
 

 

WRZESIEO 2010 

SPORTOWE WAKACJE. W dniach od 11 do 16 sierpnia,  siatkarki z naszej szkoły brały udział w obozie 
sportowym w Rucianem - Nidzie. W zajęciach uczestniczyło 11 osób z klas IV-VI. Poza zajęciami sportowymi 
(dwa treningi dziennie) dziewczęta poznawały malowniczą miejscowośd mazurską oraz okoliczne jeziora. 
Zgodnie z programem odbył się m.in. rejs statkiem po jeziorze Bełdany. Obóz pomógł w lepszej integracji grupy 
sportowej, a także był ważnym etapem w przygotowaniach do rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. 
Wróciliśmy zmęczeni ale zadowoleni. Już planujemy obóz zimowy. M.Malewski 

WAKACJE Z KRÓLEM SIELAW. Wakacje to czas odpoczynku i zabaw. Uczniowie  naszej szkoły mogli czynnie 
wypoczywad w Mikołajkach w Centrum Wielkich Jezior Mazurskich dzięki finansowemu wsparciu  Urzędu 
Miasta Ełku w ramach Małego Grantu, Ełckiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu, Bibliotece Publicznej, Radzie 
Rodziców, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” i rodziców. Podczas pobytu dzieci uczestniczyły w 
wielu wycieczkach. Na  zajęciach artystycznych uczyły się piosenek szantowych i turystycznych, które następnie 
śpiewane były przy ognisku. Poznawały też zespołowe układy taneczne, które sprawiły im wiele przyjemności. 
Mnóstwo radości sprawiło dzieciom tworzenie kolczyków z przygotowanych materiałów. Dziewczynki dumnie 
nosiły swoje, chłopcy natomiast przekazali kolczykowe prezenty mamie. W ramach wypoczynku dzieci miały 
dyskoteki, na których świetnie się bawiły. Wiele satysfakcji sprawiły codzienne, wspólne zajęcia sportowo-
rekreacyjne na boisku przy ośrodku, a także rozgrywki w badmintona.  
Dumy i satysfakcji dostarczył wszystkim program artystyczny przygotowany na zakooczenie pobytu przez dzieci. 
Zobaczyliśmy wówczas przygotowane przez nich taoce, piosenki, skecze, reklamy, które podsumowały 
wypoczynek.  
Dzięki realizacji zadania „Wakacje z Królem Sielaw” dzieci bezpiecznie i aktywnie spędziły wolny czas podczas 
wakacji. Poznały walory turystyczno – krajoznawcze swojego regionu i województwa, zauważyły piękno 
otaczającej przyrody. Nauczyły się współpracowad w grupie, rozwijały swoje talenty w różnych dziedzinach 
sztuki. Poznały również normy i zasady bezpiecznego wędrowania, kąpieli, przebywania na boisku i wspólnych 
zabaw.  Małgorzata Russek 
 
585 DRZEW DLA EŁKU. W tym roku obchodzimy w naszym mieście 585 rocznicę nadania praw miejskich dla 
Ełku, co uczynił mistrz zakonu krzyżackiego Paweł von Russdorf. W związku z tą rocznicą Szkoła Podstawowa nr 
4 im. prof. W. Szafera w Ełku rozpoczyna akcję „585 drzew dla Ełku”. Jesteśmy placówką ekologiczną, dla której 
ważny jest zrównoważony rozwój i priorytetowe są wszelkie działania na rzecz ekologii. Dlatego też pragniemy 
przyczynid się do zwiększenia terenów zielonych w naszym mieście. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej 
opłacalnych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ma też inne walory – nie tylko estetyczne. 
Drzewo jest symbolem odradzającego się życia. Może nasza propozycja zainicjuje  „zielone odrodzenie” miasta. 
Naszym celem jest zwiększenie zadrzewienia w Ełku, co niewątpliwie doda mu uroku. Jako pedagodzy kierujemy 
się też pragnieniem kształtowania postaw proekologicznych i wrażliwości na piękno przyrody uczestników 
działania. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Paostwa akceptacją i wsparciem. Działając wspólnie 
mamy szansę zrobid coś ważnego i dobrego dla      Ełku i jego mieszkaoców. Zapraszamy do włączenia się w tę 
akcję. Zachęcamy do sadzenia i pielęgnowania drzew w naszym mieście nie tylko przy okazji takich działao. 
Beata Dzierżanowska  

ZIELONA SZKOŁA Z KUBUSIEM PUCHATKIEM. Kubuś Puchatek wraz z przyjaciółmi mieszka w Stumilowym Lesie 

więc, aby w pełni odebrad treśd i klimat pierwszej przeczytanej w tym roku lektury, uczniowie klasy II c ,wraz z 

wychowawczynią p. Joanną Pabich, wyjechali z miasta. Przez dwa dni – piątek i sobotę, mieszkali w Ośrodku 

Wypoczynkowym „Selment” w Szeligach i realizowali zajęcia zainspirowane książką A.A. Milne specjalnie 

przygotowane na ten wyjazd. Wszyscy bawili się świetnie, ale i tak największą atrakcją było wspólne spanie i  

spotkanie z prawdziwym łosiem podczas zajęd w lesie.  To dopiero była przygoda! 

 Joanna Pabich 

POMNIKI PRZYRODY. 14 września wyruszyliśmy w poszukiwaniu drzew, które można by uznad za pomniki 
przyrody. Udaliśmy się nad Jezioro Ełckie. Idąc promenadą zwróciliśmy uwagę na wiele wspaniałych lip 
rosnących wzdłuż chodnika. Niestety nie można ich uznad za pomniki przyrody, ponieważ nie odpowiadają 
ustalonym kryteriom – są jeszcze za młode. Każdy gatunek drzewa aby stad się pomnikiem przyrody musi 
spełniad określone warunki. Podstawowym wyznacznikiem zakwalifikowania drzewa na pomnik przyrody jest 



wielkośd obwodu pnia (dla każdego gatunku inna) mierzona na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi i stan 
zdrowotny.  Idąc w stronę mostu widzieliśmy kilka wierzb, które miały obwód pnia powyżej 3 metrów, ale nie 
można było nadad im rangi pomnika przyrody, ponieważ w środku były puste.  Po przekroczeniu ulicy 
Zamkowej, 200 metrów dalej, przy chodniku zauważyliśmy rosnącą tam zdrową wierzbę białą o grubym, pełnym 
pniu. Przystąpiliśmy do pomiarów. Okazało się, że w obwodzie ma ona 446 cm, czyli spełnia wymagane 
kryterium. Nie wchodząc na drzewo oznaczyliśmy również jej wysokośd. Używając patyka i taśmy mierniczej 
stwierdziliśmy, że ma wysokośd 22 metrów. Na wysokości 1,5 metra główny pieo rozdziela się na dwa zdrowe 
konary. Korona jest ładna i rozgałęziona. Dziesięd metrów dalej, po drugiej stronie chodnika znaleźliśmy 
przepiękny, zdrowy dąb szypułkowy. Po zmierzeniu pnia okazało się, że  ma 375 cm i spełnia kryterium uznania 
go za pomnik przyrody. Ucieszyliśmy się bardzo z tego powodu, ponieważ ten dąb szczególnie nas zauroczył. Na 
następnych zajęciach koła ekologicznego udamy się na poszukiwanie kolejnych pomników przyrody. Małgorzata 
Russek 
 
 
GOŚCIE Z UKRAINY. 24 września naszą szkołę odwiedziła grupa z Ukrainy. Podczas wizyty zaprezentowaliśmy 
naszym gościom szkołę i działania prowadzone w ramach ubiegłorocznej Szkolnej Kampanii Inteligentnej 
Energii. Prezentacja wywarła duże wrażenie. Bardzo podobały się też szkolne pomieszczenia: sale lekcyjne, 
pokój nauczycielski czy chociażby rozstawione na korytarzach kanapy. W ocenie ukraioskich nauczycieli polska 
szkoła jest bardzo dobrze wyposażona a nauczyciele prowadzą różnorodne działania.  Obie strony zobowiązały 
się do podtrzymania kontaktu. Wanda Wojnowska 

 ŚLUBOWANIE Z DRZEWAMI W TLE. Ostatni dzieo września okazał się wielkim świętem naszej szkoły. W poczet 
uczniów oficjalnie przyjęto 109 pierwszoklasistów. Był tradycyjny ołówek, o którym dzieci opowiadają historie, 
podniosły moment ślubowania i egzamin, który poprzedził te wydarzenia. Najmłodsi uczniowie bez problemów 
rozpoznali głosy swoich Pao nauczycielek, które ukryte odczytywały teksty. Doskonale wywiązali się z zadania 
wykonywanego wspólnie z rodzicami i bezładnie rozpoznali sadzonki dębu, brzozy, cyprysa i akacji. Największe 
wrażenie na zgromadzonych licznie na uroczystości dorosłych wywarło wykonanie utworu Haydna na 109 
instrumentów perkusyjnych. W roli dyrygenta doskonale sprawdziła się też organizatorka i prowadząca 
uroczystośd – Pani Joanna Pabich. Rangę wydarzenia podkreślili przybyli na uroczystośd goście – Pan Zbigniew 
Włodkowski – Wiceminister Edukacji Narodowej, Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta, Pani Anna 
Ciesluk –Dyrektor Delegatury KO i Barbara Dziuba – Wizytator oraz Pan Dariusz Kruszewski – Przewodniczący 
Rady Szkoły.  Nasi goście wraz z uczniami zasadzili drzewa inaugurując oficjalnie projekt „585 drzew dla Ełku”. 
Wanda Wojnowska 

 
 

 

PAŹDZIERNIK 2010 

HARCERSKA NATURA. Czasami najskuteczniej uczą się ci, którzy na drzwiach sali lekcyjnej wywieszą kartkę: "Nie ma nas 
tutaj, jesteśmy w szkole". Do takiej leśnej szkoły pojechali w ostatnim tygodniu września uczniowie SP 4 w Ełku.  
To był wspaniały tydzieo! 44 uczniów naszej szkoły z klasy IV C, V B i VI A mogło uczestniczyd w Projekcie Edukacji 
Ekologicznej „Harcerska Natura” w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „PERKOZ” koło Olsztynka pod opieką Ewy 
Paszkowskiej, Krystyny Kuczyoskiej i Małgorzaty Russek.  Dzieci brały udział w 14 zajęciach. Na pytanie, jakie tematy 
najdłużej będą wspominad nauczycielki usłyszały m.in:  
— „INO mi się nie zgub”-bieg w terenie na orientację przy pomocy mapy, w poszukiwaniu punktów kontrolnych 
— „Co misie lubią najbardziej” - ciekawostki dotyczące życia pszczół 
— „Powietrze” – eksperymenty z powietrzem  
— „Woda” –badanie wody odczynnikami chemicznymi, poznanie organizmów żyjących w wodzie 
— „Szkoła przetrwania” –w jaki sposób można oczyścid wodę i rozpalid ognisko w trudnych  
— „Podstawy obserwacji meteorologicznych” - nauczyli się rozpoznawad chmury 
— „Krajobraz polodowcowy” –o topnieniu lodowców i tworzeniu krajobrazu 
— „Jaki to ptak?” –gatunki ptaków żyjących na półwyspie, na którym znajduje się ośrodek PERKOZ 
— „Ekosystem” –gatunki drzew występujących w okolicy ośrodka, na co należy zwrócid uwagę by je rozpoznad i co kształtuje 
ich koronę.Na pytanie co im się najbardziej podobało usłyszałyśmy: materiały edukacyjne, dyskoteka, ładnie ubrane 
dziewczyny, mili prowadzący, sklepik, grzybobranie, plac zabaw, rozmowy nocą, spacery, mnóstwo zrobionych zdjęd, całuski 
na noc, dwie mamy, siniaki, integracja z nowymi osobami, pyszne jedzenie, chwile odpoczynku, wiadomości o Norwegii, 
pokoje i piętrowe łóżka. M.Russek 
 
SĄ WŚRÓD NAS. Postawy wobec osób niepełnosprawnych i kalectwa mogą i powinny ulegad zmianom. Można je 
kształtowad już od najwcześniejszego dzieciostwa, uczyd się ich i umiejętnie stosowad w życiu. Na płaszczyźnie edukacyjnej 



upowszechnieniem racjonalnej wiedzy o inwalidztwie zajęli się pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ełku, 
którzy 11 października 2010 roku zaproponowali uczniom klasy Ia udział w warsztatach na temat TOLERANCJI WOBEC OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH   realizowanych w ramach projektu „tacysami@jakmy pl”. Poprzez różnorodne działania dzieci miały 
okazję przekonad się jak wiele uprzedzeo, stereotypów, utrudnieo i przeszkód czeka na osoby niepełnosprawne w domu, 
szkole, na ulicy…, uczyły się rozpoznawania i nazywania uczud własnych i innych oraz tolerancji i empatii. Bożena Merchelska 

 
VI A W TERENIE. W ramach akcji „585 drzew dla Ełku”  12.20.2010 roku my – uczniowie klasy 6 a - odwiedziliśmy 

Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Ełku. Celem naszej wizyty było przekazanie pracownikom i dzieciom, 

uczęszczającym do tego przedszkola, sadzonek drzewek. Będą one posadzone na terenie tej placówki.  

20.10.2010 roku spotkaliśmy się z Bogumiłą Jastrzębską, pracownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”, która odpowiada 

za zieleo i ukwiecenie terenów spółdzielni. Pani Bogumiła  w bardzo ciekawy sposób mówiła o drzewach, ich roli w 

środowisku i życiu człowieka. Udzieliła nam cennych wskazówek jak należy je sadzid. Te porady zastosowaliśmy w praktyce, 

sadząc dwa drzewka wiśni osobliwych, o charakterystycznym kulistym kształcie korony. 

Sądzimy, że takie akcje z różnych okazji są bardzo potrzebne, ponieważ uczą najmłodszych jak ważną rolę odgrywa przyroda 

w naszym życiu, a szczególnie drzewa, które dostarczają nam tlen. Upiększają nasze osiedla, przez co nasze miasto jest coraz 

atrakcyjniejsze. Akcja bardzo nam się podobała i w przyszłości chcemy uczestniczyd w podobnych. Filip Cieślak 

 

W HALLOWEEN’OWYM NASTROJU. 27 października miała miejsce nietypowa dyskoteka szkolna. Decyzją większości 
delegatów Samorząd Uczniowski podjął się zorganizowania zabawy tanecznej połączonej z konkursem na najciekawszy strój 
halloween’owy. Komisję konkursową, którą tworzyło ośmiu członków SU oraz jego opiekunka- Pani Anna Sołtys, nawiedziły: 
czarownice, wampir i wampirzyca, wiedźmy, demon, Alladynka, diablica, nowonarodzony oraz upiorna uczennica. Komisja 
oceniała w czterech kategoriach: 1.nawiązanie do danej postaci/rzeczy, 2.zastosowanie ciekawych rozwiązao (oryginalnośd 
stroju), 3.samodzielnośc wykonania stroju, 4.prezentacja stroju. Komisja miała twardy orzech do zgryzienia. Różnice między 
poszczególnymi kreacjami w ostatecznej punktacji były minimalne, jednak członkom komisji udało się przyznad trzy 
wyróżnienia oraz trzy miejsca. Osoby wyróżnione to: Dominika Krossowska z IVb, Paulina Kostowska z VIc i Patrycja 
Rutowska z VIc. I miejsce przyznano Julii Skoczek z Vb, a dwa II miejsca otrzymały: Karolina Łajewska z IVa oraz Marta 
Kowalewska z Vc. Wszystkie uczennice otrzymały drobne upominki zakupione ze środków pieniężnych SU. W czasie trwania 
konkursu na najciekawszy strój halloween’owy na II piętrze naszej szkoły trwała w najlepsze zabawa taneczna i tam również 
wśród taoczących można było dostrzec wielu przebranych uczniów. Sprzęt muzyczny od taoczących oddzielały stoły na 
których znajdowały się halloween pumpkins (dynie) przygotowane wcześniej przez uczniów Pani Diany Rydzewskiej uczącej 
języka angielskiego w naszej szkole. Lecz atrakcje na tym nie skooczyły się. SU włączył się zorganizowanie konkursu na 
najsmaczniejsze ciasteczka w kształcie dyni (Jack-o’lantern cookies). Kulinarnymi śmiałkami okazali się: Julia Perczak (I 
miejsce), Kasia Pytka (I miejsce), Marta Kowalewska (II miejsce), Albert Krzyżewski (III miejsce), Ewa Sokal (III miejsce) i Julia 
Tyborowska (III miejsce) Zebrane pieniążki zostały przekazane klasie IVc na jej fundusz klasowy. Wszyscy uczestnicy 
halloween’owej dyskoteki bawili się wyśmienicie zarówno na parkiecie, jak i biorąc udział w zorganizowanych konkursach. 
Teraz już czekają na następną możliwośd zabawy, czyli dyskotekę andrzejkową, która odbędzie się pod koniec listopada.  
Anna Sołtys 
 
BIBLIOLADA. Z  okazji Święta Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbyła się w naszej szkole kolejna już edycja 

Bibliolady - konkursu wiedzy o bibliotece i książce. Bibliolada opracowana została przez panią Izabellę Kraszewską na 

podstawie telewizyjnej „Familiady” i  cieszy się dużą popularnością wśród dzieci. Oprócz standardowych zagadnieo na 

tematy związane ze  znajomością książki i  zasobów biblioteki szkolnej był również czas  na rozmowę o zainteresowaniach i 

pasjach poszczególnych zawodników. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas piątych. Do finału  zakwalifikowały się klasy V 

a i V d, a laureatem została klasa V d.  Gratulujemy i życzymy wspaniałych wrażeo ze spotkania z książką. Izabella 

Kraszewska, Anna Zdanewicz 

 

 

 

 
 

 

LISTOPAD 2010 

GRALIŚMY W BIAŁYMSTOKU. Pierwszy weekend listopada był areną zmagao mini siatkówki dziewcząt o Puchar Prezydenta 
Miasta Białystok. Startowały łącznie 33 zespoły w dwóch kategoriach wiekowych, tj. "dwójki" i "trójki" siatkarskie. Nasze 
miasto było reprezentowane przez drużyny SP 7 i UKS CZWÓRKA Ełk. W kategorii "dwójek" startowało 18 zespołów; 
zwyciężyły dziewczyny z Moniek, szóste miejsce zajęła ełcka siódemka, natomiast siódme UKS CZWÓRKA. Z kolei w 



rywalizacji "trójek" (15 zespołów) najlepsze okazały się zawodniczki UKS CZWÓRKA wygrywając pięd spotkao z zespołami z 
Sokółki, Białegostoku i Sejn. Wyniki osiągnięte przez ełckie drużyny są dobrym prognostykiem przed rozgrywkami Szkolnego 
Związku Sportowego i klubowymi mistrzostwami województwa. Wyjazd zespołów SP 7 i UKS CZWÓRKA był finansowany ze 
środków budżetu Miasta Ełku. Marian Malewski 
 
RUMUOSKA GOŚCINNOŚD. W dniach 8-12 listopada 2010 w ramach programu COMENIUS nauczycielki naszej szkoły 
odwiedziły Rumunię. W miejscowości Targu-Jiu spotkali się wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie „European Children 
Celebrate”: Bułgaria, Litwa, Łotwa, Rumunia, Turcja oraz Polska. Pierwszego dnia wizyty gościliśmy w tutejszej szkole, gdzie 
powitano nas tradycyjnie: chlebem i solą. Następnie odbyliśmy wycieczkę po szkole i zobaczyliśmy, jak uczą się rumuoskie 
dzieci. Odbyła się również bardzo ciekawa i różnorodna prezentacja występów dzieci. Podczas wizyty miało miejsce 
międzynarodowe sympozjum, na którym  zostały przedstawione systemy oświaty poszczególnych krajów partnerskich. W 
kolejnych dniach zwiedziliśmy miasto Targu-Jiu, monastyry między innymi w miejscowości Tismana oraz jaskinię „Woman’s 
cave”.  Gościliśmy również w przedszkolu „Dragoieni”, w którym dzieci przedstawiły nam, jak wygląda tradycyjne rumuoskie 
wesele. Nie obyło się bez skosztowania pysznych rumuoskich potraw. Wszyscy będziemy bardzo miło wspominad wizytę w 
Rumunii. Sylwia Błyszczek 
DRZEWO I JA. Drzewa towarzyszą człowiekowi od zawsze i są  wdzięcznym tematem do pracy twórczej. Uczniowie klas 
młodszych wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczno-literackim pod hasłem „Drzewo i ja”. Zainspirowani przeczytanymi 
książkami i wierszami, których bohaterem jest drzewo, wykonali barwne prace plastyczne i ułożyli hasła i krótkie rymowanki. 
Podczas spotkania uczniowie wykazali się niezwykłą wiedzą na temat roli, jaką odgrywają drzewa w naszym życiu. Najmłodsi 
wiedzą, że: wyłapują pyły i spaliny, dostarczają tlenu, chronią przed hałasem, dają drewno i owoce, a także upiększają 
otoczenie. Nasi laureaci: 
I miejsce: Jacek Bagioski (Ia), Natalia Kulbacka (IIb), Braian Rutkowski kl.(Ic), Kamil Rejniak (IIc), Maciej Kwiatkowski (Ic), 
Oliwer Kuprel (IIc),  
II miejsce: Laura Stasiewicz (Ia), Mateusz Czupryoski (II), Dominik Dec (Ic), Zuzanna Matys (IIc), Jakub Petelski (IIc) 
III miejsce: Monika Syryca (Ib), Zuzanna Gawron (IIa), Oliwia Kulesza. (Ic), Milena Sabasioska (IIc), Jakub Marchel (IIc) 
Wyróżnienia: Natalia Uzdowska (Ic), Anna Kurzyna (IIa), Julia Szmytko (Ic), Zofia Boguszewska (IIb), Wiktoria Głażewska (IIc), 
Ewelina Chrzanowska (IIIa), Maja Begicz kl. IIc 
Wyróżnione prace można oglądad na holu szkoły. Inicjatorki i organizatorki konkursu zapraszają do udziału w innych 
konkursach. Katarzyna Mastys, Anna Roszkowska, Eleonora Sadowska 
 

W listopadowy wieczór otwarto poetycką kawiarenkę. Z udziałem rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości odbył się 
finał konkursu recytatorskiego "O czym szumią drzewa", który jednocześnie zamykał realizowany przez nas projekt "585 
drzew na urodziny Ełku".Czy głos jest czynnikiem samowystarczalnym podczas recytacji, czy może powinny towarzyszyd mu 
środki gry aktorskiej, takie jak: mimika, gest, ruch? Takie pytanie nasuwa się często, kiedy jesteśmy uczestnikami konkursów 
recytatorskich. Przed takim dylematem stoją członkowie komisji oceniającej recytacje uczestników, czy też nauczyciele i 
rodzice, którzy pomagają dzieciom przygotowad się do konkursów. Zdania na ten temat są podzielone, jednak ostatnio 
przeważa tendencja pierwsza, czyli recytatorzy powinni zadbad o to, by dokonad interpretacji artystycznej, w której słowo 
stanowi element podstawowy, w której posługują się tylko głosem. Jerzy Bralczyk, wybitny językoznawca polski, doradza, by 
przede wszystkim myśled o treści, którą się chce przekazad.  Wiele osób myśli podobnie, można to było zaobserwowad 
podczas finału konkursu recytatorskiego „O czym szumią drzewa?”, który odbył się w SP 4 w Ełku 19 listopada o godz.16.30. 
Drzewo jako symbol ma wiele znaczeo, symbolizuje moc, wielkośd człowieka, długowiecznośd, odnawianie się życia… 
Przyroda była źródłem poetyckiego natchnienia dla wielu twórców. Wiersze, których wysłuchaliśmy podczas konkursu, 
uświadomiły nam jak różnorodny jest motyw drzew w literaturze. Pojawiają się one zarówno w utworach poetyckich ( lipa u 
J. Kochanowskiego, wysokie drzewa u L. Staffa …), jak i w utworach pisanych prozą ( baobab z powieści H. Sienkiewicza, w 
którym schronili się przed porą deszczową Staś i Nel, jest symbolem nie tylko domu, ale i ojczyzny…).  

O tym, jak ważną rolę odgrywają drzewa, można przeczytad też w baśniach i legendach regionalnych. Dowiemy się z nich o 
świętych gajach i bogach pogaoskich (Perunie, Potrimpusie czy Smętku), którzy lubili odpoczywad w cieniu dębów. 
Turniej recytatorski zorganizowały panie: Joanna Pabich i Beata Dzierżanowska. Podczas zmagao konkursowych 
zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie uczniowie, którzy pomyślnie przeszli eliminacje i okazali się najlepsi w swojej 
grupie wiekowej. W eliminacjach wzięło udział ok. 70 uczniów naszej szkoły.  
Spośród nich komisja wyłoniła finalistów – 10 osób z klas IV – VI i 12 osób z klas młodszych. Wszyscy recytowali wiersze o 
drzewach, gdyż taki był temat przewodni tegorocznego turnieju. Poza tym ten konkurs kooczy nasze działania związane z 
akcją „585 drzew dla Ełku”.  
W kategorii klas młodszych zwyciężyła Barbara Milewska z kl. 2a, drugie miejsce zajęła Kamila Szczyglewska z kl. 2c, a na 
trzecim uplasował się Mateusz Ruban z kl. 1c. Z klas starszych zwyciężczynią okazała się Agata Zięba z kl. 4c, drugie miejsce 
komisja przyznała Marysi Gawron z kl. 5a, a trzecie Julicie Kochanowskiej z kl. 4d.  
Warto podkreślid, że poziom tegorocznego konkursu był wysoki, a finaliści zachwycili publicznośd artyzmem wykonania i 
oryginalnością w interpretacji artystycznej.  Beata Dzierżanowska 

 
Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT. Uczniowie klas pierwszych już poznali bibliotekę szkolną, jej pracowników i zasoby. Teraz przyjrzeli 
się bliżej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku, którą odwiedzili w tym miesiącu. Pracownicy oddziału dla dzieci przybliżyli 
swoim przyszłym czytelnikom regulamin czytelni i biblioteki, omówili imprezy, jakie dobywają się na ich terenie, pokazali 
popularne czasopisma dla dzieci, zaprezentowali wiele ciekawych wydao książkowych. Pierwszoklasiści mieli okazję 



sprawdzid swoje umiejętności czytelnicze, a także swoją wiedzę na temat różnych bajek i ich bohaterów. Po takiej wizycie 
wiedzą, co to jest ,,terminatka”, co różni ,,zakładkę” od ,,przekładki”, co powiedziałaby książka, gdyby umiała mówid. 
Egzamin zdali zadowalająco! Na pamiątkę spotkania uczniowie otrzymali Certyfikaty Młodego Czytelnika, zakładki do 
książek, słodycze. Teraz pora na samodzielną wizytę, założenie swojej karty czytelnika i towarzystwo książek, które tam na 
nich czekają. Bożena Merchelska 

„PROSZĘ PAOSTWA, OTO MIŚ …” . 25 listopada 2010 roku w szkole pojawiły się misie, miśki, misiaczki znane i lubiane. W ich 

towarzystwie po raz drugi obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEO PLUSZOWEGO MISIA. W tym samym dniu obchodzony był 

DZIEO BEZ FUTRA – dzieo, który miał uświadomid ludziom, by nie kupowali futer ze zwierząt. Na powitanie tego dnia 

piosenki o misiach śpiewali uczniowie klasy Ia i IIc. Aby zapoznad się z najbardziej popularnymi niedźwiadkami z bajek i 

filmów, poczytad ciekawostki o niedźwiadkach lub podziwiad misiowe prace plastyczno-techniczne, wystarczyło wybrad się 

na wystawy prac przygotowane przez uczniów klasy Ob, IId i członków koła przyrodniczego. W szkolnej czytelni można było 

zobaczyd wystawę książek, których głównymi bohaterami były misie lub obejrzed z klasą film edukacyjny o niedźwiedziu 

grizzlim, brunatnym i pandzie wielkiej. Podczas długich przerw w świetlicy misiowe lekturki i wiersze o misiach najmłodszym 

uczniom naszej szkoły czytali uczniowie klas starszych. Wśród proponowanych działao znalazły się także spotkania z 

pszczelarzami. Pani Hanna Jaworska i Pan Darosław Spyła opowiedzieli nam o tym, co misie lubią najbardziej, zaprezentowali 

różne rodzaje miodu oraz proces ich powstawania. Częśd uczniów miała okazję wziąd udział w ogólnopolskim konkursie 

plastycznym pod hasłem ,,Mój przyjaciel Miś”. Tego dnia można było przyłączyd się do akcji zbiórki misiów dzieciom, które 

dotąd takiej maskotki nie posiadają. Zebraliśmy 148 pluszaków. Trafią one do podopiecznych Caritas Diecezji Ełk, Fundacji 

im. Dominika Savio oraz Domu Dziecka w Ełku. Częśd z nich zostanie przekazana na kiermasz zabawek. Pieniądze zebrane ze 

sprzedaży maskotek przeznaczone zostaną na dalsze leczenie Kacpra Sikorskiego - ucznia klasy IId. Bożena Merchelska 

PIŁKARSKIE ZMAGANIA.  29.11.2010 r. w naszej szkole odbył się II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. W zawodach uczestniczyło 5 szkół z naszego miasta, a mianowicie: SP 
2, SP 3, SP 7, SP 9, a także gospodarz turnieju – SP 4. Drużyny były reprezentowane przez chłopców urodzonych w roku 2000 i 
młodszych. Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym” i dostarczyły wiele emocji. Na boisku było widad ogromne 
zaangażowanie zawodników i walkę o zwycięstwo od pierwszej do ostatniej minuty meczu. Jednak pomimo, iż każda z drużyn 
chciała zwyciężyd to wszyscy przy tym wspaniale się bawili i rywalizowali zgodnie z ideą „fair – play”. Na zakooczenie każda 
drużyna otrzymała z rąk Pani Dyrektor wspaniałe puchary i dyplomy. Bezkonkurencyjną drużyną okazała się reprezentacja 
naszej szkoły – SP 4, która wygrała wszystkie swoje spotkania. W 4 meczach nasi chłopcy strzelili rywalom aż 44 bramki, 
tracąc zaledwie 5! Naszą „czwórkę” reprezentowali: Szymon Mużyło, Kacper Koniecko, Piotr Kamioski, Damian Makowski, 
Łukasz Sarosiek, Mateusz Wiszniewski, Mateusz Michałowski. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi – Panu Pawłowi 
Konopce!  
Koocowa klasyfikacja: I miejsce – SP 4, II miejsce   – SP 7, III miejsce  – SP 3,IV miejsce  – SP 2, V miejsce    – SP 9. 
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Czary – mary, 
wosku lanie, 
co ma się stad, 
niech się stanie. 
          Najwcześniejszą wzmiankę o andrzejkowych wróżbach znaleźd można w utworze Marcina Bielawskiego wydanego w 

1557 roku. Wróżby były popularne, a ich tradycja długo utrzymywała się w ludowych obrzędach.  Dziś także zbieramy się w 

andrzejkowy wieczór, wieczór pełen nadziei, by wróżyd sobie przyszłośd. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki bawili się na 

wieczorze andrzejkowym we wtorek 30 listopada. Przed spotkaniem zgromadzono materiały i rekwizyty do wróżb. Każdy 

uczestnik zabawy lał do wody wosk przez ucho klucza. Cieo otrzymanej figury wróżył przyszłośd. Andrzejki to nie tylko lanie 

wosku, to również wiele innych wróżb i zabaw, które uatrakcyjniły wieczór. Były zabawy przy muzyce, kubki przyszłości, 

mowa kwiatów, kim będę, wróżby z talii kart, wróżby z zapałek, numerologia, zdolności zodiakalnych dzieci, wychodzenie 

butów za próg i wiele innych. Uczestnikom zabawy najbardziej podobało się drzewko szczęścia. Dzieci przyszły także ze 

swoimi propozycjami wróżb i w pewnym momencie wzięły stery w swoje ręce. Oczywiście był także czas na słodki 

poczęstunek. Wieczór wróżb był okazją do zapoznania dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi i do doskonałej zabawy. Izabella 

Kraszewska 

 
UŚMIECH ZA UŚMIECH. Tydzieo Wolontariatu to organizowane po raz drugi w ramach programu społecznego „Szkoła bez 



przemocy" ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę wolontariatu szkolnego. W naszej szkole organizujemy go od 6 do 10 
grudnia pod hasłem „UŚMIECH ZA UŚMIECH”. W tym czasie będziemy m.in.  prowadzid zbiórkę żywności w holu szkolnym, 
wykonywane będą zdjęcia grupowe klas , sprzedawana ręcznie robiona biżuteria. Dochód przekażemy na leczenie naszego 
ucznia – Kacperka Sikorskiego. Z myślą o pomocy Kacprowi rodzice uczniów klasy IId przygotowali spektakl „Przygody 
Kubusia”, który 7 XII wystawią w Ełckim Centrum Kultury. Wszystkich, którzy mają podobnie, jak my potrzebę podzielenia się 
z innymi, zapraszamy do szkoły. Będzie nam miło, jeśli przyjmiecie nasze zaproszenie na spektakl (wstęp wolny: 7 grudnia, 
godz. 16.30 - ECK).  
 
DEBIUT RADIOWY UCZNIÓW SP 4. Co tak naprawdę liczy się w radiu? Osobowośd prowadzącego, przyjemny głos, dobra 
dykcja, zaangażowanie prezentera radiowego czy umiejętnośd zainteresowania słuchaczy i przekonywania ich do swoich 
racji? Nad tymi pytaniami zastanawiali się uczniowie ełckiej „czwórki”, których przygoda z radiem właśnie się rozpoczęła. 30 
listopada po godz. 16 uczniowie kl. 6a SP 4 pod kierunkiem pani Beaty Dzierżanowskiej poprowadzili pierwszą radiową 
audycję ”Szkoła na antenie”. Prowadzącymi program byli: Anna Moroz i Dawid Kruszewski. Temat, który oni podejmowali, 
dotyczył akcji „585 drzew dla Ełku”. Jako szkoła byliśmy koordynatorem tej akcji i przed mikrofonem chcieliśmy opowiedzied 
ełczanom, jak wielu ludzi włączyło się w nasz projekt, jak wiele drzew posadzono w mieście (791 sztuk) i co miała na celu 
nasza akcja. Na antenie mogliśmy podziękowad tym wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze działania. Przekonaliśmy się, 
że w Ełku jest wielu ludzi, którym wizerunek naszego miasta leży na sercu, którzy widzą potrzebę sadzenia drzew na terenie 
miejskim. Ania i Dawid rozmawiali ze swoimi gośdmi – uczniami różnych klas – o roli drzew, o ciekawostkach dotyczących 
drzew, o przebiegu akcji „585 drzew dla Ełku”. Podczas audycji mogliśmy usłyszed też recytacje wierszy w wykonaniu 
uczestniczek konkursu „O czym szumią drzewa” – Agaty Zięby i Dominiki Pabich oraz wypowiedź naszej pani dyrektor Wandy  
Wojnowskiej na temat naszej „zielonej” akcji. Wizyta w radiu uświadomiła nam na czym polega praca radiowca, jakie cechy 
powinna posiadad osoba pracującą przed mikrofonem.  Mogliśmy też przekonad się, jak wyglądają ludzie z radia Bayer FM, 
których słuchamy na co dzieo. Zobaczyliśmy tez, w jaki sposób obsługuje się konsolę i wiemy już, jak prawidłowo 
zachowywad się na antenie. Przygoda z radiem jest czymś, co zapamiętamy na długo. Z niecierpliwością czekamy na kolejną 
audycję przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Możemy zdradzid, że będziemy gościd na antenie radia Bayer FM 
cyklicznie, co trzy lub cztery tygodnie. Zachęcamy więc wszystkich do słuchania tego radia i naszych audycji. Beata 
Dzierżanowska 
 
ZNOWU JESTEŚMY NAJLEPSI. 03.12.2010 Nasza 03.12.10 nasza szkoła uczestniczyła w Mistrzostwach Województwa 

Warmiosko Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Pływaniu, jakie zorganizowano w Giżycku. Startowały 

reprezentacje szkół podstawowych z Giżycka, Gołdapi i Ełku (poza nami SP3). Wyścigi zostały rozegrane w konkurencjach 

indywidualnych na 50m stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym, oraz sztafecie. Wypadliśmy bardzo 

dobrze. Wśród szkół rywalizację wygraliśmy w kategorii dziewcząt zajmując I miejsce, chłopcy zajęli IV miejsce. Zwycięska 

drużyna dziewcząt w sztafecie 6x25 stylem dowolnym to: Martyna Lewczuk, Magdalena Daniszewska, Sara Leooczuk, 

Głowacka Julia, Arciszewska Gabriela i Kosakowska Paulina. Reprezentację chłopców stanowili: Szymon Koszorek, Sarosiek 

Łukasz, Dominik Sołtowski, Kamioski Piotr, Wieched Mateusz i Tomaszewski Jakub. Zespoły trenują pod kierunkiem p. 

Roberta Redlina. Gratulujemy.  

 

IX KAMPANIA „PRZEMOCY STOP. NIE ZAMYKAJ OCZU”. Już po raz dziewiąty w naszej szkole odbyła się kampania 

poświęcona zjawisku agresji i przemocy. W tym roku  przebiegała ona pod wspólnym hasłem ,,Przemocy stop. Zacznę od 

siebie”. W ramach podejmowanych  działao uczniowie naszej szkoły wypełniali ankietę „Świadek i ofiara przemocy. Miejsca 

najmniej przyjazne w szkole”. 

Podczas kampanii przewidziane do realizacji zadania zostały podzielone na dwa boki: z wychowawcami w klasach i częśd 

wspólną na poziomach klas. Uczniowie podejmowali zadania mające na celu wykształcenie właściwych postaw i reakcji na 

zjawisko przemocy i agresji. Efektem koocowym było podpisanie przez uczniów deklaracji. Dzieci młodsze, jak co roku, 

poszły z odezwą do instytucji i urzędów  w naszym mieście. Dzieci zwracały się do dorosłych z prośbą, aby reagowali na 

zjawisko agresji i stawali w obronie ofiar przemocy. Beata Chmielewska 

 
CZAS KOLĘDY. 11 grudnia odbył się w Ełku kolejny Jarmark Świąteczny. Podczas prezentacji wyrobów kulinarnych i 
rękodzieła artystycznego w postaci ozdób choinkowych, rzeźb i malowideł, na scenie rozbrzmiewały pieśni i kolędy w 
wykonaniu dzieci i młodzieży. Również chór ełckiej czwórki zaprezentował kilka utworów o tematyce świątecznej. To 
początek naszego kolędowania  chóru w tym roku. Tradycyjnie czeka nas jeszcze koncert kolęd w szkole, w Urzędzie Miasta i 
w Starostwie Powiatowym. Cieszymy się, że możemy umilid czas świąteczny naszym kolędowaniem. Tomasz Sulima 
 
„CZWÓRKA PIŁKĘ KOPIE”. 15. 12. 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Chłopców o 
Mistrzostwo Szkół Podstawowych Miasta Ełku. W zawodach wzięło udział 5 drużyn: SP 3 I, SP3 II, SP 7, SP 9 i reprezentacja 
naszej szkoły. W turnieju uczestniczyli chłopcy urodzeni w roku 1999 i młodsi. Zawody były rozgrywane systemem „każdy z 
każdym”, a czas gry wynosił 1 x 15 minut. Reprezentacja naszej szkoły stanęła na najwyższym stopniu podium zdobywając 10 
punktów i jako jedyna drużyna w rozgrywkach była niepokonana. Nasi chłopcy zwyciężyli w trzech spotkaniach, a jedno 
zremisowali. Najlepszym zawodnikiem naszego zespołu przez organizatorów został wybrany Dariusz Kaźmierczyk. Naszą 
szkołę reprezentowali: Kaźmierczyk Dariusz, Mużyło Szymon, Bazydło Konrad, Koniecko Kacper, Maliszewski Krzysztof, Dolot 



Błażej. Trenerem naszego zespołu jest nauczyciel wychowania fizycznego – p. Paweł Konopka. Gratulujemy! 
 
UŚMIECH ZA UŚMIECH, CZYLI TYDZIEO WOLONTARIATU  
Działania związane ze szkolnym tygodniem wolontariatu poprzedzone były rozprowadzeniem przez starszych uczniów naszej 
szkoły specjalnych ulotek zawierających informacjeo przebiegu tygodnia. 
6 grudnia 2010 roku rozpoczęliśmy akcję "Uśmiech za uśmiech". Tego dnia, podczas mikołajkowego spotkania, młodsze 
dzieci wysłuchały „Baśni o rozkwitającym uśmiechu”, która miała zachęcid je do niesienia pomocy innym i wzięcia udziału w 
przewidzianych na ten tydzieo działaniach. Czekoladowe mikołaje, którymi zostały obdarowane dzieci, uświetniły imieniny 
św. Mikołaja i rozpoczęły magiczny czas  przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 
W ramach Tygodnia Wolontariatu przeprowadzono w szkole zbiórkę żywności pod hasłem „I ty możesz zostać św. 
Mikołajem”. W dniach 6-8 grudnia do wystawionego w holu szkoły kosza uczniowie wkładali różnorodne produkty 
spożywcze. Zebraliśmy około sześddziesięciu opakowao ryżu, kaszy i makaronu, ponad czterdzieści kilogramów mąki i cukru, 
a także konserwy, herbatę, kawę, olej. Ponieważ obdarowywane mają byd dzieci, uczniowie – jak przystało na św. Mikołaja – 
podarowali też słodycze i maskotki. Już po raz ósmy uczniowie naszej szkoły pokazali, że są szczodrzy i potrafią się dzielid z 
innymi. Zebrana żywnośd została przekazana do świetlicy dla dzieci prowadzonej przez Fundację Otulony w nadzieję. 
9 grudnia odbyła się ogólnoszkolna zbiórka plastykowych nakrętek. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowanie i 
zebraliśmy trzy 120 litrowe worki nakrętek, które przekazaliśmy Fundacji Caritas w Ełku. 
„Kubuś Puchatek dla Kacperka" to niespodzianka przygotowana przez rodziców. Spektakl Przygody Kubusia"  odbył się 7 
grudnia 2010r. w Ełckim Centrum Kultury. Przygotowany został przez dziewięciu rodziców uczniów klasy IId. Powstał z 
inicjatywy wychowawczyni, aby pomóc choremu na białaczkę Kacprowi Sikorskiemu, uczniowi naszej szkoły.  Przedstawienie 
odbyło się dwukrotnie, rano (dla dzieci ze szkoły i ełckich przedszkoli)  i po południu (dla wszystkich chętnych).  Wstęp był  
bezpłatny. Po spektaklu do puszek zbierane były pieniądze, które zostaną przeznaczone na dalsze leczenie Kacpra. 
Zebraliśmy 3 172,29zł. Chociaż wszyscy "aktorzy" są amatorami i był to ich pierwszy kontakt ze sceną,  to bardzo dobrze 
wywiązali się ze swoich ról. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. A sami aktorzy cieszą się, że udało się im 
przełamad tremę i najlepiej jak tylko umieli przedstawid przygody popularnego misia, tak lubianego przez wszystkie dzieci.  
W ramach "Tygodnia wolontariatu" zorganizowaliśmy, po raz pierwszy w naszej szkole, kiermasz jubilerski. Sprzedawaliśmy 
głównie kolczyki i kilka bransoletek. Nasze wyroby cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów i rodziców, dlatego 
sprzedaż prowadziliśmy aż 3 razy - raz w ECK i dwukrotnie na terenie szkoły. Mimo tego, że wyroby były tanie, zarobiliśmy aż 
635 zł i całą tę kwotę przeznaczamy na dalsze leczenie naszego Kacpra. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszych działao i uczestniczyli w akcji „UŚMIECH ZA UŚMIECH”. 
 
 

 
 

 

STYCZEO 2011 

COMENIUS NA SPORTOWO. 4 .01.2011 w nasze szkole odbyła się olimpiada sportowa klas młodszych. Okazją do 
zorganizowania zawodów była wizyta naszych partnerów z projektu Comenius. Pierwszym zadaniem do wykonania we 
wspólnym projekcie było nakręcenie filmów o swoich szkołach i miejscu zamieszkania. Podczas pierwszej wizyty w kraju 
koordynującym Rumunii wszystkie filmy zostały zebrane i teraz wyświetlone pomiędzy etapami zawodów. W ten sposób 
nasi uczniowie zapoznali się z uczniami z innych szkół i przedszkoli partnerskich, a także z miejscami z których pochodzą.  
Klasy A I-III konkurowały z klasami B, C i D. W każdej drużynie startowało po 3 zawodników z klas pierwszych, drugich i 
trzecich. Zawody sportowe polegały na przejściu przez obręcz na czas, sadzeniu „ziemniaków” do obręczy, rzucaniu do 
kosza, przenoszeniu lodów – czyli przenoszeniu piłek w odwróconych pachołkach. Oglądanie filmów też było punktowane. 
W skład drużyn wchodziło po jednym zawodniku z każdej klasy. Zwycięzcami okazały się klasy A, wyprzedziły klasy C tylko 
jednym punktem. Teraz czekamy na wizytę naszych partnerów, która zaczyna się od poniedziałku 10 stycznia 2011. Ewa 
Paszkowska 
 
KOLĘDNICY MISYJNI. Podczas  przerwy  świątecznej ( 27.12 10 – 31. 12. 10)  uczniowie NASZEJ SZKOŁY należący do Koła 
Misyjnego działającego w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, zamienili się w kolędników. Mali misjonarze pod 
kierunkiem s. Ligii Krukowskiej, przeprowadzili na terenie parafii NSJ w Ełku akcję: Kolędnicy Misyjni.   W tym roku misyjna 
pomoc została skierowana dla dzieci z  Ugandy. Akcja, zapowiedziana w kościele, cieszyła się sporym zainteresowaniem. Nasi 
Kolędnicy odwiedzili ks. Biskupa Jerzego Mazura, ks. Proboszcza Andrzeja Oleksego, Prezydenta Tomasza Andrukiewicza, 
Starostę Krzysztofa Piłata,  Wójta Gminy Ełk Antoniego Polkowskiego oraz wiele osób prywatnych.  S. Ligia 

 
COMENIUSOWI GOŚCIE POZNAJĄ POLSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE.  W dniach 10-14 stycznia nasza szkoła pełni rolę 
gospodarza wizyty 24 – osobowej delegacji nauczycieli z placówek oświatowych w Rumunii, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Turcji. 
Wspólnie uczestniczymy w programie finansowanym ze środków Komisji Europejskiej – Partnerskie Projekty Szkół na lata 
2010-2012. Nasza współpraca rozbudowywana jest wokół tematu „European children celebrate” i zakłada poznanie tradycji, 
obrzędów i zabaw związanych z obchodami świąt i uroczystości, a poprzez wizyty w krajach naszych partnerów- także 
integrację i rozwój. W pierwszym dniu wizyty nasi goście poznawali organizację i tradycję szkolną. Bardzo dobrze oceniają 



bazę edukacyjną. Zaskoczeni są aktywnością i komunikatywnością uczniów. Mają też za sobą wizytę w węgorzewskim 
muzeum, podczas której wykonywali m.in. ozdoby choinkowe ze słomy i malowali bombki. Zimowy termin wizyty skłonił nas 
do zaprezentowania tradycji i czasami zapomnianych obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Dlatego też 
środowe przedpołudnie poświęcone było gotowaniu narodowych potraw, które pojawiły się wieczorem na wigilijnym stole. 
Uroczysty charakter wieczerzy podkreślił specjalnie przygotowany program artystyczny: nakrycie stołu z siankiem pod 
obrusem, ale też czosnkiem , jabłkami i ziarnami maku i grochu, które mają zapewnid dostatek przez cały rok; kolędy i 
jasełka. Dużą radośd wzbudziła wizyta Mikołaja i Pani Mikołajowej, którzy jak przystało na wigilijny wieczór przybyli z 
prezentami. W programie kolejnych dni zaplanowaliśmy m.in. naukę taoców i zabaw integracyjnych oraz przygotowanie 
akompaniamentu perkusyjnego. Zamierzamy też wyruszyd w miasto trasami opracowanymi przez uczniów. Czwartkowy 
wieczór przeznaczyliśmy na międzynarodowe rozgrywki w kręgle. Piątek to ostatni dzieo wizyty. Będzie wypełniony 
dyskusjami i ocenami. Zamierzamy porównad systemy oświatowe, jakie obowiązują w naszych krajach. Z informacji, jakie już 
uzyskaliśmy wynika, że struktury organizacyjne szkół są bardzo podobne, ale dostrzegamy też różnice. Chętnie o tym 
porozmawiamy.  Będzie czas na podsumowanie pobytu w Ełku i przygotowanie do majowej wizyty w Turcji. (WW) 
 
EUROPEJSKA WIECZERZA. W środowe popołudnie 12-go stycznia, w odświętnie udekorowanej stołówce naszej szkoły, 
odbyło się niezwykłe spotkanie pokazujące polskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
pięciu europejskich paostw i sześciu placówek edukacyjnych, goszczący u nas w ramach projektu Comenius: European 
Children Celebrate ( Europejskie Dzieci Świętują) oraz Pan Prezydent Artur Urbaoski, Dyrekcja, nauczyciele i oczywiście 
uczniowie naszej szkoły. 
Nasi uczniowie pokazali zebranym polskie zwyczaje wigilijne- nakryli do wigilijnego stołu, wyjaśniając przy tym znaczenie 
takich symboli jak siano, dodatkowy talerz, opłatek.  Następnie Goście zobaczyli jasełka w wykonaniu uczniów, chór 
zaśpiewał kolędy. Podano  typowe polskie potrawy wigilijne: zupę rybną, śledzie, kompot z suszonych owoców i łazanki z 
makiem. Mikołaj i jego pomocnica rozdali gościom prezenty. W kolejnej części wieczoru wniesiono kolejno typowe dania 
pochodzące z krajów gości, przygotowane przez nich pieczołowicie wcześniej tego dnia w szkolnej pracowni kuchennej. Były 
bułgarskie ciasta z dynią i serem, groch ze skwarkami z Łotwy, tureckie gołąbki z liśdmi winogron, ryżem i ostrym sosem, 
ziemniaki w mundurkach z kefirem- potrawa litewska i inne smakołyki.  Zarówno pokazanie gościom zwyczajów związanych 
z najpiękniejszymi polskimi świętami, jak i degustacja potraw z różnych krajów, były miłym i pouczającym akcentem wizyty 
comeniusowej w naszej szkole. Alina Gąszczak 
 
COMENIUSOWA KUCHNIA. 12 stycznia  w pracowni techniki w ramach programu Comenius goście, którzy przybyli z Turcji, 
Litwy, Łotwy, Bułgarii i Rumunii gotowali potrawy na wspólny wieczór wigilijny. Były to potrawy przyrządzone na gorąco i na 
zimno np.: Rumunii przyrządzili grillowaną pierś z kurczaka, Turcy gołąbki zawijane w liściach winogron, Bułgarzy potrawy z 
ciasta francuskiego z dużym dodatkiem słodkości. My jako gospodarze również nie byliśmy gorsi i zaserwowaliśmy zupę 
rybną z fileta pstrąga. Zupę tą wykonali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem i przy pomocy nauczycieli biorących udział w 
projekcie.  Podczas samej uroczystości natomiast dziewczęta z koła kulinarnego miały okazję podad do stołu, po 
wcześniejszej prezentacji, dania przygotowane na kolację. Sławomir Krakowiak 

11 stycznia w ramach wizyty partnerskiej Comenius odbyła się wycieczka do Węgorzewa. Wzięli w niej udział goście z Litwy, 

Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Turcji oraz uczniowie klas IV c,Vc i VIc. Celem wycieczki było zwiedzenie Muzeum Kultury Ludowej 

i zapoznanie z historią naszego regionu. Uczestnicy wycieczki mogli podziwiad dawne domy mieszkalne oraz ich wnętrze. W 

środku można było zobaczyd jak kiedyś wyglądały meble, ubrania i sprzęty codziennego użytku. Poznawanie historycznych 

już przedmiotów wywoływało zdziwienie, ciekawośd i uśmiech na twarzach uczestników. 

Następnie każdy mógł wziąd udział w warsztatach rękodzielniczych. Do wyboru było malowanie bombek, wykonanie ozdób 

ze słomy lub kwiatów z bibuły. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i pomimo różnic kulturowych sprawiały 

wszystkim ogromną przyjemnośd. Podczas wycieczki nasi uczniowie chętnie rozmawiali z gośdmi dwicząc tym samym język 

angielski. Diana Rydzewska 

 
 
 
 

 
 

 

LUTY 2011 

ZIMĄ NA SPORTOWO. Podczas ferii zimowych  grupy siatkarskie z Ełku, w tym nasze uczennice, trenowały na obozie 
sportowym w Olecku. Zajęcia stanowiły formę przygotowao do klubowych mistrzostw województwa oraz rozgrywek 
Szkolnego Związku Sportowego. W obozie brało udział 56 uczestników z czterech klubów; dziewczęta z UKS "Czwórka" i UKS 
"Granatowa Trójka", chłopcy z UKS "Herkules" i UMKS FPP MIKRO Ełk. Nasze zawodniczki trenowały pod okiem Pana 
Mariana Malewskiego. Wyjazd był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Ełku. 
 
„KOCHAMY KSIĄŻKI” - PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW. 14 i 15 lutego w bibliotece szkolnej oficjalnie przyjęto najmłodszych 



uczniów do grona czytelników. Uroczystośd ta weszła już na stałe  do kalendarza szkolnych wydarzeo. Głównym celem tej 
imprezy było zachęcenie uczniów do korzystania z bibliotecznych zbiorów. W tym roku Pani Alicja Wojsław -inicjatorka i 
organizatorka uroczystości- przygotowała ją z udziałem zespołu uczniów z klasy 6a. Pierwszoklasiści zaprezentowali się w 
strojach ozdobionych czerwonymi kotylionami w kształcie serca z napisem „Kocham książki”. Wróżki oraz Królowa Książka 
zaprosiły dzieci do rozwiązywania zagadek . Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane literkami, które przypinano na  
kartonie,  tworząc w ten sposób hasło  uroczystości.  Uczniowie prawidłowo rozwiązali zagadki , doskonale orientowali się w 
zasadach obowiązujących w bibliotece oraz wykazali się znajomością lektur.  Z wielkim zainteresowaniem obejrzały 
inscenizację „Klinika bajek”. Epidemia opanowała książkową krainę. Baśniowe postacie zachorowały na nieznaną chorobę. 
Ratunkiem okazała się wizyta u doktora Paj-Chi -Wo, który odkrył ,że przyczyną wszelkich dolegliwości jest wirus N C T czyli 
nieczytelnictwo. Bohaterom książkowym pomóc mogły jedynie dzieci, jeśli zaczną czytad książki . Pierwszoklasiści uroczyście 
przyrzekli, że polubią czytanie i pokochają książki. Po złożeniu przyrzeczenia, Pani Dyrektor pasowała każdego ucznia na 
czytelnika. Spotkanie zostało uświetnione piosenkami dotyczącymi poszanowania książek. Na pamiątkę tego wydarzenia 
uczniowie otrzymali imienne legitymacje czytelnika. Mamy nadzieję, że biblioteka będzie dzieciom kojarzyła się z miejscem 
radosnym i bezpiecznym, które będą chętnie odwiedzały. Alicja Wojsław 

 
JESTEŚMY NAJLEPSI W ORTOGRAFII. IV Potyczki  Ortograficzne, które odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku,  
przyniosły uczniom naszej szkoły kolejny sukces. Trzydziestu trzech uczniów pisało dyktando pt. „W głąb świata”. Tekst był 
trudny. Cytuję fragment : „Zachwycający pejzaż doliny przyciąga pożądliwe spojrzenia rozzuchwalonych turystów. Jednak 
niesamowite poświsty, chlupoty,  pohukiwania, jakie  nieraz , nie wierząc własnym uszom, słyszeli, nie najprzyjemniejsze 
halucynacje, które dano im przeżyd, trzymając większośd tego pospólstwa na dystans.” Nasi uczniowie poradzili sobie 
doskonale z trudną pisownią języka polskiego i zdobyli czołowe lokaty. 
Igor Przekop z klasy IV b - I miejsce w grupie klas czwartych. 
Dawid Kruszewski VI a – I miejsce w grupie klas piątych i szóstych. 
Wyróżnienia otrzymały : Karolina Kulik VI d, Emilia Marciniak VI d i Olga Wiśniewska V a. 
Dyplomami uznania wyróżniono : Natalię Ławską IV a, Agatę Ziębę IV c, Dominikę Krassowską IV b, Tomasza Ruchlewicza 
V a, Martynę Piktel  V b, Kingę Kozaczek V c, Aleksandrę Żukowską V c, Ewę Sokal V c, Laurę Bondarow V d, Pawła 
Randzio V d, Aleksandrę Tadejko VI a, Patrycję Rutowską V c, Annę Cooper V Id. Konkurs organizowany był z okazji Dnia 
Języka Ojczystego. Warto pamiętad, że znajomośd ortografii  oraz umiejętnośd poprawnego pisania są wyrazem polskiej 
kultury. Wierzymy, iż wszyscy uczestnicy potyczek będą nadal zainteresowani  poznawaniem piękna języka polskiego i 
podejmowaniem wyzwao związanych ze zgłębianiem tajników ortografii. Życzymy sukcesów w kolejnych latach. Alicja 
Wojsław 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MARZEC 2011 

NIECODZIENNY DEBIUT W SZKOLNEJ KAWIARENCE. O tym, że szkoła może byd miejscem odkrywania talentów wiedzą 
wszyscy, którzy do niej chodzili. Tym razem w szkolnej kawiarence wystąpili całkiem dorośli artyści.  
8 marca, późnym wieczorem, artystyczna kawiarenka Szkoły Podstawowej nr 4 otworzyła się dla dorosłej części 
społeczności. Tym razem na muzyczną herbatkę zaprosił młody, ale już zgrany zespół siedmiu utalentowanych ełczan.  
Przez trzy miesiące Izabella Antoszak, Artur Dołęga, Marek Święcicki, Radek Kowalczyk, Kamil Szejda i Tomasz Sulima 
spotykali się przygotowując swój muzyczny debiut. Dobrym terminem pierwszego koncertu był Dzieo Kobiet, który skupił na 
sali duże grono publiczności.  
Obchodzącym swoje święto paniom zespół zaprezentował się przede wszystkim w jazzowych i bluesowych standardach. W 
repertuarze znalazły się m.in. : „So What” (Davis Miles), „ Cantaloupe Island” i „Chameleon” (Hancock Herbie), „ Liber 
tango”( Piazzola Astor) czy „Take the a train”.  
Koncertowi towarzyszyła wystawa fotografii zatytułowana „Kobieta zmienną jest”, której autorką jest Aneta Lewoo. Pani 
Aneta zajmuje się fotografią od 2004 r. Przygotowana przez nią wystawa skłoniła męską częśd widowni do refleksji nad 
złożonością kobiecej natury, czemu dał wyraz rozpoczynający wieczór przedstawiciel szkoły.  

 
WIOSNA TALENTÓW. 21 marca tradycyjnie już obchodzimy jako szkolne święto. Dla naszych uczniów data ta nie kojarzy się 
z wagarami. Wręcz przeciwnie jest oczekiwana, mimo że czasami nawet trzeba się do tego terminu solidnie przygotowad. 
Żółte bluzki zastępują stroje właściwe dla proponowanej aktywności. Zamiast zwyczajnych lekcji są spotkania z 
wychowawcami, wycieczki i  zabawa. Nadal edukacja, ale taka mniej formalna i przyjemna. Tegoroczne obchody pierwszego 



dnia wiosny zorganizowaliśmy pod hasłem „ODKRYWAMY TALENTY”. Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w przeglądzie 
ludowych taoców i pieśni.  Przygotowali swoje wykonania oberków, kujawiaków, mazurków i innych taoców i piosenek 
ludowych z różnych regionów Polski. Wystąpili przed swoimi kolegami i dostojną komisją, w składzie której znaleźli się : Pan 
Wojciech Kossakowski – Poseł Ziemi Ełckiej, Pan Adam Kuczkowski – Radio Bayer FM, Pan Tomasz Sulima – nasz nauczyciel 
muzyki i jako przewodnicząca: Pani Dyrektor Wanda Wojnowska. Komisja doceniła wysoki poziom prezentacji uczniowskich 
przyznając wyróżnienia klasom: 0b, 1a, 1b, 2a, 2c, 3a i 3c. Wśród młodych artystów dostrzeżono liczne talenty muzyczne 
zalecając ich dalszy rozwój zespołowy i indywidualny pod kierunkiem Pana Tomasza Sulimy.  

 
NA TROSKI I SMUTKI – LUDOWE NUTKI. Nadejście wiosny jest dla wszystkich radosną chwilą. Po długiej zimie cieszymy się 
nowym życiem, ciepłem słooca, coraz dłuższymi dniami. Klasy 0 – III witają wiosnę śpiewem i taocem już od kilku lat. W tym 
roku szkolnym zrobiły to na ludową nutę. Dzieci zaprezentowały szeroką gamę polskich melodii. Przy ich dźwiękach 
przemierzyły Polskę w muzycznej podróży. Publicznośd mogła podziwiad ciekawe wykonania krakowiaka, kujawiaka, 
mazurka, oberka, szota, poleczki, trojaka. Przy okazji występów uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat najbardziej 
popularnych polskich taoców ludowych, poznali charakterystyczne rytmy, tempa i kroki. Dzieci bardzo pięknie prezentowały 
się podczas swoich występów. Pojawiły się kolorowe stroje z elementami charakterystycznymi dla ubiorów ludowych – 
chusty, korale, fartuszki, kapelusze, kamizelki. Dodatkową atrakcją ubioru były wiosenne akcenty – kwiatowe wianuszki, 
emblematy, radosne kolory. Nastroju dopełniała również dekoracja nawiązująca do tematyki występów. Wykonawców 
uczestniczących w Festiwalu Piosenki i Taoca Ludowego oceniała komisja w składzie: p. dyrektor Wanda Wojnowska, p. 
Wojciech Kossakowski – poseł na Sejm RP, dziennikarz radia Bayer FM p. Adam Kuczkowski oraz p. Tomasz Sulima – 
nauczyciel muzyki i opiekun szkolnego chóru. Członkowie komisji oglądali i oceniali występy w dwóch grupach wiekowych: 
klasy 0 – I oraz II – III. Najciekawsze, zdaniem jurorów, wykonania zostały wyróżnione  dyplomami. Festiwal przygotowały i 
prowadziły p. Joanna Kossakowska i p. Joanna Pabich. Po festiwalu dzieci z klas pierwszych wzięły udział w konkursie na 
najładniejszą Marzannę zorganizowanym w Centrum Edukacji Ekologicznej przez radio Bayer FM. Pozostałe dzieci witały 
wiosnę na spacerach, śpiewając wiosenne piosenki, wykonując prace plastyczne związane tematycznie z nadejściem 
najpiękniejszej pory roku. Joanna Kossakowska 

 
„LIZAK”. Tym razem kalendarz nam dopisał. Dokładnie Pierwszego Dnia Kalendarzowej Wiosny w naszej szkole mogliśmy się 
tym faktem cieszyd i bawid nie uczestnicząc w lekcjach. Spędziliśmy ten radosny czas z wychowawcą oraz uczestnicząc w 
konkursie klas VI -  „LIZAK”.   W tym roku było 13 konkurencji. Tradycyjnie klasy musiały wcześniej przygotowad się do 
poszczególnych form odkrywających dodatkowe talenty naszych szóstoklasistów. Uczniowie klas VI byli rewelacyjni w 
prezentacji klasy, wiersza, śmieciomody, polskiej piosenki (playback) oraz świetnie namalowali portrety swoich 
wychowawców. Klasy zawzięcie rywalizowały ze sobą. Było wiele emocji. Różnice w punktacjach były niewielkie i do kooca 
nie wiadomo było jaki będzie finał. Najwięcej jednak punktów w tych konkurencjach zdobyła klasa VI A.  Mnóstwo wrażeo 
dostarczyły nam konkurencje sprawnościowe, jak: bieg złączonych trójek z trzema piłkami, biegi z balonikiem między 
plecami zawodników, dmuchanie wydmuszki po podłodze, oraz przekazywanie za pomocą słomki kółeczka. Konkurencje 
miały na celu wspólne działanie poszczególnych uczniów z klas. Uczyły porozumienia, cierpliwości i zaufania. 
Bezkonkurencyjni w tej dziedzinie okazali się uczniowie klasy VI B. Ciekawe były też zagadnienia dotyczące szkoły. Należało 
podad pełną nazwę, ulicę przy której się znajduje z numerem oraz wymienid 4 nauczycieli wychowania fizycznego. Tą wiedzą 
najlepiej wykazała się klasa VI C.  Tradycyjnie ostatnie punkty zdobywaj swoim klasom wychowawcy. Tym razem stali się Oni 
mistrzami dziewczęcej fryzury. Przy pomocy asystentów tworzyli nowe trendy we fryzjerskiej modzie. Ich dokonania 
spotkały się z wielką życzliwością Komisji, która jednakowo oceniła starania nauczycieli. Każdego roku nauczyciele mogą 
ujrzed swoich wychowanków w nowych rolach. Odkrywają ich kolejne pasje i zainteresowania zupełnie nie związane z 
nauczanymi przez nich przedmiotami. Ujawniają się młodzi organizatorzy i wykonawcy. Jest to wspaniały moment 
przebywania ze sobą razem. Wychowawcy przeżywają poszczególne konkurencje swoich wychowanków, którzy rewanżują 
się kibicując wychowawcom w ich konkurencji.  W tegorocznym konkursie wszystkim klasom należą się gratulacje, jednak tą 
główną nagrodę - 100 LIZAKÓW otrzymała klasa VI B. Gratuluję! Smacznego! Małgorzata Russek 

ODKRYWAMY TALENTY. Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Odkrywania Talentów. W naszej szkole postanowiliśmy obchody 

Dnia Samorządności odbywające się Pierwszego Dnia Wiosny połączyd  z imprezami związanymi z odkrywaniem i 

prezentowaniem talentów uczniów. Klasy IV spotkały się na turnieju, gdzie zaprezentowały swoje umiejętności w wielu 

dziedzinach, artystycznej, sportowej, umiejętności logicznego myślenia, a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Uczniowie prezentowali się w konkurencjach indywidualnych i grupowych. Doznao estetycznych dostarczyły nam 

prezentacje artystyczne, klasa IV c zaśpiewała starą pieśo ludową „Czerwone jabłuszko”, klasy IV a i IV b zaprezentowały 

utwory grane na instrumentach. Szczególnie urzekł nas utwór Vivaldiego „Cztery pory roku” zagrany przez Szymona 

Augustynowicza na skrzypcach. Utwór był grany poza konkursem, ale wszyscy byli pod wrażeniem poziomu wykonania. 

Bardzo podobały się również żywe rzeźby w wykonaniu uczniów zatytułowane „ Wiosno, ach to ty !”. Turniej wygrała klasa 

IV d, jednak walka była bardzo wyrównana i różnice pomiędzy klasami wynosiły 1 – 2 punkty. Ewa Paszkowska 

 
OLIMPIJSKI SPOKÓJ I DOBRA ZABAWA. Tradycją w Szkole Podstawowej nr 4 jest już to, że 21 marca nie ma lekcji, gdyż 
obchodzimy wtedy Dzieo Samorządności. W bieżącym roku szkolnym nie mogło byd inaczej. Tegoroczne konkursy 
międzyklasowe przebiegały pod hasłem: „Odkrywamy talenty”.  Piątoklasiści rozpoczęli dzieo od turnieju „Z mitologią za pan 



brat”. Celem tego konkursu było: rozbudzenie zainteresowania mitologią, mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy, 
doskonalenie umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce, skuteczne 
komunikowanie się i kulturalne współzawodnictwo.  Uczniowie byli niezwykle zaangażowani, chętnie brali udział w 
poszczególnych konkurencjach i zdobywali punkty na konto swojej klasy. Turniej wyzwolił w piątoklasistach wiele emocji. 
Rozpoczęto zmagania od prezentacji okrzyku na cześd ulubionego bohatera mitów greckich, potem delegaci klas 
rozwiązywali krzyżówkę, a tuż po niej rozpoznawali, do jakich mitów nawiązują reprodukcje obrazów. Z tymi zadaniami 
uczestnicy konkursu poradzili sobie bardzo dobrze. Potem wytypowani przez klasy uczniowie brali udział w konkurencji 
sportowej – czyli w skoku w dal. Po tej części  przyszedł czas na zaprezentowanie ułożonego przez klasę wiersza dotyczącego 
mitologii. Trzeba przyznad, że wiersze były ciekawe, a sposób ich prezentacji zadowalający. Podczas kolejnego etapu zmagao 
komisja oceniała przebranie – wybrani uczniowie przebrali się za bohaterów mitologii. Na chwilę sala gimnastyczna 
zamieniła się w Olimp. Właśnie wtedy gościli u nas m.in.:  Hades, Demeter, Meduza, Persefona, Artemida. Następnie 
czteroosobowe zespoły klas piątych brały udział w biegach sztafetowych, podczas których uczniowie przekazywali sobie 
jabłko. W koocowej części zmagao reprezentacje klas piątych uzupełniały tekst z luką oraz uczestniczyły w „bitwie morskiej”. 
Przy tej konkurencji liczyła się nie tylko wiedza, ale i szczęście „w tropieniu statków”. Każdy okręt to  było pytanie   z 
poznanych mitów. Oprócz okrętów na planszy znajdowały  się „rafy koralowe” ( straty kolejki) oraz „bomby głębinowe”- czyli 
polecenia ruchowo- rozrywkowe. Zarówno komisja: pani M. Michoo, pani A. Wojsław i pani W. Michalewicz, jak i 
organizatorka turnieju – pani B. Dzierżanowska , były pod wrażeniem wiedzy mitologicznej posiadanej przez piątoklasistów. 
Talentem pisarskim (najciekawszy wiersz) oraz bardzo dobrą intuicją w „polowaniu na statki”  obdarzeni zostali uczniowie kl. 
Vd, którzy wygrali bój mitologiczny. Serdecznie im gratulujemy! Beata Dzierżanowska 

 
PATRZĘ… POZNAJĘ… PODZIWIAM… Świat muzyki jest kalejdoskopem różnych dźwięków. O jego muzycznej różnorodności 

mogli przekonad się uczniowie klas młodszych naszej szkoły, którzy w dniach 28-30 marca 2011 roku odwiedzili Paostwową 

Szkołę Muzyczną w Ełku. W ramach Dni Otwartych tejże placówki  mogli oni zobaczyd wystawę instrumentów muzycznych, 

zwiedzid budynek szkoły, uczestniczyd w koncertach. Możliwym było zobaczenie potężnych, jak i malutkich, znanych i 

zupełnie nowych instrumentów. Uczniowie usłyszeli również ich dźwięki. Poznali pochodzenie niektórych nazw, budowę, a 

nawet cenę zakupu. Miłym zaskoczeniem było spotkanie na scenie kolegów i koleżanek, którzy, jak się potem okazało, grają 

już na fortepianie, akordeonie, gitarze, skrzypcach czy saksofonie. Gratulujemy udanego występu! Życzymy wiele radości z 

muzykowania! Bożena Merchelska  

 
MOCNA STRONA: PIŁKA SIATKOWA. 26 marca Kętrzyn był gospodarzem I Wojewódzkiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder + 
Sport 2011. Rywalizowały dziewczęta w kategorii klas Czwartych i szóstych. W kategorii klas czwartych, tzw. "2" siatkarskie, 
brały udział 32 zespoły. Zwyciężyły dziewczyny UKS "Czwórka" Ełk: Katarzyna Wesołowska, Julia Głowacka i Patrycja 
Stankiewicz. Natomiast w kategorii klas szóstych, tzw. "4" siatkarskie, startowało 15 drużyn. Dziewczęta UKS "Czwórka" 
zajęły III miejsce występując w składzie: Martyna Matys, Natalia Żbikowska, Emilia Marciniak, Joanna Frylich, Michalina Hiera 
i Izabela Wesołowska. 
Klub UKS "Czwórka" od lat jest widocznym ośrodkiem mini siatkówki w województwie. Obecnie funkcjonują w szkole dwie 
klasy sportowe o profilu piłka siatkowa i od nowego roku szkolnego zostanie utworzona kolejna dla dziewcząt i chłopców z 
rocznika 2001. Za wyniki osiągnięte w roku ubiegłym szkoła otrzymała sprzęt sportowy z Fundacji Huberta Wagnera. Sukcesy 
ełckiej "czwórki" to zaangażowanie młodzieży, fachowośd nauczycieli, wsparcie rodziców i dyrekcji oraz dofinansowanie 
działao przez władze Ełku. Marian Malewski 
 
TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W SUWAŁKACH. 28.03.2011 r. w Zespole 

Szkół nr 10 w Suwałkach odbył się turniej mini piłki siatkowej chłopców klas IV tzw. „dwójki siatkarskie”. W zawodach brało 

udział 12 zespołów z Ełku, Suwałk i Augustowa. Drużynę Ełku reprezentowali uczniowie naszej szkoły.  Drużyny zostały 

podzielone na 4 grupy, a w każdej grupie po 3 zespoły. Następnie grupy były łączone ze sobą co spowodowało, iż młodzi 

zawodnicy rozegrali tego dnia po 6 spotkao. Każde spotkanie było rozgrywane  jako 1 set do zdobycia przez drużynę 25 

punktów. Poziom turnieju był wysoki, a nasi uczniowie zaprezentowali się na tym turnieju z bardzo dobrej strony. Na 

najwyższym stopniu podium uplasowała się jedna z naszych drużyn, która po bardzo emocjonującym finale pokonali 

gospodarzy turnieju 25-17. Kolejne drużyny zajmowały kolejno 4,6 i 7 miejsce. Naszą szkołę reprezentowali: Niksa Krystian, 

Wiszniewski Mateusz, Grygo Konrad, Kwaczreliszwili Sebastian, Cimochowski Adrian, Giełazis Jakub, Dołoto Bartłomiej, 

Sarosiek Łukasz, Kulik Dominik, Mażewski Patryk, Radzewicz Konrad, Tołoczko Przemysław, Mróz Adam, Dec Dawid. Chłopcy 

trenują pod kierunkiem p. Pawła Konopki. Gratulujemy. 

 

 
 

 

kwiecieo 2011 

Z NICH MOŻEMY BYD DUMNI… Ambicja, pracowitośd, wytrwałośd w dążeniu do celu…. To ich łączy, a co różni? Jeden z nich 



jest znawcą przyrody, dwie osoby są miłośnikami języka polskiego, a dwie języka angielskiego. O kim mowa? O Ani, Filipie, 
Emilce i Patrycji – uczniach Szkoły Podstawowej nr 4 im. Prof. Władysława Szafera w Ełku, którzy dołożyli wszelkich starao, 
aby uzyskad w bieżącym roku szkolnym tytuł laureata w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. Ania Moroz jest 
laureatką Wojewódzkiego Konkursu  Języka Polskiego i finalistką ogólnopolskiego konkursu „Z poprawną polszczyzną na co 
dzieo”. Zapytana o to, dlaczego właśnie ten przedmiot wybrała do olimpiady, wyjaśniła: „ Język polski wybrałam, ponieważ 
bardzo lubię ten przedmiot, a nauka języka ojczystego przychodzi mi z łatwością. Uwielbiam czytad książki i pisad 
opowiadania. Udział w tym konkursie to była dla mnie przyjemnośd”. Ania stwierdziła, że pierwszy etap olimpiady z języka 
polskiego okazał się trudniejszy niż ten finałowy, był nie lada  wyzwaniem dla piszących. Patrycja Rutowska uzyskała tytuł 
laureata z Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i tytuł finalisty z przyrody. Kiedy porównała te konkursy, wyznała, 
że: „Zdecydowanie trudniejsze okazały się zadania na konkursie z przyrody niż na konkursie z języka angielskiego, chod na 
obu poziom był wysoki.  Zadania na konkursie z angielskiego odpowiadały mi i jestem dumna z tego, że udało mi się zostad  
laureatką. Co do wyboru przedmiotów kierowałam się głównie swoimi zainteresowaniami i wiedzą w zakresie biologii, 
dlatego właśnie zdecydowałam się na olimpiadę z przyrody. Konkurs z angielskiego wybrałam z powodu zamiłowania do 
języków obcych i nauki tego języka od najmłodszych lat.” Emilka Marciniak  zdobyła dwa tytuły laureata, zarówno z języka 
polskiego, jak i z języka angielskiego. Odczuwa satysfakcję z tego powodu: „Na pewno jestem bardzo zadowolona z siebie, i 
myślę, że warto było poświęcid trochę wolnego czasu i nerwów na dodatkową naukę.”  Przyszłym laureatom daje 
następujące rady: „Pierwsza i najważniejsza to  czytad polecenia i teksty źródłowe do znudzenia. Łatwiej wybaczyd sobie 
błędy wynikające z niewiedzy, niż te gapowe. Po drugie - robid to dla siebie. Presja jest o wiele mniejsza, więc i mniej stresu. 
Lepiej traktowad olimpiady jako sprawdzian umiejętności niż rywalizację. Po trzecie - nie przeceniad swoich możliwości. 
Lepiej dobrze przygotowad się do jednej lub dwóch olimpiad niż wbijad sobie do głowy informacje z wszystkich 
przedmiotów.  I ostatnia rada - nie załamywad się, jeśli nie wyjdzie. Najważniejsza jest wiedza, którą się nabywa,  którą 
można w przyszłości wykorzystad”. Jedyny chłopiec w tym gronie – Filip Cieślak -  został laureatem przedmiotowego  
konkursu z przyrody i finalistą olimpiady historycznej. Zdradził nam, że bardzo lubi przyrodę i zawsze go interesowała. Dodał 
jeszcze, że: „Test konkursowy wydawał się prosty, ponieważ było dużo zadao z geografii, a ja bardzo lubię tę dziedzinę 
przyrody.” Nasi uczniowie chętnie podejmują wyzwania i są zadowoleni z tego, co już osiągnęli. Wiedzą, że dzięki temu, że są 
laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, otrzymują z danych zajęd edukacyjnych celującą roczną ocenę 
klasyfikacyjną oraz są zwolnieni z testu kompetencji szóstoklasistów. Zwolnienie ucznia z tego sprawdzianu jest 
równoznaczne z uzyskaniem przez niego najwyższego wyniku z testu, czyli 40 punktów.  Kadra pedagogiczna jest dumna z 
Ani, Filipa, Emilki i Patrycji,  ale nie tylko z ich osiągnięd. Jak wielu innych naszych uczniów zdobywa laury można się 
przekonad odwiedzając stronę internetową ełckiej „czwóreczki” . Właśnie tam w zakładce „Gwiazdozbiór” można znaleźd  
informacje o sukcesach naszych uczniów. Beata Dzierżanowska, Paulina Stankiewicz 

 

 
SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. 5 kwietnia 2011 roku to dla uczniów klas szóstych w całym kraju dzieo ich 
pierwszego w życiu, poważnego sprawdzianu. W naszej szkole przystąpiło do niego 106 uczniów. Nad jego prawidłowym 
przebiegiem czuwał zespół  nadzorujący, składający się z nauczycieli naszej szkoły oraz zaproszonych gości. Przygotowany 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną sprawdzian rozpoczął się anegdotą o wybitnym matematyku niemieckim.  Test 
składający się z 26 zadao, z których 20 to zadania zamknięte, miał sprawdzid wiedzę, ale również poszczególne umiejętności 
naszych podopiecznych o charakterze międzyprzedmiotowym w zakresie:  

1. Czytanie 
2. Pisanie 
3. Rozumowanie 
4. Korzystanie z informacji.  
5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce. 

Czas pracy był ściśle określony. Wymagało to od uczniów maksymalnej koncentracji i racjonalnego rozłożenia pracy w 
wyznaczonym czasie. W ocenie uczniów sprawdzian nie  był bardzo trudny. Na oficjalne wyniki trzeba jednak poczekad do 
kooca maja. 
Również 5 kwietnia do próbnego sprawdzianu kompetencji przystąpiło 109 uczniów z klas V.  Poza określeniem poziomu 
opanowania przez uczniów wiadomości, sprawdzian miał na celu „oswoid” ich z sytuacją egzaminacyjną, obniżyd poziom 
stresu, zapoznad ich z rodzajami zadao, sposobami ich rozwiązywania i właściwego gospodarowania czasem. Uczniowie  
mieli możliwośd wykorzystania wiedzy i umiejętności wcześniej zdobytych na różnych przedmiotach.  Paulina Stankiewicz 

 
KOLEJNY SUKCES NASZEJ DRUŻYNY W KONKURSIE BEZPIECZEOSTWA RUCHU DROGOWEGO. 07 kwietnia 2011r. w Centrum 
Ruchu Drogowego przy Gimnazjum nr 3 w Ełku odbył się gminno-powiatowy etap konkursu: Warmiosko-Mazurski Konkurs 
Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego 2011r. Drużyna, reprezentująca szkołę (SP4) w składzie: Karolina Kulik kl.6d, Konrad 
Bazydło kl. 5b, Jakub Mroczkowski kl. 5b kolejny raz podtrzymała długą, bo trwająca od 2006r. passę zwycięstw w tym 
konkursie. Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce w konkursie gminno-miejskim oraz czwarte miejsce w konkursie 
powiatowym, a za udział w konkursie otrzymali ciekawe nagrody i wyróżnienia. Opiekunem drużyny jest nauczyciel techniki 
p. Sławomir Krakowiak. Gratulujemy!                     
 
tacysami@jakmy pl. 15 kwietnia 2011 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku odbyło się uroczyste 
zakooczenie działao realizowanych w ramach projektu tacysami@jakmy pl. Organizatorem spotkania byli pracownicy 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku. Oni to od października 2010 roku podjęli się prowadzenia działao 



związanych z tolerancją wobec osób niepełnosprawnych. W gronie uczestników projektu znaleźli się uczniowie klasy Ia i  
klasy IIIa. Poprzez aktywny udział w warsztatach i konkursach dzieci miały okazję przekonad się jak wiele uprzedzeo, 
stereotypów, utrudnieo czeka na osoby niepełnosprawne w domu, szkole, na ulicy…, uczyły się rozpoznawania i nazywania 
uczud własnych i innych oraz tolerancji i empatii. Tego dnia odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego 
,, Mój niepełnosprawny przyjaciel .” Nagrodzeni zostali wszyscy. Wyjątkowo hojnie zaś Aniela Darmofał i Jacek Bagioski, 
uczniowie klasy Ia, oraz Dominika Zastocka z klasy 3a . W ramach odkrywania talentów zaproszeni goście oraz gospodarze 
imprezy zaprezentowali swoje zdolności wokalno- taneczne. Na deser podano przepyszne wyroby cukiernicze. W loterii, pod 
wylosowanym numerem kryły się przeróżne rzeczy własnoręcznie wykonane przez dzieci i młodzież. Kwiaty, którymi 
zostaliśmy obdarowani były także wyhodowane przez uczniów ośrodka. Bożena Merchelska 

"ŚMIECIOWA" EDUKACJA, CZYLI CO O ODPADACH WIEDZIED NALEŻY. W tradycji domowej święta poprzedzają porządki. 
Myjemy, pierzemy i sprzątamy. Nasze mieszkania opuszczają sterty niepotrzebnych rzeczy. Już wkrótce będą one trafiad do 
nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami. Czy wszystkie powinny tam trafid? Jak ograniczyd produkcję odpadów, aby 
pomóc sobie i środowisku? Nad tymi tematami pochylą się uczniowie SP 4 w Ełku w Zielonym Tygodniu. 
22 kwietnia jest dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku dniem szczególnym. 
Dzieo Ziemi to jednocześnie coroczne Święto Szkoły. Podkreślając rangę tego wydarzenia organizujemy od 18 do 29 kwietnia 
działania edukacyjne składające się na Zielony Tydzieo. Ekologiczny charakter szkoły podkreślają wszystkie działania, które w 
tym okresie tematycznie związane są z zagadnieniami środowiskowymi. W tym roku chcemy szczególnie zwrócid uwagę na 
problem odpadów i ten temat będzie pojawiał się na wszystkich lekcjach. 
Uczniowie klas młodszych zagadnienia związane z odpadami realizowad będą w trzech blokach tematycznych: ekośmieci, 
ekotorba, ekokonsument. W trakcie prowadzonych zajęd dzieci przyjrzą się jakie odpady produkowane są w ich domowych, 
jak można je segregowad i ograniczad ich produkcję, poznają ekoznaki, mówiące o przydatności produktu do recyklingu.  
Podejmą również próbę zobrazowania ilości odpadów produkowanych w ich domach i w tym celu przeprowadzą audyt, a 
wyniki zaprezentują innym klasom. Zdobyte podczas tego tygodnia wiadomości i umiejętności związane z gospodarką 
odpadami, uczniowie zaprezentują podczas turnieju ,,Zielone Koło Fortuny”. 
W klasach czwartych rozpatrywany będzie aspekt ilości odpadów oraz ich wpływ na glebę. Uczniowie zapoznani zostaną z 
zasadą ekologów „3xU” oraz dualnym systemem zbiórki odpadów, który będzie funkcjonował w naszym mieście i regionie. 
Ich udziałem będzie również foto – zwiad w poszukiwaniu zaśmieconych miejsc.  
Zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie audytu na temat ilości wyrzuconych butelek szklanych oraz plastikowych w 
ciągu tygodnia. Pod lupę weźmiemy otrzymywane wraz z produktami opakowania. Wspólnie z uczniami klas piątych 
ustalimy wpływ odpadów na środowisko wodne. Uczniowie poznają podstawowe fakty związane z tym tematem.  
Wraz z rodzicami oszacują ilości i rodzaje zużywanych w domach detergentów. Przeszukają brzegi zbiorników wodnych. 
Klasy szóste problem odpadów poznawad będą w aspekcie energii. Wśród poruszanych zagadnieo pojawią się: energia 
odnawialna i nieodnawialna. Wydarzenia w Japonii każą nam zwrócid uwagę także na produkcję energii jądrowej.  
Uczniowie uzupełnią kwestionariusz na temat ilości żarówek, świetlówek i baterii znajdujących się w ich domach oraz 
dowiedzą się jaki jest ich wpływ na środowisko. Na foto – zwiad wybiorą się w poszukiwaniu kominów, hałd przy 
kotłowniach… itp. Zdobyte wiadomości uczniowie będą umieszczad na papierowych grudkach ziemi (IV) kropelkach wody (V) 
i słoneczkach (VI), które pojawią się na korytarzu szkolnym. Wszystkie klasy zaprezentują efekty swoich aktywności na 
konkursie Koła Natury podsumowującym Zielony Tydzieo. Obchody Święta Szkoły zakooczymy udziałem klas IV – VI w 
Wiosennej Akcji Sprzątania Warmii i Mazur. Małgorzata Russek, Beata Chmielewska 
 
ZIELONE PIÓRO. Już po raz szesnasty z inicjatywy Pani Jadwigi Truszkowskiej – naszej nauczycielki języka polskiego – odbył 
się literacki konkurs ekologiczny „O zielone pióro”. Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV-VI prezentując swoje wiersze 
poświęcone środowisku przyrodniczemu i eksponujące rolę człowieka w tym środowisku. Na zakooczenie tegorocznej 
debaty uczniowskiej wręczono wyróżnienia kilkunastu młodym twórcom. Najciekawsze prace opublikowano na stronie 
uczniów w zakładce TWÓRCZOŚD.  
 
DEBATA UCZNIÓW KLAS IV.  Wolontariat – trudny temat to tytuł organizowanej co roku debaty uczniów naszej szkoły. 
Wystąpieniom przedstawicieli poszczególnych klas przysłuchiwało się około 100 uczniów. Zgodnie z tradycją zaproszono 
również gości z Urzędu Miasta. Swój głos wygłosili również zaproszeni rodzice, przedstawicielka Fundacji Caritas Polska, 
prezes spółki prowadzącej schronisko dla zwierząt w Ruskiej Wsi.  
 Wszyscy zebrali się po to, by przedyskutowad kwestię wolontariatu. Spotkanie miało na celu wsparcie i 
rozbudzenie wiary we własne możliwości, że warto  pomagad, ponieważ dzięki temu uczymy się jednocześnie wrażliwości . 
Każdy ma prawo czud się potrzebny. Codziennie chcemy udowadniad, że  nie żyjemy na bezludnej wyspie, że nie jesteśmy 
obojętni. Ważne, aby zaczynad od siebie, zmieniając własne zachowanie. To pierwszy krok, by w codziennym życiu umied 
patrzed z życzliwością na drugiego człowieka.   
 Ważne jest, co podkreślił jeden z rodziców, abyśmy pamiętali także o tym, że często wystarczy po prostu „byd” 
obok drugiego człowieka. Postulaty skłoniły nas do wielu przemyśleo. Wierzymy w to, że wiele z nich zostanie spełnionych.  
 "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi". Mamy 
nadzieję, że pomaganie innym zmieni życie tych, których wspieramy, ale także nasze.  Paulina Stankiewicz 
 
 
 „NA WYSPIE Z ROBINSONEM”. Jedenastu uczniów z klas szóstych wzięło udział w konkursie literackim „Na wyspie z 
Robinsonem” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku. Konkurs odbył się w formie pisemnej. Uczniowie 
otrzymali do rozwiązania test składający się z trzydziestu dwóch pytao w wersji otwartej i zamkniętej. Pytania dotyczyły  
książki Daniela Defoe pt. Robinson Cruzoe i wymagały doskonałej znajomości treści. Były bowiem bardzo szczegółowe. „Z 



czego Robinson zrobił strzały do łuku ?, Czego nauczył się Robinson w San Salvador?, Co według marynarzy zwiastują ognie 
świętego Elma? To tylko niektóre pytania. Nasi uczniowie dobrze poradzili sobie z konkursem. Aleksandra Ferenc z klasy VI a 
zdobyła wyróżnienie i książkę w nagrodę a pozostali uczniowie dyplomy. Lektura bardzo się młodzieży podobała. Zachęciła  
do czytania innych książek o  tematyce podróżniczo przygodowej. Alicja Wojsław 
 
KLASOLADA: „Mamy rady na odpady”. Już po raz trzeci został zorganizowany turniej, podczas którego pięcioosobowe 
drużyny reprezentujące klasy szóste brały udział w Klasoladzie. Turniej, przeprowadzony w formie  zabawy,   miał na celu 
przypomnienie uczniom zagadnieo z zakresu problematyki odpadów. Przygotowania rozpoczęto wcześniej przeprowadzając 
sondaż wśród uczniów klas piątych. Pytania i odpowiedzi  oraz znaczki straty szans umieszczono na slajdach  prezentacji 
Power-point. Podczas turnieju klasa VI a zmierzyła się z klasą VI c a klasa VI b z VI d. Kolejnośd odpowiedzi zawodników 
wskazywały rzuty kostką. Po przeprowadzeniu pierwszych rund pytao do finału zakwalifikowały się klasy VI c i VI d. 
Uczestnicy musieli  wykazad się umiejętnością szybkich i trafnych odpowiedzi na pytania m.in. Co można zrobid aby było 
mniej śmieci?, Co można wrzucid do kompostu?, Z jakich odpadów możemy uzyskad energię? Tegoroczny turniej wygrali 
uczniowie z klasy VI c – zdobywając 407 punktów. Kolejne miejsca zajęli: kl. VI d – 369 pkt., kl. VI a – 142 pkt., kl. VI b – 68 
pkt. W nagrodę były dyplomy a zwycięskim klasom – słodycze.  Uczniowie polubili tę formę pogłębiania wiadomości z 
ekologii. Wesoło dopingowali zawodników. Konkurs przebiegał w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Alicja Wojsław 

 
ZIELONY TYDZIEO.  Zielony Tydzieo w naszej szkole to tydzieo niesamowitych wrażeo. Lekcje na wszystkich przedmiotach 
zmieniają swój standardowy charakter, jest mnóstwo konkursów i nowych działao. Głównym zagadnieniem rozpatrywanym 
w całej szkole  jest problem odpadów w powiązaniu z glebą, wodą i energią. Przeprowadzane były również audyty i 
kwestionariusze, które pokazywały jak wiele odpadów mamy i produkujemy w naszych domach i jak wiele detergentów 
stosowanych w domu dostaje się do ścieków.  
Poznawane wiadomości oraz foto – zwiady upamiętniane były na grudkach ziemi, kroplach wody i słoneczkach, a następnie 
zostały wywieszone na korytarzach szkoły. Podsumowaniem tych wszystkich działao na każdym poziomie wiekowym było 
Koło Natury – konkurs, w którym oprócz wiedzy, trzeba było mied też trochę szczęścia. Na konkursie klas V mieliśmy 
przyjemnośd gościd przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY”: prezesa spółki Edwarda 
Palczewskiego  oraz pana Krzysztofa Wilocha. Osobom prawidłowo odpowiadającym panowie wręczyli nagrody – zegarki. 
Nagrodzone również zostały dwie uczennice z klasy VB za wykonanie eko – bombki na konkurs Ministerstwa Środowiska do 
którego przystąpiło przedsiębiorstwo „Eko – MAZURY” w grudniu ubiegłego roku. Bombka wykonana przez te uczennice 
zdobyła II miejsce. W związku z tym wyróżnieniem Adrianna Petelska oraz Julia Merska otrzymały wspaniałe nagrody.  
Zielony Tydzieo zakooczyliśmy udziałem klas IV – VI w wiosennej akcji Sprzątania Świata. Jak co roku sprzątaliśmy nabrzeże 
Jeziora Ełckiego za mostem w kierunku zamku i niestety, ale ponownie mieliśmy co zbierad. Po sprzątaniu udaliśmy się na 
ognisko i kiełbaski do Centrum Edukacji Ekologicznej. Pogoda nam dopisała – było ciepło i słonecznie. Małgorzata Russek 
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SZKOŁA, KTÓRA UWALNIA ANIOŁY. Słowa o uwalnianiu aniołów będących symbolem tkwiących w dzieciach talentów 
towarzyszyły uroczystości nadania tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” Szkole Podstawowej nr 4 im. Prof. Władysława 
Szafera w Ełku. Tablicę informującą o tym wydarzeniu odsłonili: Zbigniew Włodkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, Grażyna Przasnyska – Warmiosko-Mazurski Kurator Oświaty, Artur Urbaoski – Zastępca Prezydenta 
Miasta Ełku i Wanda Wojnowska – Dyrektor Szkoły. Ełcka „czwórka” przystąpiła z sukcesem do programu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej zgłaszając działania w kształceniu zainteresowao i uzdolnieo w zakresie edukacji humanistycznej, 
przyrodniczej, sportowej i artystycznej. Podczas uroczystości zaprezentowano gościom szkolne talenty i sukcesy mijającego 
roku, a jak się okazało było tego dużo. Uczestnicy uroczystości odbyli spacer po szkole zatrzymując się na specjalnie 
przygotowanych przystankach tematycznych. Pierwsi przedstawili się sportowcy składając relację z osiągnięd w dziedzinie 
piłki siatkowej i pływania, jakie odnoszą na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Najmłodsi uczniowie wystąpili z fragmentem 
programu przygotowanego na powitanie wiosny a pierwszaki z klasy muzycznej śpiewem i grą zaprezentowały swoje 
umiejętności. Był czas na recytację i omówienie działao prowadzonych na rzecz środowiska przyrodniczego. Z widoczną, ale 
szybko opanowaną tremą, nasi goście przystąpili do wywiadu, jaki profesjonalnie przeprowadziła Julia z VIa, która swoje 
doświadczenie dziennikarskie zdobywa w Radiu Bayer FM. Goście chętnie odpowiedzieli na apel o włączenie się w inicjatywę 
pomagania innym pod hasłem „Małe ręce – wielka sprawa”. Zadziwiły ich precyzyjne prace wykonane techniką orgiami i 
wyraźnie poruszyło wykonanie wokalno-instrumentalne „Ody do radości” przez ponad stu uczniów klas V pod batutą Kingi z 
Vc.  Na zakooczenie uroczystości zarówno Pan Minister, jak i  Pani Kurator zapowiedzieli, że nie jest to ich ostatnia wizyta w 
murach naszej szkoły. Gratulacje skierowali zarówno do nauczycieli, w osobach których dostrzegają mistrzów w zawodzie, 
jak i do uczniów, którzy zaprezentowali tak wszechstronne uzdolnienia.   

ORNITOLODZY BUSZUJĄCY NA BAGNACH. W sobotę 7 maja uczniowie naszej szkoły oraz absolwenci pod opieką pani 
Małgorzaty Russek i pani Małgorzaty Żurawiej wyruszyli nad Biebrzę, by obserwowad ptaki. Po dotarciu na miejsce przywitał 
nas przewodnik – dyrektor BPN A. Grygoruk, który pokazał nam mapę Parku i przedstawił plan wyprawy. Wyruszyliśmy w 
teren pełni entuzjazmu, uzbrojeni w lornetki i lunetę. Idąc spotykaliśmy różne gatunki ptaków: kaczkę cyrankę, czajki, mewy 



śmieszki, rybitwy białoskrzydłe, parę błotniaka stawowego. W pewnym momencie nad naszymi głowami ujrzeliśmy 
dostojnie szybujące bieliki. Po drodze wspięliśmy się na wieżę widokową, z której oglądaliśmy ptaki Biebrzaoskiego Parku 
Narodowego. Zaskoczyła nas różnorodnośd gatunków, które widzieliśmy i słyszeliśmy, czyli świerszczaka, piegżę, potrzosa, 
brodźca piskliwego, głowienkę. Następnie udaliśmy się na ulubione miejsce ornitologów z całego świata – na Biały Grąd. Idąc 
groblą mieliśmy niesamowitą mijankę ze stadem krów, które omijając nas wchodziły na bagna. Udało nam się zobaczyd 
symbol BPN – bataliony. Zaniepokojone przelatywały nad naszymi głowami. Podziwialiśmy również rycyki i bociany żerujące 
na skraju grobli. W oddali widzieliśmy żurawie, udało nam się również wypatrzed w oddali, na skraju lasu łosia. Oprócz 
ptaków mogliśmy podziwiad również rośliny lubiące tereny podmokłe. Wśród nich znalazł się bobrek trójlistkowy i kaczeoce 
(knied błotna). Wiele radości sprawiły nam przeprawy wzdłuż grobli, która w kilku miejscach zalana była całkowicie wodą. 
Pomagaliśmy sobie w różny sposób, aby dotrzed jak najdalej. Wracając zajechaliśmy do centrum informacji turystycznej 
parku. Oglądaliśmy eksponaty zwierząt i ciekawe zdjęcia przyrody. Ostatnim punktem wycieczki było ognisko. Upiekliśmy 
kiełbaski i pianki. W drodze powrotnej dostaliśmy upominki z Biebrzaoskiego Parku Narodowego. Jesteśmy zadowoleni z tej 
wycieczki i marzymy o tym, by tam ponownie wrócid. 
Dziękujemy Ełckiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu oraz Centrum Edukacji Ekologicznej za umożliwienie nam tego 
ornitologicznego wypadu. Karolina Żylioska kl.VC, Agata Zięba kl. IVC, Weronika Drozd kl. IVB 
 
WIZYTA PARTNERSKA W TURCJI.   W dniach 8 – 14.05.2011 nasze nauczycielki przebywały w Tuzli k. Stambułu w ramach 
zaplanowanych aktywności Programu Comenius 2010 – 2012 „ European Children Celebrate”.   W trakcie pobytu odwiedziły 
szkołę partnerską. Specjalnie dla nas przygotowano ciekawe występy i prezentacje uczniów, które przybliżyły kulturę i 
zwyczaje tego kraju. Zaplanowano też czas na poznanie najciekawszych zabytków Stambułu, takich jak Hagia Sophia, 
Błękitny Meczet, Pałac Topkapi. Był tez rejs po Cieśninie Bosfor i wizyta w wielu miejscach kuszących orientalnymi barwami, 
zapachami i smakami. Turcy są przyjaźni i otwarci, a miasto czyste i zadbane. Wizyta była bardzo udana i pozostawiła wiele 
miłych wrażeo. Joanna Pabich 

 

EKO-JAJKO I NIE TYLKO. W piątek 13-go miało miejsce podsumowanie międzyszkolnego konkursu ekologicznego 
adresowanego do najmłodszych dzieci. 
Ten dzieo okazał się szczęśliwy dla uczestników międzyszkolnego konkursu ekologicznego pod hasłem: „Eko-jajko i nie 
tylko”. Na zaproszenie nauczycielek: Katarzyny Matys i Eleonory Sadowskiej, do konkursu przystąpiły dzieci z ełckich szkół 
podstawowych i przedszkoli udowadniając, że odpady mogą byd jeszcze piękne i użyteczne. Wyniki: 
Przedszkola:  Lidka Dolioska - I miejsce - Przedszkole „Niezapominajka”, Barbara Kędzierska - II miejsce - Przedszkole 
„Niezapominajka” , Zuzanna Brudnicka – III miejsce- Przedszkole „Ekoludki” 
Klasy 0: Ola Machanowska – II miejsce kl. „0” b- SP5, Natalia Jakóbczyk – III miejsce kl. „0” b- SP5, Oliwia Piotrowska – 
wyróżnienie kl. „0” b–SP4 
Klasy I: Julia Lemaoska -I miejsce, kl.Ia – SP3, Piotr Danieluk – I miejsce kl. Ia- SP7, Anna Kaczerewska – I miejsce kl. Ia- SP7, 
Dawid Golubiewski – II miejsce kl. Ic–SP4, Dawid Ruchlewicz – II miejsce kl. Ia–SP4, Bartosz Kłapkowski – II miejsce klasa Ib –
SP3, Adrian Halicki – III miejsce klasa Ic–SP3, Mateusz Mikiewicz – III miejsce klasa Ia–SP3, Tomasz Fedeczko – III miejsce kl. 
Id–SP4, Natalia Cebeterewicz – wyróżnienie kl. Ib–SP4, Maciej Kwiatkowski – wyróżnienie kl. Ic–SP4, Piotr Borys – 
wyróżnienie kl. Ib– SP9 
Klasy II: Wiktoria Doliwa – I miejsce kl. IIb- SP7, Izabella Milewska – I miejsce kl. II b- SP5, Katarzyna Kryspin – II miejsce kl. 
IIb- SP7, Magdalena Zachariasz I miejsce kl. IIb- SP7, Marcin Sadowski – II miejsce kl. IIc- SP7, Kamila Wróblewska – II miejsce 
kl. IIb–SP4, Wiktoria Filipowicz – II miejsce kl. IIIb- SP7, Bartosz Januszewski – III miejsce kl. II c- SP5, Aleksandra Niedźwiecka 
– III miejsce kl. IIc–SP4, Michalina Boguszewska – III miejsce kl. IIa–SP4, Katarzyna Lelmacher – wyróżnienie kl. II b- SP5, Rafał 
Steckiewicz – wyróżnienie kl. IIb- SP7,  
Klasy III: Jakub Berndt – I miejsce kl. IIId–SP4, Szarlotta Liwia Pacholska – wyróżnienie – SP9. 
Nagrody ufundowało Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. 
 
 SZKOLNO-RODZINNY PIKNIK stał się już tradycją. Dopisała nam pogoda i humory. Muzyczny akcent sobotniej imprezy 
rekreacyjnej stworzył zespół Nazir. W skład zespołu wchodzi jeden z naszych rodziców, który występem włączył się w 
program integrowania społeczności szkolnej. Po raz XI piknikowi towarzyszyła liga piłki siatkowej rozgrywana przez 
rodziców. W meczu finałowym spotkały się drużyny klas IVb i Vb. Po pasjonującym starciu, które mieli możliwośd 
obserwowad z nami zaproszeni goście:  
wiceminister Zbigniew Włodkowski, poseł Andrzej Orzechowski i prezydent Tomasz Andrukiewicz; zwycięstwo stało się 
udziałem klasy IVb, która obroniła swoją pozycję sprzed roku. Zawodnicy obu drużyn otrzymali gratulacje i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Zbigniewa Włodkowskiego. W trakcie pikniku podsumowano wyniki rozegranych konkurencji. W tym 
roku rodzice rywalizowali w dwóch konkurencjach indywidualnych, tj. pływaniu i tenisie stołowym oraz w dwóch  
grach zespołowych. Poza piłką siatkową także w rozgrywkach piłki nożnej. Do gier zespołowych przystąpiło 16 drużyn. 
Wyniki p. nożnej: 
1. 6d 
2. 5b 
3. 5c 
4. 2d 
Wyniki p. siatkowej: 
1. 4b 
2. 5b 



3-4 3a i 6a 
Udział każdego rodzica oraz wyniki 4 najlepszych drużyn w grach zespołowych i 4 najlepszych zawodników w konkurencjach 
indywidualnych był punktowany na konto każdej klasy. Tytuł najbardziej usportowionej drużyny rodziców i puchar trafił do 
klasy Vb. Gratulujemy! 
PŁYWACY NA START. 19.05.2011 Nasza Szkoła uczestniczyła w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Pływaniu 
organizowanych przez  Szkolny Związek Sportowy. Wśród ełckich szkół rywalizację wygraliśmy, zajmując I miejsce.  
Ostateczna klasyfikacja: 

1. Szkoła Podstawowa nr 4  
2. Szkoła Podstawowa nr 3  
3. Szkoła Podstawowa nr 2  
Wyścigi zostały rozegrane w konkurencjach indywidualnych na 50m stylem grzbietowym, klasycznym oraz 50 i 100 

m stylem dowolnym. Wypadliśmy bardzo dobrze zajmując czołowe lokaty. Oto nasi reprezentanci 
Chłopcy: Brdys Michał, Cimochowski Krystian, Dawidowicz Patryk, Gawędzki Mateusz, Koszorek Szymon, Machanowski 
Rafał, Oświęcimski Marcin, Połubok Damian, Randzio Paweł, Sarosiek Łukasz, Sołtowski Dominik, Stęporowski Kamil, 
Zadroga Michał, Świderski Patryk. 
Dziewczęta: Arciszewska Gabriela, Bogdan Aleksandra, Daniszewska Magdalena, Dawidowicz Klaudia, Dekanowska Sandra, 
Gienieczko Oliwia, Giełazis Natalia, Gryżewska Lena, Głowacka Julia, Juszkiewicz Joanna, Kosakowska Paulina, Kędzierska 
Weronika, Leooczuk Sara, Lewczuk Martyna, Mielechowicz Izabela, Modzelewska Natalia, Nagolska Matylda, Rusak Patrycja, 
Sidorowicz Katarzyna, Smaka Wiktoria, Staszek Julia, Zadroga Gabriela. 

Najbardziej widowiskową konkurencją były sztafety stylu dowolnego. (4 x 50 metrów stylem dowolnym). W 
obydwu sztafetach byliśmy bezkonkurencyjni zajmując pierwsze miejsca. Dziewczęta (skład sztafety): Lewczuk Martyna, 
Leooczuk Sara, Daniszewska Magdalena, Arciszewska Gabriela. Chłopcy (skład sztafety): Sołtowski Dominik, Koszorek 
Szymon , Cimochowski Krystian, Randzio Paweł. Trenerem jest Pan Robert Redlin. Gratulujemy! Robert Redlin 

 
FESTIWAL PIŁKARSKI. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku była gospodarzem turnieju piłki nożnej 

chłopców rocznika 1999 i młodszych. Do rywalizacji stanęły 4 zespoły: drużyna gospodarzy – SP7, SP3, SP9 i zespół naszej 

szkoły, czyli SP4. Turniej rozgrywany był na boisku ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Spotkania rozgrywane były systemem 

„każdy z każdym”, a czas gry wynosił 2 x 12 minut. 

Zawody dostarczyły zgromadzonym kibicom dużo emocji, gdyż drużyny prezentowały wysoki poziom piłkarski, a do tego 

każdy liczył na zwycięstwo. Bezkonkurencyjną drużyną okazała się reprezentacja „Czwórki”, która zwyciężyła wszystkie 

spotkania  i tym samym zajęła I miejsce. Warto dodad, że jako jedyna drużyna nie przegrała w całym turnieju żadnego 

spotkania!Naszą szkołę reprezentowali: Kaźmierczyk Dariusz, Makowski Damian, Bazydło Konrad, Warszawski Dawid, 

Koniecko Kacper, Mużyło Szymon, Maliszewski Krzysztof, Choma Jakub, Dolot Błażej, Romatowski Mateusz. Trenerem 

zespołu jest nauczyciel wychowania fizycznego – pan Konopka Paweł. 

 
RODZINNIE WŚRÓD PRZYJACIÓŁ. Świetlica szkolna ma do spełnienia bardzo ważną rolę w systemie edukacji dzieci w 

młodszym wieku szkolnym. Przypomniała o tym Pani Ewa Kowara na uroczystości nadania nazwy naszej świetlicy – 

„Przyjaciele”.  

Przebieg uroczystości z aktywnym udziałem licznie przybyłych rodziców najlepiej dowodzi, że w naszej szkole jest to 

szczególne miejsce, w którym każdy może znaleźd coś dla siebie. A efekt widzieliśmy podczas występów dzieci i w trakcie 

konkurencji rozgrywanych między rodzicami a dziedmi. Wyniki rywalizacji dowodzą, że każdy ma swoje mocne strony a w tej 

świetlicy potrafimy to odkryd.  

Mamy nadzieję, że za rok też spotkamy się w szkole przy urodzinowym stole. 

 
KANGUR’2011. Od kilkunastu lat Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur cieszy się wśród naszych uczniów 

ogromną popularnością. W tegorocznej XX edycji konkursu wzięło udział 130 uczniów z klas I – VI.  Podczas uroczystego 

podsumowania Kangura 2011, które odbyło się 26 maja w Warmiosko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku 

nagrody odebrało aż 24 uczniów naszej szkoły. Wśród nagrodzonych za najwyższe wyniki w regionie, obejmującym powiaty: 

ełcki, piski, olecki i gołdapski, znaleźli się Karolina Wojsław z kl.2c, Ewelina Chrzanowska z kl.3a, Albert Krzyżewski z kl.4c i 

Karolina Żylioska z kl.5c. Nagrody za bardzo dobry wynik w konkursie, obok wyżej wymienionych osób, otrzymali też 

uczniowie klasy 2a: Barbara Milewska, Aleksandra Jonik, Kacper Wszeborowski oraz Rafał Merchelski z kl.3c. Natomiast 

wyróżnienia odebrali: Lena Gryżewska z kl.3d, Dominik Szulc z kl.3b, Kaja Kraszewska i Michał Kozaczek z kl.3a, Zuzanna 

Wróbel z kl.3c, Karolina Łajewska z kl.4d, Igor Przekop z kl.4b,  Kinga Kozaczek z kl.5c, Klaudia Dawidowicz i  Paweł Randzio 

kl.5d, Maciej Pogorzelski i Zuzanna Awramik z kl.5b, Gabriela Zadroga i  Michał Zadroga z kl.6a, Emilia Marciniak i Paweł 

Gutowski z kl.6d. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielkom! Elżbieta Przybyłowska 

 
 
 

 
 



 

CZERWIEC  2011 

NASI W FINAŁACH. 28 maja Iława była gospodarzem III Wojewódzkiego Turnieju Minisiatkówki Kinder + Sport 2011. 
Rywalizowały dziewczęta w kategorii klas czwartych i szóstych. W kategorii klas czwartych, tzw. "2" siatkarskie, brało udział 
25 zespołów. Zwyciężyły dziewczyny UKS "Czwórka" Ełk (Katarzyna Wesołowska, Julia Głowacka i Patrycja Stankiewicz). 
Natomiast w kategorii klas szóstych, tzw. "4" siatkarskie, startowało 15 drużyn. Dziewczęta UKS "Czwórka" zajęły IV miejsce 
występując w składzie: Martyna Matys, Natalia Żbikowska, Emilia Marciniak, Joanna Frylich, Michalina Hiera i Izabela 
Wesołowska. Trzy wojewódzkie turnieje wyłoniły po 8 najlepszych zespołów, które  rozegrają pomiędzy sobą finał o tytuł 
Klubowego Mistrza Województwa. Już  teraz można mówid o dużym sukcesie ełckiej "czwórki", gdyż zespół klas  czwartych 
jest na pierwszym miejscu w rankingu na 58 sklasyfikowanych  zespołów, z kolei klasy szóste zajmują miejsce trzecie na 22 
drużyny. Odsyłamy miłośników siatkówki do śledzenia wyników na stronie: www.wmzps.org.  Marian Malewski 

SZKOLNY WOLONTARIAT. W marcu społecznośd naszej szkoły zaangażowała się w zbiórkę książek dla Oddziału Dziecięcego 
Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku. Akcja prowadzona była cały miesiąc. W celu większego zainteresowania prowadzoną 
zbiórką, w szkole rozwieszone były plakaty, na których co tydzieo pojawiały się liczby mówiące o ilości zebranych książek. 
Przynoszone przez uczniów książki gromadzone  były w bibliotece szkolnej. Zebranych zostało 180 książek dla dzieci i 
młodzieży.   
Dzieo Dziecka stał się wspaniałą okazją do przekazania prezentów książkowych dzieciom.  Zebrane książki zostały przekazane 
pracownikom  szpitala i trafiły do świetlicy funkcjonującej przy Oddziale Dziecięcym Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku.  
Beata Chmielewska 
 
KULTURA REGIONU. Uczennice kl. VId podczas dodatkowych zajęd z języka polskiego przygotowały przedstawienie na 
podstawie baśni regionalnej Ireny Kwintowej pt. „Ofiara Smętka”.  26 maja nasi aktorzy wcielili się w role Smętka, kłobuka i 
innych postaci związanych z historią naszego regionu. W klimat baśni wprowadziła nas narratorka, Emilia Marciniak. 
Kruszyną porzuconą w lesie czule opiekował się główny bohater baśni – Smętek, czyli Dominika Pabich. Pomagały mu w tym 
kłobuki – Martyna Matys i Iza Wesołowska. Wszystkie aktorki sprostały zadaniu aktorskiemu, tym bardziej, że język baśni do 
najprostszych nie należy.  Paulina Stankiewicz 

MISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA. 3 czerwca Dobre Miasto było gospodarzem Finału Mistrzostw Województwa w Mini Piłce 
Siatkowej „2” Dziewcząt, organizowanego przez Warmiosko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie. Po 
eliminacjach obejmujących mistrzostwa miast, rejonów i regionów wyłoniono 6 najlepszych drużyn, które spotkały się w 
finale, a były nimi: SP 1 Dobre Miasto, SP Tuławki, SP 3 Braniewo, SP 4 Iława, SP 4 Giżycko i SP 4 Ełk. Zawody rozegrano 
systemem "każdy z każdym". Ełcka czwórka nie pozostawiła rywalkom żadnych złudzeo, wygrywając wszystkie spotkania, 
została Mistrzem Województwa Szkolnego Związku Sportowego. Drugie miejsce wywalczyły dziewczęta z Giżycka, z kolei na 
trzecim miejscu uplasował się zespół Braniewa. Dziewczęta z SP 4 wystąpiły w następującym składzie: Katarzyna 
Wesołowska, Julia Głowacka, Patrycja Stankiewicz, Natalia Ławska, Aleksandra Leszczyoska, Nikolina Alksnin i Wiktoria 
Jankowska. Dodatkowo Katarzyna Wesołowska została uznana najlepszą zawodniczką turnieju finałowego. Marian Malewski 
 
FOX DLA MOCNYCH. 8 czerwca 2011 w ełckim MODN odbyła się konferencja połączona z rozdaniem nagród zdobytych w 
Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX. Konkurs odbywa się każdego roku na wiosnę, w tym roku była to jego 11 
edycja. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej, a patronat naukowy Instytut Filologii 
Angielskiej Uniwersytetu Jagiellooskiego. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas III – V. Tegoroczny 
konkurs okazał się nie lada wyzwaniem dla uczestników, w skali kraju wynik najwyższy i tytuł laureata osiągnęły tylko 4 
osoby w kategorii Kittens (klasy III- IV) i 4 w kategorii Bunnies (klasy V-VI) oraz 2 w pozostałych (klasy gimnazjalne i szkoły 
średnie). Nasi uczniowie stawili czoło temu trudnemu zadaniu. W rejonie działania EODN były 4 osoby, które osiągnęły wynik 
bardzo dobry, w tym uczennica klasy IVb Emilia Pieśnikowska oraz 2 osoby z wynikiem dobrym, oboje z naszej szkoły Igor 
Przekop z klasy IVb i Kinga Kozaczek z klasy Vc. Byliśmy jedyną szkołą, która zdobyła aż trzy nagradzane miejsca. Podkreślid 
należy, że wynik Kingi był najwyższy w regionie w kategorii 1B (klasy V). Ponadto trzeba też wspomnied o uczennicach klasy 
Vc Patrycji Cybulskiej i Ewie Sokal, które w tej samej kategorii zajęły kolejno 3 i 4 miejsce w regionie. Nasi najmłodsi nie 
osiągnęli nagradzanych miejsc, ale Emilka Gróbarczyk i Ola Sokołowska z III c miały również najlepsze wyniki w regionie. Ewa 
Paszkowska 

 
ŚPIEWAJĄCA POLSKA. Od kilku lat chór naszej szkoły uczestniczy w programie rozwoju chórów pn. "Śpiewająca Polska". 
Udział w programie zapewnia rozwój uzdolnieo uczniów i doskonalenie zawodowe prowadzących chóry nauczycieli. Chór 
zdobył II miejsce w przesłuchaniach chórów programu "Śpiewająca Polska". Konkurs odbył się 7 czerwca w Iławie. Hasłem 
tegorocznego spotkania były słowa kanonu: "Zaśpiewajmy wszyscy wraz". I tak też się stało. Wszystkie chóry uczestniczyły w 
warsztatach wokalnych, których zwieoczeniem było wspólne zaśpiewanie dwóch kanonów w wersji czterogłosowej. W 
części konkursowej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali trzy regulaminowe utwory: ludową pieśo mazurską, utwór 
dwugłosowy oraz kanon jazzowy. Utwory wykonywane były a' cappella oraz z akompaniamentem fortepianu. Po występach 
chórzyści zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Kolejne spotkanie chórów okręgu warmiosko-mazurskiego odbędzie się w 
listopadzie. Tomasz Sulima 
 
TALENT AKTORSKI. Uczniowie kl. 6a dwukrotnie mieli okazję wykazad się w tym roku szkolnym zdolnościami i 

http://www.wmzps.org/


umiejętnościami aktorskimi. W grudniu klasa przygotowała przedstawienie dla rodziców „Wigilijna ulica”, które składało się 

z dwóch części: współczesnej i betlejemskiej. Sztuka uświadomiła widzom, czym są święta Bożego Narodzenia w naszym 

życiu, wzruszyła oglądających i była okazją do złożenia świątecznych życzeo. Uczniowie znakomicie odegrali  role 

zapracowanych współczesnych ludzi: biznesmenów, ekspedientek, reporterów, nastolatek oraz  typowo świątecznych 

postaci: Maryi, Józefa, królów, pasterzy.  

W maju rodzice zostali zaproszenia na skecz „Szkoła na wesoło”, który rozbawił niektórych aż  do łez. Na scenie pojawili się 

niesforni uczniowie, którzy niezbyt przykładali się do nauki oraz nauczyciele. Komiczne sytuacje, dowcipne dialogi i  piosenki 

sprawiły, że pozytywnie oceniono występ uczniów. Dlatego też skecz zaprezentowano jeszcze przed wybranymi klasami. 

Okazało się, że w tej klasie jest spora grupa uczniów uzdolniona aktorsko. Prym wśród nich wiedzie Ania Moroz. 

 
 

 
 
 
 


