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WRACAMY DO SZKOŁY. Minister Edukacji i Nauki podał terminy stopniowego wracani do 

szkoły. Jako pierwsi pojawili się już uczniowie klas najmłodszych. Teraz czekamy na uczniów 

klas VII i VIII, którzy powrócą 17 maja. Po dwóch tygodniach będziemy w szkole wszyscy. 

Dużo nas, ale wspólnie zadbamy o bezpieczny pobyt. Z myślą o tym, aby powrót był też 

oczekiwany przez uczniów, Rada Pedagogiczna przeanalizowała psychologiczne skutki 

wynikające z długotrwałej izolacji i wyrażone przez uczniów i ich rodziców niepokoje. W 

ustaleniu obowiązujących do końca roku zasad wykorzystaliśmy opinie wszystkich środowisk. 

Mamy nadzieję, że wspólnie sprawimy, że czas spędzony w szkole jest bezpieczny i 
pożyteczny. Zatem do zobaczenia! 
 
 
NARESZCIE INTEGRACJA! Spotkanie z panią Reginą Merchelską zaczęliśmy od przeszukania 

swojej pamięci. Odpowiadaliśmy na pytanie: Czy mieliśmy styczność z magnesem?  

O tym co jest we wnętrzu Ziemi dowiedzieliśmy się z filmu. Dzięki animacji znaleźliśmy się w 
jego centrum. Przez moment nawet baliśmy się, że przyciągnięci przez jądro Ziemi tam 
zostaniemy. 
Poznaliśmy rodzaje magnesów, dowiedzieliśmy się, że każdy magnes zawsze ma dwa 
bieguny: północny i południowy. Pracując z magnesem i opiłkami żelaza staraliśmy się nie 
tylko nim poruszać, ale także coś narysować lub napisać swoje imię. Sprawdzaliśmy także jak 
jednoimienne bieguny się odpychają, a różnoimienne się przyciągają. Ze wszystkich 
elementów, które otrzymaliśmy w grupach układaliśmy rzeźbę wykorzystując właściwości 
magnesów odpychania i przyciągania. Spacerując po sali sprawdzaliśmy do jakich elementów 
(materiałów) magnes się przyciąga, a do jakich nie. We wniosku potwierdziliśmy swoją 
wiedzę. Magnes nie przyciąga wszystkich metali, tylko żelazo i nikiel. 
Mieliśmy także okazję poczuć się jak przedszkolaki. Dziewczyny przy tej zabawie zdały 
egzamin na prawo jazdy. Wykorzystując zdolności odpychania magnesu wprowadzaliśmy 
samochodziki w ruch. Po ćwiczeniach zrobiliśmy wyścigi.  
Nareszcie długo oczekiwane wspólne ognisko i piknik. W drodze powrotnej nie udało nam się 
ominąć placu zabaw. W końcu 6 klasa to też dzieci. Oby więcej takich spotkań i radości. Klasa 
6c 
 

SPORT I RODZINA. Aktywność fizyczna to podstawa dobrego samopoczucia. 

Turniej piłki siatkowej to pierwsza propozycja skierowana do społeczności szkolnej w trakcie 
Ełckich Dni Rodziny. Rozpoczynamy promocją aktywności fizycznej tak ważnej po długim 
okresie izolacji związanej z pandemią COVID - 19. Turniej odbył się w miłej atmosferze. W 
zawodach wzięły udział cztery drużyny. Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym. 
Dziewczyny zostały nagrodzone medalami, tabliczką czekolady oraz pucharem za pierwsze 
miejsce. Organizatorami turnieju byli nauczyciele Tomasz Przekop i Robert Redlin. 
 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK’ 21. W okresie 8-15 maja 2021 roku w Polsce był obchodzony TYDZIEŃ 

BIBLIOTEK. Z tej okazji uczniom przebywającym w szkole zaproponowano kilka działań 

promujących bibliotekę i czytelnictwo oraz uczestnictwo w akcji charytatywnej. Uczniowie 

klas I – III zmierzyli się z tegorocznym hasłem przewodnim wydarzenia ,,ZNAJDZIESZ MNIE w 

BIBLIOTECE”. Najmłodsi wykonali prace plastyczne, zaś uczniowie klas drugich i trzecich 



zapisali wielozdaniową wypowiedź do pytania ,,Kogo możesz spotkać w bibliotece?” lub ,,Co 

możesz w niej znaleźć?”. Spośród zgłoszonych prac jury wyróżniło prace autorstwa: 

Anny Chorążyczewskiej, kl. 1a Blanki Żegota, kl. 1b Jagody Gnyp, kl. 1c Kingi Jenczelewskiej, 
kl. 1d Zofii Stajniak, kl. 2b Wojciecha Chorążyczewskiego, kl. 2c Julii Salitra, kl. 3e. 
Gratulujemy! 
W tym wyjątkowym tygodniu każdy Czytelnik, który wypożyczał książkę otrzymywał 
zakładkę, naklejkę lub ,,złotą myśl” związaną z czytaniem. Był to też czas kontynuacji zbiórki 
charytatywnej na rzecz wsparcia finansowego rehabilitacji ucznia kl. 5b Sebastiana 
Maciorowskiego, któremu wszyscy życzymy powrotu do zdrowia i do społeczności szkoły. Z 
radością też informujemy, iż księgozbiór biblioteki powiększył się o dwadzieścia osiem 
nowych pozycji. Wzmocniły one biblioteczkę dzieci oraz wsparły pracę pedagogów, 
psychologów i logopedów. Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom placówki 
serdecznie dziękujemy za owocną współpracę. B. Merchelska 
 

FINAŁ PROGRAMU. Dobiegł końca ogólnopolski program edukacyjny dla klas 1-3 szkół 

podstawowych Przygotujmy lepszy świat. Uczestniczące w programie dzieci z klas 3b, 3c, 3e 

i 2d zdobywały wiedzę i umiejętności pozwalające wybierać im w diecie to, co najlepsze dla 

nich i dla planety. Prowadzone przez wychowawców lekcje, dostosowane do wieku uczniów, 

pomagały dzieciom zrozumieć zależności pomiędzy dietą a kondycją naszej planety oraz 

uczyły o potrzebach i problemach Ziemi. Dodatkowo poznali ciekawe przepisy i wraz z 

rodzicami przygotowywali posiłki oparte na składnikach roślinnych. Na 673 szkoły biorące 

udział w projekcie nasza szkoła zajęła 19 miejsce, zdobywając 441,278 punktów.  

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: 
- klasa 3e: Andrzej Chilicki, Amelka Kraszewska, Natalia Kraszewska, Mateusz Zyśk; 
- klasa 3c: Paulina Kucharska, Kornelia Choroszewicz, Maria Klemerewska; 
- klasa 3b: Zofia Gryszkowska, Agata Rębacz, Adriana Rydzewska, Filip Taudul, Piotr Imierski. 
Największą ilość punktów programie - 129, 031 - zdobył klasa 3e, p. Katarzyny Kanclerz. 
GRATULUJEMY! 
 

Dziecięco-Młodzieżowa Rada Miasta tuż-tuż… Już niedługo, bo 1 czerwca 2021 roku, odbędzie 

się Dziecięco-Młodzieżowa Rada Miasta. Zasiądą w niej przedstawiciele ełckich szkół, którzy 

wypowiedzą się na tematy społeczne i tematy związane z naszym miastem. Naszymi 

reprezentantami będą: Maria Kantowicz i Oliwer Chiliński. W spotkaniu będą też 

uczestniczyć laureaci konkursu literackiego "Ełk, o jakim marzę". Podczas posiedzenia MRM 

uczniowie przedstawią swoje propozycje dotyczące działań, które można podjąć na rzecz 

miasta oczami młodych ełczan, będą mogli sformułować w tym zakresie uchwały oraz zadać 

pytania Prezydentowi Ełku, Zastępcom Prezydenta, naczelnikom poszczególnych wydziałów 

czy zaproszonym radnym. Już dzisiaj przedstawiamy plakaty pod hasłem "Młode pokolenie 

rządzi" wykonane przez naszych uczniów. 
 

ESCAPE ROOM NA LEKCJI NIEMIECKIEGO – NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA. Po powrocie do nauki 

stacjonarnej zaproponowałam siódmoklasistom powtórkę realizowanego zdalnie materiału o 

szkole. Po wejściu do klasy, uczniowie wysłuchali nagrania zwariowanej nauczycielki i 

otrzymali list z instrukcją. Ich zadaniem było rozwiązanie 6 zadań ukrytych w kopertach. 

Odpowiedzią każdej zagadki była cyfra. W pomieszczeniu znajdowała się również zamknięta 



na kłódkę skrzynka. Należało złamać powstały z poszczególnych rozwiązań szyfr, by 

dowiedzieć się, co jest w środku. 

Zadania były zróżnicowane. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę z nazwami przyborów 
szkolnych, szukali w spirali wyrazowej pomieszczeń, układali domino, łącząc kostki 
przedmiotów szkolnych z wykonywanymi na nich czynnościami.  
Bardzo duży entuzjazm wywołało tajemnicze wypracowanie pewnego ucznia, które kryło w 
sobie pytanie. Aby je odnaleźć należało posłużyć się latarką na promienie UV. Magia światła i 
szukanie poszczególnych literek zaciekawiła nawet najmniej aktywnych uczniów. 
W kilku zadaniach siódmoklasiści musieli też skorzystać z telefonu. Czekała na nich zagadka 
ukryta pod kodem qr oraz dialog bez pytań. Właściwa kombinacja brakujących znaków 
wskazała numer telefonu, pod który należało wysłać SMS-a i poprosić o ostatnią cyfrę do 
szyfru. 
Muszę stwierdzić, że dawno nie widziałam u uczniów takiego samozaparcia i współpracy. 
Uczniowie obierali różne strategie. Rywalizacja grupowa i upływający czas działały na zespoły 
motywująco. Ci, którym się nie powiodło, zostawali w klasie na przerwie, analizując 
dogłębnie rozwiązania i licząc na to, że w ostatniej chwili uda im się złamać kod.  
Prawie wszystkie grupy poradziły sobie z zadaniem doskonale. Nagrodą była garść słodkości. 
Miło było patrzeć, jak zwycięzcy dzielą się cukierkami z przegranymi. Otwarta skrzynka to 
dowód na to, że nauka zdalna nie poszła w las. Najlepszym podsumowaniem lekcji były 
komentarze uczniów: „ Ale to jest super! Nie mieliśmy jeszcze takiej lekcji! Czy zrobi nam 
Pani za tydzień taki Escape Room?” Natalia Jurczyk-Lemieszonek 
 

MISTRZOWSKI POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ. W dniach 17 – 21 maja klasa 6b pod opieką 

pani Katarzyny Osieckiej i pani Joanny Liszewskiej uczestniczyła w szkoleniu, pt.: 

MISTRZOSTWA NATURY, zorganizowanym  

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Orzyszu. 
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i nie mniejszą radością oraz energią zgłębiali tematy 
biometyki i par bionicznych, metodą ekspresji zapoznali się z wytworami technicznymi 
zwierząt, prowadzili doświadczenia na modelach biologicznych w skali mikro, a także 
programowali i prezentowali roboty na wzorcu biologicznym w oparciu  
o jego zadania.  
Znaczna część warsztatów odbywała się w plenerze: w ogrodzie, na łące, w szkółce leśnej 
Nadleśnictwa Drygały. 
Poza imponującym programem szkolenia dzieci doświadczyły wspólnoty w zabawach 
integrujących grupę, zorganizowanych przez opiekunów: zabawie w chowanego, 
kalamburach, zawodach sportowych, leśnych podchodach, zajęciach z okazji „Dnia dobrych 
uczynków” - wieczorze filmowym oraz przesympatycznej zabawie pt.: „Słowa mają moc”. 
Tego dnia pojawił się też magiczny słoik na pozytywne słowa, zaczynające się na pierwszą 
literę imienia.  
Mimo urozmaiconej i wykwintnej diety – ruch na świeżym powietrzu zaostrzył apetyt i 
łasuchy znalazły też miejsce na dodatkowe pizze i kebaby.  
Zwieńczeniem pięciodniowej wyprawy było ognisko z kiełbaskami oraz korytarzowa – zwana 
też weselną – dyskoteka. 
Po miesiącach nauki zdalnej, to był MISTRZOWSKI POWRÓT DO SZKOŁY! 
Katarzyna Osiecka, Joanna Liszewska 
 



DZIEŃ DZIECKA Z CZYTELNIKAMI DLA CZYTELNIKÓW. Książka może być doskonałym prezentem! Z 

okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Czytelnicy ,,Czwórki” zostali obdarowani upominkiem.  Do 

księgozbioru szkolnej biblioteki dołączyły kolejne pozycje: 

- ,,Skarpetka na tropie, czyli kto ukradł złoty guzik?” - trzecia część przygód skarpetek 

bestsellerowego duetu Justyny Bednarek i Daniel de Latour z propozycją aktywnej zabawy z 

zagadkami, quizami, ćwiczeniami rozwijającymi pamięć i wyobraźnię… 

- ,,Gorzka czekolada, tom 2. Nowe opowiadania o ważnych sprawach” - zbiór 13 opowiadań 

adresowanych do dzieci i młodzieży. Poruszają problem relacji z rodziną i rówieśnikami, niskiego 

poczucia wartości czy narcyzmu, braku akceptacji dla odmienności, hejtu, zachęcają do dalszych 

przemyśleń... 

- ,,Witaj, świecie! podróż przez kultury wszystkich kontynentów” - czytelnicy w każdym wieku mogą 

odkrywać świat poprzez przyglądanie się ludziom z różnych kultur, poznając ich zwyczaje, ulubione 

potrawy, najbardziej charakterystyczne cechy i najczęściej używane słowa … 

- ,,Gry do walizki dla małych geniuszy” - 101 gier, propozycja 10-latkom i starszym np. na wakacje i 

krótkie weekendowe wypady. Młodzi amatorzy łamigłówek znajdą tu gry obrazkowe, logiczne, 

słowne, matematyczne, ćwiczące pamięć, różne rodzaje sudoku i wiele innych propozycji, które 

przyczynią się do rozwoju ich kreatywności i logicznego myślenia… 

Czas pandemii i ograniczona liczba osób w szkole nie były przeszkodą w pozyskaniu funduszy 

wspierających ucznia klasy 5b Sebastiana Maciorowskiego i jego rodzinę.  

W ramach akcji charytatywnej zorganizowanej przez nauczycieli bibliotekarzy zebrano kwotę 1000 zł 

(jeden tysiąc złotych). Wymieniona suma trafiła na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 

,,Skrzydła” działającego przy SP nr 4 w Ełku i dalej będzie wsparciem Jego leczenia.  

Brawo Czytelnicy ,,Czwórki”! Sebastianie, wracaj do zdrowia i do nas! 

WSZYSTKIM DZIECIOM ŻYCZYMY, ABY ICH DZIECIŃSTWO TRWAŁO W ZDROWIU I RADOŚCI! 

Pracownicy biblioteki SP nr 4 w Ełku 

 

LEKCJE W TERENIE ZAWSZE W CENIE! Wychowanie fizyczne na świeżym powietrzu? 

Zdecydowanie tak! Spacer to jedna z form aktywności fizycznej. Przy okazji jej wykonywania 

można podziwiać uroki przyrody i dotlenić się. Nasi uczniowie po długim czasie spędzonym 

przy komputerach, chętnie z takiej formy aktywności korzystają, spacerując z kijami do 

nordic walkingu, wykonując ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozciągające. Wspólna zabawa na 

świeżym powietrzu jest dodatkowym bodźcem do uśmiechu. 
 

 


