konkurs pod hasłem ”Mikołajowe obrazki”. Tematem 

przewodnim tegorocznego było „Ciacho dla Mikołaja”. Jury wyłoniło 30 równorzędnych laureatów w 

trzech kategoriach wiekowych. Ogromnie się cieszymy, że wśród 11 laureatów w kategorii wiekowej 

7 – 8 – 9 lat znalazły się uczennice naszej szkoły: 

Paulina Kucharska, kl. 3 c 

Laura Karczmarczyk, kl. 3 c 

Kornelia Choroszewicz, kl. 3 c 

Swój konkurs ogłosił tez Urząd Miasta Ełku i związany był on z akcją „Biała wstążka”. Dzieci miały 

wykonać prace nawiązujące do hasła ”Mamy w sobie dużo dobrej mocy”.Tym razem temat wydał się 



dzieciom trudniejszy i na konkurs wpłynęło tylko 17 prac. Ponieważ ich poziom był bardzo dobry i 

wyrównany,jury postanowiło przyznać wszystkim autorom tytuł laureata. Bardzo się cieszymy, że 

wśród nich znów są uczniowie naszej szkoły: 

Natasza Płatek, kl. 3a 

Maja Zarzecka,kl. 3c 

Kornelia Choroszewicz, kl. 3 c 

Laura Karczmarczyk,kl 3 c 

Maria Klemarewska, kl. 3 c 

Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym i życzymy wygranych w kolejnych konkursach. 

Zachęcamy do startów również pozostałych uczniów – wielu z was ma talent i nigdy nie wiadomo, 

kiedy się on odkryje. 

 

CO SŁYCHAĆ W PROGRAMIE „PRZYGOTUJMY LEPSZY ŚWIAT”? Za nami pierwsze zadania w 

programie edukacyjnym „Przygotujmy lepszy świat”, którego celem jest pokazanie dzieciom, że ich 

codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety. Uczestniczące w 

programie dzieci zdobywają wiedzę, wykonują wspólnie z wychowawcą szereg zadań a praktyczne 

rozwijają swoje umiejętności pozwalające im wybierać w diecie to, co najlepsze dla nich i dla planety. 

Poznają ciekawe przepisy i samodzielnie lub z rodzicami przygotują posiłki oparte na składnikach 

roślinnych. 

Do 31 marca możemy jeszcze zbierać punkty, które pozwolą osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Przez 

najbliższy miesiąc to rodzice, poprzez wysyłanie zdjęć przygotowanych wspólnie z dzieckiem 

posiłków, będą mogli pomóc, by wynik końcowy był jeszcze lepszy. 

Obecnie punktacja przedstawia się następująco:  

klasa 3c – 78.433 pkt.,  

klasa 3e – 53.371 pkt.,  

klasa 3b – 50.267pkt.,  

klasa 2d – 50.077 pkt. 

Po zsumowaniu daje nam to 232,148 pkt i tym samym zajmujemy 87 miejsce na 673 szkoły z całej 

Polski biorące udział w programie.  

Przedstawiamy niektóre ze zdjęć nadsyłanych przez rodziców i wyróżnionych w programie. 

Powodzenia! 

 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2020. Przygotowania do TEG-u poprzedziła rada pedagogiczna, 

podczas której nauczyciele zapoznali się z hasłem i Celami Zrównoważonego Rozwoju. Obrano 

metody i formy organizacji TEG-u. Dla chętnych nauczycieli odbyło się dodatkowe szkolenie online, 

podczas którego przybliżono podstawy edukacji globalnej, dotychczas realizowane działania i efekty 

osiągane przez uczniów w SP4 w Ełku. Zdecydowano o planowaniu działań techniką „eduScrum” – 

nauczyciele przedmiotów zaproponowali cele i formy zajęć z uczniami. Zrealizowano je w dniach: 16-

22 listopada 2020 r.  

Uczniowie klas pierwszych zapoznali się z podstawowymi zależnościami globalnymi. Odkryli 

pochodzenie produktów, z którymi mają do czynienia na co dzień. Poznali zasady sprawiedliwego 

handlu. Obejrzeli film „Nela”, dzięki czemu dowiedzieli się wiele o pochodzeniu czekolady. Na języku 

angielskim w klasach pierwszych miało miejsce obejrzenie i omówienie historyjki „A tiger who came 



to tea”, pogadanka na temat pochodzenia herbaty , wprowadzenie wybranego słownictwa 

związanego z piciem herbaty (table, tea, cup, jug, cake, biscuit, sugar) 

W klasach drugich rozmawiano o odpowiedzialnej konsumpcji. Odpowiedziano na pytanie o 

przyczyny marnotrawienia żywności i sposobach na ograniczanie odpadów w gospodarstwach 

domowych. Drugoklasiści wykonali plakat pod hasłem "Włącz myślenie, szanuj jedzenie". 

Trzecioklasiści słuchali bajki „Po drugiej stronie gór”. Uczestniczyli w teatrzyku kamishibai, prezentacji 

o morzach i ocenach, doświadczeniu „świecąca meduza”, ćwiczeniach i grach interaktywnych. 

Wykonali zabawki z recyklingu w nawiązaniu do wysłuchanej bajki i pracę plastyczną „akwarium w 

pudełku”. Na angielskim obejrzeli i omówili historyjkę „Save the ocean”. 

W nawiązaniu do Celu 14. Zrównoważonego Rozwoju uczniowie klas czwartych dyskutowali na temat 

bioróżnorodności w naturze i sztuce w ramach edukacji polonistycznej. Na lekcjach z wychowawcą 

rozwijali umiejętność ekspresji i autoprezentacji. Omówili pomysły dotyczące makiety „Życie na 

lądzie”. Praca twórcza dzieci była wynikiem analizy potrzeb planety i człowieka eksploatującego jej 

zasoby.  

Klasy czwarte opracowały ,,Kodeks przemyślanych zakupów" - jak być świadomym e-konsumentem. 

Rozmawiały o tym, w jaki sposób zakupy wywierają wpływ na środowisko. Następnie wykonały 

prezentację. Zapoznały się z ekoznakami.  

Piątoklasiści odbyli pogadankę o zmianach klimatycznych, obejrzeli film i na jego podstawie omówili 

przyczyny i skutki zmian klimatycznych. Podjęli polonistyczny warsztat pisania ogłoszenia o prelekcji 

pt. "Skutki zmian klimatycznych. Jak im przeciwdziałać?". W ramach języka angielskiego wyjaśnili 

słownictwo związane ze zmianami klimatu, konsekwencją tych zmian oraz sposobami dbania o 

środowisko naturalne. Wykonali kartę pracy 'Be Green' prezentującą czynności promujące 

proekologiczny styl życia. Na geografii zapoznali się ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie, 

zebrali skojarzenia i wykonali schemat tworzenia się efektu cieplarnianego. Dowiedzieli się, w jaki 

sposób działalność człowieka przyczynia się do zmian klimatu, tworzyli mapę myśli dotyczącą skutków 

zmian klimatu. Na matematyce wykonali obliczenia w zadaniach z treściami ekologicznymi.  

W klasach szóstych przeprowadzono lekcje w odniesieniu do 7. Celu Zrównoważonego Rozwoju: 

Czysta i dostępna energia. Na biologii uczniowie poszukiwali podstawowych informacji o energii 

Słońca, wiatru i wody. Przygotowali krzyżówki do dzielenia się własna wiedzą. Na geografii 

szóstoklasiści zdobyli podstawowe informacje o nieodnawialnych i odnawialnych źródłach energii. 

Poznali zagrożenia związane ze stosowaniem paliw kopalnych. Wykonali historyjkę obrazkową. Na 

matematyce podjęli obliczenia matematyczne w zadaniach z treścią o energii. Opracowali ponadto 

bank pomysłów na oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych. Odbyły się warsztaty pisania 

wypowiedzi argumentacyjnej zachęcającej do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Powstały 

materiały reklamowe: filmy, plakaty, ulotki i prezentacje. Na języku angielskim szóstoklasiści 

zapoznali się ze słownictwem dotyczącym źródeł energii. Dzieci wykonały plakat online, w którym 

wykazały się znajomością słownictwa.  

Siódme klasy podjęły temat „Zdrowia i jakości życia”. Na chemii odbyła się rozmowa na temat 

zanieczyszczeń powietrza i tego, jak można zmniejszyć zanieczyszczenie atmosfery i emisje CO2. Za 

pomocą kalkulatora CO2 każdy uczeń wyliczył swój ślad węglowy. Uczniowie wykonali ankietę „Czy 

mój dom jest ekologiczny?”. Chętni przygotowali prezentacje multimedialną na temat 

„Zanieczyszczenie powietrza w Polsce i jego wpływ na zdrowie człowieka”. Na historii wyjaśniali 

przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX wieku. Na lekcji 

geografii podjęli temat działań profilaktycznych wpływających na jakość naszego zdrowia. Omówili 

czynniki wpływające na podniesienie odporności organizmu. Odpowiedzieli na pytanie: Czym jest 



profilaktyka zdrowia?, jaki wpływ mamy na nasze zdrowie?, czy podjęte przez służby środki 

ostrożności służą zdrowiu i zabezpieczają nas przed Covidem? Stworzyli prezentację: Koronawirus, 

Sars -Co-V-2 i jego wpływ na organizm. Healthful Habit - how to remain healthy physically and 

mentally – było tematem języka angielskiego w klasach siódmych. Podczas angielskiego uczniowie 

wyjaśnili pojęcia zdrowia, odbyli rozmowę o ich zdrowych (bądź nie) nawyków. Obejrzeli filmik w 

języku angielskim o tym, co wpływa na nasze zdrowie i jakość życia. Podczas języka polskiego 

uczniowie przygotowywali się do wystąpienia publicznego: gromadzili informacje i argumentację , 

którą zaprezentowali online w szkolnej debacie Edukacji Globalnej 2020 „To nasz świat! Uczyńmy go 

lepszym”.  

W klasach ósmych uwagę poświęcono celowi „Mniej nierówności”. Na religii przeprowadzono 

dyskusję o równości, która wynika z godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. 

Na informatyce wykonano kolaż prezentujący ludzi z różnych środowisk, w różnym wieku, różnej płci, 

wyznania, rasie…. Zastosowano aplikacje online fotoramio i KIZOA, dzięki której powstał film o 

nierównościach występujących na świecie. Na geografii uczniowie odpowiedzieli na pytanie: Czym 

jest nierównośc płci?. Zanalizowano tekst powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wskazano 

przykłady dyskryminacji. Omówiono portrety kobiet Polek, które osiągnęły światowy sukces. Na 

języku polskim przyjrzano się nierównym szansom rozwoju społeczeństw Globalnego Południa. 

Zwrócono uwagę na problem dostępu do dóbr takich jak edukacja, opieka zdrowotna, równość pra 

kobiet i mężczyzn… Podjęto pod dyskusję bieżące wydarzenia obserwowane w mediach na świecie 

wynikające z postawy nietolerancji i nieposzanowania różnic. Ósmoklasiści pisali przemówienia 

wzywające do postawy poszanowania praw człowieka, empatii. Odwoływali się w nich do pozycji 

literackich z kanonu lektur szkolnych. O wykluczeniu cyfrowym i bezrobociu, roli maszyn w życiu i 

rozwoju ludzkości rozmawiano na fizyce.  

Obok zajęć lekcyjnych nauczyciele biblioteki przygotowali akcje promocji książek związanych z 

postawami człowieka wobec środowiska . W ramach edukacji filmowej zachęcali uczniów do 

obejrzenia filmów dotykających problemów globalnych. Na plastyce uczniowie wszystkich klas 

podejmowali próby ekspresji artystycznej wobec podejmowanych na lekcjach tematów globalnych, w 

tym zwłaszcza zagrożeń środowiska naturalnego.  

Edukacja zdalna pozwoliła na wykorzystanie szeregu narzędzi multimedialnych do prezentacji 

zagadnień globalnych . Uczniowie wszystkich klas stosowali filmy i prezentacje, dokumenty WORD do 

ekspozycji zdobytych wiadomości, opinii i ekspresji artystycznej. Korzystali z licznych źródeł wiedzy i 

aplikacji ćwiczeniowych. Realizując cele z podstawy programowej przybliżali się do poznania Celów 

Zrównoważonego Rozwoju.  

Nauczyciele dzielili się opracowanymi scenariuszami i prezentacjami.  

Efekty współpracy udostępniono na platformie ogólnopolskiej szkół realizujących edukacje globalną.  

 

CZWÓRKA SZYJE DOBRO, CZYLI O POŻERACZACH SMUTKÓW SŁÓW KILKA. Nasza szkoła jest jedną z 

siedemnastu szkół w kraju biorących udział w ogólnopolskim projekcie eTwinning „ Emotkowe 

Pożeracze Smutków”. Polega on na ręcznym uszyciu emotek wielkości małej poduszki i ofiarowaniu 

ich jako prezent świąteczny wybranej przez uczniów instytucji lokalnej. Projekt patronatem objęli 

Cyfrowy dialog oraz Fundacja Plan Daltoński. Szkolnymi koordynatorkami tego przedsięwzięcia są p. I. 

Reja- Kupiec i p. N. Jurczyk-Lemieszonek. W ubiegłym tygodniu gościliśmy na antenie Radia 5 i 

opowiadaliśmy o naszej inicjatywie. 



Po raz kolejny uczniowie Czwórki udowadniają, że los drugiego człowieka nie jest im obojętny. Blisko 

40 –stu uczniów z klas 7 i 8 uczestniczyło w 3-godzinnych warsztatach online, podczas których mieli 

okazję nauczyć się szyć emotkowego stwora. Uszyte poduszki przekazaliśmy wychowankom Domu 

św. Faustyny Pomocna Dłoń w Ełku.  

Są osoby, które teraz szczególnie odczuwają samotność. Niestety nie wszystkie dzieci spędzą 

tegoroczne święta ze swoimi rodzinami. Wierzymy, że taki Pożeracz Smutków sprawi im radość i 

pomoże zniwelować ich troski i zmartwienia.  

Ten projekt pokazuje, że nawet w czasach pandemii możemy znaleźć przestrzeń na działania wspólne 

z innymi, na dostrzeżenie ich potrzeb i podejmowanie form aktywności niekoniecznie związanych z 

komputerem. 

Uczniowie wolontariusze poza rozwijaniem umiejętności manualnych będą po feriach tworzyć w 

zespołach międzyszkolnych cyfrowe książeczki o uszytych pożeraczach. W ten sposób powstaną bajki 

i opowiadania dla młodszych uczniów. Będziemy informować o kolejnych etapach naszych działań. 

Uczestnicy projektu czerpią ogromną radość z pomagania. Bezinteresownie uszyli dobro i to jest w tej 

inicjatywnie najważniejsze.  

 

KOLĘDOWANIE NA EKRANIE. Dnia 22.12.2020 r. wychowankowie świetlicy szkolnej wraz z 

wychowawcami, podjęli się kontynuowania tradycji szkolnej- kolędowania. 

Zaprosili uczniów klas I- III, ich rodziny oraz nauczycieli do wspólnego kolędowania...online. Były 

kolędy, pastorałki i życzenia; dużo ciepła i dobrych słów. Uczniowie i wychowawcy prosili: " bądźmy 

dla siebie bardziej serdeczni, patrzmy na to co dobre, a nie na to, co nas dzieli". 

Swoje kolędowanie zakończyli oni wyrażeniem nadziei na spotkanie po feriach w murach naszej 

szkoły. 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i do zobaczenia wkrótce! 

 

 

 

 

 


