
CZERWIEC 2020 

 

ZNAWCY ORTOGRAFII I POLSZCZYZNY. Jak co roku, od kilkunastu lat, uczestniczyliśmy w 

ogólnopolskich konkursach polonistycznych "Z poprawną polszczyzną na co dzień" i "Z ortografią na 

co dzień". Każdy z konkursów miał trzy etapy i adresowany był do różnych kategorii wiekowych. 

Pierwszy etap - test wyboru- odbył się w październiku, drugi etap w styczniu (korekta 

tekstu/dyktando), a trzeci ze względu na koronawirusa odbył się nietypowo, bo online. Do finału 

konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” przystąpiło 6 naszych uczniów: Jakub Łukawski, Maja 

Hutna, Jakub Dzierżanowski, Michalina Tabak, Marysia Tyszkiewicz i Zuzanna Kozłowska. Ich 

zadaniem było napisanie opowiadania inspirowanego historyjką obrazkową. Finałowy konkurs 

ortograficzny podzielony był na dwa etapy - pierwszy z nich to quiz online, z którego należało uzyskać 

min. 85 %, żeby przejść do ścisłego finału. W pierwszej części wystartowało 5 naszych uczniów: Piotr 

Kulik, Jakub Dzierżanowski, Patryk Kostyk, Oskar Dzierżanowski i Zuzanna Śnieżek. Podczas ścisłego 

finału należało połączyć się za pomocą aplikacji Zoom z komisją, przy włączonej cały czas kamerce i 

mikrofonie, i stosować się do wytyczonych przez komisję zasad. 23 maja do ścisłego finału przystąpili: 

Piotr, Kuba i Oskar. Chłopcy musieli pisać na kartce dyktowane przez organizatora wyrazy, wyrażenia 

bądź zdania i pokazywać je do kamerki. W tej części wystąpiło wiele trudnych wyrazów. Zdaniem 

uczestników zmagań ortograficznych poziom przesłuchań finałowych był wysoki. Na początku 

czerwca organizatorzy udostępnili wyniki obu konkursów i okazało się, że nasi uczniowie bardzo 

dobrze zaprezentowali się w finałach. Jakub Dzierżanowski z kl. 8a został laureatem miejsc od 1. do 3. 

XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”, natomiast Piotr Kulik kl. 

8c, Oskar Dzierżanowski z kl. 5b, Patryk Kostyk kl. 8a i Zuzanna Śnieżek zdobyli tytuł laureata 4. 

miejsca. W konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień” laureatami 4. miejsca zostali: Jakub 

Łukawski kl. 5b, Maja Hutna 6e, Jakub Dzierżanowski 8a, Michalina Tabak 4b, Marysia Tyszkiewicz 2a i 

Zuzanna Kozłowska 2c. Wszystkim gratulujemy osiągniętych sukcesów w dziedzinie języka polskiego. 

Brawo! 

 

CIEKAWI ŚWIATA. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława 

Szafera wzięli udział w ogólnokrajowym konkursie geologicznym. Organizatorem konkursu jest 

Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Gdańsku. Tegoroczna XXI 

edycja przebiegała pod hasłem „(R)ewolucja Ziemi”. Szkoła reprezentowana była przez uczniów klas 

VI, którzy wykonali pracę plastyczną. Uczniowie klas VII i VIII musieli wykazać się wiedzą z zakresu 

geografii fizycznej. Do wyboru uczniowie mieli trzy tematy. Po długim wyczekiwaniu na wyniki do 

części półfinałowej zakwalifikowały się : Dominika Sabasińska- kl 8c zajmując II miejsce oraz Gabriela 

Kiersztyn- kl 8c zajmując III miejsce.  

Gratulujemy uczniom i nauczycielce geografii - Pani Grażynie Abratkiewicz. 
 

PASJONUJĄCA FIZYKA. Szkolna Liga Zadaniowa z Fizyki w roku szkolnym 2019/2020 została 

rozstrzygnięta. 

Poniżej garść statystyk z całorocznych zmagań:  
W okresie od września do czerwca na stronie www.fizmath.tk odbyło się 18 rund ligi zadaniowej; 
Czynny udział w lidze wzięło 87 uczniów klas siódmych i ósmych; 
Uczniowie mierzyli się z 180 zadaniami za „mały kluczyk” oraz 36 trudniejszymi zagadkami fizycznymi; 
Łącznie uczniowie zdobyli 1190 małych kluczy oraz 158 dużych klucz wiedzy; 



„Klucze wiedzy” to wymierny efekt dla uczniów : 198 piątek i 39 szóstek z fizyki; 
Najlepsze wyniki w „fizycznym maratonie” uzyskali : 
Jakub Dzierżanowski (8a) w kategorii klas ósmych; 
Kamil Korolczuk (7c) w kategorii klas siódmych; 
Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w lidze w przyszłym roku szkolnym.  
 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY. Tegoroczny Międzynarodowy Konkurs 

Kangur Matematyczny, w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, został przeprowadzony drogą 

internetową za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05 - 5.06.2020. Wzięło w nim 

udział 130 uczniów naszej szkoły, którzy wystartowali w czterech kategoriach: „Żaczek”, „Maluch”, 

„Beniamin” i „Kadet”. Rozwiązywanie testów konkursowych przynosi wiele korzyści, rozwija 

spostrzegawczość, wyobraźnię geometryczną, sprawność rachunkową i logiczne myślenie. Pięcioro 

naszych uczniów osiągnęło wynik bardzo dobry, a 37 zostało wyróżnionych. Gratulujemy! 

Wyniki bardzo dobre uzyskali: Danelczyk Lena 5d, Dzierżanowski Oskar 5b, Hutna Maja 6e, Makuch 
Eryk 7b, Dzierżanowski Jakub 8a. 
Wyróżniono uczniów: Pasińska Katarzyna 2a, Filip Taudul 2b, Jagiełło Artur 2e, Piaścik Jan 2d, Płatek 
Natasza 2a, Baran Hanna 2c, Kucharska Paulina 2c, Lipa Piotr 2c, Dąbrowska Julia 3b, Siemieniewicz 
Filip 3b, Sztachelska Olga 3b, Stecewicz Michalina 3a, Królczyk Szymon 3b, Zyskowska Julia 5c, 
Łukawski Jakub 5b, Warecha Szymon 5c, Gałczyński Radosław 5f, Malinowski Szymon 5b, Bianki 
Jekaterina 5a, Danelczyk Filip 6a, Grodzki Aleksander 6f, Wilczewska Karolina 6c, Płatek Olaf 6b, 
Nikonowicz Michał 6b, Kołodziej Dominika 6f, Grzymkowski Hubert 7b, Słyż Karol 7c, Kuczyńska 
Paulina 7b, Malinowska Anna 7b, Sewastianowicz Kacper 7b, Korolczuk Kamil 7c, Przekopska 
Aleksandra 7b, Wilczewski Jakub 7b, Antonowicz Kajetan 7b, Liszewski Stanisław 8c, Siemieniewicz 
Jakub 8c, Pieńkosz Kacper 8c. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i podziwiamy oswojenie królowej nauk. 
 

 

EDUKACYJNA SZANSA W TORUNIU. Do rąk trojga naszych uczniów: Piotra Kulika, Jakuba 

Dzierżanowskiego i Zuzanny Nikonowicz trafił niespodziewany list. Nadawcą tego pisma jest dyrektor 

Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Zawiera ono zaproszenie do podjęcia nauki 

w tejże placówce. Szkoła rekrutuje uczniów szczególnie uzdolnionych i twórczych z obszaru całego 

kraju. Uniwersyteckie LO w Toruniu to zwycięzca tegorocznego Rankingu Liceów "Perspektyw" 2020. 

Toruńskie ULO uplasowało się również na pierwszym miejscu w rankingu maturalnym oraz na drugim 

miejscu w rankingu olimpijskim. Piotr, Kuba i Zuzia mają szansę wstąpić do grona uczniów tej szkoły, 

gdyż są laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Dyrekcja liceum doceniła potencjał 

intelektualny naszych wychowanków i ich sukcesy, o czym świadczy list przesłany do naszych 

ósmoklasistów. Kuba jest laureatem z języka polskiego, matematyki, fizyki i biologii, a także finalistą z 

języka angielskiego i informatyki. Piotr zdobył tytuł laureata z języka polskiego, geografii, fizyki i 

biologii. Zuzia uzyskała tytuł laureata z biologii i finalisty z języka polskiego. Toruńskie liceum 

zapewnia swoim podopiecznym m.in. nowoczesną bazę techniczną, możliwość uczestniczenia w 

zajęciach na UMK, udział w projektach międzynarodowych, bogatą ofertę zajęć dodatkowych. 

Podkreśla, że laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są 

przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności. Przed Zuzią, Kubą i Piotrem niełatwa decyzja, gdzie się 

uczyć. Życzymy im podjęcia trafnych decyzji i szkoły, która umożliwi im wszechstronny rozwój, da 

szansę do realizacji marzeń i lepszej przyszłości. 



 

"OCHRONA ROŚLIN - OCHRONĄ ŻYCIA NA ZIEMI". Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Elblągu zorganizował Wiosenne Konkursy Przyrodnicze pod hasłem "Ochrona roślin - 

ochroną życia na Ziemi". Faktycznie były to trzy konkursy: plastyczny, poetycki i prezentacji 

multimedialnych, które adresowane były do uczniów i nauczycieli ze szkół województwa warmińsko-

mazurskiego. Celem konkursów było samodzielne zdobywanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, 

dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie Warmii i Mazur oraz budzenie indywidualnej 

aktywności twórczej w kontakcie z przyrodą. Konkursy realizowane były w trakcie zdalnego 

nauczania, mimo to nasi uczniowie poradzili sobie wyśmienicie.  

Konkurs prezentacji multimedialnych odbywał się pod głównym hasłem konkursu "Ochrona roślin - 
ochroną życia na Ziemi". Celem konkursu było poznanie roli roślin jako podstawy życia na Ziemi, a 
także refleksyjne spojrzenie na zasoby roślinne (ochrona puli genowej roślin), dynamikę zmian i 
zagrożenia flory na Ziemi. Należało również dostrzec rolę roślin jako strażnika zmian klimatycznych. Z 
naszej szkoły zostały wysłane dwie prace i obie zajęły czołowe miejsca: I miejsce zdobył Mateusz 
Buksa uczeń klasy VIIIa, po II miejsce sięgnęła Lena Danelczyk uczennica klasy Vd.  
Celem konkursu poetyckiego pod hasłem „Różnorodność biologiczna to życie-nasze życie” było 
rozwijanie wrażliwości na świat, w którym żyjemy i który kształtujemy również przez swoje 
zachowanie, dostrzeganie znaczenia roślin dla naszego życia i życia naszej planety, jej różnorodności 
oraz wyrażanie przywiązania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze swojej Małej Ojczyzny – 
miejsca szczególnego na planecie Ziemia. Wysłaliśmy pięć wierszy. I miejsce zajęła Marta 
Maciorowska z klasy VIIIa i mamy trzy wyróżnienia: Dominika Sabasińska z klasy VIIIc, Jan 
Grzymkowski z klasy Vb, oraz Hubert Grzymkowski z klasy VIIb.  
Wzięliśmy też udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Dziko rosnące rośliny Warmii i Mazur”. 
Należało wykonać jedną kolorową ilustrację do albumu roślin wiosennych dziko rosnących na 
Warmii i Mazurach. Praca miała przedstawiać wybraną roślinę z zachowaniem szczegółów jej 
budowy morfologicznej. W prawym dolnym rogu pracy należało umieścić czytelną nazwę gatunkową 
rośliny w języku polskim i łacińskim (w nawiasie). Tych warunków było sporo i nikt z uczestników ich 
nie zrealizował w całości. W związku z tym nie było podium, tylko wyróżnienia. Na sześć wysłanych 
prac nasze trzy zostały wyróżnione: Leny Podemskiej z klasy Vf, Amelii Czaplickiej z klasy VIIb oraz 
Matyldy Praszek z klasy VIIIa.  
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Wyżej wymienione osoby otrzymają nagrody. 
 

Z HIACYNTĄ NA ORTOGRAFICZNEJ MECIE. W tym roku szkolnym po raz siódmy odbyła się Szkolna 

Liga Ortograficzna ”Czwóreczkowa ortografiada”. Dzięki niej odkryliśmy, kto w szkole ma smykałkę do 

ortografii, kto posiada dociekliwość ortograficzną i przejawia chęć poznawania nowych pułapek 

ortograficznych. Tym razem, ze względu na epidemię koronawirusa i zawieszenie zajęć stacjonarnych 

w szkole, odbyły się tylko trzy rundy. Teksty dyktand, które wystąpiły podczas tej edycji, to prawdziwy 

eksperyment ortograficzny. Ich główną bohaterką była Hiacynta. Towarzyszyli jej: Hipolit Mrzygłód, 

pół-Niemiec, super-Europejczyk; cherlawy Bożymir, Żaneta z Pszczyny, ponaddwudziestoipółletnia 

kuzynka Amelia z Chorzowa i Borzygniew z Trzebieży. Tematy kolejnych odcinków to: konferencyjny 

miszmasz w jednym z mrzeżyńskich hoteli, przedświąteczna melancholia Hiacynty, nie byle jaka 

wizyta hołubionego przez wszystkich huncwota Hipolita. Przypomnijmy, że na starcie każdemu 

reprezentantowi kl. VI - VIII przyznawało się 200 punktów. Za każdy błąd (ortograficzny, literowy i 

interpunkcyjny) od tej liczby odejmowało się uczniowi od 1 do 3 punktów. Punkty zdobyte przez 

uczniów po każdym spotkaniu ligowym były łączone. O zwycięstwie w konkursie zadecydowała 

punktacja łączna zdobyta za poszczególne dyktanda. Na każdym etapie uczniom, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów na danym poziomie edukacyjnym, przyznawany był tytuł : „Lider 

miesiąca”. Liderami klas szóstych na poszczególnych etapach były: Aniela Jaroszewska 6d i Maja 



Hutna 6e, w klasach siódmych była to Paulina Kuczyńska kl. 7b, a w klasach ósmych liderował Jakub 

Dzierżanowski z kl. 8a. W klasyfikacji generalnej zwyciężyli prawdziwi znawcy ortografii: I miejsce –

Jakub Dzierżanowski kl. 8a, II miejsce – Patryk Kostyk kl. 8a, III miejsce – Piotr Kulik kl. 8c, a 

wyróżnienie trafiło do Pauliny Kuczyńskiej z kl. 7b. Brawo! 

 

O SZTUCE PO ANGIELSKU. „Czwartkowe 5 o’clock z pędzlem” to działania łączące sztukę z językiem 

angielskim dzięki projektowi „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość. Uczestnicy mają rzadką 

okazję rozwijać swoje pasje artystyczne wykorzystując język angielski do poszerzania warsztatu i 

pogłębiania wiedzy. 

W tym roku szkolnym, który postawił przed nami nietypowe wyzwania, zwieńczeniem projektu jest 
galeria wirtualna. Nie chcieliśmy, aby reżim sanitarny pozbawił naszą grupę przyjemności dzielenia 
się sztuką. 
Przygotowałam prezentację interaktywną prac uczniów klasy 6f, by choć na chwilę zapomnieć o 
epidemii i codziennych problemach. Miłego oglądania! Wystarczy kliknąć w link: 
https://view.genial.ly/5edfe48a7593ed0d7c1276c0/ Katarzyna Garlicka 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS z FIZYKI. W dniu 4.06.2020 r. siódmoklasiści z naszej szkoły zmierzyli się ze 

swoimi rówieśnikami z całej Polski w konkursie fizycznym. Miło nam poinformować, że na 95 

uczestników siódme miejsce zajął Eryk Makuch - uczeń klasy 7b. Pozostali uczniowie naszej szkoły 

mogą pochwalić się również dosyć wysokimi lokatami, które z pewnością zmotywują ich do pracy 

przed przyszłoroczną edycją konkursu. Wszystkim bardzo gratulujemy. 

 

WYNIKI OBSERWACJI I EKSPERYMENTÓW NAGRODZONE. W maju 2020 roku Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zorganizował regionalny konkurs pod hasłem #zostań w domu, weź 

udział w konkursie „Uczymy się eksperymentując i obserwując”. Zadanie konkursowe polegało na 

samodzielnym przygotowaniu przez uczniów filmu lub prezentacji multimedialnej przedstawiającej 

eksperyment o tematyce przyrodniczej lub obserwacji przyrodniczej życia dzikich zwierząt z 

wykorzystaniem Internetu.  

Miło nam poinformować, że w kategorii eksperyment - I miejsce ex aequo zajęli: Jan Karol Fromm i 
Julia Emilia Sarnacka, a III miejsce zajęła Oliwia Ojrzyńska. 
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymało czworo naszych uczniów: Zuzanna i Michał Nikonowicz, 
Dominika Sabasińska i Kevin Gabriel Walczak. 
Natomiast w kategorii obserwacja przyrodnicza - Patryk Ramotowski zajął III miejsce, a wyróżnienie 
otrzymał Hubert Grzymkowski. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych prac: 
https://youtu.be/pQg5_EByxBA  
https://drive.google.com/file/d/1DxH8endpV-Fg_DOfpvHQjDghEJIrBvzA/view?usp=drive_web  
https://youtu.be/kUyjPM1mnww  
https://drive.google.com/file/d/1BwunGeHsFfbXREXph7mxGBCLdXUqyI23/view?usp=drive_web  
 

Orzeł z Czwórki 2020. 25 czerwca 2020 r. trzeci tytuł "Orzeł z 4" trafił do Jakuba Dzierżanowskiego.  

Kuba to uczeń o wszechstronnych zainteresowaniach i wybitnie uzdolniony. Jego pasje to: 
matematyka, fizyka i sport. Wszystko co trudne i ambitne budziło jego zachwyt i chęć poznania. W 
ciągu ostatniego roku nauki w szkole zdobył 4 tytuły laureata wojewódzkich konkursów 

https://view.genial.ly/5edfe48a7593ed0d7c1276c0/
https://www.wix.com/dashboard/5ee045bb-e3c0-460d-8cdf-35fc88e90730/blog/search/.hash.zostań?appDefId=14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103&compId=kd5pnmp9&currency=PLN&deviceType=desktop&instance=Y3sm8ENmoJQIPMbzIJpoG9QAVpxEYsBViMQl8VtyjvQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzAwMGMwOTMtYWQ1YS00OTM2LWE1MzAtYTk4NTcyZTE0OWVjIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxNGJjZGVkNy0wMDY2LTdjMzUtMTRkNy00NjZjYjNmMDkxMDMiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNWVlMDQ1YmItZTNjMC00NjBkLThjZGYtMzVmYzg4ZTkwNzMwIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIwLTA3LTI4VDA5OjAwOjAyLjExNFoiLCJ1aWQiOiIwZmMzM2U4NS1hOGZmLTQ4NTQtOTNmOS01ZjA2MGU0NDk4NGUiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJiaVRva2VuIjoiMmVlMDg1MjgtNGU5YS0wZjNiLTI5ZWYtOWM3OWZhMDg0ZWRjIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiIwZmMzM2U4NS1hOGZmLTQ4NTQtOTNmOS01ZjA2MGU0NDk4NGUiLCJzaXRlTWVtYmVySWQiOiIwZmMzM2U4NS1hOGZmLTQ4NTQtOTNmOS01ZjA2MGU0NDk4NGUiLCJleHBpcmF0aW9uRGF0ZSI6IjIwMjAtMDctMjhUMTM6MDA6MDIuMTE0WiIsImxvZ2luQWNjb3VudElkIjoiMGZjMzNlODUtYThmZi00ODU0LTkzZjktNWYwNjBlNDQ5ODRlIn0&locale=pl&origCompId=comp-jdbwu898&origin=gfpp&tz=Europe%2FWarsaw&viewMode=editor
https://youtu.be/pQg5_EByxBA
https://drive.google.com/file/d/1DxH8endpV-Fg_DOfpvHQjDghEJIrBvzA/view?usp=drive_web
https://youtu.be/kUyjPM1mnww
https://drive.google.com/file/d/1BwunGeHsFfbXREXph7mxGBCLdXUqyI23/view?usp=drive_web


przedmiotowych z: języka polskiego, matematyki, fizyki i biologii praz tytuł finalisty z języka 
angielskiego i informatyki. Dwukrotnie był członkiem szkolnego zespołu "aleMĄDRALE". W tym roku 
uzyskał bardzo dobry wynik w konkursie "Kangur Matematyczny" oraz „Alfik Matematyczny”. 
Podczas swojej podróży edukacyjnej osiągnął wiele innych sukcesów: trzykrotnie uzyskał tytuł 
Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej, pięciokrotnie był laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień” , zdobył tytuł laureata XVII 
Warmińsko - Mazurskich Zawodów Matematycznych 2019, kilkakrotnie otrzymywał wyróżnienie w 
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na Temat Zdrowia i Jego Ochrony – MEDITEST czy tytuł finalisty 
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego " Z poprawną polszczyzną na co dzień". Pięciokrotnie 
zapracował na bardzo dobry wynik w „Kangurze Matematycznym”, a jeden raz został laureatem tego 
Konkursu. Wielokrotnie był zwycięzcą miejskich i szkolnych konkursów: ortograficznych, 
matematycznych, literackich. Udzielał się też w szkolnym wolontariacie, m.in. w „Szlachetnej Paczce” 
i należał do pocztu sztandarowego szkoły. Kuba to odpowiedzialny, pilny i pracowity uczeń, chętnie 
służył pomocą każdemu, kto jej potrzebował. Obowiązkowy, sumienny i odpowiedzialny za wynik 
pracy zespołowej. 
 

TRADYCYJNY SPŁYW KAJAKOWY 8C. Nie mogło być inaczej. Mimo, że pożegnaliśmy już Szkołę 

Podstawową nr 4, to czekała nas jeszcze wspólna, wodna przygoda. W sobotę 27 czerwca wybraliśmy 

się na spływ kajakowy, który zorganizowali nasi rodzice. Piękno otaczającej przyrody, śpiew ptaków i 

orzeźwiająca woda sprawiły, że odpoczęliśmy po tym trudnym dla nas roku szkolnym. Rozmowy przy 

ognisku, wspomnienia 8 lat, ostatnie wspólne chwile z kolegami i wychowawczynią p. Ewą Redlin 

uświadomiły nam, jak szybko mija czas. Postanowiliśmy, że w przyszłym roku tradycyjnie powtórzymy 

kajakową przygodę. Okaże się wtedy, jak potoczyły się nasze losy. Zawsze miło będziemy wspominać 

czas spędzony w Szkole Podstawowej nr 4.  

 


