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TRIUMF W WOJEWÓDZKICH OLIMPIADACH. W ciągu roku szkolnego odbywa się wiele konkursów, 

wśród nich wojewódzkie olimpiady przedmiotowe, które dają szczególne uprawnienia tym uczniom, 

którzy zdobędą tytuł laureata. W tym roku szkolnym wojewódzkie olimpiady dla szkół podstawowych 

obejmowały jedenaście przedmiotów, nasi uczniowie wystartowali w dziesięciu z nich. Celem tych 

konkursów jest rozwijanie zainteresowań, motywowanie uczniów do uczenia się oraz wspieranie 

uzdolnień uczniów. Zakres materiału obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia 

ogólnego z danego przedmiotu. Patrząc na regulaminy, wymagania i arkusze konkursowe śmiało 

można stwierdzić, że adresowane są głównie do najstarszych uczniów. Było to nie lada wyzwanie dla 

wszystkich startujących w olimpiadach, gdyż poziom testów finałowych był bardzo wysoki. Tym 

bardziej cieszy nas sukces naszych uczniów: 14 laureatów i 6 finalistów to niebywały wyczyn. W 

Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego na medal spisało się troje uczniów. Laureatami tegoż 

konkursu zostali: Jakub Dzierżanowski kl. 8a i Piotr Kulik kl.8c, a Zuzanna Nikonowicz z kl. 8c uzyskała 

tytuł finalisty. W Wojewódzkim Konkursie z Biologii zebraliśmy największe żniwo. Laureatami zostali: 

Jakub Dzierżanowski kl. 8a, Piotr Kulik kl.8c, Kamil Korolczuk kl. 7c, Zuzanna Nikonowicz z kl. 8c, 

Monika Podurgiel kl. 8c i Julia Emilia Sarnacka kl. 8c, a tytuł finalisty zdobyła Paulina Kuczyńska z kl. 

7b. W Wojewódzkim Konkursie z Matematyki najlepiej poradził sobie Jakub Dzierżanowski kl. 8a, 

zdobywając tytuł laureata. W Wojewódzkim Konkursie z Geografii świetnie wypadł Piotr Kulik kl.8c, 

który otrzymał tytuł laureata. W Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego w finale wystąpiło 

czworo naszych uczniów, Maks Białozierski z kl. 8c uzyskał tytuł laureata, a Jakub Dzierżanowski z kl. 

8a, Oliwia Zalewska z kl. 8a i Dawid Witkowski z kl. 8d zostali finalistami. W Wojewódzkim Konkursie 

z Fizyki mamy trzech laureatów: Jakub Dzierżanowski kl. 8a, Piotr Kulik kl.8c i Jakub Siemieniewicz kl. 

8c. W bardzo trudnym etapie finałowym Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki wystartował Jakub 

Dzierżanowski z kl. 8a i otrzymał w tej olimpiadzie tytuł finalisty. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, 

gratulujemy zarówno im, jak i ich rodzicom i nauczycielom. I przypominamy, że laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu. Zwolnienie ucznia z egzaminu 

ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności 

po ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej. To 

niewątpliwie motywuje uczniów do startu w olimpiadach przedmiotowych. 

 

WYNIKI KONKURSU „YOUTUBE ANNIVERSARY”. W czasach zdalnej edukacji serwis YouTube 

wielokrotnie przychodzi uczniom i nauczycielom z pomocą, oferując min. edukacyjne filmy. Okazuje 

się, że całkiem niedawno YouTube świętował ważną rocznicę - pierwszy film – Me at the zoo – został 

opublikowany przez założyciela platformy dokładnie 15 lat temu, 23 kwietnia 2005 roku. Z tej okazji 

pani Milena Laszkowska zorganizowała konkurs dla klas VIII, który polegał na znalezieniu filmu, daty 

publikacji, historii nagrania – oczywiście uczniowie udzielali odpowiedzi po angielsku. Wśród uczniów, 

którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi wylosowano zwycięzcę – Daria Niedużak z klasy 8a stanie się 

posiadaczką puzzli prezentujących widok z ełckiej promenady oraz kolorowanki z najpiękniejszymi 

miejscami naszego miasta. Gratulujemy! 

 

ZAPROSZENIE NA FILMABEND. Macie ochotę na kolejną przygodę z niemieckim kinem? Od listopada 

2019 r. raz w miesiącu spotykaliśmy się w piątkowy wieczór, by obejrzeć ciekawy film produkcji 



niemieckiej. Niektóre historie nas wzruszały, wywoływały smutek, inne rozbawiały do łez. 

Zobaczyliśmy: 

"Honig im Kopf" (Miód w głowie) - niezwykły film, który w słodko-gorzki sposób opowiadał o chorobie 
osób starszych. Rodzice Tildy zamierzali umieścić jej ukochanego, chorego na Alzheimera dziadka w 
domu opieki. Wbrew opinii bliskich dziewczyna postanowiła odbyć z nim ostatnią podróż. 
"So weit die Füße tragen" (Jeniec jak daleko nogi poniosą) - opowiadający historię niemieckiego 
żołnierza, który został zesłany na Syberię. Nie chcąc przebywać w łagrach i tęskniąc za rodziną 
Klemens Forell ucieka pieszo przez tę mroźną krainę, ścigany przez wroga. 
"Obendrüber da schneit es " ( A ponad nami pada śnieg) - piękną opowieść, która rozgrywa się tuż 
przed Wigilią. Poznaliśmy wielu bohaterów mieszkających w jednej kamienicy w Monachium. Sąsiedzi 
zmagali się z wieloma problemami: samotnością, konfliktem, przesadną doskonałością. Jedno 
niefortunne wydarzenie sprawiło, że wszyscy spędzili wspólnie ten wyjątkowy wieczór. 
"Ostwind" (Wicher) - przedstawiał historię nastoletniej Miki, która spędzała wakacje u babci na 
farmie. Dziewczyna bardzo niechętnie i bez entuzjazmu podchodziła do nowego otoczenia i swoich 
obowiązków. Pewnego dnia, jej uwagę przykuł dziki ogier w stajni, uważany za nieposkromionego. 
Nie pozwalał nikomu zbliżyć się do siebie. Mika postanowiła spróbować swojego szczęścia i zakradła 
się nocą do boksu w stajni... 
Drodzy uczniowie chciałabym pokazać Wam więcej. W obecnej sytuacji nie jest to możliwe, więc 
zachęcam wszystkich do obejrzenia w domu. Filmy, które Wam proponuję są dostępne online. Oto 
one: 
"Almanya - Wilkommen in Deutschland" (Almanya - Witamy w Niemczech) - zabawna opowieść o 
wielopokoleniowym klanie Turków, od dziesięcioleci mieszkających w Niemczech. 
"Die Wolke" (Chmura)- opowieść o wybuchu elektrowni atomowej, czego skutkiem są apokaliptyczne 
wydarzenia.  
"Der ganz große Traum" (Lekcja marzeń) - film o początkach piłki nożnej w Niemczech. 
"Wilkommen bei den Hartmanns" (Witamy u Hartmannów" - przedstawia losy bogatej rodziny z 
Monachium, która decyduje się na przyjęcie pod swój dach uchodźcy. Wkrótce przybywa do nich 
Diallo z Nigerii. 
Miłego odbioru! Po seansie podzielcie się proszę wrażeniami.  
Natalia Jurczyk-Lemieszonek 
 

POZNAWANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE. Uczniowie klasy 1d w czasie Zielonego Tygodnia dowiedzieli 

się czego rośliny potrzebują by rosnąć. Następnie sprawdzili to w praktyce. Zadanie dzieci polegało na 

posianiu rzeżuchy na dwóch talerzykach. O jedną dzieci dbały, postawiły w nasłonecznionym miejscu 

i regularnie podlewały. Drugą schowały w ciemne miejsce i nie podlewały. Dodatkowo uzupełniały 

kartę obserwacji. Wnioski były oczywiste - każda roślina potrzebuje słońca i wody, żeby pięknie 

rosnąć. 

 

ODKRĘCAJ, WRZUCAJ, POMAGAJ! Zwracamy się z prośbą o ponowne przynoszenie korków do szkoły. 

Z naszej pomocy korzysta Tymoteusz Szmurło, chłopiec z rakiem niezłośliwym lewej półkuli mózgu, 

który pozostawił po sobie ogromne spustoszenie w organizmie chłopca. Tymek ma 11 lat, nie mówi, 

nie chodzi, jest osobą niedowidzącą. Rodzice potrzebują wsparcia na badania i rehabilitację dla syna 

oraz na sprzęt m.in. obrotowe łóżko dla osoby niepełnosprawnej, podnośnik do samochodu dla 

osoby niepełnosprawnej i wiele innych rzeczy.  

Ze względu na brak możliwości wejścia do szkoły, przed drzwiami zostanie postawiony karton do 
którego będzie można wrzucać korki. Karton codziennie będzie opróżniany na koniec dnia pracy 
szkoły. Wspólnie pomóżmy Tymoteuszowi. 



RAZEM POMAGAMY TYMKOWI! 
 

TAKA BIBLIOTEKA. W piątek zakończył się Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich mająca na celu promocję czytelnictwa i bibliotek, jako miejsca służącego 

poprawie jakości życia i edukacji. Z tej okazji szkolne panie bibliotekarki zachęcały do wirtualnej 

wycieczki po najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych bibliotekach świata, co my, uczniowie klasy 2 

c, uczyniliśmy. Wiele z nich zachwycało i zaskakiwało niezwykłymi architektonicznymi projektami tak 

samych brył budynków, jak i aranżacji wnętrz. Ponieważ uczniowie naszej klasy mają za sobą 

realizację rocznego programu „Archi –przygody” postanowiliśmy wykonać makiety własnych 

projektów bibliotek. Po raz kolejny okazało się, że kreatywność i wyobraźnia dzieci nie zna granic! 

Swoimi pracami nadały one pojęciu „biblioteka” nowe znaczenie i jakość – zaczarowały je na swój 

własny sposób, czego dowodem są dołączone zdjęcia. Bardzo byśmy pragnęli, żeby działanie to 

zadziałało jak magnes i nieustająco przyciągało dzieci do bibliotecznych półek pełnych niezwykłych 

opowieści, no i przede wszystkim do czytania.  

W okresie pandemii korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest utrudnione, a czasami całkowicie 
niemożliwe, dlatego jest to doskonały czas na to, żeby przejrzeć zasoby domowych biblioteczek, a 
ulubione książki przeczytać raz jeszcze. Wspólnie z rodzicami podjęliśmy też decyzję o zakupieniu 
pozycji Marty Kisiel pt. „Małe Licho i anioł z kamienia”, która decyzją jury polskiej sekcji 
międzynarodowej organizacji IBBY, została wybrana najlepszą książką 2019 roku. Większość uczniów 
ma już tę książkę w domu i może cieszyć się przyjemnością czytania tej niezwykłej historii. Bo czytanie 
to niezwykle pasjonująca i wciągająca zabawa!  
 

 

SPRAWDZILIŚMY SWOJĄ WIEDZĘ O SPORCIE!. O sporcie wiemy bardzo dużo! Czy wiecie, że mamy 

kolejnych laureatów? Otóż 8 maja 2020r. piętnaścioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej, która w tym roku odbyła się w 

nietypowej formie ze względu na epidemię koronawirusa, bo on-line. Konkurs przebiegał na dwóch 

poziomach, tj. klasy 4-6 i klasy 7-8. Test on-line sprawdzał wiedzę z zakresu gier zespołowych, 

zagadnień dotyczących Igrzysk Olimpijskich, medalistów i ich wyników oraz szeroko pojętej kultury 

fizycznej i higieny. Niektóre pytania były naprawdę trudne. Cieszy nas to, że chętnych w tym roku 

również nie zabrakło. Oto wyniki. Na poziomie I (klasy IV – VI) laureatami zostali: Olaf Płatek 238 

pkt.– 2 m-ce, Julia Zyskowska i Tymon Grzegorczyk po 228 pkt. – 7 m-ce, Jan Grzymkowski i Lena 

Danelczyk po 226pkt. – 8 m-ce. Na poziomie II (klasy VII – VIII) tytuły laureata zdobyli: Jakub 

Dzierżanowski 220 pkt. – 6 m-ce, Patryk Ramotowski i Adam Chwiedor po 204 pkt. – 14 m-ce. Czyli 

mamy 8 laureatów!  

Ci, którym zabrakło trochę punktów, w ramach pocieszenia dostaną dyplomy uznania: Daniel Bareja – 
204 pkt., Szymon Warecha – 202 pkt., a w starszej kategorii: Hubert Grzymkowski – 194pkt., Maja 
Grzegorczyk – 190 pkt., Zuzanna Chmielewska – 150 pkt., Milena Szematowicz – 140 pkt., Kevin 
Walczak – 134 pkt. 
Jak widać, sport nie tylko należy uprawiać, warto o nim też dużo wiedzieć, żeby mieć osiągnięcia 
wiedzowe w tej dziedzinie. Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w tej Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej i od trzech lat nasi uczniowie sięgają po tytuły laureata. 
Wszystkim bijemy brawo i serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników!  
Elżbieta Jeżewska 
 



KONKURS DENDROLOGICZNY – MAJ 2020. To była piąta edycja konkursu dendrologicznego dla 

uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego organizowanego przez 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej. Nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do tego konkursu i to w szczególnych 

warunkach nauczania zdalnego.  

Celem konkursu było poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dendroflory polskiej i europejskiej, 
pogłębienie wiedzy o różnorodności biologicznej i jej znaczeniu dla zachowania życia na Ziemi oraz 
kształcenie umiejętności rozpoznawania, opisywania i porządkowania organizmów leśnych oraz roli 
ekosystemu lasu.  
Do konkursu przystąpiło 7 szkół z województwa warmińsko –mazurskiego. Naszą szkołę 
reprezentował 3 osobowy zespół: Paulina Kuczyńska z kl. VIIb, Kamil Korolczuk z kl. VIIc oraz Piotr 
Kulik z kl. VIIIc. Brali oni udział w 3 etapowym przebiegu konkursu za pośrednictwem komunikatorów 
elektronicznych, gdzie rozwiązywali guizy online. Okazało się, że nasi są górą i bezapelacyjnie zajęli I 
miejsce jako drużyna. Tydzień później, czyli 28.05.2020 roku odbył się finał wyłaniający Mistrza 
Dendrologii. O zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej walczyło 6 uczestników, którzy zgromadzili 
największą liczbę punktów w zadaniach etapowych. Okazało się, że nasza cała trójka przeszła do 
finału.  
Podczas wideokonferencji uczestnicy rozpoznawali gatunki drzew i krzewów po korze, pokroju, 
liściach, kwiatostanach, owocach, nasionach. Poziom uczestników był wyrównany, jednak największą 
liczbę punktów zdobył Piotr Kulik uzyskując tytuł Mistrza Dendrologii. Kamil Korolczuk zajął drugie 
miejsce a Paulina Kuczyńska czwarte ustępując zawodnikowi z trzecim miejscem o pół punktu. 
Jestem dumna z naszych znawców drzew, krzewów i zbiorowisk leśnych. Cała trójka zasługuje na 
WIELKIE GRATULACJE. Małgorzata Russek 
 

 

TYDZIEŃ BIBLIOTEK - WYNIKI KONKURSÓW. Z okazji ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek (8 

– 15 maja) zostały ogłoszone dwa konkursy. Cieszymy się, że pomimo ograniczonego dostępu do 

szkoły i w dobie ,,zdalnego nauczania” dwudziestu czterech uczniów podjęło się dodatkowej 

aktywności. Wszystkim serdecznie dziękujemy,a wyróżnionym gratulujemy. Wyróżnione prace będą 

zdobiły pomieszczenia szkolnej biblioteki. Pamiątkowe dyplomy i nagrody zostaną przekazane 

wychowawcom klas. 

 
A oto wyniki bibliotecznych konkursów: 
Konkurs plastyczny ,,ZASMAKUJ w BIBLIOTECE” W kategorii klas 0 – III: I miejsce – Kornelia 
Choroszewicz, kl. 2c II miejsce – Karolina Grygo, kl. 2c, Wiktoria Gutowska, kl. 3b III miejsce – Paulina 
Kucharska, kl. 2c W kategorii klas IV – VIII: I miejsce – Cyprian Poniatowski, kl. 8c, Filip Żukowski, kl. 
6f II miejsce – Lena Podemska, kl. 5f, Tymon Grzegorczyk, kl. 6b III miejsce – Hanna Liszewska, kl. 5b 
 
Konkurs literacki ,,PRZEPIS NA DOBRĄ KSIĄŻKĘ” 
I miejsce – Jakub Dzierżanowski, kl. 8a, Hubert Grzymkowski, kl. 7b 
II miejsce – Maja Zarzecka, kl. 2c, A. M. Zawistowscy, kl. 2c 
III miejsce – Jan Grzymkowski, kl. 5b 
 


