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MÓJ PRZYJACIEL PIES. W dniu 5 listopada 2020 r. nauczycielki ze świetlicy pojechały do schroniska 

Sonieczkowo koło Augustowa w celu przekazania zebranej wcześniej przez uczniów naszej szkoły 

karmy, zabawek, kocy, misek dla psów. 

Obecnie w schronisku przebywa 300 psów. 

Pracownikom schroniska został przekazany, plakat, który wykonali wychowankowie świetlicy. Dzieci 

nie mogły uczestniczyć w wyjeździe w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju.  

Pracownicy schroniska, bardzo dziękowali za przywiezione dary i pamięć o pieskach, które nie mają 

swoich własnych domów, ale mają nadzieję, że kiedyś ktoś je przygarnie i otoczy miłością. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji. 

Apelujemy: Pomagajmy, bo warto! 

 

(PRZY)GOTUJMY LEPSZY ŚWIAT . Ruszył program edukacyjny „Przygotujmy lepszy świat” dla klas I- III 

szkół podstawowych, którego celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe 

mają znaczenie dla nich i dla naszej planety. Naszą szkołę w programie reprezentują: 

klasa IId z wychowawcą p. Natalią Skowrońską 

klasa IIIb z wychowawcą p. Anną Kozakiewicz 

klasa IIIc z wychowawcą p. Joanną Pabich  

oraz klasa IIIe z wychowawcą p. Katarzyną Kanclerz Celem akcji jest propagowanie zdrowych 

nawyków żywieniowych już od dzieciństwa. Dzięki programowi szkolnemu w angażujący i atrakcyjny 

sposób dzieci odkryją, jak pyszne i łatwe w przygotowaniu mogą być zdrowe dania oraz dowiedzą się, 

dlaczego jest to tak ważne zarówno dla ich zdrowia, jak i dla środowiska. 

W ramach kampanii powstały interaktywne lekcje spełniające wymogi programowe MEN, 

przygotowane przez specjalistów we współpracy z nauczycielami. Gotowe lekcje, dostosowane do 

wieku uczniów, w sposób teoretyczny i praktyczny pomogą dzieciom zrozumieć zależności pomiędzy 

dietą a kondycją naszej planety, zobrazują również potrzeby i problemy Ziemi. Uczestniczące w 

programie dzieci będą zdobywały wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające im wybierać w 

diecie to co najlepsze dla nich i dla planety. Rewolucyjne wyzwania będą realizowały nie tylko w 

ramach lekcji, ale również w wolnym czasie wspólnie z rodzicami. Będą mogły przygotowywać posiłki 

z warzyw i kasz, które są zdrową alternatywą dla tradycyjnej bułki z szynką, porozmawiać z rodziną i 

przyjaciółmi na temat diety i środowiska, czy też zająć się uprawą roślin jadalnych. Życzymy 

powodzenia w realizacji zadań i zdobywania cennych nagród indywidualnie jak i dla klasy. 

 

Wystartowała 20 edycja Szlachetnej Paczki. 



Po raz pierwszy byliśmy pełni obaw i wątpliwości czy w tym roku damy radę wystartować i 

przygotować paczkę dla wybranej rodziny. Ciągłe zapytania od uczniów na lekcjach online: „ To co z 

tą paczką – działamy?” czy też rodziców „ Jak to paczki nie będzie – nie możemy sobie tego 

wyobrazić”, były dla nas jako organizatorek akcji impulsem, by mimo przeciwności związanych z 

pandemią program ten wystartował w naszej szkole - i w sobotę 14.11.2020r wspólnie z dyrekcją 

dokonaliśmy wyboru rodziny, której w tym roku przygotujemy paczkę - Kod Rodziny: WAR-1376-

30008 

Pani Anna, 90 lat 

Historia  

Pani Anna jako dziecko przeżyła II wojnę światową, posiada książeczkę Związku Dzieci Wojny 

Rzeczypospolitej. Od kilku lat jest osobą samotną i chorą, mąż oraz dzieci już nie żyją. Przed ich 

śmiercią i chorobami, żyło się rodzinie dobrze. Pani Anna pracowała w szpitalu. Nie żyli w luksusach, 

ale starczało na godne życie. Sytuacja się bardzo pogorszyła, gdy Pani Anna zaczęła chorować. 

Utrzymuje się z niskiej emerytury (810 zł) i zasiłku pielęgnacyjnego (290 zł). Po odliczeniu kosztów 

utrzymania, zostaje jej jedynie 225 zł.  

Silną stroną pani Anny jest radzenie sobie w trudnych sytuacjach i to, że mimo problemów nie 

poddaje się. Jest uśmiechniętą i pogodną osobą. Chciałaby jeszcze poczuć się potrzebna, podzielić z 

innymi swoją historią z dzieciństwa i opowiedzieć młodemu pokoleniu, jak wyglądała wojna, Polska 

kiedyś, jak wszystko powoli się rozwijało. To jest właśnie jej siła, wspomnienia i nadzieja na lepsze 

jutro. Na co dzień lubi spacerować i oglądać seriale.  

Trzy kluczowe potrzeby  

1. Żywność trwała. 

Dzięki zakupowi żywności, pani Anna będzie mogła odłożyć środki na zakup środków czystości. 

2. Kuchenka gazowa z elektrycznym piekarnikiem  

Kuchenka gazowa z elektrycznym piekarnikiem (może być używana, ale w dobrym stanie),w obecnej 

nie działa piekarnik i część palników. Utrudnia to przygotowywanie posiłków. 

3. Odzież 

Dotychczas noszona przez panią Annę kurtka jest bardzo znoszona i nie zapewnia już ochrony przed 

zimnem. Ze względu na niski dochód, nie może sama spełnić tej potrzeby. 

Pozostałe potrzeby 

- środki czystości hipoalergiczne: proszek do prania, mydło / żel myjący, płyn do płukania, szampon, 

płyn do mycia naczyń, pasta do zębów, płyny czyszczące, szczoteczka do zębów. 

- zakup lekarstw, witamin 

- koc, szlafrok, 

W tym roku pomoc potrzebna bardziej niż kiedykolwiek! 



Zdajemy sobie sprawę, że trudniej nam działać. Jednocześnie prosimy, by pomoc, jaką chcemy 

ofiarować dla pani Anny, była przemyślana i wszystko przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich 

zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. Dlatego prosimy o kontakt 

telefoniczny, by szybciej i sprawniej zorganizować się, a następnie przekazać przez wolontariuszy z 

klas 8, przygotowanej Szlachetnej Paczki w trakcie „Weekendu Cudów” w dniach 12-13 grudnia, p. 

Martynie Klepackiej, wolontariuszce na co dzień opiekującą się panią Anną.  

Inicjatorki akcji: 

Magdalena Kukiełko 506939389 

Elżbieta Jeżewska 692203809 

 

RUSZ SIĘ! Zwłaszcza teraz, kiedy wiele godzin spędzamy przed monitorami, potrzebujemy ruchu na 

świeżym powietrzu.  

 

 

Zapraszamy uczniów na otwarte zajęcia lekkoatletyczne w ramach ogólnopolskiego programu 

„Lekkoatletyka dla każdego”.  

Zajęcia odbędą się: 

klasy 3,4 i 5 – wtorek 17 i 24 listopada (stadion MOSIR w Ełku godz. 15.30 – 16.15) 

klasy 6,7 i 8 – czwartek 19 i 26 listopada (stadion MOSIR w Ełku godz. 15.30 – 16.15) 

Nie zapomnij wziąć ze sobą: 

- odpowiednie do warunków pogodowych ubranie, 

- czapkę, rękawiczki, obuwie sportowe, 

- wodę, środek do dezynfekcji. 

 

OGŁASZAMY KONKURS. zkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku i Albert Camus 

Middle School (France) zapraszają uczniów klas 6-8 naszej szkoły do konkursu plastycznego na logo 

projektu „Eco-friendly schools for a greener Europe”. Prace należy składać w terminie do 1 grudnia. 

Na zwycięzców i „szczęśliwców” czekają nagrody. Udział promowany jest też ocenami. 

Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie. 

 

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA. 14 listopada (sobota) w ramach Tygodnia Patriotycznego w naszej 

szkole przeprowadzono Historyczną Grę Miejską pod hasłem „Śladami polskiej historii miasta Ełku”. 

Udział w Grze brały klasy 7 i 8. Uczniowie mieli do znalezienia 10 punktów, ukrytych w naszym 



mieście, ważnych dla historii i walki o niepodległość. W każdym punkcie były do rozwiązania 2 

zadania związane z miejscem lub historią Ełku. Gra, która była połączeniem podchodów i wyprawą po 

zakamarkach Ełku stała się stałym i atrakcyjnym punktem Tygodnia Patriotycznego. 

Historyczną Grę Miejską wygrała klasa 7C 

Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim za udział i przygotowanie Gry. 

organizator gry: M. Brodowska, K. Kulik, Marlena Szleszyńska i Ewa Redlin 

Projekt Tydzień Patriotyczny w SP4 jest współfinansowany przez Urząd Miasta w Ełku. 

 

BĄDŹ DUMNY ZE SWOJEJ    HISTORII. Jak co roku w listopadzie, w okolicach Święta Niepodległości, 

nauczyciele historii i języka polskiego przygotowali wiele działań w ramach Tygodnia Patriotycznego. 

W tym roku nietypowo, bo online. Tydzień Patriotyczny rozpoczęliśmy konkursem internetowym 

wiedzy o Polsce, na zajęciach historii, wos-u czy języka polskiego poruszana była tematyka wydarzeń 

11 listopada 1918 roku. Z inicjatywy p. Marleny Szleszyńskiej na zajęciach języka polskiego i historii 

przeprowadzono akcję „Patriotyczne czytanie”, gdzie młodzież poznawała mało znane utwory 

patriotyczne. Dla klas 4-6 przygotowana została historyczna grywalizacja online, w której uczniowie 

odkrywali najdawniejsze dzieje Państwa Polskiego. Uczniowie przygotowali plakaty o bohaterach 

niepodległej Polski oraz makiety zabytków lokalnych lub związanych z naszą historią. Pani Kamila 

Trzaskowska i Katarzyna Osiecka przygotowały Szkolny Konkurs Recytatorski (Nie)zapomniane 

piosenki okresu II wojny światowej. Zakończeniem Tygodnia Patriotycznego była, jak zawsze 

Historyczna Gra Miejska dla klas 7-8, w tym roku w dużym reżimie sanitarnym. 

Wszystkim uczestnikom Tygodnia Patriotycznego serdecznie dziękujemy. 

 

(nie)ZAKAZANE PIOSENKI. W nietypowych, pandemicznych, okolicznościach odbyła się kolejna edycja 

Szkolnego Konkursy Recytatorskiego „(nie)zakazane piosenki. Konkurs, jak co roku, cieszył się dużą 

popularnością wśród uczniów naszej szkoły. W tym roku uczestnicy musieli przesłać nagranie 

audiovideo, na którym recytowali utworu poetyckie o tematyce patriotycznej.  

Celem konkursu było kształtowanie postawy patriotycznej oraz wrażliwości na piękno języka 

polskiego, a także pobudzanie aktywności twórczej i rozwój zdolności recytatorskich. 

Ocena podczas recytacji uwzględniała następujące umiejętności: intonację, wyrazistość, tempo, 

interpretację i znajomość tekstu oraz swobodę sceniczną. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a wygranym serdecznie gratulujemy. 

Jury wyłoniło następujących zwycięzców: 

1. Małgorzata Fiłonowicz 

2. Hanna Liszewska i Lena Podemska 

3. Lena Danelczyk 



Wyróżnienie przyznano: Annie Kulig, Klarze Eustachiewicz, Zuzannie Kozikowskiej i Roksanie 

Olszewskiej. 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po powrocie do szkoły.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Organizatorki: Kamila Kulbacka-Trzaskowska i Katarzyna Osiecka  

 

Konkurs plastyczny pt. „Miś” został rozstrzygnięty ! 

Dnia 25 listopada swoje święto obchodzi najlepszy przyjaciel maluchów i najmilsza przytulanka przy 

zasypianiu – Pluszowy Miś. Każdy posiada, bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest 

to jedna z najpopularniejszych zabawek. Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim 

czasem dzieciństwa. 

Jak co roku, od wielu lat, nauczycielki świetlicy zorganizowały konkurs plastyczny dedykowany 

uczniom klas 0-3 naszej szkoły. Formy i techniki plastyczne nie ograniczały dzieci – mogły puścić 

wodze fantazji ! Celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, 

rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie 

inwencji i wyobraźni twórczej. W konkursie udział wzięło 45 uczniów. Jury wybrało i nagrodziło prace 

w każdej kategorii wiekowej. Wybór był bardzo trudny, ponieważ wszystkie prace były ciekawe. 

Wręczenie dyplomów i odbiór nagród nastąpi po powrocie do nauczania stacjonarnego w szkole. 

Lista laureatów konkursu plastycznego pt. „Miś”: 

Grupa „0” 

I MIEJSCE – Alicja Bieniewska 

II MIEJSCE – Zofia Górecka 

Klasy I 

I MIEJSCE – Paulina Wróblewska kl. 1c 

II MIEJSCE – Aleksandra Wiśniewska i Oliwier Pasierowski kl. 1c 

III MIEJSCE – Blanka Żegota kl. 1b 

Wyróżnienia – Ania Chorążyczewska kl.1a, Arkadiusz Adamski kl.1b, Antoni Czarniewski kl.1c 

Klasy II 

I MIEJSCE – Zofia Turowska kl. 2d 

II MIEJSCE – Kalina Maksymowicz i Antonina Trzaskowska kl. 2d 

III MIEJSCE – Balbina Żegota kl. 2d 



Wyróżnienie - Tomek Dąbrowski kl. 2d 

Klasy III 

I MIEJSCE – Maksymilian Drawert kl. 3e 

II MIEJSCE – Natasza Płatek kl. 3a 

III MIEJSCE – Paulina Kucharska kl. 3c 

Wyróżnienia – Kornelia Choroszewicz kl.3c, Katarzyna Barszczewska i Aleksander Bokuniewicz kl. 3d. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości w wykonaniu swojego ulubionego misia i 

zapraszamy do udziału za rok. 

 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W KLASACH I-III. Za nami Tydzień Edukacji Globalnej. W tym roku 

przebiegał pod hasłem: “To nasz świat! Uczyńmy go lepszym!”. Uczniowie klas I-III pracowali zdalnie 

nad wdrożeniem celów zrównoważonego rozwoju do codziennego życia.  

Klasy pierwsze poznały podstawy edukacji globalnej. Uczniowie poznali pojęcie globu, rozpoznawali 

kontynenty. Dowiedzieli się, że wiele produktów musi przebyć długą drogę z drugiego krańca świata, 

żeby trafić na nasz stół. Na podstawie wspólnie obejrzanych filmów “Nela- skąd pochodzi herbata?” 

oraz “Ile kakao jest w czekoladzie?” rysowali etapy produkcji herbaty i kakao.  

Uczniowie klas drugich szukali odpowiedzi na pytanie “Co to znaczy być odpowiedzialnym 

konsumentem?”. Rozmawiali problemie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i 

szukali sposobów na wykorzystywanie produktów spożywczych, które mogłyby się zmarnować. W 

trakcie TEG powstały plakaty pod hasłem “Włącz myślenie, szanuj jedzenie”.  

Klasy trzecie zajęły się wodą. Uczniowie uświadomili sobie jak cenna jest woda. Pomimo tego, że 

nasza planeta nazywana jest błękitną z powodu dużej ilości wody, to tej niezbędnej nam do życia 

wody pitnej mamy niewiele. Uczniowie wysłuchali bajki “Po drugiej stronie gór”, która przeniosła ich 

do Afryki, gdzie kobiety i dziewczynki odbywają całodniowe piesze wędrówki, żeby zdobyć wodę dla 

całej rodziny. Trzecioklasiści poznawali także zagrożenia dla fauny mórz i oceanów. Zastanawiali się 

jak w codziennym życiu można chronić morza i oceany. Powstały prace plastyczno- techniczne: 

akwarium 3d. Uczniom spodobał się także eksperyment: świecąca meduza w butelce.  

 

PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ SCHRONISKA „CYGANOWO” W SEJNACH. Zanim 

przeszliśmy na edukację zdalną, uczniowie klasy 7a w naszej szkole zorganizowali akcję charytatywną 

na rzecz schroniska "Cyganowo" w Sejnach. W ramach akcji nasi uczniowie zebrali karmę dla psów 

oraz przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Za zebraną kwotę w wysokości ok.260 zł została dokupiona 

jeszcze karma. W imieniu całej klasy 7a 24.10.2020 karmę do schroniska zawiozły Adrianna Mońko, 

Gabriela Jabłońska oraz Nela Andryszczyk. 



Dziękujemy Pani Emilii Borawskiej, która dała nam namiar na to schronisko, Pani Urszuli Andryszczyk, 

która wraz z dziewczynami z kl. 7a zawiozła zebraną karmę do Sejn oraz wszystkim uczniom, którzy w 

jakikolwiek sposób wsparli nasza zbiórkę. 

Mamy nadzieję, że po przerwie świątecznej i feriach zimowych będziemy mogli znowu spotkać się w 

szkolnych murach i nadal podejmować wspólne działania na rzecz innych. Nela Andryszczyk i 

wychowawca kl. 7a 

 

UCZNIOWIE LISTY PISZĄ… Na lekcji języka niemieckiego klasa 8b ćwiczyła tworzenie wypowiedzi 

pisemnej. Uczniowie podjęli wyzwanie napisania kartki bożonarodzeniowej do wybranego przez 

siebie przedstawiciela władz krajów niemieckojęzycznych. I tak oto z odesłanych prac powstał 

wspólny list, który wysłaliśmy do kanclerz Niemiec Angeli Merkel, kanclerza Austrii Sebastiana Kurza, 

prezydent Szwajcarii Simonetty Sommarugi i księcia Lichtenstein Hansa Adama II. W listach 

opisaliśmy naszą klasę, szkołę oraz nasze piękne miasto. Załączyliśmy widokówkę z Ełku, by zachęcić 

zacnych gości do odwiedzin. Z okazji zbliżających się świąt złożyliśmy również życzenia w formie 

przygotowanych przez uczniów „Czwórki” kartek. 

Mamy nadzieję, że adresatom sprawimy w ten sposób niespodziankę. Z niecierpliwością czekamy na 

odpowiedź. Natalia Jurczyk-Lemieszonek 

 

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PLASTYCZNYCH. W 

ostatnim czasie nastąpiło podsumowanie dwóch ogólnopolskich konkursów plastycznych, w których 

nasi uczniowie zdobyli wyróżnienia. 

Pierwszym z nich był V Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Techniczny „Eko – Zabawka” pod 

patronatem Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Przedmiotem konkursu 

było zaprojektowanie i wykonanie zabawki z wyłącznie materiałów ekologicznych bądź surowców 

wtórnych. W konkursie wzięło udział 29 placówek oświatowych z całej Polski, a na konkurs wpłynęło 

81 zabawek w trzech kategoriach wiekowych. Maciek Bulkowski z kl. 6a wykonał na ten konkurs 

projekt pt. „HUSTAWKA” i zdobył nim wyróżnienie w II kategorii wiekowej (10-12 lat). 

Kolejnym konkursem był Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”. 

Temat pracy konkursowej IV edycji konkursu to ‘Moja rodzina -moja nadzieja’. W swojej pracy 

wykonanej w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej należało pokazać, jak w tym trudnym okresie 

pandemii spędzany był wspólnie czas w gronie rodziny i najbliższych, przekazując emocje temu 

towarzyszące. Na konkurs wpłynęło aż 128 prac z całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych 

(szkoła podstawowa i średnia). Jury pod kierunkiem pana dra Bartłomieja Żukowskiego z Lubelskiego 

Instytutu Architektury postanowiło wyróżnić pracę naszej uczennicy. Hanna Markowska z kl. 6f 

przygotowała na ten konkurs grafikę pt. „KORONA – OGNISKO”, za którą zdobyła wyróżnienie w 

kategorii szkół podstawowych (klasy VI-VIII). 

Gratulujemy „plastycznych” sukcesów naszym młodym artystom i trzymamy kciuki za ich dalszy 

twórczy rozwój! 


