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EKSPERCI TABLICZKI MNOŻENIA. 30 września obchodziliśmy w naszej szkole VI Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Dzień rozpoczęliśmy od sprawdzenia znajomości tabliczki mnożenia. Przepytani 

zostali rodzice, uczniowie, a nawet nauczyciele. Z radością możemy powiedzieć, że wszyscy wykazali 

się dużą umiejętnością mnożenia.  

Klasy młodsze sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia poprzez rozwiązywanie przykładów. Klasy 

starsze miały nieco trudniejsze zadanie i musiały rozwiązać szyfrogram. Niektórzy poradzili sobie z 

tym zadaniem w naprawdę szybkim tempie! 

Na przerwach uczniowie klas 4 uczestniczyli w grach i zabawach poświęconych tabliczce mnożenia. 

Można było zagrać w memory, autorską grę P. E. Przybyłowskiej czy nauczyć się mniej tradycyjnych 

sposobów mnożenia. Ekspertami pomagającymi czwartoklasistom byli uczniowie klas piątych i 

szóstych. 

Przez cały dzień można było zapoznać się z krótkimi rymowankami ułatwiającymi zapamiętywanie 

poszczególnych działań z tabliczki mnożenia.  

Tego dnia wszyscy pogłębili swoją umiejętność szybkiego mnożenia. Akcję tę z pewnością 

powtórzymy za rok!<i>Natalia Skowrońska</i> 

 

TANIEC  ŁĄCZY POKOLENIA.  1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. 

Z tej okazji , w miniony czwartek, w Sali Bursztynowej Hotelu „Rydzewski”, odbyło się spotkanie z 

udziałem mieszkańców naszego miasta pod hasłem „Taniec łączy pokolenia”. Do udziału w nim Urząd 

Miasta Ełku zaprosił także uczniów klasy 2 b naszej szkoły. Spotkanie rozpoczęło się od porcji tańców 

integracyjnych, które poprowadziła, dla wyjątkowo licznie przybyłych gości, wychowawczyni klasy – 

p. Joanna Pabich. Łatwe kroki i wpadająca w ucho muzyka połączyły w wesołej zabawie osoby z 

różnych pokoleń. Z minuty na minutę atmosfera się rozluźniała, a gorącemu rock’ n roll’owi już nikt 

nie potrafił się oprzeć i okazało się, że taniec naprawdę łączy pokolenia! Po pierwszej porcji tańców 

odbył się mini – turniej muzyczny pod nazwą „Jaka to melodia?”. Startowały w nim dwie drużyny – 

męska i żeńska. Każda składała się z trójki dzieci i trzech osób dorosłych. Zawodnicy rozpoznawali 

tytuły popularnych piosenek, stylów muzycznych i tematów filmowych. Rywalizacja zakończyła się 

remisem, a wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni upominkami od Urzędu Miasta Ełk i gorącymi 

oklaskami publiczności. Po turnieju rozpoczęły się popisy karaoke, a później znów były zabawy 

taneczne prowadzone tym razem przez młodzież z I LO im. S. Żeromskiego w Ełku. 

Spotkanie było dla naszych dzieci przyjemnym przeżyciem i doskonałą lekcją edukacji społecznej. 

Joanna Pabich 

 

LA DLA NAJMŁODSZYCH. 28 września na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Wł. Szafera w 

Ełku odbyły się integrujące mini zawody lekkoatletyczne dla uczniów klas II i III. Zawody odbyły się w 



formie gier i  zabaw, w których  udział wzięły szkoły nr 2,3 i 4, łącznie 68 zawodników (42 dziewcząt i 

26 chłopców). 

Rywalizacja miała na celu integrację młodych zawodników, zapoznanie z tą dyscypliną sportu, 

poznanie zasad fair play i naukę współzawodnictwa. Młodzi lekkoatleci rywalizowali ze sobą w 

dziesięciu konkurencjach m.in. wyścigi rzędów, bieg przez płotki, wyścigi sprawnościowe, 

koordynacyjne i zręcznościowe. Wszyscy zawodnicy przed startem wzięli udział w intensywnej 

rozgrzewce, która przygotowała uczniów do startu. 

Zawody sprawiły dzieciom wiele radości, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Monika 

Nagolska 

 

 

PROJEKT ZOOM - EKOLOGIA GÓRĄ!. Kolejny raz wybraliśmy się w symboliczną  podróż na konferencję 

klimatyczną, tym razem do Maroko.  Projekt ‘’Zoom’’ był tygodniową akcją środowiskową, która 

została zorganizowana wśród uczniów klas 0-III naszej szkoły. Jej celem było uświadomienie dzieciom 

jak ważne jest dbanie o środowisko i w jaki sposób wspólnie możemy przyczynić  się do jego ochrony. 

W projekcie niezwykle ważną rolę odegrali najmłodsi, ponieważ to oni dowiedzieli się jak mogą 

przyczyniać się do ochrony klimatu na co dzień, a zatem ku naszej radości wprowadzili w życie takie 

zmiany jakimi są: rezygnacja ze środków transportu, gdy w samochodzie bądź autobusie znajdują się 

mniej niż dwie osoby i zmiana sposobu poruszania się na bardziej korzystną i zdrowszą, zatem 

wędrówkę pieszą bądź przejażdżkę rowerową. Podczas kampanii możliwe było połączenie 

pożytecznego z przyjemnym- za każdą przebytą ekologicznie trasę nasi uczniowie otrzymywali 

naklejki - ‘’stópki’’ jako nagrodę za poświęcenie oraz zaangażowanie w sprawy ekologiczne.  Kolejną 

możliwością było narysowanie przez ucznia niebieskiej żarówki,  jeśli dziecko pilnowało zasady 

oszczędzania prądu oraz jabłka jeśli dziecko odmówiło sobie śmieciowego jedzenia,  którego 

przykładem są chipsy, sztuczne napoje oraz słodycze. Ilość narysowanych jabłek oraz niebieskich 

żarówek punktowana była w taki sam sposób jak ilość posiadanych ‘’stópek’’. Nasi uczniowie 

sumiennie przykładali się do uczestnictwa w projekcie i tym samym stali się wzorem do naśladowania 

dla swoich rodziców oraz opiekunów. W tym roku szkolnym wychowawcy klas młodszych 

przeprowadzili ze swoimi wychowankami rozmowę na temat ich sposobu poruszania się z domu do 

szkoły oraz aktywności fizycznej, wręczyli oni także karty pracy z zadaniami, które uczniowie naszej 

szkoły mieli do wykonania w ciągu tygodnia aktywności. Uczniowie zamienili się w ekologicznych 

detektywów – podczas wyjścia z klasą w czwartek 22 września, a także podczas weekendu rozglądali 

się uważnie w poszukiwaniu miejsc niebezpiecznych w naszej okolicy. Uważne oko naszych 

najmłodszych zauważyło wiele miejsc nad bezpieczeństwem których powinni pochylić się dorośli. 

Klasy starsze opracują mapę takich miejsc, aby można było zwrócić na nie uwagę naszych władz. 

Tegoroczny wynik to 5461 stóp czyli 5461 km. Brawo, osiągnęliśmy  Maroko, a nawet zaszliśmy dalej! 

Justyna Jagielska 

 

„ODKRYWAJ” Z POLITECHNIKĄ BIAŁOSTOCKĄ. 23 września 2016 klasy 6b i 6d wybrały się do Parku 

Naukowo- Technologicznego w Ełku na spotkanie z Politechniką Białostocką.  

Na miejsce dotarliśmy komunikacją miejską. Zaraz po przywitaniu pracownik politechniki pokazał 

nam   kamerę termowizyjną i wyjaśnił, jak ona działa. Termografia jest to proces rejestrowania 

promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne, w przedziale temperatur spotykanych 

w warunkach codziennych. Termografia wykorzystywana jest m.in. w zastosowaniach naukowych, 

medycznych, policyjnych, wojskowych i budowlanych. Następnie przeszliśmy do sali, w której stały 



analogi łazików marsjańskich. Analog łazika marsjańskiego to prototyp łazika, który tak samo wygląda 

i ma takie same funkcje, ale nie może polecieć w kosmos, ponieważ jest wykonany z 

nieodpowiednich materiałów. Pokazano nam różne wersje łazików (np. robota Hyperion) i ich 

funkcje. Opowiedziano nam też o zawodach University Rover Challenge (rok 2013 i 2014) w USA, w 

których konstruktorzy z Politechniki Białostockiej mieli bardzo  duże osiągnięcia. Dowiedzieliśmy się, 

że   na takich zawodach analog nie może być warty więcej niż 15 tysięcy dolarów i nie może ważyć 

więcej niż 50 kg. Projektowanie i budowa trwa ok. 8 miesięcy, ponieważ dopiero w październiku 

ukazuje się regulamin konkursu i znane są zadania, które będzie musiał wykonać łazik. Transport też 

nie jest prosty. Oddaje się go w Polsce i leci on do Wielkiej Brytanii, a stamtąd do USA. Usłyszeliśmy 

też o innych konstrukcjach robionych przez studentów politechniki, np. o bolidach, samolotach 

udźwigowych i innych. Zobaczyliśmy też filmy i zdjęcia  zrobionego przez nich monster trucka.  

Było to niesamowicie ciekawe i godne uwagi spotkanie. Być może na tyle zainteresowało moich 

kolegów, że w przyszłości podejmą studia na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Białostockiej. 

Mateusz Staszek kl. 6 b 

 

„CZWÓRKA” ZWYCIĘŻYŁA. 23 września w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbył się 

turniej rowerowy podsumowujący obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

Do rywalizacji stanęło pięć trzyosobowych drużyn z naszej szkoły przygotowanych przez p. Sławomira 

Krakowiaka. Szkołę naszą reprezentowali: Jakub Siemieniewicz, Igor Grajewski, Julia Sarnacka, Adam 

Chwiedor, Piotr Kulik, Kacper Pieńkosz, Dawid Białogłowy, Emil Bartoszewicz, Hubert Rzymałowicz, 

Aleksander Lewoń, Maja Truszkowska, Karolina Kuczyńska, Kacper Łukawski, Miłosz Jędrusik, Julia 

Tydman.  

Pierwszą konkurencją było zastosowanie się do znaków drogowych na terenie stworzonego 

Miasteczka  Ruchu Drogowego. Drugą konkurencją był tor przeszkód, który sprawdzał umiejętności 

manewrowania jednośladem.  Impreza była świetną okazją do promowania jazdy na rowerze. 

Zakończyła się wspólnym ogniskiem.  

Sędziowie podsumowali wyniki i najlepszymi umiejętnościami w turnieju wykazali się nasi uczniowie. 

Drużyny zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce  

I miejsce: 

 1.       Igor Grajewski 

 2.       Julia Sarnacka 

 3.       Jakub Siemieniewicz 

 II miejsce:  

 1.       Karolina Kuczyńska 

 2.       Maja Truszkowska 

 3.       Kacper Łukawski 

 III miejsce:  

 1.       Aleksander Lewoń 

 2.       Miłosz Jędrusik 

 3.       Julia Tydman 

Pozostałe drużyny również nie dały szans konkurencji zajmując IV i V miejsce w klasyfikacji. 

Gratulujemy naszym uczniom i ich nauczycielowi! S.Krakowiak 

  

 



W TROSCE O ŚWIAT. 22 września uczniowie klas: 5A, 5C, 5D, 6A, 6B i 6C udali się na Sprzątanie 

Świata. Naszym terenem była promenada, okolice mostu oraz ul. Zamkowa. Podczas sprzątania 

dzieciom udało znaleźć się wiele „skarbów”, np. puszki, butelki, stare ubrania, a nawet wózek 

dziecięcy. Uczniowie byli bardzo zdziwieni, że po wakacjach przybyło tyle odpadów. Każda klasa 

zebrała kilka, a nawet kilkanaście pełnych worków. Po sprzątaniu wszyscy udaliśmy się na ognisko do 

Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas pieczenia kiełbasek dzieci wymieniały się spostrzeżeniami 

dotyczącymi rozrzucania śmieci. Wszyscy byli zgodni, że warto jest na bieżąco dbać o środowisko. To 

był bardzo udany dzień – pogoda dopisywała, a my mogliśmy połączyć zabawę z pożytecznymi 

działaniami.  Natalia Skowrońska 

 

ODKRYWAMY ŚWIAT DŹWIĘKÓW. Tekst z podręcznika pt. „Straszliwe decybele” stał się inspiracją do 

projektu naukowego, jaki właśnie zakończyli uczniowie wszystkich klas II naszej szkoły. W czwartek 

dzieci spotkały się z pierwszym ekspertem w temacie hałasu – pracownikiem „Sanepidu” w Ełku. Nasz 

gość przybył na spotkanie z ciekawym urządzeniem, przypominającym trochę mikrofon. Z jego 

pomocą i pod opieką eksperta uczniowie dokonali pomiaru poziomu hałasu podczas dwóch długich 

przerw w różnych miejscach naszej szkoły. Okazało się, że z hałasem mamy problem! Wszystkie 

pomiary wskazywały na to, że dość znacznie: w stołówce, w szatni, w świetlicy i na korytarzach 

przekraczamy próg 85 decybeli, co naraża nas na złe samopoczucie i szkodzi naszemu zdrowiu. O tym 

zaś poinformowali nas w poniedziałek kolejni eksperci – lekarz otolaryngolog i pani z salonu 

sprzedającego aparaty słuchowe, która przy okazji sprawdziła  też wybranym przedstawicielom 

wszystkich klas II poziom słuchu. Wszyscy badani, na szczęście, mają jeszcze słuch doskonały, ale 

zostaliśmy pouczeni, że zdecydowanie powinniśmy wyciszyć decybele w naszym otoczeniu. W tym, z 

całą pewnością, pomogą nam zawieszone w salach „sygnalizatory hałasu”. 

W ramach projektu dzieci przeprowadziły też obserwacje i doświadczenia na istnienie fali 

akustycznej.  We wszystkich salach uczniów klas II  przygotowano po jednym stanowisku badawczym. 

W ten sposób powstał obwód stacyjny. Dzieci przechodziły z sali do sali, gdzie pod opieką różnych 

nauczycieli przeprowadzały badania. Okazało się, że fala akustyczna wprawia w ruch ziarenka ryżu, 

które potrafią skakać, a nawet tańczyć, pozwala na zagranie gamy C-dur na szklankach wypełnionych 

wodą i ciekawych melodii na pudełkach z różnych tworzyw, które dzięki naciągniętym gumkom –

recepturkom, wspaniale naśladowały gitary o różnych tonacjach. Nad sprawną realizacją projektu 

czuwały jego autorki – panie Katarzyna Kanclerz i Joanna Pabich. Joanna Pabich 

 

WARSZTATY TEATRALNE. 17 września 2016 roku dziewięcioro uczniów z naszej szkoły, 

wychowankowie świetlicy "Przyjaciele",  wzięło udział w warsztatach teatralnych prowadzonych 

przez aktorów Teatru Wierszalin, które odbyły się w Ełckim Centrum Kultury. Warsztaty "Lecz się 

sztuką" służyły  pobudzeniu kreatywności uczestników oraz zapoznaniu ich z metodami używanymi 

przez aktorów teatralnych do utrzymania kondycji fizycznej, sprawności umysłu, zdolności 

koncentracji niezbędnych w pracy aktorskiej. Metody pracy warsztatowej bazowały na technikach i 

ćwiczeniach stosowanych przez aktorów Teatru Wierszalin. Prowadzący w trakcie zajęć korzystał z 

materiałów literackich, na podstawie których powstało przedstawienie "Wziołowstąpienie", tj. książki 

"Jak wiedźma Agrypicha znachorstwa mnie uczyła" Nadziei Bittel - Dobrzańskiej, zielników Czesława 

Klimuszki i "Dykcjonariusza roślin" ks. Jana Krzysztofa Kluka. Uczestnicy uczyli się trenować ciało oraz 

umysł, a przy okazji poznali ziołowe sposoby na wszelkie choroby. Urszula Kowalczyk 

 



MOKRE KALOSZE, CZYLI ŻYTKIEJMY 2016. Wrzesień rozpieszcza nas słoneczną pogodą, która nie 

pozwala nam wyczyścić głów ze wspomnień wakacyjnych i zachęca nas do podróżowania. Dlatego 

zanim nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre, pojechaliśmy na klasową wycieczkę, zorganizowaną 

przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. 

My uczniowie z kl. 5a wraz z panią Małgorzatą Russek wyjechaliśmy 14 września 2016 do Żytkiejm. 

Kiedy przybyliśmy do celu naszej podróży, podzieleni zostaliśmy na trzy grupy. Dwie na początku 

wzięły udział w warsztatach decoupage’u i filcowania na sucho, a jedna poszła przejść się podziemną 

rzeką. Potem się wymieniliśmy. Najciekawszą atrakcją była rzeka. Uzbrojeni w latarki i dobre humory 

weszliśmy najpierw do tunelu, który od razu powitał nas wodą w kaloszach. Pod koniec tunelu panie 

pracujące w Muzeum w  Żytkiejmach powiedziały, że nasza klasa przeszła go szybciej niż większość 

przybywających tutaj osób. Na warsztatach w świetlicy upiększaliśmy swoje torby wełnianymi 

naszywkami i techniką decoupage’u ozdabialiśmy słoiki na kredki. Najwięcej osób wybrało motyw 

kwiatowy do przystrojenia swoich toreb. Później byliśmy na ognisku, przy którym piekliśmy kiełbaski, 

które wszystkim wybornie smakowały. Większość wykorzystała ten czas również na zabawę w berka. 

W drodze powrotnej zajechaliśmy do Stańczyk i przeszliśmy się pięknymi mostami kolejowymi. Od 

pana przewodnika dowiedzieliśmy się co nieco o historii tych zabytkowych mostów, które powstały 

na początku XX wieku. 

Ta klasowa wycieczka była lepsza niż wyjazdy klasowe w czwartej klasie. Uznaję ją za najlepszą 

wędrówkę  po północno – wschodniej Polsce, między innymi dlatego, że Żytkiejmy to miejscowość 

położona na skraju Puszczy Rominckiej. Mogliśmy podziwiać krajobrazy polodowcowe i po raz 

pierwszy w życiu przejść się podziemną rzeką.  Jakub Dzierżanowski kl.Va 

 

 

Z WIZYTĄ W SZKOLE ARTYSTYCZNEJ. W piątek 16 września uczniowie klasy 2a wybrali się do Szkoły 

Artystycznej. Wizyta odbyła się  w ramach Dni Otwartych, na których dzieci poznały bogatą ofertę 

zajęć rozwijających talenty, zainteresowania, pasje. Uczniowie wzięli udział w warsztatach 

teatralnych prowadzonych przez zawodową aktorkę. Poprzez zabawy uczyli się prawidłowego 

oddechu przeponowego, artykulacji oraz ćwiczyli dykcję. Nie zabrakło także ćwiczenia z odgrywaniem 

ról. Okazało się, że nasi uczniowie to urodzeni aktorzy- doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. 

Po zajęciach teatralnych nadszedł czas na ekspresję twórczą podczas warsztatów plastycznych w 

studiu malarstwa i rysunku. Poprzez połączenie kilku technik: akwareli, rysunku, grafiki oraz 

wyobraźni małych artystów powstały prawdziwe dzieła sztuki. Po powrocie do szkoły utworzyliśmy z 

nich klasową wystawę. Katarzyna Kanclerz 

 

DZIEŃ KROPKI. Piętnastego września, po raz pierwszy, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kropki. 

Udział w nim wzięli uczniowie klas młodszych, jak i starszych. Dzień Kropki obchodzony jest, by 

pokazać, że każdy z nas ma mocne strony oraz talenty. Czasami bywają one ukryte, dlatego 

nauczyciele organizując tego dnia różne działania chcieli pomóc uczniom w ich odkrywaniu. Dzieci 

oglądały filmik o małej Vashti, który miał być inspiracją do poszukiwania swoich mocnych stron. W 

klasach młodszych dzieci tworzyły prace plastyczne z kropek, które wykonywane były różnymi 

technikami. Udały się również na małą wycieczkę po szkole w poszukiwaniu kropek i kształtów jej 

podobnych. Postery, które ukazywały mocne strony i talenty robili uczniowie w całej szkole. 

Następnie zostały one powieszone w klasach, by cały czas motywować do dalszego rozwoju. 

Uczniowie klas starszych na plastyce realizowali kropkowe tematy - złota polska jesień w technice 

puentylizmu, dot painting- inspiracje sztuką Aborygenów, kropkowa kraina – malarstwo. W świetlicy 



można było pobawić się przy kropkowej muzyce oraz w kropkowe zabawy. Ponadto przez cały dzień 

uczniowie robili kropki z wycinanek, którymi wzajemnie się obdarowywali. Ten dzień sprawił 

wszystkim wiele radości! Za rok mamy nadzieję powtórzyć te motywujące działania. Natalia 

Skowrońska 

 

SPOTKANIE Z KRÓLOWĄ. Niecodzienną lekcję mają za sobą uczniowie klas czwartych ze Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. W. Szafera w Ełku. Zajęcia poprowadziła Królowa Mleka pani Agnieszka 

Zaborowska. Celem spotkania było promowanie mleka i produktów mlecznych oraz zachęcenie 

młodych ełczan do ich spożywania. Lekcja zorganizowana została przy współpracy z Fundacją 

Promocji Zdrowego Żywienia „Procibus”. Królowa  opowiedziała kilka ciekawostek na temat mleka i 

produktów od niego pochodzących. Po wykładzie uczniowie sprawdzili zdobytą wiedzę i przystąpili do 

konkursu dojenia krowy na specjalnie przygotowanym modelu. W konkursie po dogrywce zwyciężyła 

klasa 4a wygrywając bon edukacyjny w wysokości 500 zł sponsorowany przez fundację „Procibus” . 

Koordynatorem lekcji-zabawy ze strony szkoły był pan Sławomir Krakowiak. Ta forma zajęć bardzo 

spodobała się uczniom ełckiej „czwórki”. Sławomir Krakowiak 

 

 

 

LA NA START. 14.09.2016 na stadionie miejskim odbył się międzyszkolny event sportowy w ramach 

programu "Lekkoatletyka dla każdego" z udziałem uczniów Szkół Podstawowych nr 2, 3 i 4 w Ełku.  

Młodzi zawodnicy rywalizowali w  trzech konkurencjach: bieg na dystansie 60m, skok w dal z miejsca 

oraz rzut oszczepem. W spotkaniu wzięło udział łącznie 83 uczniów (56 dziewcząt  i 27 chłopców).  

Event miał na celu promocję lekkoatletyki jako królowej sportu, zapoznanie uczniów z tą dyscypliną, 

integrację zawodników, naukę zasad fair play oraz wdrożenie do świadomego i aktywnego spędzania 

czasu wolnego. Na zakończenie zostały wręczone dzieciom pamiątkowe dyplomy. 

 

 

ZIELONA SZKOŁA Z KUBUSIEM PUCHATKIEM.   Wybitny pedagog francuski – Celestyn Frenet, 

twierdził, że „ wiedzę należy czerpać z nieba i ziemi, z dębów i buków”, dlatego uczniowie klasy 2 b 

wykorzystali niezwykle piękną, wrześniową pogodę i wraz ze swoją wychowawczynią udali się na 2 

dni do Szelig k. Ełku na „lekcje poza szkołą”. Na miejsce szybko i tanio dojechali autobusem MZK. 

Urokliwe położenie Ośrodka „Gryfia” pozwoliło na nietypowe i ciekawe, bo w naturalnej scenerii, 

opracowanie lektury pt. „Kubuś Puchatek” i w ogóle poznanie lasu, jako środowiska życia roślin i 

zwierząt. Tam właśnie dzieci zebrały materiały do wykonania makiety „Stumilowego Lasu” i 

przeprowadziły obserwacje z kartą pracy. Na obszernym, zielonym terenie nad brzegiem jeziora, 

bawiły się chustą animacyjną i uczyły wyznaczać strony świata za pomocą kompasu. Były też 

warsztaty muzyczne z Kubusiowymi „mruczankami” i plastyczne, na których dzieci wykonały pracę 

„Drzewo” techniką witrażu. Program zajęć doskonale wpasował się w jeden ze standardów szkoły: „ 

Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w 

świecie”. Dłuższy wyjazd, to także okazja do klasowej integracji, nauki samodzielności i 

odpowiedzialności. To też duża porcja zdrowia ( ruchu i świeżego powietrza) – prawie wszystkie 

zajęcia zrealizowaliśmy w plenerze. Fajnie było! <i>Joanna Pabich</i> 

 

ŚLADAMI PAMIĘCI. Kombatancki Związek Dzieci Wojny w Ełku zaprosił przedstawicieli naszej szkoły 

na wycieczkę historyczną „Śladami pamięci”, która odbyła się 10 września2016 r.  



W sobotni poranek, który przywitał nas piękną słoneczną pogodą, wraz z reprezentacją z G4 i 

członkami Kombatanckiego Związku Dzieci Wojny Rzeczypospolitej wsiedliśmy do autobusu i 

rozpoczęliśmy naszą przygodę z historią. Kiedy dojechaliśmy do Starych Juch, udaliśmy się na wieżę 

widokową. Niektórzy musieli przezwyciężyć strach i lęk wysokości, ponieważ wieża miała wysokość 

20 metrów. Warto było tam wejść, w nagrodę mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy mazurskie. W 

Sztynorcie widzieliśmy pałac Lehnodorffów. A w Mamerkach zwiedziliśmy lokalne muzeum II wojny 

światowej, dawną Kwaterę Główną Niemieckich Wojsk Lądowych. Główną atrakcją były dla nas 

bunkry, w których chętnie buszowaliśmy. Następnie wspięliśmy się na wysokość 40 metrów, na 

kolejną wieżę widokową. Wyzwanie to podjęli tylko nieliczni ( w tym my). Potem pojechaliśmy do 

Węgorzewa, gdzie zwiedziliśmy jeden z tamtejszych kościołów. W świątyni pod wezwaniem Św. 

Piotra i Pawła podziwialiśmy najstarsze organy na Mazurach. Oprócz kościoła odwiedziliśmy Muzeum 

Tradycji i Kolejnictwa. Tam okazało się, że wśród zbiorów muzealnych wiele eksponatów pochodzi od 

darczyńców z Ełku. Kolejnym przystankiem w naszej historycznej podróży była Rapa. Naszą uwagę 

przyciągnął tam grobowiec rodziny Farenheidów, który miał charakterystyczny dach przypominający 

piramidę. Na zakończenie wycieczki udaliśmy się do Bań Mazurskich, gdzie zjedliśmy obiad, a stamtąd 

powróciliśmy do Ełku. 

Wyjazd uważam za udany. Sądzę, że każdemu by się taka wycieczka spodobała. Dziękujemy Pani 

Teresie Ostrowskiej za możliwość uczestnictwa w tej ciekawej historycznej wyprawie. <i>Jakub 

Dzierżanowski, kl. 5a</i> 

 

Z żalem i smutkiem informuję, że 5 września odeszła od nas Pani Dorota Kruszewska  – wieloletnia 

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i logopeda.   

Pani Dorota Kruszewska pracowała z nami od 1 września 1995 r. tworząc szkołę, jaką wspólnie 

wymarzyliśmy. W szkolną codzienność wnosiła uśmiech i pedagogiczną pasję. Z troską pochylała się 

nad każdym powierzonym Jej dzieckiem. Zapałem do działania zarażała otoczenie sprawiając, że 

wszystko stawało się możliwe.  

Będzie nam Jej brakowało. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 września. Zmianie ulega w tym dniu organizacja zajęć. 

Zwracam się z prośbą do wszystkich rodziców naszych uczniów, aby w miarę możliwości zapewnili 

opiekę swoim dzieciom, tak abyśmy mogli uczestniczyć w pogrzebie. 

 

 

NA POWITANIE. W nowym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 652 uczniów i 35 

przedszkolaków.  Mamy 2 oddziały przedszkolne oraz 28 klas I-VI ( I-2, II -7, III – 7, IV – 4, V - 4, VI -4). 

Kadrę pedagogiczną stanowi  zespół 64 nauczycieli. W gronie pedagogów serdecznie witamy nowo 

przybyłych: p. Justynę Jagielską,  p. Magdę Paszczyk – język angielski; p. Emilię Zambrzycką – anglistka 

i psycholog; p. Kamila Kulika – historia; s. Goretti (powrót po latach) i ks. Piotra Szydełko – religia, p. 

Izabelę Rokosz – świetlica.  

Na ten rok zaplanowaliśmy wiele nowych przedsięwzięć. Niektóre z nich pozostaną niespodzianką. O 

innych już mówimy. Powstała Szkolna Strefa Badawcza. Na holu I piętra uczniowie, ograniczeni 

jedynie wytrzymałością materiału z jakiego wykonano eksponaty, mogą doświadczać wybranych 

praw fizyki. Dobrej zabawy! To tylko wstęp do kolejnych działań, które projektujemy w celu budzenia 

ciekawości poznawczej i gotowości do eksperymentowania z nauką. Rozpoczynamy realizację dwóch 

innowacji podjętych w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej – „Pilotaż programowania” na 

zajęciach komputerowych. Trwa realizacja innowacji z arteterapii i „Twarzą w twarz”. Trzy klasy (Iz, 



IIe i IIIb) objęte są programem „Mały Mistrz”, ale decyzją nauczycieli, elementy tego programu 

wdrażamy do wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej.  

Już we wrześniu najmłodszych czeka niezwykłe spotkanie z dziwnym zwierzakiem oraz akcja „ZOOM 

– dzieci w drodze”. Starsi uczniowie przystąpią do „grywalizacji” konkurując z jeszcze starszymi 

kolegami z gimnazjów i do corocznej akcji Sprzątania Świata. Podejmą poważny temat 

zrównoważonego rozwoju transportu, a my oddamy im głos… na fali.  

Taki będzie start w tym roku szkolnym. Przed nami mnóstwo innych przedsięwzięć, dzięki którym 

pobyt w naszej szkole stanie się dobrym doświadczeniem każdego ucznia i nauczyciela. Życzę 

wszystkim, żeby każdy z nas dobrze wykorzystał ten wspólny czas i kończąc ten rok miał świadomość 

czego się nauczył. A przekonanie to niech dotyczy zarówno mądrości nauki, jak też relacji z innymi 

ludźmi.  

Jesteśmy „Szkołą z mocą zmieniania świata”. Mamy MOC! <i>Wanda Wojnowska</i> 

 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO Z INTELEKTUALNYM "WOW"! Szkolna Strefa Badawcza to nowa 

przestrzeń, którą stworzyliśmy w szkole dla naszych dzieci. Stanowi ją sześć eksponatów 

porównywalnych z tymi, jakie można zobaczyć w Centrum Nauki Kopernik. Zostały ustawione w holu 

na I piętrze naszej szkoły nadając  temu miejscu nowy wymiar i charakter. Dzięki temu, że pojawiły się 

w ogólnodostępnej przestrzeni, służyć mogą wszystkim uczniom na przerwach i zawsze wtedy, gdy 

znajdą wolny czas i ochotę. Powstały z myślą o intelektualnej zabawie, która ma też inspirować i 

motywować do stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi, formułowania problemów i 

samodzielnego ich rozwiązywania. Inspirację zaczerpnęliśmy z niemieckiego projektu "Phänomena" 

opracowanego przez naukowców z Uniwersytetu we Flensburgu. Stamtąd właśnie, nieodpłatnie, 

otrzymaliśmy plany i projekty 52 modeli do samodzielnego wykonania ich u siebie. Z zadaniem tym 

zmierzyli się rodzice obecnych klas 5 c i 2 b. W środku wakacji spotkali się na zebraniu roboczym, na 

którym wybrali 6 projektów i przystąpili do pracy. Zasponsorowali też i sami zakupili wszystkie, 

potrzebne do ich wykonania, materiały. 30 sierpnia, po południu, eksponaty zostały przywiezione do 

szkoły , gdzie nastąpił ich ostateczny montaż. Są bardzo atrakcyjne i niezwykle profesjonalnie 

wykonane! Jesteśmy przekonani, że wywołają zachwyt u wielu naszych uczniów, czego im gorąco 

życzymy! Ogromnie się też cieszymy, że w społeczności naszej szkoły mamy tak wyjątkowych 

rodziców, którzy są naszymi partnerami we wszystkich działaniach, jakie dla dobra i rozwoju naszych 

uczniów podejmujemy. 

Oficjalne otwarcie ekspozycji nastąpi 1 września wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, jako 

impuls do wielu działań naukowo - badawczych, które w tym roku chcielibyśmy zrealizować zgodnie z 

przyjętym standardem "Uczeń odkrywcą świata". <i>Joanna Pabich</i> 

 

 

 

MŁODZI ODKRYWCY NA TROPIE. Działające przy naszej szkole Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Skrzydła” zorganizowało w pierwszym tygodniu wakacji , w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim 

obóz naukowy dla dzieci. Wzięło w nim udział 27 uczniów z klas IV-VI. Dzięki zaplanowanym 

działaniom dzieci poznawały różnorodne prawa i zjawiska z zakresu przyrody, chemii, fizyki i techniki 

.W ramach pobytu zaplanowane były wycieczki naukowe połączone z warsztatami do takich miejsc 

jak: Ogród Botaniczny w Powsinie, Muzeum Techniki w Warszawie, Instytut Geofizyki w Świdrze i 

Centrum Nauki Kopernik, gdzie gościliśmy dwukrotnie. Młodzi badacze zobaczyli  wiele gatunków 

niezwykłych roślin z całego świata i wykonali własne preparaty mikroskopowe. Poznali różne metody 



i sposoby badania pogody i ubrani w kalosze dokonali obserwacji geologicznych koryta rzeki Świder. 

Prawdziwe zdumienie  i niedowierzanie wywołały pierwsze komputery, odbiorniki radiowe i 

telewizyjne oraz sprzęty AGD, które oglądali w Muzeum Techniki. Hitem wyjazdu było jednak 

Centrum Nauki Kopernik, które objęło patronat nad naszym projektem. Nasza grupa traktowana tam 

była naprawdę wyjątkowo! Dwa przedpołudnia pozwoliły na poznanie chyba wszystkich atrakcji tego 

niezwykłego miejsca. Od pracowników działu edukacji dostaliśmy pamiątkowe gadżety i specjalne 

zadania do wykonania na miejscu w ośrodku. Każdego dnia dzieci uczestniczyły też w warsztatach 

przygotowanych przez swoje wychowawczynie. Panie - Joanna Pabich, Małgorzata Russek i Katarzyna 

Garlicka – Kuprel przygotowały wiele różnorodnych zadań, które często zaskakiwały, ale poszerzały 

wiedzę dzieci pozwalając przy tym doskonale się bawić! Tak powstały m.in. niezwykłe „makaronowe 

struktury” i papierowe zabawki ukazujące złudzenia optyczne, które dzieci wykonywały 

wykorzystując j. angielski jako narzędzie komunikacji. Okazało się też, że można zmierzyć wysokość 

drzew rosnących przed ośrodkiem  za pomocą drewnianego patyczka. 

Mimo wielu zajęć programowych znalazł się też czas na zabawy w Aquaparku w eleganckim hotelu 

„Warszawianka” , zmaganie z własnymi słabościami w parku linowym hotelu „Windsor”, kąpiel i 

poszukiwanie „Paskudy” w Zalewie Zegrzyńskim i wiele innych atrakcji. 

Obóz naukowy okazał się rewelacyjnym pomysłem łączącym rekreację i letni wypoczynek z rozwojem 

intelektualnym „Młodych Odkrywców”. 

 Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu grantowemu Urzędu Miasta Ełk za co przepięknie dziękujemy! 

<i>Joanna Pabich</i> 

 

MISTRZOSTWA POLSKI KINDER + SPORT 2016. W dniach 7-10 lipca w Częstochowie rozgrywany był 

finałowy turniej Kinder + Sport 2016. W  turnieju mini siatkówki wzięło udział łącznie 288 drużyn, 

które rywalizowały w trzech kategoriach: „dwójkach”, „trójkach” i „czwórkach” chłopców i dziewcząt. 

W turnieju tym wzięli również udział uczniowie naszej szkoły, którzy wystąpili jako UKS Czwórka Ełk. 

Klub ten od lat  który funkcjonuje przy naszej szkole. Uczniowie naszej szkoły wystąpili w kategorii 

„dwójek” siatkarskich chłopców. Co prawda nasz zespół nie odegrał w turnieju znaczącej roli, ale 

zebrane doświadczenie i możliwość konfrontacji z najlepszymi drużynami w Polsce z pewnością 

przyniosą korzyści w przyszłości. 

UKS Czwórka Ełk reprezentowali uczniowie klasy 4c - klasy o profilu piłki siatkowej w składzie: 

1. CHWIEDOR ADAM 

2. IWASZKO MATEUSZ 

3. CHOLEWICKI STEFAN 

Wyjazd na turniej został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta w Ełku. <i>Paweł Konopka</i> 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 

ŚWIĘTO BIBLIOTEKI. W ramach październikowych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych w naszej bibliotece odbyło się wiele działań mających na celu upowszechnienie 

czytelnictwa, poznanie zasobów księgozbioru, popularyzację biblioteki i jej miejsca w drodze do 

rozwijania własnej wiedzy, umiejętności oraz postaw. Na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej 



im. Zofii Nasierowskiej w Ełku odpowiedzieliśmy uczestnictwem w spotkaniu autorskim z Wojciechem 

Cesarzem oraz w miejskim konkursie fotograficznym „Mój pupil u fotografa”. Szczególnie gratulujemy 

Wiktorii Uściłowicz z kl. IV,,a” za zajęcie III miejsca, a  pozostałym uczestnikom dziękujemy za 

aktywny udział w wyżej wymienionym projekcie. Przez cały miesiąc w czytelni i wypożyczalni szkolnej 

biblioteki można było obejrzeć wystawy ,,Książki z autografem”, ,,Słowniki, atlasy i encyklopedie”, 

,,Ocalić od zapomnienia” (szczegółowe opisy dostępne są na stronach szkoły w zakładce 

,,Wydarzenia” - ,,Wcześniej”). Wyeksponowane pozycje książkowe zachęciły też wiele osób do ich 

wypożyczenia. Nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili również szereg spotkań ukazujących rolę i 

wartości książki w życiu człowieka, rozwijali wrażliwość kulturową, przypominali o zasadach 

poszanowania lektur. Najmłodsi uczniowie zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi w bibliotece, 

księgozbiorem, wzięli udział w różnorodnych zabawach z książką w roli głównej. Był też czas czytania i 

słuchania wybranych fragmentów lektur, projekcji bajek i filmów edukacyjnych, robienia zdjęć z 

książką lub księgozbiorem (ujęcia można obejrzeć na stronie szkoły w zakładce ,,Galerie”) oraz 

wspólnego świętowania Dnia Nauczyciela. W klasach starszych przypomniano o tym, że rok 2016 to 

Rok Henryka Sienkiewicza, który o czytaniu książek powiedział: ,,Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się 

czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra...”. 

<i>B.Merchelska</i> 

 

SZCZYT INNOWATORÓW EDUKACYJNYCH. 19-21 października odbyło się w Irlandii spotkanie 

pionierów edukacyjnych z Europy, Azji , Ameryki Północnej i Południowej zorganizowane przez 

Fundację Ashoka.   

W ciągu tych trzech dni mieliśmy możliwość zwrócenia uwagi na wyzwania, jakie stoją przed szkołami 

XXI wieku, wymienić się doświadczeniami oraz  innowacjami. Rozmawiać o sposobach wzmacniania i 

motywowania uczniów w działaniu na rzecz wspólnego dobra i chęci zmieniania świata na lepsze.  

Dowiedzieliśmy się, iż dzisiejsza edukacja powinna odpowiadać wyzwaniom współczesnego świata, 

uczyć dzieci  rozwiązywania problemów i kreatywności, brania odpowiedzialności , przywództwa, 

uważności i empatii. Edukacja, która powinna być oparta na relacjach i dobrej komunikacji, uczyć 

wykorzystywania mediów w mądry sposób oraz współpracować ze środowiskiem lokalnym. Do szkoły 

wróciłam naładowana pozytywną energią, z nowymi pomysłami i kontaktami, które zamierzam 

wdrażać w swojej pracy. <i>Magda Górska</i> 

 

ŚWIĘTO PIERWSZOKLASISTÓW. 28 października 2016 r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych. 43 

uczniów oficjalnie  wstąpiło do naszej społeczności szkolnej. Zanim jednak zostali pasowani na 

uczniów, musieli wykonać przygotowane dla nich zadania. Dotyczyły one bezpieczeństwa na drodze. 

A zadania przygotował dla nich gość specjalny- pani policjantka, którą dzieci przywitały śpiewająco. 

Uczniowie klas pierwszych doskonale poradzili sobie z zagadkami dotyczącymi ruchu drogowego, 

wykazali się dużą wiedzą, refleksem oraz szybkością. Słowa uznania dla ich umiejętności wyraził 

prezydent miasta Ełku pan Tomasz Andrukiewicz. Po korzystnie zdanych egzaminach uczniowie złożyli 

uroczyste ślubowanie przy sztandarze szkoły. Pierwszoklasiści ślubowali być grzecznymi uczniami, 

osiągać jak najlepsze wyniki w nauce oraz być przyjaciółmi roślin i zwierząt. Następnie uczniowie 

zostali pasowani na uczniów przez panią dyrektor Wandę Wojnowską, która  użyła do tego wielkiego, 



czerwonego ołówka. Pierwszoklasiści otrzymali znaczki z symbolem naszej szkoły. Na zakończenie, 

klasy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia z zaproszonymi gośćmi. <i>Katarzyna Kanclerz</i> 

 

CZWÓRKA (W) ROZUMIE. „Jak to działa?” i „Dlaczego tak to działa?” ,to tylko przykładowe pytania 

spośród tych, które chcielibyśmy, aby nasi uczniowie stawiali sobie jak najczęściej, gdyż są one 

wyrazem badawczej i poszukującej postawy uczniów, służącej odkrywaniu i rozumieniu praw i zjawisk 

właściwych dla różnych dziedzin nauki. Inspiracją do stawiania takich pytań był z pewnością 

zakończony właśnie Szkolny Tydzień Naukowy pod nazwą „Czwórka (w) rozumie”. Program został 

opracowany we współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i obejmował wszystkich uczniów 

naszej szkoły. Realizację działań w naszej szkole wsparło Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne. Klasy VI 

zmierzyły się z fenylotiokarbamidem – substancją chemiczną, która wywołuje (bądź nie) w ustach 

odczucie smaku gorzkiego. Uczniowie stawiali wymyślone przez siebie hipotezy, a później sprawdzali 

czy istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy postawionym przez siebie warunkiem, a 

faktycznym odczuwaniem smaku gorzkiego fenylotiokarbamidu. Uzyskane wyniki uczniowie 

opracowali na lekcjach matematyki w skali procentowej, a później, na lekcjach informatyki, 

zobrazowali je za pomocą różnych diagramów i wykresów.  Klasy V, IV i III wzięły udział w warsztatach 

„Samoloty”. Z cieniutkich płatków styropianu formowały model szybowca, który potem prowadziły 

na fali powietrza za pomocą tekturki. Absolutnym hitem Szkolnego Tygodnia Naukowego była „Strefa 

dziecięcych pokazów, eksperymentów i doświadczeń”, która we wtorek „zawładnęła” dużą salą 

gimnastyczną. Na udział w niej zdecydowało się ostatecznie 10 klas ( 2a,2b,2g, 3b, 3d, 3f, 4b, 5a, 5b, 

5c), które przygotowały po 1,2 lub 3 stanowiska naukowe. Wystawę zwiedzili wszyscy uczniowie 

szkoły obserwując lub samodzielnie wywołując różnorodne zjawiska fizyczne i chemiczne. Okazało 

się, że woda nie wylewa się z odwróconych butelek, a balony nie pękają pod naciskiem. Można też 

było, m.in., spowodować „wybuch wulkanu”, zmienić barwę płynu albo wyciągnąć ze słoika z wodą 

warkocz szpilek za pomocą jednego pociągnięcia magnesu.  Przez dwa kolejne dni wszystkie klasy 

zwiedzały wystawę „Eksperymentuj!”, która przyjechała do nas z CNK w Warszawie.  Stanowiło ją 15 

eksponatów, które były źródłem niezwykle fascynującej, a jednocześnie radosnej zabawy naukowej.  

Dzięki Szkolnemu Tygodniowi Naukowemu wielu uczniów mogło poczuć, że nauki ścisłe, to bardzo 

atrakcyjna i całkiem przystępna dziedzina dziecięcej aktywności, a o to właśnie nam chodziło! 

<i>Joanna Pabich</i> 

 

KSIĄŻKA – PRZYJACIEL, Z KTÓREGO SIĘ NIE WYRASTA. W okresie 24 – 28 października 2016 roku w 

czytelni została zaprezentowana wystawa ,,OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” ukazująca najstarszą część 

księgozbioru biblioteki szkolnej. Lata wydania książek podzieliły je na grupy wiekowe - książki stare, 

starsze i najstarsze. Dzięki temu zwiedzający mieli okazję zobaczyć ,,etapy przeobrażania się” 

woluminów pod względem budowy, czcionki, rodzaju papieru czy szaty graficznej. ,,Białym krukiem” 

zbiorów była 71 – letnia książka Henryka Sienkiewicza ,,Bartek zwycięzca” (1945 rok wydania). 

Budziła zachwyt i zdziwienie, gdy niejednokrotnie okazywało się, że jest starsza od rodziców i 

dziadków przybyłych na wystawę uczniów. Opiekunowie grup również odnaleźli egzemplarze z 

czasów swojego dzieciństwa – pani Tereska F. z sentymentem wspominała spotkanie z książką 

,,Opowiedział dzięcioł sowie” Jana Brzechwy, pani Kasia M. z radością chwyciła ,,Zajączka z rozbitego 

lusterka” Heleny Bechlerowej, pani Asia P. opowiedziała  



o swoich pierwszych występach scenicznych na bazie tekstów Siergieja Michałkowa  

z ,,Zająca chwalipięty”, a pani Asia K. nie mogła wręcz uwierzyć, jak wiele jest jej bliskich okazów. 

Podczas spotkań młodzi czytelnicy mogli każdą książkę dotknąć, poznać jej zapach, porównać, 

przeczytać lub wysłuchać jej fragmentu, zrobić zdjęcie w ich ocenie z ,,książką historyczną”.  W 

oparciu o wystawę nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili szereg spotkań ukazujących rolę i 

wartości książki w życiu człowieka, rozwijali wrażliwość kulturową, przypominali o zasadach 

poszanowania lektur. Wyeksponowane zbiory zachęciły też wiele osób do wypożyczenia utworów o 

tych samych tytułach, ale w nowszych wydaniach. <i>Bożena Merchelska</i> 

 

ZAWODY W PŁYWANIU. We wtorek 25 października w Parku Wodnym rozegrane zostały Mistrzostwa 

Ełku Szkół Podstawowych w Pływaniu. W zawodach brali udział dziewczęta i chłopcy ur. w 2004r. i 

młodsi, w 8-osobowych zespołach. Szkoła mogła zgłosić po jednej sztafecie oraz nie więcej jak dwóch 

zawodników na jednym dystansie indywidualnym.  

Naszą CZWÓRECZKĘ reprezentowali: 

Dziewczęta: Bukowska Ewa, Grzegorczyk Maja, Klemarewska Natalia, Kurzyk Maja, Lempiecka Julita, 

Mielechowicz Anna, Tydman Julita, Wyszko Oliwia, Citko Aleksandra. 

Chłopcy: Gryżewski Hubert, Gręś Filip, Hyzopski Hubert, Grzymkowski Hubert, Pieńkosz Kacper, 

Sobociński Jakub, Stryjewski Szymon, Truchan Wiktor. Awansowaliśmy do Mistrzostw Województwa 

Warmińsko - Mazurskiego. Dziewczęta wywalczyły II miejsce wśród ełckich szkół natomiast chłopcy V. 

Wszystkim reprezentantom serdecznie gratulujemy życząc sukcesu ma Mistrzostwach Województwa. 

<i>Robert Redlin</i> 

 

JESIENNE DEKORACJE. Uczniowie z oddziału przedszkolnego bardzo lubią jesień i jej dary. W drodze 

do szkoły zbierali kasztany, żołędzie, jarzębinę i gromadzili zapasy jak wiewiórka na zimę. 

Przedszkolaki jednak swoje zbiory wykorzystały w zupełnie innym celu. Na początku zrobiły jesienny 

kącik przyrody, w którym znalazły się jesienne owoce i warzywa. Dary jesieni wykorzystały do 

wykonania dużej mandali z jarzębiny, żołędzi, kasztanów, szyszek. Na środku w honorowym miejscu 

znalazła się piękna, dorodna dynia, a jeżyki z masy solnej wykonane na zajęciach, pilnują zapasów 

ułożonych w misterną dekorację. <i>T.Fiedorczyk</i> 

 

SAŁATKA, SAŁATKA OWOCOWA. Dzieci z oddziału 0b, zabawiły się w szefów zdrowej kuchni i 

serwowały sałatkę owocową jako przystawkę do drugiego śniadania. Na początku jednak 

przygotowały się do tego zadania: umyły dokładnie ręce oraz owoce, przygotowały serwety, deski, 

noże, założyły fartuchy i zabrały się z wielkim zapałem do pracy. Praca „paliła się im w rękach”. 

Jabłka, gruszki, śliwki, winogrona i wiele innych owoców zmieniało swój wygląd i lądowało w wielkiej 

misce, gdzie łączyło się w wielką witaminową rodzinkę. Owocowa, witaminowa rodzina już po chwili 

była wspaniałym, zdrowym deserem. Smakowała wyśmienicie, była doskonała ponieważ wykonana 



własnoręcznie. Mniam!!! Czekamy do następnej jesieni i naturalnie słodkiej wyżerki. 

<i>T.Fiedorczyk</i> 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SUDOKU. 21 października 2016r. w Szkole Podstawowej nr2 w Ełku odbył 

się VIII Międzyszkolny Konkurs Sudoku. Poziom zawodów był bardzo wysoki i wyrównany, co 

świadczy o tym, że Sudoku staje się coraz popularniejsze wśród uczniów ełckich szkół podstawowych. 

To świetna, odstresowująca  rozrywka, rozwijająca logiczne myślenie, spostrzegawczość i 

koncentrację. Nasi uczniowie zdobyli nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Wśród 

czwartoklasistów I miejsce wywalczył Damian Kanclerz z kl.4c, a II miejsce Aleksandra Izbicka z klasy 

4d. W kategorii klas 5- tych Jakub Dzierżanowski z kl.5a zajął II miejsce, a w kategorii klas 6-tych 

Gabriela Szczotko z kl.6d zdobyła miejsce trzecie. Gratulacje!  <i>E.Przybyłowska</i> 

 

ATLASY, SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE. Pod takim hasłem odbywały się zajęcia w czytelni szkolnej, w 

której uczestniczyło ponad 300 uczniów naszej szkoły. To już drugi tydzień spotkań w bibliotece 

organizowanych z okazji Października Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Dzięki wystawie dzieci mogły 

zapoznać się z bogatym księgozbiorem podręcznym czytelni. Nauczyły się, do czego przydają się 

encyklopedie, jakiego rodzaju są słowniki i poznały barwne, najróżniejszego typu atlasy-niektóre 

olbrzymich gabarytów. Najciekawsze okazały się właśnie atlasy, ale nie tylko one były najczęściej 

przeglądane i rozchwytywane w celu poznania oraz oczywiście zrobienia wspólnego zdjęcia. Z chęcią 

dzieci przeglądały również encyklopedie dziecięce i młodzieżowe, z których mogły dowiedzieć się 

wielu ciekawych rzeczy o świecie. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się „Słownik imion”, 

dzięki któremu dzieci mogły poznać etymologię swojego imienia, co często wzbudzało wiele humoru. 

Na koniec zajęć wspólne, śmieszne zdjęcie i zabawa w „Państwa i miasta”, czyli praktyczne 

wykorzystanie wiedzy w praktyce. Okazało się, że warto przeglądać atlasy, w których są wszystkie 

nazwy państw i miast, roślin i zwierząt i to w kolejności alfabetycznej. Po zajęciach uczniowie obiecali, 

że chętnie tu wrócą i będą korzystać z księgozbioru czytelni. Dziękujemy wszystkim za przybycie i 

zainteresowanie. Dzięki wam książka w bibliotece taka jak atlas, słownik czy encyklopedia mogła na 

nowo ożyć. 

Zapraszamy na trzeci tydzień spotkań z książką, tym razem z książką w wieku waszych dziadków… 

<i>A.Zdanewicz</i> 

 

 

CODE WEEK’2016 Kodowanie to fajna zabawa. Wymaga tylko dobrej woli i otwartego umysłu a tego 

nie brakuje uczniom ełckiej „Czwórki”. Przekonaliśmy się o tym uczestnicząc w Tygodniu Kodowania. 

Nauka kodowania wykracza poza obowiązujące programy nauczania. Nie należy też kodowania 

kojarzyć wyłącznie z zajęciami komputerowymi. Kodowanie uwalnia kreatywność, zmusza do 

dostrzegania zależności i elementów tworzących systemy. W obecnym szybko zmieniającym się 

świecie umiejętność kodowania ułatwia rozumienie tych zmian i umożliwia szybkie odnajdywanie się 

w nowych warunkach.  



Od 17 do 21 października uczniowie ełckiej „Czwórki” uczestniczyli w działaniach zaplanowanych z 

okazji europejskiego Tygodnia Kodowania. Podczas zajęć komputerowych poznawali podstawy lub 

doskonalili swoje umiejętności programowania w Scracht’u. Szyfrowali teksty i instrukcje, tworzyli 

własne formuły i korzystali z dostępnych formuł tekstowych excela. Pracowali z komputerem i kartką 

papieru, w sali i na korytarzu. Codziennie na dobry start podejmowali wyzwanie przygotowane przez 

zespół nauczycieli informatyki: rozwiązywali zagadki logiczne, rozszyfrowywali ukryte teksty i 

kodowali rysunki. Zaczynali przed lekcjami. Pierwsi zawodnicy pojawiali się już o godz. 7.00. 

Wyłoniono 65 zwycięzców poszczególnych konkurencji. Tytuły Szkolnych Mistrzów Kodowania 

przyznane za doskonałość w rozwiązaniu różnorodnych zadań zdobyli: Jakub Dzierżanowski z kl. Va i 

Igor Grajewski z kl. Vc. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy darczyńcom, dzięki którym 

uczniowie otrzymywali drobne wzmocnienia. <i>WW</i> 

 

MÓJ PRZYJACIEL  PIES. W dniu  14.października 27  uczniów klas I- VI  z  naszej szkoły   wybrało  się w 

odwiedziny do schroniska dla pzwierząt w Sonieczkowie ( Żarnowo Pierwsze 9 A  kierujemy się na 

Augustów).  Wyjazd  poprzedzony był  zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom (karma  sucha,  

mokra, koce oraz psie akcesoria).  

Gdy dotarliśmy na miejsce, wszyscy posmutnieli na widok tych biednych piesków. Obecnie w 

schronisku przebywa 400 dorosłych i 10 szczeniąt. Wszystkie zwierzęta, na nasz widok zaczęły 

strasznie szczekać. Kiedy już przekazaliśmy karmę  pracownik   schroniska, opowiedział nam kilka 

historii o psach. Zwierzęta przebywające  tam są w różnym wieku – od psów  emerytów, do 

szczeniaki. Mają tutaj podstawową opiekę – dach nad głową, jedzenie i  opiekę lekarską. Każdy  

piesek jest oznakowany elektronicznie (czipowany) i szczepiony.     Do schroniska trafiają zwierzęta 

porzucone przez właścicieli lub odebrane właścicielom ze względu na złe traktowanie . Duża część 

psów, znalazła już dla siebie domy .Gdy pan  zakończył opowiadać pozwolił nam pospacerować po 

terenie schroniska. Niektóre psy chciały się z nami bawić (jedne podawały łapy, inne skakały na siatkę 

wesoło merdając ogonem), ale niestety nie pozwolono nam ich dotykać ze względu bezpieczeństwa . 

Pracownicy  schroniska byli  bardzo zadowoleni, że przyjechaliśmy I pamiętamy o tych biednych 

pieskach porzuconych nie  mających właściciela. Pamiętaj: Twój przyjaciel piesek czeka na adopcję . 

Numer telefonu do schroniska  881 554 422. Dziękujemy  serdecznie Dzieciom i  Rodzicom . 

Apelujemy do wszystkich POMAGAJCIE, bo zwierzęta na to czekają. <i>Ewa Kowara</i> 

 

MAJSTERKOWO-NOWA EDYCJA. W dniu 13 października uczniowie klasy 5b naszej szkoły wzięli udział 

w zajęciach organizowanych przez sieć sklepów ogólnobudowlanych Castorama w ramach projektu 

Majsterkowo. Tematem przewodnim było drewno. Zadania do wykonania były o zróżnicowanym 

stopniu trudności. Można było wykonać latawiec, pudełko na płyty CD, smartfon. Na stanowiskach 

mając do dyspozycji narzędzia i odpowiednie materiały uczniowie przystąpili z zapałem do wykonania 

zadania. W pierwszej kolejności w ruch poszły młotki i gwoździe. Następnie materiały do ozdoby: 

farby, kolorowe taśmy, okleiny. Wszyscy wybrane zadanie wykonali wzorowo. Powstały kolorowe 

smartfony, latawce z wymalowanymi wzorami oraz pudełka na płyty. Po zakończonych zajęciach 

uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki od organizatorów. Zajęcia dały przykład że 



bawiąc się można rozwijać swoje horyzonty wiedzy i umiejętności manualne z zajęć technicznych. 

<i>S.Krakowiak</i> 

 

KSIĄŻKI Z AUTOGRAFEM. W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w 

naszej bibliotece w okresie 10 – 13 X 2016 roku została zorganizowana wystawa ,,KSIĄŻKI Z 

AUTOGRAFEM”. Celem jej było przybliżenie znaczenia wyrazu ,,autograf”i wyrażenia ,,biały kruk”. 

Wyeksponowane książki pochodziły z zasobów biblioteki oraz z domowych biblioteczek uczniów i ich 

rodziców. Pokazywały oryginalność wpisów, czasem zdolności artystyczne, humor oraz niespotykaną 

grafikę pisma ich twórców. Na zakończenie wystawy odbyło się spotkanie osób, które posiadały 

własną książkę z dedykacją. Zebrani opowiadali, jak doszło do spotkania z jej autorem i jakie 

towarzyszyły temu emocje. Niesamowitą historią podzielił się uczeń klasy 6a Alex Lewoń. Podczas 

wakacyjnego, rodzinnego wyjazdu do Kłajpedy podróżował promem. W pewnym momencie zauważył 

na pokładzie Wiktora Naczkina - ulubionego ukraińskiego pisarza science fiction. Podjął z nim 

rozmowę w języku angielskim. Do domu wrócił z autografem we własnym egzemplarzu powieści 

,,Czerep mutanta”, który towarzyszył mu w podróży oraz niesamowitymi wspomnieniami. <i>Bożena 

Merchelska 

</i> 

ZŁÓŻ ŻYCZENIA DRZEWU. Czy drzewom można składać życzenia? Można.Tegoroczne Święto Drzewa 

było pretekstem do różnych działań szkolnych, zarówno tych w szkole, jak i w terenie. W centrum 

tych aktywności znalazły się ełckie pomniki przyrody. Kl. 6b odwiedziła pomnik, któremu patronuje 

Jerzy Kulej, bokser, mistrz olimpijski. Uczniowie wbili tabliczkę informacyjną przy tym buku 

pospolitym, zrobili pamiątkowe zdjęcie i przeprowadzili sondę uliczną w parku Solidarności. Z 

wypowiedzi ełczan, którzy zgodzili się na udział w sondzie, wynika, że mieszkańcy Ełku niewiele 

wiedzą na temat naszych pomników przyrody, nie znają Święta Drzewa. Zdecydowana większość 

przepytanych osób wie natomiast, kim był Jerzy Kulej. Szóstoklasiści zrozumieli, że wiedzę na temat 

ełckich pomników przyrody należy upowszechniać.  

Uczniowie klasy IVa odwiedzili skwer przy ul. Słowackiego. Klon jawor, który dumnie nosi imię 

Władysław Jagiełło, został ozdobiony zieloną wstążką z życzeniami. Klon radośnie zaszumiał i 

podarował dzieciom różnokolorowe, jesienne liście. 

Klasa IIIg wybrała się na spacer do Parku Solidarności. Po dotarciu na miejsce uczennica przeczytała 

tekst na tabliczce, która widniała przed drzewem. Dzieci dowiedziały się, że drzewo nosi imię Jerzego 

Kuleja, który był m.in.olimpijczykiem, bokserem i komentatorem sportowym, działał nawet w naszym 

mieście. Na znak tego ważnego wydarzenia obwiązaliśmy nasze drzewo zieloną kokardą. 

Cieszymy się, że na mocy uchwały Rady Miasta Ełku pomniki przyrody zdobyły patronów, którzy będą 

ich strzegli. <i>B.Dzierżanowska, M.Wajda, A.Miszkiel</i> 

 

U WETERYNARZA. O zwierzątku marzy niemal każde dziecko, większość z nas ma lub miała jakieś. 

Wiemy jak się nimi opiekować, jak sprawiać im przyjemność. Zainspirowani lekturą H. Loftinga pt. 



„Doktor Dolittle i jego zwierzęta” uczniowie klasy II f spotkali się z tymi, którzy na co dzień zajmują się 

zwierzętami, by sprawdzić, czy rzeczywiście można zrozumieć ich mowę. 

Na początek gościliśmy w klasie mamę Hani, która pracuje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. 

Opowiedziała nam o zwierzętach hodowlanych i na czym polega praca hodowcy. Pokazała wiele 

przyrządów pomocnych w pracy weterynarza, byliśmy zdumieni wielkością igły i strzykawki do 

pobierania próbek krwi od krów czy świnek.  

Następnie udaliśmy się do gabinetu weterynaryjnego niedaleko naszej szkoły, gdzie leczone są małe 

zwierzęta. Pani doktor na przykładzie wielkiego, pluszowego tygrysa opowiedziała na czym polega jej 

praca. Potem przy użyciu stetoskopu mogliśmy posłuchać bicia własnego serca, a przez mikroskop 

zobaczyć, dlaczego mucha może chodzić po ścianie . Największą niespodzianką był dla nas malutki, 

czarny kotek, którego mogliśmy pogłaskać i przytulić.  

To była wspaniała lekcja, dlatego też w podziękowaniu wręczyliśmy pani doktor kolorowe rysunki 

zwierząt oraz suchą karmę dla bezdomnych kotów. Postaramy się o nich pamiętać, zwłaszcza zimą, 

bo jak powiedział doktor Dolittle: „Piękny jest ten, kto pięknie postępuje”.  <i>Katarzyna Matys</i> 

 

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH. Jak powszechnie wiadomo Nasi uczniowie bardzo 

chętnie prezentują swoje umiejętności językowe w różnorodnych konkursach, tak było i tym razem! 

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku. Troje naszych uczniów otrzymało 

wyróżnienia. Miejsce pierwsze zajęła Natalia Klemarewska z klasy 4b oraz Oliwa Zalewska z klasy 4c. 

Dziewczynki przygotowywała Pani Justyna Jagielska. Drugie miejsce zajęła uczennica klasy 5c Julia 

Sarnacka, której przygotowaniem zajęła się Pani Katarzyna Garlicka. Zwycięzcom gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów! 

 

ŚWIAT  Z  PSIEJ  PERSPEKTYWY. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Zofii Nasierowskiej w Ełku zorganizowała miejski konkurs fotograficzny „Mój pupil u fotografa” oraz 

spotkanie z Wojciechem Cesarzem. 4 października 2016 r. w gronie przybyłych znaleźli się uczniowie 

klasy III,,e” z wychowawcą i nauczycielem bibliotekarzem. Artysta grafik, dyrektor kreatywny i 

artystyczny agencji reklamowej, wielu tygodników i miesięczników okazał się zwolennikiem ekologii 

oraz wielkim miłośnikiem zwierząt. Wspólnie z Katarzyną Terechowicz pisze książki dla dzieci i 

dorosłych. Ich książka ,,Pamiętnik grzecznego psa” zdobyła nagrodę w Konkursie Literackim im. Astrid 

Lindgren, była nominowana do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego i umieszczono ją na 

Złotej Liście Fundacji ABC XXI. Pan Wojciech zaprezentował niezwykłe zdjęcia różnych ras psów, 

opowiadał o przyjaźni człowieka ze zwierzętami, czytał fragmenty książek z alaskanem malamut o 

imieniu Winter w roli głównej, odpowiadał na pytania dzieci, wpisywał się do ich książek i robił 

wspólnie zdjęcia. Jako Gość honorowy wręczał dyplomy, słodycze oraz nagrody rzeczowe wszystkim 

uczestnikom w/w konkursu, w tym uczniom naszej szkoły: Wiktorii Uściłowicz z kl. IV,,a”(III miejsce w 

konkursie) oraz Basi Fiećko, Ani Jarosińskiej, Anieli Jaroszewskiej, Hani Jaroszewskiej Oskarowi 

Kantowicz, Paulinie Kropiwnickiej, Nikoli Moldenhower, Sebastianowi Pabich, Olafowi Płatek i 

Wiktorii Stankiewicz. Przesłaniem spotkania była myśl - ,Zwierzęta przeżywają emocje, potrzebują 

mądrej opieki i przyjaźni z człowiekiem oraz innymi zwierzętami”. <i>Bożena Merchelska</i> 



 

Bezpieczni na drodze. Ostatni tydzień września poświęcony był bezpieczeństwu na drodze. Uczniowie 

klas 4-6 brali udział w mierzeniu natężenia ruchu, wyszukiwaniu miejsc niebezpiecznych w naszym 

mieście,  spotkaniu z policjantką i strażnikiem miejskim. Na tych spotkaniach dowiedzieli się 

wszystkiego o zasadach bezpieczeństwa i konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Uczniowie chętnie 

zadawali pytania związane z tematem, a odpowiedzi skrupulatnie notowali.  

 Ponadto dzieci przeprowadzały wywiady z rodzicami, znajomymi, przechodniami na ulicach na temat 

miejsc, gdzie trzeba być bardziej czujnym.  Ostatniego dnia tworzyły mapy Ełku, na których 

umieszczały natężenie ruchu w poszczególnych miejscach oraz zaznaczały okolice,  które są  

niebezpieczne. Na plakatach znalazły się również informacje ze spotkania z funkcjonariuszami i  te 

uzyskane z wywiadów. Uczniowie wykazali sie dużym zaangażowaniem. <i>M.Górska</i> 

 

LISTOPAD 

 

SIATKARKI Z NASZEJ SZKOŁY NAJLEPSZE W EŁKU!. 30 listopada  w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Ełku zostały rozegrane  Mistrzostwa Miasta Ełku "4 siatkarskich" dziewcząt  w 

ramach Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii startowały zawodniczki  klas szóstych i 

młodszych. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie podstawówki naszego miasta. W turnieju  spotkania 

były rozgrywane systemem "każdy z każdym" do dwóch zwycięskich setów.  Bezkonkurencyjna w tych 

zawodach okazała się Szkoła Podstawowa nr 4. Młode siatkarki wygrały wszystkie swoje spotkania i 

zajęły I miejsce. Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały dziewczęta z klasy VI D - klasy sportowej o 

profilu piłki siatkowej . Gratulujemy! Skład zespołu: Kurzyk Maja, Szczotko Gabriela, Mościcka Nikola, 

Ekstowicz Matylda, Chmielewska Emilia, Przekop Michalina, Szymańska Weronika, Cwalina Natalia, 

Szulc Julia, Pawłowicz Marlena., Stryjewska Zuzanna. <i>P.Konopka</i> 

 

MIŚ – CZYTELNIK ,,CZWÓRKI”. 25 listopada 2016 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego 

Misia. Do szkoły razem z uczniami przybyły misie, by razem z dziećmi uczyć się i bawić. Powitali ich 

uczniowie klasy 3g i 0b, którzy pod kierunkiem pani Anny Borkowskiej – Miszkiel i pani Teresy 

Fiedorczyk zaśpiewali piosenki o misiach. Ponieważ wynik Raportu Biblioteki Narodowej określający 

czytelnictwo w Polsce wykazał, że aż 63 % Polaków w 2015 roku nie przeczytało ani jednej książki, w 

klasach 0 – III razem z Misiem podjęto się tematów związanych z książką i czytaniem. Wstępną 

receptę na poprawę stanu rzeczy zaproponowała pani Bożena Merchelska opracowując działania w 

ramach projektu czytelniczego ,,Między książką a książką”. Tego dnia członkowie I grupy Klubu 

Przyjaciół Biblioteki zorganizowali akcję ,,Od makulatury do lektury”. Dzięki niej zebrano wiele książek 

z domowych biblioteczek dzieci i pozyskano środki finansowe na zakup nowych lektur do biblioteki 

szkolnej. Uczniowie mieli okazję porozmawiać o znaczeniu umiejętności czytania w życiu osobistym i 

szkolnym, sprawdzonych sposobach związanych z rozpoczęciem przygody z czytaniem, zapisywali 

swoje życzenia czytelnicze. Poznali też historię obchodów Dnia Pluszowego Misia, misie z bajek, 

baśni, filmów, wierszy oraz czasopism. Każdy uczeń, który w tym dniu samodzielnie wyszukał na 



półkach w bibliotece i wypożyczył książkę, której  bohaterem był miś, otrzymywał niespodziankę. By 

,,skorupka za młodu nasiąknęła” dobrymi nawykami młodego Czytelnika, zwrócono się także do 

rodziców uczniów o zapoznanie się z referatem ,,Sztuka czytania” oraz współpracę w 

upowszechnianiu czytelnictwa w szkole i poza nią. Plastyczną oprawę święta ubarwiła pani Ewa 

Kowara, która razem z dziećmi ze świetlicy zorganizowała konkurs ,,Miś”. Gratulujemy prac 

wykonanych z różnych materiałów, szczególnie Oskarowi Kantowicz, Oliwierowi Bugieda, Zofii 

Jasionowskiej, Oldze Kotylak, Antoninie Grabowskiej i Julii Sarnackiej. Wszystkim, którzy aktywnie 

włączyli się w działania promujące czytelnictwo serdecznie dziękujemy i życzymy miłego obcowania z 

dobrą lekturą.<i>B.Merchelska</i> 

 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ. Od poniedziałku 18 listopada polscy uczniowie obchodzili Tydzień 

Edukacji Globalnej. Do działań w ramach TEG-u przystąpiliśmy także  my – „Czwórkowicze”.  

Przez pięć dni uczniowie zbliżali się do świata, zgłębiając wiedzę o krajach Globalnego Południa.  

Najmłodsi wykonywali pachnące mapy świata, na których zlokalizowali ojczyznę kawy, kakao, anyżu, 

kaszy, ryżu i innych produktów, bez których trudno obyć się w kuchni. Dzięki temu ćwiczeniu mogli 

zrozumieć, jaką drogę pokonać muszą pachnące przyprawy i ziarna, by wzbogacić smak, kolor i 

zapach naszych potraw.  

Starsi uczniowie poznawali zabawy dzieci z Afryki, Azji, Ameryki Południowej. Samodzielnie 

przygotowali prezentacje multimedialne wyszukanych w sieci gier zespołowych, wyliczanek, prac 

manualnych. Przygotowali znaki graficzne określające cechy Południa i Północy, co pozwoliło im 

zrozumieć różnice i zależności między obiema półkulami. 4b podzieliła się wiedzą i umiejętnościami z 

3C. Uczniowie ci bawiły się wspólnie w języku dzieci hinduskich.  

Piątoklasiści przyglądali się problemom handlu i transportu. Powierzono im prowadzenie lekcji na 

temat: „Jaką drogę pokonał banan, by trafić na mój stół”. Wychowankowie klas szóstych omawiali 

zagadnienie pomocy humanitarnej i działań na rzecz pokoju na świecie. Prezentowali sylwetki 

Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla.  

Plastyka upłynęła pod znakiem „rangoli”, czyli mozaiki tworzonej wzorem dzieł dzieci mieszkających 

na południu Azji. Lekcje historii, przyrody, zajęć z wychowawcami poświęcono kształtowaniu 

świadomości tego, w jaki sposób zależymy od pracy mieszkańców półkuli południowej. Rozmawiano 

także o korzyściach wynikających z konsumowania dóbr lokalnych. Uczniowie starali się zrozumieć, 

jak nasze codzienne konsumenckie wybory wpływają na zmiany klimatu i warunki życia sąsiadów po 

drugiej stronie świata. Na języku angielskim uczniowie poznawali sylwetki mieszkańców Azji, Afryki, 

Ameryki Południowej. Podczas katechezy wszystkie klasy omówiły problem katastrof ekologicznych i 

sposoby na pomoc potrzebującym. O najmłodszych mieszkańcach Peru opowiedziała nam 

wolontariuszka – pani Weronika, obieżyświat. Razem z panią Weroniką uczniowie 5b wykonali 

papierowe ponczo.  

Edukacja globalna okazała się także dobrym pomysłem na lekcje wychowania fizycznego. Podczas 

WF-u uczniowie grali w kabaddi – ruchową zabawę rodem z Indii.  



Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej rozstrzygnięto szkolny etap II edycji konkursu plastycznego „Jak 

wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” dla uczniów szkół podstawowych. Szkolnymi 

laureatami zostali: Igor Grajewski z klasy 5c, Natalia Klemarewska z 4b, Natalia Bondarow z 6c. 

Gratulujemy! Prace zakwalifikowały się do etapu regionalnego. Trzymamy kciuki. 

Tydzień Edukacji Globalnej zwieńczyła wystawa „pachnących map” i rangoli. Uczniowie klas 4 – 6 

uczestniczyli ponadto w „grywalizacji”, której nadaliśmy tytuł „Bliżej świata. Razem dla pokoju!”. 

Pięcioosobowe reprezentacje klas podjęły walkę o tytuł „Lidera Edukacji Globalnej w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku”. Celem uczestników „grywalizacji” było 

dotarcie na sześć stacji, na których czekały zagadki, łamigłówki, zadania… Wszystkie przystanki 

zbliżały nas do poznania cząstki kultury i problemów Globalnego Południa. Na jednym z punktów gry 

uczestnicy podzielili się głosem w sprawie pomocy humanitarnej i pokoju na świecie. Gromadzili 

pomysły na sposoby poprawiania warunków życia tam, gdzie żyje się najciężej z powodu wojen i 

ciężkich warunków klimatycznych. Okazało się, że w rywalizacji wszystkie zespoły poradziły sobie 

bardzo dobrze. Najlepsze okazały się reprezentacje klas: 4b, 5d, 6a, 6b. Dziękujemy za wspólnie 

spędzony czas, a wysokiego poziomu wiedzy z serca gratulujemy. <i>G.Truszkowska</i> 

 

II EŁCKA LIGA PŁYWACKA. W organizowanej od listopada do marca przez MOSiR Ełk "II Ełckiej Lidze 

Pływackiej" w pierwszej edycji naszą szkołę  reprezentowali uczniowie klasy IV Gabriela Darmofał, 

Igor Furman, Filip Gręś, Hubert Hyzopski, Anna Mielechowicz, Magdalena Należyta, Maksymilian 

Rosiński, Agata Ruchlewicz, Wiktoria Surażyńka, Oliwia Wyszko oraz uczenica klasy V Citko 

Aleksandra. 

W zawodach startowały dzieci ze wszystkich ełckich szkół i ośrodków pływackich. Zawodnicy 

rywalizowali w czterech stylach pływackich ; motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym, na 

dystansie 50 metrów. Do punktacji końcowej w poszczególnych kategoriach wiekowych  zliczana 

będzie suma punktów FINA  z  minimum 3 zawodów dla każdego zawodnika w poszczególnych 

kategoriach wiekowych.  

Nasi uczniowie z sukcesami reprezentowali naszą szkołę w pierwszej edycji Należy wyróżnić Annę 

Mielechowizc za zajęcie III m w konkurencji 50 m stylem grzbietowym i klasycznym, Oliwię Wyszko za 

zajęcie IV m na 50m stylem dowolnym i Kaję Zalewską za VIm na  50m stylem  grzbietowym   

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pływackich. <i>Robert Redlin</i> 

 

15 listopada Julia Sarnacka i Jakub Sobociński pod opieką Pani Magdy Górskiej udali się do Warszawy 

na FINAŁ RADOŚĆ ZMIAN zorganizowany przez Fundację Ashoka i BMW. Dwudniowy pobyt w stolicy 

zaczęliśmy od wizyty w siedzibie BMW Group Polska, podczas której spotkaliśmy się z zarządem firmy 

i rozmawialiśmy o samochodach przyszłości. Uczniowie mieli również okazję przetestować najnowsze 

BMW7. Po spotkaniu, pracownicy  firmy zawieźli wszystkich do Pałacu Kultury i Nauki skąd mogliśmy 

podziwiać panoramę Warszawy wieczorową porą.  

Finał projektu Radość Zmian odbył się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego 

uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami zmieniania rzeczywistości, a dorośli opowiadali, jak 

wzmacniać w dzieciach postawy twórców zmian na lepsze. Na koniec uczniowie wręczyli 

Inspektorowi Ruchu Drogowego publikację, zawierającą pomysły na zwiększenie bezpieczeństwa na 

drodze zebrane podczas dwudniowych warsztatów. <i>M.Górska</i> 



ALPINIŚCI Z 5D. 19 listopada w ramach pozytywnych wzmocnień „Brawo” uczniowie klasy 5d wybrali 

wspinaczkę  na ściance, która znajduje się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku. Po 

krótkim instruktarzu dotyczącym bezpieczeństwa, zakładania uprzęży i wiązania liny asekuracyjnej 

uczniowie podjęli wspinaczkę. Pierwsze wejścia na ściankę miały mały stopień trudności. Ale po ich 

pokonaniu stopień trudności wejść na ściankę rósł. Po ponad 2 godzinnej wspinaczce wszyscy 

bezpiecznie zakończyli zabawę. Radość, zadowolenie oraz wrażenia po imprezie zostały wyrażone w 

pozytywnych komentarzach podczas powrotu do domu. Dziewczynki i chłopcy z klasy 5d pokazali jak 

w dobry sposób można łączyć zabawę, wzmocnienie kondycji fizycznej oraz integrację zespołu 

klasowego. Wychowawcy gratulujemy realizacji nietuzinkowych pomysłów na przywileje 

uczniowskie. <i>S.Krakowiak</i> 

 

MINI PIŁKA SIATKOWA.  Dnia 16 listopada 2016 roku w hali sportowej na Barankach odbyły się 

Mistrzostwa Miasta Ełku Trójek Siatkarskich Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W 

tej kategorii startowali zawodnicy klas piątych.  

W zawodach wystartowały wszystkie ełckie podstawówki. Turniej rozegrano systemem „każdy z 

każdym”. 

Zespół SP 4 wygrał wszystkie spotkania zostając Mistrzem Miasta i kwalifikując się do Mistrzostw 

Rejonu. 

Chłopcy wystąpili w następujacym składzie: Gryżewski Hubert, Kulik Piotr, Pieńkosz Kacper, Kawałko 

Michał, Ramotowski Patryk, Polko Jakub, Marchel-Leszczyński Teodor i Urbanowicz Filip. Zespół 

prowadzi  p.Marian Malewski. 

 

MAMY MOC! 16 -17.11.2016r. na przerwach na parterze naszej szkoły odbyła się akcja charytatywna 

„Razem możemy więcej”.  Zrealizowaliśmy ją  w ramach programu „Stoofka na start”. 

Przygotowaliśmy „Koło fortuny” i stoisko z wypiekami. Pieniądze z losów i ze sprzedaży ciast 

przeznaczymy  na szczytny cel, na leczenie naszego drugoklasisty. Zainteresowanie akcją przeszło 

nasze najśmielsze oczekiwania. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia zaskoczyły nas długie kolejki 

uczniów  do „Koła fortuny” . Wszyscy chcieli zakręcić kołem i wylosować upominek. Pyszne wypieki 

też rozeszły się bardzo szybko. Niespodzianka czekała nas na koniec, kiedy podliczyliśmy zebrane 

podczas akcji pieniążki. Zebraliśmy ponad 2,5 tysiąca zł. Pokazaliśmy, że razem możemy zdziałać 

dużo. Pamiętajmy, że: „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które 

dajemy, zatacza koło i wraca do nas” (F.  Edwards).  

Każdy, kto kupił los czy kawałek ciasta, podzielił się z Olkiem cząstką siebie. Dziękujemy tym 

wszystkim, którzy okazali dobre serce i w jakimkolwiek stopniu zaangażowali się w akcję 

charytatywną na rzecz naszego drugoklasisty. Ogromny ukłon podziękowania kierujemy w stronę: 

Funduszu Lokalnego Ziemi Ełckiej, Pani Katarzyny Sepko, Rodziców klas 6b i  5a. Słowa podziwu 

należą się też szkolnym organizatorom akcji, czyli uczennicom kl. 6b: Julii, Mai, Katarzynie i Nikoli, 

które pod kierunkiem wychowawczyni zaplanowały i sprawnie przeprowadziły akcję. Brawo! 

<i>B.Dzierżanowska</i> 

 



W KRAINIE ELEKTRYCZNOŚCI.  W naszej szkole trwa właśnie Tydzień Edukacji Globalnej. Na różnych 

zajęciach dzieci poruszają tematy i problemy istotne z punktu widzenia każdego człowieka 

zamieszkującego Ziemię. W tym czasie uczniowie klasy 2 b podjęli zagadnienie prądu. Na swoich 

lekcjach  dowiedzieli się czym jest prąd i gdzie go można znaleźć. Poznali dawne i współczesne 

sposoby rozpalania ognia i oświetlania mieszkań. Przyjrzeli się bliżej i uważniej domowym 

urządzeniom elektrycznym. We wtorek dzieci spotkały się z ekspertem – pracownikiem Zakładu 

Energetycznego. Wspólnie z gościem obejrzały film edukacyjny pt. „Pan Piorunek” i dowiedziały się o 

zagrożeniach życia i zdrowia wynikających z nieodpowiedniego korzystania z prądu i użytkowania 

urządzeń elektrycznych.  Nasz gość przyniósł na spotkanie kulę plazmową, która pozwoliła wszystkim 

zobaczyć prąd sam w sobie, a nie tylko jego istnienie w działaniu różnych urządzeń. Ciekawe też było 

inne urządzenie, za pomocą którego dzieci przekonały się, że same też przewodzą  prąd elektryczny. 

Było to powodem niesamowitego  rozbawienia całej klasy. Na koniec  były  pamiątkowe gadżety dla 

wszystkich dzieci i zobowiązanie, że z prądem zawsze i wszędzie będą postępować ostrożnie! W 

środę dzieci udały się na zajęcia do Castoramy. Przypomniały czym jest i jak działa prąd, a potem, z 

przygotowanych materiałów, wykonały projekty  nowoczesnego smartfona. Bazę stanowiła 

prostokątna deseczka, którą dzieci oklejały według swojego uznania i pomysłu kolorowymi taśmami, 

foliami, sznurkami oraz akcesoriami metalowymi i plastikowymi.  Na zakończenie znów były 

pamiątkowe gadżety, a swoimi smart fonami dzieci bawiły się przez całą drogę powrotną do szkoły.  

Problemem globalnym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz nieodpowiednie 

gospodarowanie prądem i zasobami natury, z których jest wytwarzany. Tymi zagadnieniami dzieci 

zajęły się ostatniego dnia projektu, wykorzystując do tego m.in. materiały edukacyjne otrzymane z 

Castoramy.  Dzięki tym zajęciom dzieci  w ciekawy i przyjemny sposób poszerzyły zasób nowych 

umiejętności i wiadomości . Działania te przyczyniły się także do podniesienia ich poziomu 

bezpieczeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. <i>J.Pabich</i> 

 

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 3 listopada, w ECK-u odbył 

się IX konkurs Piosenki Patriotycznej. Konkurs miał zasięg powiatowy. Mogli w nim wziąć udział soliści 

i zespoły z różnych kategorii wiekowych. Nasza szkoła również wystawiła swoich reprezentantów. 10 

listopada, na uroczystej gali, poznaliśmy wyniki. Okazało się, że wszyscy uczestnicy z naszej szkoły 

zostali docenieni przez konkursowe jury.  

Jakub Siemieniewicz,  z kl. 5 c, otrzymał wyróżnienie w kategorii „Soliści” za wykonanie piosenki pt. 

„Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi” z repertuaru Marka Grechuty. W kategorii „Zespoły i chóry”- 

chór „Nolinki” pod kierunkiem p. Anny Borkowskiej – Miszkiel piosenką pt. „Idą leśni” zdobył  II 

miejsce, a chór „Raz na jakiś czas” , którego skład stanowią wszyscy uczniowie klasy 2 b, pod 

kierunkiem p. Joanny Pabich, wywalczył w tej samej kategorii wiekowej miejsce III.  Dzieci zaśpiewały 

piosenkę pt. „Róża i bez” z filmu pt. „Jak rozpętałem II wojnę światową”. Wśród uczniów klas IV – VI 

nasz szkolny chór „Fantazja” pod kierunkiem p. Tomasza Sulimy piosenką pt. „Biały krzyż” z 

repertuaru „ Czerwonych gitar”  wyśpiewał miejsce II.  

Na scenie ECK-u dzieci odebrały dyplomy i nagrody z rąk v –ce prezydenta miasta – p. Artura 

Urbańskiego. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! <i>J.Pabich</i> 

 



PROJEKT POGODA. Czy pogoda jest zawsze? To starała się sprawdzić klasa 2f podczas realizacji 

projektu edukacyjnego „Pogoda”. Uczniowie podzielili się na cztery grupy, w których przygotowywali 

się do badania i prezentowania jednego ze składników pogody. Codziennie obserwowali jakie jest 

zachmurzenie, czy wystąpiły opady, skąd i z jaką siłą wiał wiatr, mierzyli temperaturę powietrza. Do 

badań wykorzystywali skonstruowane przez siebie przyrządy: wiatromierz i deszczomierz. Realizując 

projekt uczniowie korzystali z różnych źródeł, wykonali doświadczenia i prace plastyczne, utrwalili 

proces krążenia wody w przyrodzie, poznali różne rodzaje chmur, opadów i wiatru, ćwiczyli 

wyznaczanie kierunków świata. 9 XI klasa wybrała się do Centrum Edukacji Ekologicznej na zajęcia, 

które przygotowała i przeprowadziła mama Tymoteusza. Podczas zajęć uczniowie rozmawiali o tym, 

jak i do czego człowiek wykorzystuje siłę wiatru, Słońce i wodę. Dowidzieli się jak działa elektrownia 

wodna, wiatrowa i fotowoltaiczna. Każdy mógł sprawdzić działanie anemometru. Na zakończenie 

oglądali wiatrak i panele fotowoltaiczne na terenie Centrum. 

Zajęcia realizowane podczas projektu pozwoliły zdobyć nowe doświadczenia: dzielenie się wiedzą i 

umiejętnościami, współdziałanie w parach i większych grupach, planowanie pracy i odpowiedzialność 

za wykonanie zadania. <i>K.Matys</i> 

 

EDUKACJA PATRIOTYCZNA. ,,Polska”, ,,polskość”, ,,patriotyzm”, ,,tożsamość narodowa”… dla 

młodego pokolenia nie muszą być odległe! Przekonali się o tym uczestnicy spotkania ,,PATRIOTYZM 

PROSTO Z KSIĄŻKI I NIE TYLKO”, które odbyło się 8 listopada 2016 roku w szkolnej bibliotece. 

Zaproszeni nauczyciele historii pani Grażyna Wiśniewska i pan Kamil Kulik, członkowie kółka 

historycznego oraz przybyli najmłodsi uczniowie naszej szkoły rozmawiali o patriotyzmie i jego 

rodzajach, dewizie ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”, ,,Małej Ojczyźnie” oraz znaczeniu nauki historii w 

wychowaniu młodych obywateli. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o genezie powstania 

pieśni patriotycznych i ich narodowym charakterze. Wybrane utwory zaśpiewali wspólnie z 

reprezentantami szkolnego chóru. Przy akompaniamencie pana Tomasza Sulimy popłynęły melodie 

,,Roty”, ,,Białego krzyża”, pieśni ,,Wojenko, wojenko”, ,,Przybyli ułani” i ,,Idą, idą leśni”. Prowadząca 

spotkanie pani Bożena Merchelska zachęcała do korzystania z różnych źródeł informacji o rozmaitych 

formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości: zgromadzonych na wystawie książek, 

broszur, map, atlasów, ilustracji, tekstów i fotografii w kronikach szkoły, podkreślała wagę rozmów ze 

starszym pokoleniem.  

9 listopada 2016 roku w czytelni odbyły się szkolne przesłuchania do miejskiego konkursu 

recytatorskiego ,,Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana”. Wyłonionym 

reprezentantom szkoły Katarzynie Szkatuła z kl. VIb i Igorowi Grajewskiemu z kl. Vc gratulujemy i 

życzymy sukcesów w dalszym etapie konkursu. <i>B. Merchelska, B. Dzierżanowska</i> 

 

MATEMATYKA INACZEJ. W poniedziałek – 7 listopada – klasa 6a wybrała się do ZDZ na praktyczną 

lekcję matematyki. Naszą matematyczną wiedzę realizowaliśmy podczas zajęć z Techniki Ruchu 

Kolejowego. Dokładnym tematem było prowadzenie ruchu pociągów oraz obliczanie ich masy. Lekcja 

rozpoczęła się obejrzeniem krótkiego filmu o budowie mostu kolejowego. Następnie uczniowie klasy 

6a oraz 1 klasy technikum zostali podzieleni na 5 zespołów. Każdy zespół otrzymał dane do obliczenia 

masy pociągu. Wbrew pozorom zadanie to okazało się bardzo łatwe! Następnie przeszliśmy do 



zadania nieco trudniejszego. Przy użyciu słomek, taśmy, plasteliny oraz tekturowych deseczek 

musieliśmy zbudować most, po którym miała przejechać metalowa atrapa lokomotywy. Pomysły były 

różne. Jedni rysowali projekt na kartce i ściśle się go trzymali, inni podzielili się pracą i spontanicznie 

wymyślali konstrukcje. Lekcja ta pokazała jak istotna jest matematyka w życiu codziennym. Z zajęć 

cała klasa wróciła zadowolona i z niecierpliwością czeka na następne praktyczne działania 

matematyczne. <i>N.Skowrońska</i> 

 

REGIONALNE PODRÓŻE KULINARNE. Pizza, hot – dogi, chipsy, to produkty i potrawy dobrze  znane 

dzieciom. Są popularne, często reklamowane w mediach i powszechnie dostępne. Wszystkie 

wywodzą się z obcych kultur i niespecjalnie służą naszemu zdrowiu. Uczniowie klasy II b, w raz ze 

swoją wychowawczynią – p. J. Pabich, odbywali ostatnio kulinarne podróże w poszukiwaniu 

regionalnych smaków – pysznych i zdrowych. Najpierw dotarli do wiejskiej chaty w Szarejkach. Pod 

okiem gospodyni – pani Marty, upiekli chleb na zakwasie: odmierzali składniki, zagniatali ciasto, 

formowali chlebki, które według swojego gustu, posypywali różnymi ziarnami.  Dziecięce wypieki  

zajęły honorowe miejsce na rodzinnej kolacji w domu.  Pobyt na Farmie Mazurskiej był też doskonałą 

okazją do zapoznania się z wiejskim inwentarzem. Wszyscy mieli okazję doić kozy i karmić króliki. W 

miniony wtorek dzieci gościły w Szkole Gastronomicznej , gdzie mogły poczuć się, jak prawdziwi 

mistrzowie rondla i patelni. Pod okiem specjalistów nauczyły się przyrządzać regionalną potrawę, pod 

nazwą „farszynki mazurskie”. To taki rodzaj ziemniaczanego kotleta z mięsnym farszem. 

Uzupełnieniem dania była surówka z warzyw korzeniowych i pora. Danie było tak smaczne, że nawet 

klasowe niejadki zjadły całą porcję, nie mówiąc już o tym, że samo gotowanie było niesamowitą 

przyjemnością.  

Regionalne podróże kulinarne okazały się niezwykle przyjemne, smaczne i zdrowe, bo opierały się 

wyłącznie na naturalnych składnikach. Dobre, bo nasze! <i>J.Pabich</i> 

 

RADOŚĆ ZMIANY. 3-4 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty RADOŚĆ ZMIANY zorganizowane 

przez Międzynarodową Organizację Innowatorów Społecznych Ashoka i BMW Polska. W warsztatach 

uczestniczyło 20 uczniów klas 5 i 6.  

Mieli oni okazję dyskutować o świecie i możliwościach zmiany zaistniałych sytuacji. Wyrażali swoje 

opinie, co chcieliby zmienić i dlaczego. Poznali również działacza społecznego Tomasza Kozakiewicza. 

Opowiadał on o swoim projekcie, którego celem jest wykorzystanie medium filmu do szerzenia idei 

solidarności społecznej i inspirowanie ludzi do działania. Ponadto uczestnicy dzielili się zmianami, 

jakie udało im się dotychczas wprowadzić w życie. Przekonali się, iż zmiany, nawet takie najmniejsze,  

mają duże znaczenie.   

Drugi dzień warsztatów poświęcony był głównej idei spotkania, a mianowicie bezpieczeństwu na 

drogach. Uczniowie podawali wiele nowych pomysłów zmiany  zwiększenia bezpieczeństwa. 

Wszystkie zostaną przekazane Głównemu Inspektoratowi Ruchu Drogowego. Natomiast dwoje 

uczestników opowiedzą o swoich doświadczeniach twórców zmian na lepsze podczas Finału RADOŚĆ 

ZMIANY, które odbędzie się 16 listopada na Uniwersytecie Warszawskim. 



Przedsięwzięcie to ma na celu dzielenie się  radością zmiany i wzmocnienie każdego, by zauważał 

problemy i starał się je rozwiązywać na mniejszą lub większą skalę. <i>M.Górska</i> 

 

ŚNIADANIE DAJE MOC.   8 listopada 2016 r. klasa 3 g miała nietypową lekcję. Rano uczniowie przyszli 

jak zwykle do szkoły ale w nietypowych strojach: mieli na sobie fartuszki i czapeczki kucharskie. Tego 

dnia cała klasa razem ze swoją panią Anią uczestniczyła w programie „Śniadanie daje moc”. 

Zaczęliśmy zajęcia od przypomnienia czym jest piramida żywienia i jak często należy jeść produkty, 

które należą do danego  piętra. Podstawowym napojem powinna być woda niegazowana. 

Powinnyśmy używać mniej soli i cukru, spożywać posiłki co ok.3 godziny. Jeść ryby, nasiona roślin 

strączkowych i jaja. Codziennie spożywać co najmniej dwie duże szklanki mleka, które można zastąpić 

jogurtem, kefirem. Po umyciu rąk dzieci zaczęły organizować swoje stanowisko pracy. Po 

przygotowaniu wszystkich produktów, które przygotowały nasze mamy, mali kucharze wzięli się do 

robienia a następnie dekorowania kanapek. Nasze kromki wyszły bardzo kolorowe, a przede 

wszystkim zdrowie, ponieważ używaliśmy do tego pieczywa mieszanego i pełnoziarnistego z 

dodatkiem świeżych ziół, różnych odmian sałat, warzyw typu papryka, pomidor, ogórek, oliwki itp. 

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, dzięki niemu mamy dużo energii do nauki i zabawy. 

Pamiętajmy więc o zdrowej i zbilansowanej diecie! <i>A.Miszkiel</i> 

 

MĄDRZY I AKTYWNI. 2 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się uroczystość wręczenia  

stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych. Stypendia przyznawane są przez 

Prezydenta Ełku za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Wśród 20 wyróżnionych uczniów aż 6 to 

uczniowie naszej szkoły: 

Jakub Dzierżanowski – kl.Va 

Karolina Gdula – kl. VIa 

Sandra Gdula – kl. VIa 

Karolina Kuczyńska – kl. VIb 

Kacper Łukawski – kl. VIb 

Maja Truszkowska – kl. VIb 

Nasi uczniowie na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 uzyskali wysokie wyniki w nauce ale też 

znajdują czas na angażowanie się w działania pozalekcyjne i pozaszkolne. Możemy ich spotkać w 

przedsięwzięciach sportowych i samorządowych. Są uczestnikami zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia. Odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i działają na rzecz 

innych członków szkolnej społeczności  uczestnicząc w projektach i akcjach szkolnych.  

Gratulujemy wyróżnień naszym uczniom i ich rodzicom. Gratulujemy też nauczycielom, którzy 

otaczają uczniów właściwą opieką edukacyjną i stwarzają pole do aktywności wynikających z przyjętej 

misji szkoły. 

 

 



GRUDZIEŃ 

 

WSPÓLNA SPRAWA CZYLI NASZE AKCJE CHARYTATYWNE. Działania naszej społeczności szkolnej 
skierowane na niesienie  pomocy choremu uczniowi klasy drugiej „zarażały” wszystkich po kolei. Nie 
było wśród nas takiej osoby, której los chłopca byłby obojętny. Wiele osób zaangażowało się  
wykorzystując własne talenty, które zaowocowały konkretnym wsparciem. Nauczycielki pracujące z 
najmłodszymi dziećmi panie: Teresa Fiedorczyk i Iza Dąbrowska, wyszły z pomysłem zorganizowania 
w grudniowe wtorki warsztatów plastycznych z rodzicami. Do działań włączyły się panie Ewa Seweryn 
i Urszula Kowalczyk oraz rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych: panie Ewa 
Kogut, Justyna Pieloch, Magdalena Cieślak, Agata Stecewicz, Sylwia Sztachelska, Elżbieta Haraburda, 
Katarzyna Chrzanowska, Renata Furman, Justyna Bugieda, Anna Sidorowicz, Alicja Sierzputowska, 
Anna Kulbacka, Anna Wilgat i  pan  Jarosław Mierzwiński. Bardzo im dziękujemy i cieszymy się, że 
mamy tak wspaniałych i aktywnych Rodziców, którzy zaangażowali się w działania naszej 
społeczności. Z ich  udziałem w  szkolnej pracowni powstały bajeczne bombki, które były sprzedane 
na przedświątecznych  kiermaszach. Ozdoby  chętnie kupowali nauczyciele, pracownicy administracji 
, uczniowie i ich bliscy. Zebrane pieniądze zasiliły konto naszych  akcji charytatywnych, 
przeznaczonych na  pomoc Olkowi. <i>T.Fiedorczyk, I.Dąbrowska</i> 

 

GRUDNIOWE KONCERTOWANIE CHÓRÓW SZKOLNYCH.    Grudzień był miesiącem, w którym  nasze 
szkolne chóry miały „pełne ręce roboty”.  

W poniedziałek 19 grudnia nasze szkolne chóry „Nolinki” i „Fantazja” pojechały do Białegostoku, 
gdzie na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej odbył się koncert z okazji 10-lecia Śpiewającej 
Polski. Pogram Akademia Chóralna "Śpiewająca Polska" jest programem ogólnopolskim 
finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzonym przez 
Narodowe Forum Muzyki. Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu 
chóralistyki szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży. Budynek 
opery był bardzo nowoczesny i przypadł nam do gustu.  Przygotowania do naszego występu zaczęły 
się już we wrześniu. Każdy z występujących zespołów  musiał nauczyć się swojej partii „Pieśni 
radości”, utworu 28-stronicowego, skomponowanego przez panią Zuzannę Koziej, podzielonego na 5 
głosów. Chórom towarzyszył zespół instrumentalny w skład którego wchodziły instrumenty: 
fortepian, saksofon, gitara basowa. Na scenie wystąpiło ponad 400 młodych wykonawców. Nasze 
chóry zaśpiewały również hymn ACH ŚP  oraz „Ping-pong” Jana Krutula. Nasi dyrygenci pani Anna 
Miszkiel i pan Tomasz Sulima oraz pani dyrektor Wanda Wojnowska  odebrali wyróżnienia z rąk pani 
dyrektor NFM we Wrocławiu pani Agnieszki Franków-Żelazny.  Cieszymy się, że na naszym występie 
obecni byli nasi rodzice, dziadkowie i nasze dwie panie dyrektorki. 

20 grudnia (czyli następnego dnia) chóry zaśpiewały na naszym spektaklu  „Do Betlejem nie jest 
daleko” w ECK. 

22 grudnia od godziny 7:30 zaczęliśmy kolędowanie w naszej szkole, potem wszyscy udaliśmy się do 
Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, gdzie jak co roku zaśpiewaliśmy najpiękniejsze polskie 
kolędy. Z rąk obu panów prezydentów otrzymaliśmy słodycze. Po powrocie do szkoły zaśpiewaliśmy 
na szkolnych jasełkach organizowanych przez klasę 3c. 

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w uczestniczymy w programie Śpiewająca Polska, że możemy 
rozwijać swoje talenty, występować dla szerszej publiczności w naszym mieście i w regionie oraz 
godnie reprezentować naszą szkołę. 



Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają i nieustannie motywują do dalszej pracy. <i>Anna 
Miszkiel, Tomasz Sulima – dyrygenci chórów</i> 

 

IDŹMY ZA GWIAZDĄ. Wieczór kolęd organizowany jest w naszej szkole tradycyjnie od kilku lat. W sali 
gimnastycznej, która rozświetla się setkami światełek i płomieniami świec, spotykają się w 
świątecznej atmosferze uczniowie, rodzice i nauczyciele. Gośćmi honorowymi wieczoru byli: Pan 
Artur Urbański – zastępca prezydenta Ełku i ks. proboszcz Łukasz Grzechca.  Z kolędą wystąpili 
uczniowie aż 22 zespołów klasowych (0a 0b, 1b, 2c 2d 2f, 3a 3d 3f 3g, 4a 4b 4c 4d, 5a 5b 5c 5d, 6a 6b 
6c 6d). Nie zabrakło niespodzianek. Wraz z uczniami klasy 3f wystąpili ich rodzice. Klasa 2c zaśpiewała 
z gitarowym akompaniamentem w wykonaniu jednej z mam. Ale chyba największą niespodzianką był 
występ pań dyrektorek, które w zespole z ks. Łukaszem zaśpiewały wszystkim kolędę „Oj Maluśki”. 
Były też gratulacje i podziękowania adresowane do rodziców: p. Luizy Chojnowskiej, p. Ewy Kogut, p. 
Moniki Bartoszewicz, p. Jarosława Duby i p. Michała Tyszkiewicza. Podziękowanie odebrali też nasi 
absolwenci zaangażowani w świąteczny spektakl: Barłomiej Rózio i Dawid Kruszewski.   

 

DO BETLEJEM NIE JEST DALEKO. Każdego roku z inicjatywy prezydenta Ełku i biskupa Diecezji Ełckiej 
w Ełckim Centrum Kultury organizowane jest spotkanie opłatkowe z udziałem władz miasta, 
przedstawicieli instytucji kościelnych, przedsiębiorstw, jednostek edukacyjnych i organizacji 
pozarządowych. Elementem spotkania jest spektakl świąteczny. Tegoroczne przedstawienie 
przygotował zespół naszej szkoły. Do pracy nad tekstami napisanymi przez s. Goretti, p.Grażynę 
Truszkowską i p.Paulinę Stankiewicz włączyły się p.Monika Wajda i p.Beata Dzierżanowska.  Tak 
powstał scenariusz spektaklu „Do Betlejem nie jest daleko”, w którym bożonarodzeniowe przesłanie 
niesione przez Anioły przeplata się z wątkami z życia współczesnych ludzi, być może ełczan. W podróż 
do Betlejem wyruszają obdarzeni kawałkiem gwiazdy: rodzice, którzy w codzienności zgubili czas 
poświęcany rodzinie, młody uciekinier, dzieci ze szkoły organizujące akcję charytatywną i pracownicy 
korporacji. Kiedy ich wędrówka dobiegnie końca i pokłonią się Narodzonemu, gwiazda betlejemska 
zabłyśnie na nowo.   

W poszczególne role wcielili się uczniowie, ale też nauczyciele i rodzice naszych uczniów a nawet 
ksiądz proboszcz Łukasz Grzechca, co zostało podkreślone jako wyraz bardzo dobrej współpracy 
społeczności szkolnej ze środowiskiem zarówno przez księdza biskupa Jerzego Mazura, jak i 
prezydenta Tomasza Andrukiewicza oraz wice kuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego. Na wysoki 
poziom artystyczny przedsięwzięcia wpłynęły elementy muzyki przygotowane wraz z solistami i 
chórem przez p. Annę Miszkiel i p. T. Sulimę oraz taniec aniołów opracowany przez p. J.Pabich. 
Rekwizyty i elementy scenografii przygotowała p. Anna Sołtys. Spektakl reżyserował p. Wiktor 
Malinowski. Pracując z bardzo liczną grupą aktorów i chórzystów ( w ostatnim akcie wystąpiły 62 
osoby) oraz specjalistami od światła i dźwięku z ECK nasz reżyser stworzył świąteczne przedstawienie.  
Jego inwencji i umiejętnościom scenicznym zawdzięczamy ostateczny efekt i brawa, jakie zebrał 
zespół na zakończenie.     

 

„Christmas Time” to międzyszkolny konkurs piosenki anglojęzycznej, który odbył się 20 grudnia w 
Szkole Artystycznej w Ełku. W IV edycji konkursu nie zabrakło uczniów ełckiej czwórki, którzy mieli 
okazję pokazać swoje talenty i przy okazji popisać się znajomością języka angielskiego.  Trzecie 
miejsce w konkursie  wyśpiewała Zuzanna  Julia Fromm z klasy 6b. Uczennica klasy 6d – Amelia 
Borucińska została wyróżniona. Talent Bartosza  Krassowskiego z klasy 6b został również zauważony, 
jako nagrodę pocieszenia otrzymał voucher na dwie darmowe lekcje śpiewu w szkole śpiewu 
,,Vocaling’’. Wysiłek i wkład pracy wszystkich uczniów został doceniony  przez organizatorów, którzy 



zadbali o drobne upominki dla wszystkich uczestników. Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu, których talenty możemy podziwiać. <i>J.Jagielska</i> 

 

"OPOWIEŚĆ WIGILIJNA"  W TEATRZE LALEK. 16 grudnia 2016 roku uczniowie klas 2a, 2g, 3d, 3e 
wybrali się na wycieczkę do Białegostoku. Celem wycieczki było obejrzenie spektaklu pt.: „Opowieść 
Wigilijna” w Teatrze Lalek. Główny bohater – Ebenezer Scrooge był bogatym, ale skąpym i nieczułym 
na ludzkie potrzeby człowiekiem.  Uważał, że święta Bożego Narodzenia to strata czasu i pieniędzy. W 
wigilijnym czasie bohatera  odwiedziły trzy duchy, które zmieniły jego dotychczasowe postępowanie. 
Stał się miłym i dobrym człowiekiem. Scenografia, efekty dźwiękowe i elementy grozy sprawiły, że 
spektakl wciągał i zapierał dech w piersiach. Pracownicy teatru oprowadzili uczniów również po 
Piwnicy Lalek, która okazała się prawdziwą skarbnicą rekwizytów. Niektóre lalki były śmieszne, ale 
były również takie, które przerażały. Wszyscy uznali wycieczkę za udaną i w świątecznym nastroju 
wrócili do Ełku. <i>A.Kozakiewicz</i> 

 

SREBRNA WIGILIA. 18 grudnia 2016r. jak co roku uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni  na 
spotknie do hotelu Rydzewskiego, gdzie spotykali się emeryci i renciści Stowarzyszenia "Srebrne 
pokolenie" w Ełku. Krótkie przemówienie wygłosił przewodniczący pan Bogdan Nowacki. Chór Nolinki 
przy akompaniamencie pani Anny Borkowskiej-Miszkiel zaśpiewał najpiękniejsze polskie kolędy i 
pieśni świąteczne.  Wśród gości obecny był pan prezydent Artur Urbański. Wystrój sali głównej i 
liczne światełka wprowadził wszystkich zebranych w nastrój świąteczny. Po występie wszyscy 
otrzymali słodycze. <i>A.Miszkiel</i> 

 

CASTORAMA. W dniu 15.12 uczniowie klasy 6b wzięli udział w zajęciach organizowanych przez sieć 
sklepów ogólnobudowlanych Castorama w ramach projektu Majsterkowo. Tematem przewodnim 
było wykonanie świątecznej ozdoby. Wykonanie zadania poprzedziła wycieczka po działach 
hipermarketu, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą świąteczną sklepu.  Następnie 
przystąpiono do wykonania zadania. Na pięciu stanowiskach mając do dyspozycji różne materiały do 
ozdoby dziewczynki i chłopcy musieli ozdobić czapkę Mikołaja. Zadanie wykonano wzorowo. Po 
zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne świąteczne upominki od 
organizatorów. Zajęcia dały przykład świetnej przedświątecznej zabawy poszerzającej horyzonty 
wyobraźni twórczej.   <i>S.Krakowiak</i> 

 

WYLOGOW@NI.2016 to hasło tegorocznej kampanii Przemocy STOP! Nie zamykaj oczu. Motywem 
przewodnim były e-uzależnienia. Tego dnia uczniowie klas 0-VI brali udział w warsztatach, podczas 
których rozmawiali o mediach i ich wykorzystaniu. Mieli również okazję sprawdzić, jak bardzo 
telewizja, gry komputerowe, telefon, Internet, czy portale społecznościowe absorbują ich czas. 
Efektem tych działań był portret osoby uzależnionej oraz zegar , na którym dzieci umieściły czynności  
wykonywane w ciągu dnia oraz czas, jaki na nie poświęcają.  Uczniowie klas 2 i 3 jak co roku 
odwiedzili 14 urzędów i instytucji, w których zaprezentowały efekty swojej pracy. 

W celu zgłębienia problemu nauczyciele i rodzice spotkali się z psychologiem Jackiem Dolińskim, 
który na co dzień zajmuje się uzależnieniami. Przypomniał on bardzo prostą receptę na "oderwanie" 
dziecka od komputera, a mianowicie zaszczepienie w nim pasji i rozwijanie zainteresowań. 
<i>M.Górska</i> 

 



SUKCES NASZYCH PŁYWACZEK. 08 grudnia w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Warmińsko Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego  dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych. 
Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta: Citko Aleksandra, Grzegorczyk Maja, Jonik Anna, 
Klemarewska Natalia, Kurzyk Maja, Lempiecka Julita, Mielechowicz Anna, Tydman Julita, Wyszko 
Oliwia, Świeczko Kornelia.  Rywalizowaliśmy w konkurencjach indywidualnych, sztafecie oraz 
jako drużyna. W konkurencjach indywidualnych nasze dziewczęta wypływały złoto i brąz: 

Maja Grzegorczyk wywalczyła złoty medal zajmując I miejsce na 50 m stylem motylkowym, 

Natalia Klemarewska wypływała brązowy medal zajmując III miejsce na 50 m stylem klasycznym  

W rywalizacji sztafet zajęliśmy V miejsce. 

W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy wysokie IV miejsce w Mistrzostwach Województwa SZS. 
Gratulujemy zawodniczkom i trenerowi. 

 

 KOLEJNA LEKCJA PATRIOTYZMU. 13 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta w Ełku odbyły się oficjalne 
obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Organizatorem uroczystości było miejscowe 
Muzeum Historyczne. Zebrani w ratuszu mogli wysłuchać wykładu dr Radosława Poniata z Instytutu 
Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz koncertu chórów z naszej szkoły 
"Nolinki" i "Fantazja". Wykonaliśmy kilka utworów patriotycznych. Solo piosenkę "Płynie Wisła, 
płynie" zaśpiewała Sara Wiśniewska z klasy II g. Akompaniował pan Tomasz Sulima, dyrygowała pani 
Anna Borkowska-Miszkiel. <i>Anna Borkowska-Miszkiel.</i> 

 

ŁYŻWIARZE Z VI B. 9 grudnia 2016 r. w ramach przywileju za uzbierane punkty Brawo udaliśmy się 
wraz z wychowawczynią p. Beatą Dzierżanowską na kryte lodowisko, które znajduje się w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku. 

Po wypożyczeniu łyżew weszliśmy na płytę lodowiska, gdzie jazdę uprzyjemniała nam muzyka, 
płynąca z głośników. Mieliśmy całe lodowisko na wyłączność, co zwiększało komfort i bezpieczeństwo 
zabawy. Niektórzy z nas po raz pierwszy mieli na nogach łyżwy  

i okazało się, że oderwanie się od bandy nie było takim prostym zadaniem. Mimo to przezwyciężyli 
trudności dzięki pomocy i życzliwości koleżanek i kolegów z klasy. Na szczęście obyło się bez 
groźniejszych upadków i siniaków.  

Same pozytywne komentarze podczas drogi powrotnej pozwalają uznać to wyjście za bardzo udane. 
Pokazaliśmy, jak można połączyć doskonałą zabawę, integrację klasy i wzmocnienie kondycji 
fizycznej. Dzięki temu wydarzeniu, nasza klasa jeszcze chętniej będzie zbierała punkty Brawo. Kacper 
Łukawski, kl. 6b 

 

POLITECHNICZNE SPOTKANIE Z ROBOTYKĄ. W dniu 8 grudnia uczniowie klas piątych naszej szkoły 
(klasy D i C) odkrywali razem ze studentami Politechniki Białostockiej tajemnice otaczającego świata 
w  Ełckim Parku Naukowo-Technologiczny. Odkrywanie tajemnic polegało na spotkaniu ze 
studentami z Koła Naukowego - Mobilne Systemy Inteligentne. Studenci tego koła mają patent na 
konstruowanie robotów, które startują i wygrywają zawody robotyczne. Starsi koledzy z politechniki 
zaprezentowali naszym uczniom prezentacje multimedialne na temat: 

– „Robot nasz towarzysz”, 



– „Robot, co to jest i jak to funkcjonuje?” 

Kolejnym punktem spotkania, był pokaz działania robotów. Podczas pokazu dzieci mogły zobaczyć jak 
działają programowane roboty, jakie aplikacje są stosowane do programowania robotów. 

Ostatnim punktem pokazu była zabawa polegająca na samodzielnym sterowaniu robotami 
przywiezionymi przez studentów. Trzeba przyznać że ta część spotkania wzbudziła najwięcej emocji 
oraz była wspaniałą rozwijającą horyzonty wiedzy i techniki przygodą. <i>s.kRAKOWIAK</i> 

 

ŚPIEWNIE I PATRIOTYCZNIE. 8 grudnia 2016 r. w Szkole Artystycznej  odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu dla szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Trudne czasy”, który był 
zorganizowany przez Muzeum Historyczne w Ełku i miejscowy oddział Kombatanckiego Związku 
Dzieci Wojny Rzeczpospolitej. Tematyka prac dotyczyła okresu II wojny światowej. 

Pani Teresa Ostrowska, przewodnicząca ełckiego Oddziału Kombatanckiego Związku Dzieci Wojny 
Rzeczpospolitej wygłosiła z tej okazji referat. Część artystyczną przygotował chór z naszej szkoły 
„Fantazja”, który zaśpiewał a capella piosenki o tematyce patriotycznej. Zespołem dyrygowała pani 
Anna Borkowska-Miszkiel.   

 

W KONSULACIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Mikołajki to czas radości i zaskakujących podarunków. I w tym 
roku nie mogło być w naszej szkole inaczej. Klasa 4B, dzięki kochanym rodzicom i pracownikom 
szkoły, przeżyła tego dnia niezwykłą mikołajkową przygodę. W czasie zajęć lekcyjnych odwiedziły nas 
hojne panie dyrektor i starsze koleżanki elfy, które oprócz słodkich niespodzianek przekazały nam 
życzenia: uśmiechu, spełnienia marzeń, radosnych niespodzianek. Wszystko wskazywało na to, że w 
życzeniach kryła się sprawcza moc. Już kilka godzin później wychowawczyni poinformowała uczniów 
4B, że czeka na nich mikołajkowy autobus, który zawiezie klasę do „Konsulatu Świętego Mikołaja” w 
Kętrzynie. Nie sposób opisać radości uczniów. Szczęście, że szkolne mury nie runęły pod wpływem 
dziecięcych okrzyków. 

Kiedy dotarliśmy do konsulatu, powitał nas gospodarz firmy „Doroszko”. W niezwykłej 
bożonarodzeniowej scenerii opowiedział grupie o tym, czym jest „Konsulat Świętego Mikołaja”. 
Pracownicy konsulatu pokazali dzieciom, w jaki sposób powstają bombki. Z uwagą śledziliśmy 
wydmuchiwanie mniejszych, większych, kulistych, podłużnych i najfikuśniejszych w kształcie ozdób ze 
szkła. Obserwowaliśmy proces malowania bombek i ozdabiania ich najróżniejszymi sposobami. 
Mieliśmy wreszcie okazję wykonać swoje ozdoby. Najpierw ogrzewaliśmy szkło na specjalnym 
palniku, potem dmuchaliśmy, tworząc przezroczyste bańki.  Kolorowaliśmy je następnie lub 
oblepialiśmy błyszczącym brokatem. Wielu z nas zastosowało maszynę, dzięki której powtarzaliśmy 
najpiękniejsze wzory – śniegowe gwiazdki. 

Skorzystaliśmy z możliwości napisania listów do Mikołaja. Wszystkie je zostawiliśmy na mikołajowej 
poczcie. Podczas krzątania się dzieci w warsztacie, ni stąd, ni zowąd pojawił się sam „święty”. Trochę 
nas postraszył, krzycząc głośne „ho, ho, ho!”. Nikt się jednak nie obawiał długo, ponieważ okazał się 
bardzo sympatyczny. Zaprowadził nas do muzealnej części konsulatu. Tam każdy z nas mógł spocząć 
w mikołajowych saniach, a nawet zasiąść na siodle na białym jak śnieg reniferze. Odbyliśmy małą 
sesję zdjęciową z Mikołajem, a potem obejrzeliśmy ekspozycję najpiękniejszych, najdziwniejszych i 
unikatowych ozdób choinkowych. Kilkoro z nas przymierzyło suknię panny młodej wykonaną z 
bombek.  

Nie mogło zabraknąć upominków. Mikołaj obdarował nas słodkościami.  



Z pewnością wrażenie przepięknego „Konsulatu Świętego Mikołaja” w Kętrzynie, ciepłego gospodarza 
i nowe umiejętności pozostaną z nami na długo. Dobrze, że Gwiazdka tuż-tuż, bo nie możemy się 
doczekać, kiedy własnoręcznie zrobione bombki zawisną na naszych choinkach. 
<i>G.Truszkowska</i> 

 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANA Z PIOSENKĄ. Szóstego grudnia , jak co roku, naszych uczniów mogliśmy 
zobaczyć w pięknych, czerwonych strojach. Dzień z Mikołajkami  rozpoczął się na słodko! W klasach 
odbyły się spotkania z wysłannikami Mikołaja. Zwyczajowo, te role kreowały nasze Panie Dyrektor  
wraz  ze swoimi pomocnikami -elfami. Uczniowie otrzymali słodkie upominki  i wymyślali  życzenia, 
które mają moc spełnienia w wigilijny wieczór. Śpiewali  również   gościom znane utwory świąteczne.   
Dopełnieniem mikołajkowych atrakcji  były popisy naszych utalentowanych uczniów w szkolnym 
etapie konkursu „Anglojęzycznej piosenki świątecznej.” Swoje zdolności muzyczne  zaprezentowało 
16 uczniów. Były to  fantastyczne utwory.  Komisja w składzie:  Dyrektor p. Wanda Wojnowska, p. 
Ewa Paszkowska , p. Emilia Zambrzycka oraz Tomasz Sulima oceniła przygotowane utwory.  Zadanie 
nie było łatwe, ponieważ  uczniowie zaprezentowali wysoki poziom  umiejętności. Po naradzie, jury  
przyznało jednogłośnie, egzekwo dwa pierwsze miejsce  : Amelii  Borucińskiej  z klasy 6d i Bartoszowi  
Krassowskiemu  z klasy 6b. Drugie miejsce przydzielono egzekwo:  Nadii  Maliszewskiej z klasy 5b i 
Zuzannie  Julii Fromm z klasy 6b, a trzecie Oli Ciborowskiej z klasy 4c. Wszyscy uczestnicy otrzymali od 
organizatorów nagrody rzeczowe. Decyzją komisji :  Amelia ,  Bartek i Zuzia reprezentować będą 
naszą szkołę 20 grudnia   w Międzyszkolnym konkursie w Szkole Artystycznej w Ełku.  Dziękujemy za 
pracę szkolnej komisji konkursowej, wszystkim uczestnikom konkursu i  wspaniałej publiczności, 
która wspierała „artystów”.  Zwycięzcom życzymy powodzenia na kolejnym etapie konkursu już 20 
grudnia. <i>Justyna  Jagielska i  Magda Cybulko-nauczycielki języka angielskiego.</i> 

 

6 grudnia w uroczystość św. Mikołaja nasza szkoła,  Podobnie jak w ubiegłym roku, wzięła udział w 
szczytnej akcji, której celem było zebranie darów na rzecz potrzebujących. Dziennikarze  rozgłośni 
Radia 5 Ełk wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 7 odwiedzali ełckie 
firmy, urzędy i instytucje, które zdecydowały się wesprzeć akcję. "Tradycją stało się, że raz w roku 
autobus Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ełku zmienia się w wesoły i rozśpiewany pojazd, którym 
zbieramy prezenty dla potrzebujących. W tym roku do naszej akcji przyłączyła się rekordowa liczba 
instytucji, a było ich ponad 40"-jak podaje rozgłośnia. 

W naszej szkole zebraliśmy: maskotki, kiążki, przybory szkolne, zabawki. Zainteresowanie w tym roku 
było bardzo duże, z czego bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że na twarzach podopiecznych ełckich 
Domów Dziecka zagości uśmiech. <i>A. Miszkiel i P. Smyk</i> 

 

 

KRÓLOWA ŚNIEGU NA LODZIE. Wszyscy lubimy czytać baśnie. Najbardziej znane na świecie zostały 
napisane przez duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena. Niektóre z nich znalazły się w kanonie 
lektur szkolnych. Uczniowie klasy 2d i 2f zapoznali się z treścią baśni „Królowa Śniegu”. Z 
zainteresowaniem śledzili losy głównych bohaterów – Kaja, który został porwany przez tytułową 
bohaterkę i Gerdy, która swoim poświęceniem i wytrwałością uratowała go. Na zakończenie pracy z 
lekturą czekała ich miła niespodzianka. 29 listopada obie klasy wyjechały do Białegostoku, gdzie w 
hali BOSiR-u podziwiały widowisko „Królowa Śniegu on ice” przedstawione przez młodych artystów 
Moskiewskiej Rewii na Lodzie. Zachwyt dzieci wzbudziła choreografia pełna popisów jazdy figurowej 
na lodzie, wspaniałe kostiumy, światła, efekty pirotechniczne i oryginalna oprawa muzyczna. Oto, co 
powiedziały po powrocie do szkoły.  



Amelia: Bardzo mi się podobało widowisko na lodzie. Piękna była muzyka i stroje artystów.   

Olga :Ja jeszcze nie umiem jeździć na łyżwach. W tym roku chcę się nauczyć. Myślę, że długo trzeba 
się uczyć  tak pięknie jeździć na łyżwach.   

Kacper: Ci aktorzy byli bardzo młodzi, były nawet dzieci i tak pięknie umieli wszyscy jeździć na 
łyżwach.  

Filip: Mnie najbardziej podobała się ta scena, kiedy zła królowa musiała oddać Gerdzie Kaja i wszystko 
dobrze się skończyło.  

Zuzia: Najbardziej podobała mi się scena, kiedy na lód wjechała Królowa Śniegu a z nią wiele 
śnieżynek.  

To było niesamowite przeżycie! (K.Matys) 

 

NASZE SIATKARKI AWANSOWAŁY DO PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZTWA! 5 grudnia 2016 r.  w sali 
gimnastycznej OSIR Giżycko odbyły się zawody rejonowe  w kategorii „4 siatkarskich” dziewcząt. Były 
to zawody sportowe rozgrywane  w ramach Szkolnego Związku Sportowego.  

W tej kategorii startowały zawodniczki  klas szóstych i młodszych. Do rywalizacji przystąpiły drużyny  
ze Giżycka, Olecka, Wydmin, a także reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku.  

 W turnieju  spotkania były rozgrywane systemem „każdy z każdym” do dwóch zwycięskich setów. 

Bezkonkurencyjna w tych zawodach okazała się Szkoła Podstawowa nr 4. Młode siatkarki wygrały 
wszystkie swoje spotkania i zajęły I miejsce.  Warto dodać, że nasza reprezentacja jako jedyna nie 
przegrała nawet seta.  

Zwycięstwo w tym turnieju pozwoliło zakwalifikować się do półfinału województwa.  

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 6 d - klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. Skład 
zespołu: Kurzyk Maja, Szczotko Gabriela, Mościcka Nikola, Ekstowicz Matylda,  Przekop Michalina, 
Szymańska Weronika, Cwalina Natalia, Pawłowicz Marlena, Stryjewska Zuzanna, Chmielewska Emilia, 
Szulc Julia. Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy! 

 

,,CZYTAJ KSIĄŻKI, UWIERZ MI, TO NA DOBRE WYJDZIE CI”  (cytat z wiersza Natalii Auron, kl. VIa). W 
ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Ełku zorganizowało uczniom klas I – III konkurs plastyczny ,,Zakładka do książki”. Na 
etapie szkolnych eliminacji wyróżniono prace Macieja Bulkowskiego, kl.IIa, Oskara Kantowicza, kl. IIc, 
Olafa Płatka, kl. IIIb, Emilii Imierskiej, kl. IIId i Dominiki Kołodziej, kl. IIId. Gratulujemy oryginalnych, 
estetycznych i praktycznych zakładek! 

Reprezentantami szkoły w konkursie literackim „Zaczytani, zawierszowani z miłości do literackich 
nowości” dla klas IV-VI byli: Julia Sarnacka, kl. Vc, Małgorzata Żylińska, kl. VIa, Sandra Gdula, kl. VIa, 
Julia Waleszczuk, kl.VIa i Patrycja Lipa, kl.VIa. Gratulujemy!  

Laureatką w/w konkursu została uczennica kl. Vc Julia Sarnacka, która zajęła I miejsce na etapie 
powiatowym! Nagrodzony wiersz Julii - ,,Moje rymowanie i wierszy wspominanie”: 

Gdy byłam mała, mama na dobranoc wiersze mi czytała. 
Lokomotywą Tuwima podróżowałam i na stacji ptasiego radia słuchałam. 



Jak będę coś szyła, to jakby igła z nitką tańczyła. 
Jak będę się za dużo chwaliła, to pewnie samochwała będzie mi się śniła. 
Za długo nie leżę na tapczanie, bo wierszyk o leniu jest mądry niesłychanie. 
Przez dwa dni kaczka u nas na obiad była, 
to jakby kaczka dziwaczka na talerzu naszym skończyła. 
Jeszcze zwierząt było bez liku: o słoniu, misiu, lwie i dziku. 
Uśmiechałam się, gdy je czytałam 
i marzyłam, śniłam, gdy zasypiałam. 
Żebym o tych wierszach nie zapomniała! 
Bo będę swoim dzieciom je czytała. 
W wierszach jest dużo prawdy i mądrości. 
Więc czytajcie je do późnej starości! 
 Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w działania zachęcające do czytania serdecznie dziękujemy! 
<i>Bożena Merchelska</i> 
 

ZIMOWE BAŚNIE.   Za systematyczny i niekonwencjonalny udział w działaniach szkolnej biblioteki 
uczniowie klasy 2 b zostali wyróżnieni zaproszeniem na przedstawienie teatralne do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.  Dzieci wybrały się tam pod opieką swojej wychowawczyni oraz szkolnej 
bibliotekarki – pani Bożeny Merchelskiej.  Na miejscu, w gronie uczniów z innych szkół i przedszkoli, 
obejrzały przedstawienie pt. „Królowa Śniegu” nawiązujące w swej treści do znanej baśni  H. Ch. 
Andersena. W trakcie spektaklu aktorzy włączali dzieci do aktywnego uczestnictwa w odgrywanych 
scenkach, co bardzo się podobało młodej widowni.  Spektakl stanowił atrakcyjny wstęp do innych 
działań związanych z opracowaniem tej lektury na lekcjach w szkole – wprowadził w klimat opowieści 
i pozwolił poznać i polubić głównych bohaterów. Po zakończeniu sztuki dzieci bardzo łatwo 
wyodrębniły główne wartości tego utworu. Przede wszystkim jednak spektakl zachęcił dzieci do 
sięgnięcia po tę książkę, gdyż przedstawienie dość luźno nawiązywało do jej treści, co aktorzy 
zaznaczyli na samym początku. Można  śmiało stwierdzić, że  „Królowa Śniegu”, to doskonała pozycja 
literacka na zimę! <i>Joanna Pabich</i> 

 

STYCZEŃ 

 

ATRAKCYJNE FERIE ZIMOWE W PARAFII. Dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Łukasza Grzechcy 
uczniowie  naszej szkoły mieli okazję spędzić kilka dni w Sercu. To już kolejny raz Parafia NSJ w Ełku 
otworzyła dla nas drzwi serca  i pomieszczeń parafialnych gdzie odbyły się zimowe  spotkania dla 
dzieci.  Uczestnicy pod kierunkiem s. Ernesty „podążali ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii”.  
Atmosfera radości i życzliwości oraz bliskość drugiego człowieka to najcenniejsze skarby jakich 
potrzeba nam w każdej życiowej wędrówce. Zaproszenie by na kilka dni zostawić swoje  „Sieci” i 
wyruszyć w głąb serca, by usłyszeć i odnaleźć to co najważniejsze, by spotkać siebie i drugiego 
człowieka okazały się fascynującą przygodą nawet dla najmłodszych uczestników. 

Oczywiście nie zabrakło zimowych atrakcji na lodowisku czy słodkich serc wykonanych na 
karmelarskich warsztatach.  Jednym słowem benedyktyńska zasada: „Módl się i pracuj i nie bądź 
smutny”- została zrealizowana w pełni. <i>s.Ernesta</i> 

 



ZIMOWO I ZDROWO.  W pierwszym tygodniu ferii zimowych grupa uczniów z klas młodszych 
wypoczywała na zimowisku zorganizowanym w naszej szkole przez SIS „Skrzydła” . Miało ono 
charakter tematyczny – specjalnie ułożony przez p. Joannę Pabich i p. Katarzynę Mroczek  program 
obejmował kształcenie konkretnych umiejętności, dlatego każdy dzień przebiegał według takiego 
samego planu. Poranki  zaczynały się od wesołych zabaw integracyjnych. Później dzieci schodziły do 
szkolnej stołówki i kuchni, gdzie same, z zakupionych produktów, przygotowywały sobie ciepłe II 
śniadanie – codziennie inne. W trakcie warsztatów kulinarnych dzieci korzystały m.in. z 
nowoczesnego sprzętu kuchennego – Termomixa. Nauczyły się przyrządzać pastę z jajek, marmoladę 
pomarańczowo – jabłkową, zapiekanki z pieczarkami, owsiankę z bakaliami i owocami, leniwe 
pierogi. Same piekły bułeczki i ubijały masło. Dodatkiem do śniadań były świeże, owocowo – 
warzywne soki z sokowirówki. Po obfitym śniadaniu dzieci uzupełniały i ozdabiały swoje książki 
kucharskie, do których wklejały przepisy wszystkich przygotowanych potraw. Specjalnie dla nas, w 
szkolnej bibliotece, przygotowano wystawę książek kucharskich. Każdego dnia dzieci brały też udział 
w dwóch zajęciach sportowych. Na lodowisku doskonaliły technikę jazdy na łyżwach – wszyscy 
opanowali jazdę na wprost. Wielu nauczyło się hamowania i zakręcania po kole.  Niektórzy podjęli 
próbę jazdy do tyłu. Po pysznym obiedzie, przygotowanym przez szkolne panie kucharki, była chwila 
relaksu przy grach planszowych. Największym wzięciem cieszyły się „Osada” i „Kości pirackie”, ale 
inne gry też miały swoich amatorów. Dzień kończył się zajęciami z gimnastyki akrobatycznej, które 
odbywały się na dużej sali gimnastycznej. Dzieci nauczyły się wielu ambitnych ćwiczeń: stania na 
rękach, przewrotu w przód na podwieszonym drążku, gwiazdy. Z sukcesem próbowały też skoku 
wzwyż i przez skrzynię.  

Czas na zimowisku był wypełniony co do minuty zajęciami, które w niczym nie przypominały typowej 
nauki szkolnej, a dostarczały mnóstwa radości małym uczestnikom. Jego organizacja była możliwa 
dzięki wsparciu grantowemu UM Ełku za co pięknie dziękujemy. <i>Joanna Pabich</i> 

 

SENIORZY W BIBLIOTECE. Jak powszechnie wiadomo rola dziadków w wychowaniu i aktywizowaniu 
wnuków jest nie do przecenienia i nie do zastąpienia. To oni często mają znaczący wpływ na 
kształtowanie młodego pokolenia, towarzyszą młodej rodzinie w opiece nad dziećmi, wspierają ją, 
służą dobrą radą, ciepłym słowem, są skarbnicą życiowej wiedzy  Są też osobami, które uczą 
pierwszych rymowanek i wierszyków, czytają swoim wnukom pierwsze bajki i bajeczki, są cierpliwymi 
słuchaczami czytanych przez wnuki pierwszych tekstów lektur. Nawiązując do obchodów Święta 
Babci i Dziadka 20 stycznia 2017 roku w szkolnej bibliotece odbyły się spotkania integracyjne pod 
hasłem ,,CHODŹ, POCZYTAJ MI BAJECZKĘ”. Byli przesympatyczni Dziadkowie z wnukami, pani Barbara 
Dziuba (tym razem nie w roli zastępcy dyrektora szkoły, a w roli babci), uczniowie klasy Ob i IIb ze 
swoimi wychowawcami oraz członkowie I grupy Klubu Przyjaciół Biblioteki. Uczestnicy spotkań mieli 
okazję wzajemnie się poznać, wysłuchać okolicznościowych wierszy i piosenek, porozmawiać o roli 
najstarszego pokolenia w procesie edukacji czytelniczej. Przybyli Seniorzy zaprezentowali książki, 
które czytali swoim dzieciom, a teraz wnukom. Wnukowie zaś ze zbiorów domowych biblioteczek 
wybrali swoje ulubione pozycje i zainteresowaniem opowiadali o ich czytaniu z babcią lub dziadkiem. 
Prowadząca spotkania podkreślała znaczenie wyboru książek adekwatnie do wieku i zainteresowań 
dzieci, zachęcała do domowego czytania, promowała przykłady lektur dostępnych w zbiorach 
szkolnej biblioteki.  

Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości ze 
spotkań z wnukami. Dziękujemy za Waszą obecność. Wnukowie zaś ,,pięknej szansy nie przegapcie: 
kochajcie dziadków swych i babcie”. <i>Bożena Merchelska</i> 

 



KOCHAMY NASZYCH DZIADKÓW! Są cierpliwi, nie denerwują się tak łatwo, zawsze mają czas i 
uwielbiają  swoich wnuków! Dzień Babci i Dzień Dziadka to doskonała okazja, by powiedzieć 
wszystkim babciom i dziadkom, jak bardzo ich kochamy. Uczniowie klasy 0 b i 2 b przygotowali z tej 
okazji specjalne spotkania. Były piosenki, wierszyki, laurki i słodki poczęstunek. Dzieci z „Zerówki” 
przygotowały też scenkę teatralną pt. „Prezenty dla dziadków”, a w klasie 2 b i dzieci i mili goście 
doskonale bawili się w quizie „Co wiemy o sobie nawzajem?” Potem dziadkowie opowiedzieli nam o 
tym, jaka była szkoła w czasach ich młodości. Nie było łatwo – zdarzało się klęczeć za karę na grochu, 
albo stać w kącie, a jednak dziadkowie wspominają tamte lata z sentymentem. Mnóstwo czasu 
spędzali na podwórku, bawili się razem i sami sobie wymyślali fajne zabawy. Prawie nikt nie miał 
zabawek ze sklepu! 

Obie klasy spotkały się później w szkolnej bibliotece, gdzie p. B. Merchelska  przygotowała specjalne 
spotkanie z książkami, w których babcie i dziadkowie byli głównymi bohaterami. Uczniowie klasy 2 b, 
do biblioteki, udali się wraz ze swoimi gośćmi. Spotkanie zaszczyciła też p. dyr. B. Dziuba, która sama 
od niedawna jest babcią. Rozmowa potoczyła się wokół książek, które dziadkowie czytają swoim 
wnukom i o tym, dlaczego w ogóle warto czytać.  

Szkolne spotkanie z dziadkami było niezwykle ciekawe i przyjemne! <i>J.Pabich</i> 

 

 

II Ełcka Liga Pływacka. W organizowanej od listopada do marca  przez MOSiR Ełk "II Ełckiej Lidze 
Pływackiej" w drugiej edycji naszą szkołę  reprezentowali uczniowie klasy IV Gabriela Darmofał, Igor 
Furman, Filip Gręś, Hubert Hyzopski, Anna Mielechowicz, Magdalena Należyta, Maksymilian Rosiński, 
Hubert Hyzopski, Igor Leszczyński, Bartłomiej Chojęta Oliwia Wyszko. W zawodach startowały dzieci 
ze wszystkich ełckich szkół i ośrodków pływackich. Zawodnicy rywalizowali w trzech stylach 
pływackich; 50m st motylkowym,100 m st klasycznym i 100 m st dowolnym, na. Do punktacji 
końcowej w poszczególnych kategoriach wiekowych  zliczana będzie suma punktów FINA  z minimum 
3 zawodów dla każdego zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

Nasi uczniowie z sukcesami reprezentowali naszą szkołę. Należy wyróżnić Annę Mielechowicz za 
zajęcie II m w konkurencji 100 m stylem i klasycznym, Oliwię Wyszko za zajęcie IV m na 100m i VI na 
100 m  stylem dowolnym Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pływackich 
w kolejnych edycjach. <i>R.Redlin</i> 

 

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2017.  17 stycznia 2017r. w  naszej szkole uczniowie klas 0- III ( 55 
uczniów) uczestniczyło  w spotkaniu z  udziałem przedstawicieli służb : policji i opieki zdrowotnej. 
Tematem pogadanki były „ BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE  ” a celem zapoznanie z  zasadami 
bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Omówilono   obowiązujące zasady 
bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych, zabaw na świeżym powietrzu jak i również  
unikania kontaktu z osobami  obcymi. Przestrzegano  przed ślizganiem się  na zamarzniętych  
jeziorach, rzekach i  stawach , przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się  w  pobliżu  ulic. Udzielono  
wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu, zjeżdżać na sankach  czy nartach,  i jak  zachować się  
na kuligu.   

Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego pobytu w górach oraz ze znakami  narciarskimi 
ostrzegawczymi i informacyjnymi jakie mogą spotkać. Dowiedziały się również  o konieczności 
nakładania kasku narciarskiego podczas jazdy na nartach , kiedy  będą spędzały ferie w górach.  
Ponadto  przypomniano numer  ratunkowy GOPRU  601 100  300  albo  985   



Na zakończenie spotkania wspólnie utworzyliśmy ”Kodeks postępowania  podczas ferii zimowych.” 

Dzieci z dużym  zaciekawieniem i zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu. Wszystkim  życzymy  
bezpiecznych, zdrowych ,radosnych i białych ferii zimowych. <i>Ewa Kowara</i> 

 

,,WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MARZEŃ” to tytuł jednej z książek Marcina Pałasza - polskiego pisarza 
dla dzieci, młodzieży, autora licznych słuchowisk, laureata wielu wyróżnień literackich.   

Uczniowie klasy 3g z wychowawcą i nauczycielem bibliotekarzem mieli okazję spotkać się z nim 17 
stycznia 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku. Dowiedzieli się od 
niego kiedy, gdzie, jak i w jakich warunkach tworzy teksty oraz skąd bierze pomysły do pisania swoich 
lektur. Jak się okazało znaczącą postacią w jego życiu i twórczości jest pies Elf – ,,siedmioletni 
przyjaciel z ADHD, chyba owczarek belgijski, zwierzę ze schroniska”. Dzięki niemu powstają kolejne 
części ,,Elfomanii”. Autor w zbiorze ponad czterdziestu książek podkreślał bliską mu powieść ,,Sposób 
na Elfa” (wg autora ,,w 99% to prawda sercem pisana”). Otrzymał za nią wyróżnienie w konkursie 
literackim IBBY Książka Roku 2012 oraz Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Niebawem 
ma ukazać się kolejna część przygód Elfa – z nowymi ilustracjami i rzeczywistymi zdjęciami, których 
Czytelnicy nie mogą się doczekać. W myśl motta twórczości Pałasza ,,słowa niosą uśmiech” spotkaniu 
towarzyszyły liczne wybuchy śmiechu, a na zakończenie gromkie brawa, wspólne zdjęcia i możliwość 
pozyskania pamiątkowych wpisów do książek. W szkolnej  bibliotece dostępne są następujące 
egzemplarze: ,,Opowieści z Krainy Potworów”, ,,Heca nie z tej Ziemi” i ,,Licencja na zakochanie” – 
wszystkie z dedykacją Czytelnikom ,,Czwórki”. <i>Bożena Merchelska</i> 

 

NASZE PRZEDSZKOLAKI NA PRZEGLADZIE KOLĘD ,PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH „OJ 
MALUŚKI, MALUŚKI...” to tradycyjne, coroczne spotkanie przedszkolaków w Ełckim Centrum Kultury. 
14 stycznia, w sobotnie przedpołudnie odbył się XIV Dziecięcy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Świątecznych,  zorganizowany przez Miejskie Przedszkole ,,Mali Odkrywcy''. Koncert - przywołał 
ponownie magię i atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Naszą społeczność reprezentowały 
utalentowane dzieci z grupy 0a i 0b, przygotowane przez Teresę Fiedorczyk i Izabelę Dąbrowską. 
Zespół w składzie: Aleksandra Kulbacka, Lena Mierzwińska, Olga Sztachelska, Oliwier Cieślak, 
Wojciech Kitlas, zaśpiewał pastorałkę  ,,Do stajenki''. Piosenka przypadła publiczności do gustu i była 
gromko oklaskiwana przez zgromadzoną publiczność. Po występach wszyscy wykonawcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Gratulujemy młodym artystom.  <i>Teresa 
Fiedorczyk</i> 

 

IDŹCIE I GŁOŚCIE. Sawaddee ka  w języku tajskim  znaczy Cześć! A przy powitaniu Tajowie składają 
dłonie i pochylają głowę ku ziemi. Mieszkańcy Tajlandii zawsze się uśmiechają kierując się w życiu 
zasadą sanuk.  A sanuk to zabawa, radość, zadowolenie, brak pośpiechu, wspólne spożywanie 
posiłków… Tajowie unikają konfliktów i nie okazują niezadowolenia. Tam nikt na nikogo się nie złości.  
To wszystko piękne i zachęcające by odwiedzić ten uroczy zakątek ziemi. Jednak nawet w tak 
bogatym w różnorodność regionów i krajobrazów oraz niezwykle  roztańczonym kraju są  miejsca 
gdzie nasi rówieśnicy wołają o  pomoc. Uczniowie naszej szkoły pod opieka s. Ernesty przygotowali w 
parafii NSJ na zakończenie okresu bożonarodzeniowego misyjne jasełka. Wraz z Aniołami 
odwiedziliśmy naszych rówieśnikowi  w odległej Tajlandii. Spotkaliśmy tam wiele biedy i 
niesprawiedliwości: „Dziecko uchodźcę” sprzedające owoce aby wyżywić siebie i rodzeństwo. 
„Jedenastoletnią dziewczynkę”, którą rodzice wydają za mąż za o wiele starszego mężczyznę tylko 
dlatego że jest bogaty. Jednak najbardziej przejął nas los „dzieci niewidzialnych”. Są to takie dzieci, 
których fakt urodzenia nigdzie nie został odnotowany. Według prawa takie dzieci nie istnieją bo nie 



mają żadnych dokumentów. Nie mogą korzystać z żadnych świadczeń medycznych czy edukacyjnych. 
Często stają się ofiarami handlu i wyzysku. Niestety takich sytuacji w Tajlandii jest wiele.  

Nasze misyjne  wędrowanie uświadomiło nam, jak też wszystkim uczestnikom naszej prezentacji jak 
wiele możemy zrobić by pomóc takim dzieciom. I choć w Tajlandii przeważa religia buddyjska –
chrześcijaństwo stanowi tam zaledwie1% mieszkańców, to nie stanowiło to żadnego problemu dla 
wrażliwości naszych uczniów. Za przewodem Aniołów dotarliśmy z otwartym sercem do najbardziej 
potrzebujących. Było to możliwe poprzez uświadomienie problemu, modlitwę przy Bożej Dziecinie  
jak też pomoc materialną. Wszak w tym roku Kolędnicy misyjni pomagali dzieciom Tajlandii. 
Dziękujemy wszystkim za każdy dar serca.  <i>s.Ernesta</i> 

 

ZAWODNICZKI  Z SP4 WICEMISTRZYNIAMI EŁKU. 13 stycznia 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku odbyły się Mistrzostwa Miasta w  minipiłce siatkowej dziewcząt 
klas czwartych. W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego miasta.  Zawody 
rozgrywane były na trzech boiskach. Na turnieju obowiązywał system gry „każdy z każdym”. Każdy set 
rozgrywany był do  15 punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów. Zawodniczki naszej 
szkoły zajęły II miejsce. Wygrały one  5 spotkań i poniosły 1 porażkę.. W całym turnieju dziewczęta 
prezentowały się bardzo dobrze. Na zakończenie dziewczęta otrzymały puchar i słodkie upominki.  

Skład zespołu: Kosiorek Maja, Kuczyńska Paulina, Surażyńska Wiktoria, Mirva Nikola, Zawistowska 
Natalia, Zalewska Oliwia. Opiekunem zespołu jest p. Paweł Konopka.  

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

GARŚĆ DOBREJ ZABAWY NA LODOWISKU. 10 stycznia 2017 r. w ramach przywileju klasa 5c wybrała 
się na lodowisko. Towarzyszyła nam nasza wychowawczyni p. Małgorzata Żurawna,  która uważnie 
nas obserwowała, by nic nam się nie stało.  Na lodzie razem z nami jeździły  nasze dwie mamy. Wiele 
osób z klasy ćwiczyło lądowanie na lodzie, niektórzy nawet bili rekordy. Osoby mniej wprawione w 
jeździe figurowej dzielnie ćwiczyły równowagę i nie poddając się, zaliczały kolejne okrążenia 
lodowiska. Niektórzy mieli okazję być po raz pierwszy na lodowisku, lecz pomimo śliskiej tafli lodu 
osoby te szybko opanowały jazdę na łyżwach. Chłopcy rozwijali niemalże prędkość światła w obrębie 
całego lodowiska. Dziewczyny miały okazję pochwalić  się swoimi umiejętnościami. Większość osób 
obecnych na lodowisku była zdumiona skrywanymi  wcześniej umiejętnościami niektórych swoich 
kolegów. W pewnych momentach ich popisy zapierały dech w piersiach. Cała klasa bawiła  się 
wyśmienicie, w nietypowy sposób spędziliśmy godzinę wychowawczą poza murami szkoły. Bez 
wątpienia była to najlepsza lekcja, o jakiej mogliśmy wcześniej tylko marzyć. Każdy wyszedł z 
lodowiska zadowolony, nieliczni wyszli też obolali, ale wszyscy  na szczęście bez  uszczerbku na 
zdrowiu. <i>Julia Emilia Sarnacka kl. 5c 

</i> 

Zapraszam na dyżur pedagogiczny – 9 stycznia, godz. 15.30-16.30. Podczas dyżuru można spotkać się 
indywidualnie z wybranym nauczycielem (dobrze jest ustalić wcześniej swoją wizytę), ale też mamy 
dla Państwa trzy oferty tematyczne. W godz. 15.30-16.00 przygotowują spotkania: 

Pani Joanna Pabich - logopeda (sala 201) zaprasza rodziców uczniów klas I -III, którzy mają 
wątpliwość, czy ich dziecko prawidłowo mówi , a także tych, którzy chcieliby wiedzieć, w jaki sposób 
można usprawniać i rozwijać mowę swojego dziecka w prosty i zabawowy sposób w domu. Zabawy 
logopedyczne to także ciekawy sposób na wspólne chwile spędzone z dzieckiem w domu , nawet w 
przypadku tych dzieci, które nie mają stwierdzonej wady wymowy.  



Pani Katarzyna Garlicka (sala 309) zaprasza rodziców swoich uczniów klas 2 na mini warsztat 
poświęcony metodom wspierania dziecka w procesie uczenia się słownictwa. W klasie 2 nauka języka 
angielskiego jako czynnego (czyli takiego którym dziecko się posługuje) opiera się na nowo poznanych 
słówkach, natomiast język bierny (ten który dziecko rozumie ale nie musi go używać) opiera się na 
strukturach zdaniowych. Dużym utrudnieniem w procesie nauczania-uczenia się jest fakt ze nasze 
dzieci nie ćwiczą słownictwa w domu. Na warsztatach zostaną zademonstrowane proste metody 
wspierające pracę z dzieckiem nawet przez rodzica, który nie zna języka angielskiego. 

Pan Paweł Konopka (sala 301) zaprasza rodziców uczniów klas I, II i III. Podczas spotkania 
zaprezentuje program „Mały Mistrz”, który od września wdrażany jest we wszystkich klasach. 
Program jest atrakcyjną formą podniesienia sprawności fizycznej dzieci. Podczas spotkania rodzice 
otrzymają informacje o pożądanych aktywnościach ruchowych dzieci, zasadach wdrażania programu i 
oceniania sprawności fizycznej uczniów. Rodzice klas III będą mogli porozmawiać o warunkach 
przyjęcia do klasy sportowej i funkcjonowaniu klas sportowych a także zasadach organizacji 
fakultetów w klasie IV.  

Wszystkich rodziców, którzy chcieliby wykorzystać czas dyżuru na spotkanie z dyrektorem i 
omówienie inicjatyw i problemów szkolnych serdecznie zapraszam na kawę do pokoju cichej pracy 
(drugie piętro naprzeciwko sali 301). Chciałabym, żeby kawa z dyrektorem stała się cyklicznym 
elementem dyżuru. Liczę na Państwa obecność. <i>Wanda Wojnowska</i> 

 

PIERWSZA  POMOC  PRZEDMEDYCZNA. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest 
obowiązkowym elementem edukacji w wielu szkołach na świecie. Każdy, także dziecko, może być 
świadkiem zasłabnięcia, urazu lub wypadku innej osoby, np. członka rodziny. Ważne, by umiało sobie 
poradzić z trudną sytuacją, a także skutecznie pomóc osobie poszkodowanej. Z tego powodu 
uczniowie klasy 2b przeszli mini – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W rolę instruktorów 
wcielili się uczniowie ze Szkolnego Klubu Ratownika „Cor” działającego przy Zespole Szkół nr 2 im. K. 
K. Baczyńskiego w Ełku.  Nasi instruktorzy:  Kamil, Aleksandra, Nikolina i i Marta  przybyli do naszej 
szkoły pod opieką p. Kamili Banachowskiej wyposażeni w niezwykłe rekwizyty. Wszystko zaczęło się 
od prezentacji multimedialnej – jej kolejne strony wyznaczały nowe zadania i elementy naszego 
szkolenia. Dzieci uczyły się zgłaszać wypadek, przy czym wykazały się pełną znajomością wszystkich 
telefonów alarmowych. Doskonaliły też umiejętność układania poszkodowanego w pozycji bocznej 
bezpiecznej,  uczyły się sprawdzać czynności oddechowe poszkodowanego i przyswoiły niezwykle 
trudne pojęcie „resuscytacja” wykonując 30 rytmicznych ucisków na klatkę piersiową połączonych z 
dwoma wdechami. Ćwiczenia praktyczne odbywały się na dwóch, przyniesionych przez naszych gości 
fantomach, które już od początku spotkania budziły w dzieciach niezwykłe zainteresowanie. Na 
koniec spotkania był quiz ze znajomości podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz 
pamiątkowe upominki dla wszystkich dzieci. 

Umiejętności praktyczne, które posiadamy, dają nam poczucie bezpieczeństwa i pozwalają sobie 
radzić w różnych sytuacjach codziennego życia. Ważne, by je nabywać i systematycznie doskonalić. 
<i>J.Pabich</i> 

 

LUTY 

 



SPOTKANIE Z MISTRZEM. Jednego możesz być pewien. Nie będzie sielanki. By dotrzeć do celu ,musisz 
wykazywać się ogromem doświadczenia. A to zdobywasz, żyjąc z dnia na dzień. Ucząc się, bawiąc, 
pracując. Odpoczywając, śniąc i zdobywając.”  - Marcin Prus  

24 lutego 2017r. w Zespole Szkół Sportowych odbyło się spotkanie edukacyjno-wychowawcze z 
Ambasadorem Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych Panem Marcinem Prusem. W spotkaniu 
wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6, Gimnazjum Sportowego, Szkoły 
Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz trenerzy, wychowawcy i 
nauczyciele. Uczestnicy mieli świetną okazję, aby krok po kroku szukać odpowiedzi na wiele pytań 
dotyczących marzeń, celu, ambicji, chęci, talentu, szacunku, pokory, skromności. Wsłuchani w słowa 
byłego reprezentanta Polski, Mistrza Świata Juniorów, dotarliśmy do bezwarunkowego przekonania, 
iż warto mieć charyzmę, wiarę w sukces i swoje marzenia. O tych ostatnich Marcin Prus - autor książki 
”Mistrzem być!” - pisze tak: „Właśnie po to są, by je spełniać. I wciąż wymyślać kolejne…”. 
„Najcudowniej realizuje się marzenia, gdy współtworzą je bliscy nam ludzie. Gdy mamy z kim się 
cieszyć i dla kogo móc je spełniać. Moim zdaniem realizacja czyichś marzeń jest tak samo ważna, jak 
swoich…” 

Spotkanie z Marcinem Prusem to była wspaniała lekcja , która pozwoliła naszym uczniom uwierzyć w 
to, że każdy może osiągnąć sukces. Od pracy i silnej woli zależy efekt naszych sportowych zmagań. 
Dziękujemy! <i>M.Malewski</i> 

 

PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH. W związku z obchodami dnia Żołnierzy Wyklętych, od 
poniedziałku 27.02 do środy 1.03 w naszej szkole przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące historii 
tych tragicznych postaci. Uczniowie klas 6 dyskutowali na temat postaw i wartości jakie przyświecały 
„Niezłomnym” w powojennej Polsce, a także poznali najważniejsze postacie, min: Witolda Pileckiego, 
Augusta Fieldorfa ,,Nila” czy Danutę Siedzikównę „Inkę”. 

Spotkania stały się dla uczniów doskonałą okazją do rozmów nad zawiłymi losami ludzi, którzy musieli 
zmierzyć się z powojenną rzeczywistością. Zajęcia wzbudziły w uczniach wiele emocji i doprowadziły 
ich do głębokich refleksji nad dzisiejszym postrzeganiem patriotyzmu. Podsumowanie działań 
edukacyjnych było uczestnictwo w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. <i>Kamil Kulik</i> 

 

ORTOGRAFICZNA DOMINACJA. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione 
przez UNESCO 17 listopada 1999 roku i obchodzone corocznie 21 lutego. Święto to obchodzone jest 
również w naszym kraju jako Dzień Języka Polskiego. Z roku na rok cieszy się większą popularnością. 
W obchody tego dnia angażują się szkoły, biblioteki, różne instytucje. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Ełku corocznie organizuje w tym dniu konkurs dla uczniów szkół podstawowych. To „Potyczki 
Ortograficzne”, organizowane już po raz dziesiąty w Ełku. O tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii  
tydzień temu walczyło 90 uczniów ełckich podstawówek. Jak przyznają uczestnicy tegorocznych 
zmagań z ortografią, tekst dyktanda w tym roku był łatwiejszy niż rok temu. Jednak nie dla wszystkich 
okazał się prosty, co potwierdza chociażby fragm. dyktanda: „Trzy lata temu przyjechał do mnie 
cherlawy wuj Helmut z Kartuz, pół Kaszub, pół Niemiec. Nie przepadam za jego towarzystwem, bo 
jest hipochondrykiem. Choć wzmacnia się chrzanem, chmielem i hyzopem ciągle czuje się chory, 
słaby niczym chuda chabeta zaprzężona do ciężkiego wozu”. Uczniowie naszej „Czwóreczki” poradzili 
sobie z tym tekstem celująco, okazali się bezkonkurencyjni. Tytuł Dziecięcego Mistrza Ortografii i 
pierwsze miejsce w mieście zdobyła uczennica kl. 6b Maja Truszkowska. Na trzecim miejscu 
uplasował się uczeń kl. 5a Jakub Dzierżanowski. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie, którzy 
zdobyli w tym konkursie wyróżnienia: Lena Buko kl. 4d, Gabriela Darmofał kl. 4a, Aleksandra Izbicka 



kl. 4d, Julia Tydman kl. 6b, Kacper Łukawski kl. 6b, Michalina Przekop kl. 6d i Maja Kurzyk kl. 6d. 
Śmiało możemy nazwać Czwóreczkę „Królową ortografii” – na 11 nagrodzonych w konkursie dziewięć 
osób to nasi uczniowie. Jesteśmy z nich dumni i gratulujemy im! A Miejskiej Bibliotece Publicznej 
dziękujemy za zorganizowanie „Potyczek Ortograficznych”. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

„WILCZYM TROPEM”- BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. 26 Lutego 2017r. przy niezbyt sprzyjającej aurze, 
reprezentacja 26 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4, i. Władysława Szafera w Ełku uczciła pamięć 
Żołnierzy Wyklętych w biegu miejskim „Wilczym Tropem”. Każdy biegacz przebiegł dystans 1963m, 
liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka "Lalka", 
który zginął właśnie w tym roku. Na starcie wraz z naszymi młodymi lekkoatletami stanęło ponad 400 
osób m.in. uczniowie innych szkół, żołnierze, rodziny z dziećmi, włodarze miasta oraz sympatycy 
biegania. Wszyscy dzielnie pokonali trasę, a w nagrodę każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy 
medal oraz mały upominek w postaci koszulki. Po biegu w Centrum Edukacji Ekologicznej można było 
zjeść  pyszną grochówkę i napić się ciepłej, rozgrzewającej herbaty. Była to okazja do poznania historii 
bohaterów, którzy z podziemi walczyli o wolną Polskę. 

Postawę godną naśladowania prezentowali nasi nauczyciele: Teresa Fiedorczyk, Monika Nagolska, 
Marian Malewski, Paweł Konopka i Łukasz Ormanowski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i 
serdecznie gratulujemy ukończonego dystansu. <i>M.Nagolska</i> 

 

NASI RODZICE TEŻ ODNOSZĄ SUKCESY. W sobotę 25 lutego, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka 
Sienkiewicza w Ełku odbyły się rozgrywki rodziców uczniów ełckich szkół podstawowych w piłkę 
siatkową. W tym organizowanym po raz kolejny wydarzeniu sportowym wzięła udział drużyna naszej 
szkoły. W składzie drużyny byli: p. Katarzyna Szczotko, p. Urszula Kurzyk, p. Adam Cholewicki,  p. 
Paweł Pieńkosz i p. Mariusz Kozłowski. Kapitanem drużyny była p. Katarzyna Szczotko. Nasi rodzice 
udowodnili, że nie tylko potrafią grać, ale też stanowią doskonały zespół. W efekcie rozgrywek 
zdobyli drugie miejsce ustępując jedynie drużynie gospodarzy. Mieli też możliwość zagrania 
przeciwko zespołowi, w składzie którego zagrał gość rozgrywek – p. Paweł Papke – wielokrotny 
reprezentant kadry narodowej. Pan Paweł Papke w przerwie między rozgrywkami poprowadził 
trening z udziałem dzieci, które towarzyszyły rodzicom i obsługiwały zawody.  

Nasza drużyna zdobyła puchar a p.Adam Cholewicki statuetkę najlepszego zawodnika zespołu.  

Gratulujemy!  

 

DREWNO W MAJSTERKOWIE. 24 lutego uczniowie klasy 5 d naszej szkoły wzięli udział w zajęciach 
organizowanych przez sieć sklepów ogólnobudowlanych Castorama w ramach projektu Majsterkowo. 
Tematem przewodnim było drewno. Zadaniem do wykonania było pudełko. Na stanowiskach mając 
do dyspozycji narzędzia i odpowiednie materiały dziewczynki i chłopcy przystąpili z zapałem do 
wykonania zadania. W pierwszej kolejności w ruch poszły młotki i gwoździe. Następnie materiały do 
ozdoby: farby, kolorowe taśmy, okleiny. Wszyscy zadanie wykonali wzorowo. Powstały kolorowe 
pudełka na płyty oraz inne projekty związane z tematem. Po zakończonych zajęciach uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz drobne upominki od organizatorów. Zajęcia dały przykład że bawiąc się 
można rozwijać swoje horyzonty wiedzy i umiejętności manualne z zajęć technicznych. 
<i>S.Krakowiak</i>   

 



Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT. 21 lutego 2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego w bibliotece odbyło się spotkanie, które miało na celu podnoszenie świadomości 
językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za poprawną polszczyznę. Przybyli 
uczniowie klas I – III dowiedzieli się o genezie ustanowienia przez UNESCO tego święta i kierunkach 
ochrony języków narodowych. Nauczycielka języka polskiego Pani Grażyna Truszkowska mówiła o 
ochronie polszczyzny i dbałości o kulturę wypowiedzi, zarówno tej mówionej, jak i pisanej. 
Wykorzystując przygotowaną prezentację opowiadała o historii języka polskiego i walkach o jego 
wolność na przestrzeni dziejów. Ukazując bardzo stare fotografie wzbudziła zachwyt starannymi 
pamiątkowymi wpisami na ich odwrocie. Podkreśliła też znaczącą rolę językoznawców, którzy jak 
żołnierze stoją na straży poprawności języka mówionego i pisanego. Zachęcała do unikania błędów i 
reprezentowania jak najwyższego poziomu kultury językowej. Pani Barbara Segień – przedstawicielka 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem ,,Impuls” – scharakteryzowała zaburzenia w rozwoju 
mowy i komunikacji językowej w przebiegu autyzmu. Mówiła o sposobach porozumiewania się z 
dziećmi autystycznymi, pokazywała znaki – symbole pomocne w kontakcie z nimi, podkreślała 
,,mowę ciała” jako istotną formę komunikacji. Pani Joanna Pabich – logopeda (,,nauczyciel mowy”) - 
mówiła o poprawności, czystości i jasności wysławiania się. Zaprezentowała propozycje ćwiczeń 
oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych warunkujących prawidłowy rozwój mowy. Jak się 
okazało najwięcej śmiechu i niejednokrotnie trudu przyniosły odczyty wylosowanych przez dzieci 
zdań lub wierszyków – „łamijęzyków”.  Prowadząca spotkanie mówiła o retoryce jako sztuce ładnego 
i skutecznego posługiwania się językiem. Zachęcała do korzystania z zasobów biblioteki m.in. ze 
,,Słownika poprawnej polszczyzny”, ,,Słownika języka polskiego”, ,,Encyklopedii wiedzy o języku 
polskim”, tekstów Małgorzaty Strzałkowskiej, czy serii książek Grzegorza Kasdepke zabawnie 
wyjaśniających powiedzonka typu ,,rzucać słowa na wiatr”, ,,mówić trzy po trzy”, ,,ugryźć się w 
język”. 

Pamiętajmy: ,,Język jest bezcennym dobrem kultury narodowej. Wszyscy mamy obowiązek nie tylko 
przechowywać jego piękno odziedziczone po minionych wiekach, ale stale go doskonalić i wzbogacać, 
by sprostał wzrastającym potrzebom naszych czasów”. <i>Bożena Merchelska</i> 

 

CZYTAM, WIĘC JESTEM. 14 lutego 2017 roku w szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie pod hasłem 
,,RENDEZ - VOUS Z KSIĄŻKĄ”. Jego uczestnicy podzielili się swoją ,,miłością do książek”, opowiedzieli 
o swoich pasjach i przedstawili znaczące w ich edukacji czytelniczej lektury. Dobór polecanych książek 
nie był łatwy, ale zaproszeni Goście zajmująco zaprezentowali wybrane tytuły zebranym 
reprezentantom klas I – VI, przybyłym nauczycielom oraz członkom I grupy Klubu Przyjaciół Biblioteki. 
Pani Aneta Zamojska tym razem nie wystąpiła w roli mamy Tomka, ucznia naszej szkoły, ale 
zaprezentowała książkę swojego autorstwa ,,Sekundy do szczęścia”, za którą otrzymała w Warszawie 
Nagrodę Główną w Konkursie Książka Roku 2016. Jako trenerka rozwoju osobistego omówiła 
propozycje poradników mających wpływ na rozwój osobowości oraz zachęcała do lektury swojej 
ulubionej ,,Ani z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery, a także polecanej starszym czytelnikom 
,,Muzeum ziemi ojczystej” S. Lenza. Niemałą też sensację wzbudził zaprezentowany przez Nią 
,,czytnik książek”. Pan Artur Urbański z-ca prezydenta Ełku opowiadał o swojej ,,miłości do gór” i 
książkach opowiadających o nich. Z pasją mówił o wędrówkach po górskich szlakach oraz 
najwybitniejszych polskich himalaistach i alpinistach. Zaprezentował książki biograficzne o Jerzym 
Kukuczce i Ryszardzie Pawłowskim z licznymi fotografiami z wypraw. Podkreślał, że w życiu trzeba 
mieć marzenia i wytrwałą pracą oraz głęboką determinacją należy dążyć do ich spełnienia. W 
realizacji pasji drzemie siła do codziennego działania. Aby pozostawić zebranym namiastkę ,,smaku 
gór”, ofiarował czytelnikom naszej szkoły książkę ,,Zdobyć koronę. Opowieść o Jerzym Kukuczce” 
autorstwa Anny Czerwińskiej – Rydel okraszoną pamiątkowym podpisem Cecylii Kukuczka, żony 
wspomnianego himalaisty. Pani Dyrektor Wanda Wojnowska mówiła o książkach czytanych dla 
relaksu, podróżniczych i kulinarnych. Zachęcała do wcześniejszych przygotowań do wyjazdów w 



wybrane miejsca świata, korzystania z przewodników, map, zasobów Internetu lub doświadczeń 
innych osób. Z okazji walentynkowego spotkania przyniosła też kosz obfitości w postaci bestsellerów 
książkowych wybranych przez dzieci i młodzież w 2016 roku oraz pozycji książkowych nagrodzonych 
w konkursach literackich. Uczeń kl. VIa Aleks Lewoń opowiedział o swoim przypadkowym spotkaniu z 
ulubionym ukraińskim pisarzem Wiktorem Noczkinem i z wielką pasją, a także z wykorzystaniem 
przygotowanych rekwizytów zachęcał do czytania jego książek. Spotkanie ubarwiły również występy 
uzdolnionych muzycznie uczniów naszej szkoły: Zuzanny Fromm, kl. 6b – wiolonczela, Jakuba 
Siemienkiewicza, kl. 5c – gitara, Bartosza Krassowskiego, kl. 6b – śpiew. Prowadząca spotkanie 
promowała wybrane książki z księgozbioru biblioteki szkolnej, m.in. serię ,,Dzieci Filozofują”, ,,Kocha, 
lubi, szanuje…czyli jeszcze o uczuciach” Grzegorza Kasdepke oraz pozycje o tematyce turystycznej i 
miłosnej. Kilkoro uczestników zostało zaproszonych do zabawy ,,Randka w ciemno z książką”. 
,,Rendez – vous z książką” niech trwa nie tylko w walentynki! <i>Bożena Merchelska</i> 

 

MARZEC 2017 

 

EVENT LEKKOATLETYCZNY DLA KLAS III I IV. 29.03.2017 na hali Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku odbył 

się Event Lekkoatletyczny dla klas III i IV w ramach Ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla 

Każdego”. W zabawie uczestniczyło łącznie 97 uczniów ze Szkół podstawowych nr 2,3 i 4. Mali 

zawodnicy podzieleni na równe rzędy rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach, np. wyścigi 

szybkościowe, bieg przez płotki, wyścigi z użyciem przyborów (hula-hop, ringo, woreczki). Rywalizacja 

miała na celu promocję lekkiej atletyki wśród młodych zawodników, ich integrację, naukę zasad fair 

play oraz naukę zdrowego współzawodnictwa. Rywalizację poprzedziła intensywna i dynamiczna 

rozgrzewka, którą dzieci uwielbiają. Wszyscy zawodnicy dobrze się bawili, na koniec każdy otrzymał 

pamiątkowy dyplom z autografem Pawła Fajdka, który jest Mistrzem Świata w rzucie młotem. 

Uczniom dziękujemy za udział i do zobaczenia! <i>M.Nagolska</i> 

 

BAJKOWY KOGEL – MOGEL. Za nami Pasowanie na Czytelnika. Uroczystość była przyjęciem uczniów 

klasy I a do grona czytelników biblioteki. Zanim najmłodsi uczniowie szkoły złożyli przyrzeczenie, 

wcześniej spotkali się z nauczycielem bibliotekarzem. Poznali podstawowe wiadomości o bibliotece, 

książkach i zasady poprawnego zachowania w wypożyczalni oraz czytelni, a także odpowiedzialności 

za księgozbiór szkoły. 28 marca 2017 roku w czytelni powitali ich przebrani za postacie z bajek i 

filmów członkowie I grupy Klubu Przyjaciół Biblioteki wraz z opiekunem panią Bożeną Merchelską. 

Każdy Pierwszoklasista musiał sprawdzić się w różnych konkurencjach oraz zabawach tematycznie 

związanych z bajkami i ich głównymi bohaterami. Po złożeniu przyrzeczenia odbyło się pasowanie. 

Pani zastępca Dyrektora Barbara Dziuba oficjalnie przyjęła ich do grona Czytelników biblioteki. Na 

pamiątkę spotkania uczniowie otrzymali książkę do klasowej biblioteczki, zakładki oraz ,,Wyprawkę 

Młodego Czytelnika”. Miłą i smaczną częścią imprezy był poczęstunek w postaci jabłek oraz 

zbożowych ciasteczek z żurawiną i rodzynkami, które własnoręcznie przygotowały Marta 

Maciorowska i Oliwia Babicz ze swoimi mamami. Na zakończenie wszyscy udali się do wypożyczalni, 

by wypożyczyć pierwsze książki. 



Drodzy Pierwszoklasiści! Witamy Was w gronie czytelników biblioteki szkoły. Życzymy ciekawych 

lektur oraz miłego spędzania czasu w towarzystwie książek. <i>Bożena Merchelska</i> 

 

PRZYWITANIE WIOSNY - ,,KOCHAM CIĘ, POLSKO”. Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego 

Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Jak co roku 21 

marca w naszej szkole obchodzony jest on wyjątkowo i uroczyście. W tym roku uroczystość odbyła się 

pod hasłem „Kocham Cię, Polsko”. W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 0-III . Celem 

uroczystości było: poznawanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy, 

nabywanie przez dzieci umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności: werbalnej, muzyczno-

ruchowej, plastycznej. Dodatkowo upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie 

umiejętności współdziałania w grupie i podejmowania decyzji. Integrowanie społeczności szkolnej we 

wspólnym przeżywaniu i zabawie, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,  angażowanie 

uczniów do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych jak i wdrażanie do kulturalnego 

zachowania podczas uroczystości. 

Uroczystość rozpoczęła ubrana w kolorową sukienkę "Pani Wiosna".  Zapewniła wszystkie dzieci, że 

zagości w szkole, jeśli  dzieci wykonają wszystkie przygotowane przez nią wiosenne zadania.  

Uczniowie ubrani w kolorowe stroje zaprezentowali przygotowane piosenki ludowe, inscenizacje 

legend oraz wiersze. Mogliśmy również oglądać ciekawe układy taneczne. Wszyscy ochoczo 

realizowali  przydzielone im zadania. Humory dopisywały do końca imprezy. Dzieci radosnymi 

okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę. Powitanie wiosny było niezwykle barwne i wesołe, a 

dzieci doskonale poradziły sobie ze swoimi zadaniami i współzawodnictwem klasowym. 

Przygotowując się do prezentacji pokazały, że to szczególne święto można spędzić inaczej. Po 

wszystkich występach zostały wręczone dyplomy. W radosnych nastrojach wspólnie z nauczycielami 

wrócili do klas, gdzie kontynuowali zajęcia. Impreza ta zintegrowała społeczność szkolną, wytworzyła 

poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim była świetną zabawą. <i>I.Chwiedor</i> 

 

LAUREATKI OLIMPIAD WOJEWÓDZKICH. W trakcie roku szkolnego uczniowie biorą udział w wielu 

konkursach, na różnych szczeblach, o różnej tematyce. Celem tych konkursów jest rozwijanie 

zainteresowań i motywowanie uczniów do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów. 

Szczególnie cenne są wojewódzkie olimpiady przedmiotowe. Ich zakres materiału obejmuje i 

poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z danego przedmiotu. Od wielu lat 

odbywają się one dwuetapowo. Etap szkolny odbył się w listopadzie. Żeby przejść do etapu 

wojewódzkiego, trzeba było uzyskać co najmniej 85 % punktów w etapie szkolnym konkursu. Spośród 

kilkudziesięciu „czwóreczkowiczów” startujących w olimpiadach, troje zakwalifikowało się do etapu 

finałowego. W lutym szóstoklasistki: Karolina, Maja i Michalina rozwiązywały testy wojewódzkie. 

Żeby uzyskać tytuł laureata konkursu przedmiotowego, trzeba było uzyskać co najmniej 90 % 

punktów możliwych do zdobycia. Dziewczęta udowodniły, że mają ogromną wiedzę i potrzebne 

umiejętności. Wszystkie trzy wywalczyły tytuły laureata. Gromkie  brawa należą się Karolinie 

Kuczyńskiej  z kl. 6b, która  została trzykrotną laureatką: z języka polskiego, matematyki i przyrody. Co 

mówi Karolina o sobie? „Jestem typową nastolatką. Lubię grać w siatkówkę, jeździć na deskorolce lub 

snowboardzie. Za najciekawsze przedmioty szkolne uważam matematykę i przyrodę. W wolnym 

czasie często słucham muzyki”. Maja Truszkowska z kl. 6b została laureatką w Wojewódzkim 



Konkursie z Matematyki. Przyznaje, że w czasie wolnym lubi rysować, a także spędzać czas przed 

komputerem. Z przedmiotów szkolnych lubi język polski i plastykę, dzięki którym się rozwija. 

Michalina Przekop z kl. 6d uzyskała tytuł laureata z Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. 

Zdradziła nam, że jej pasją jest siatkówka. Trenuje ten sport trzy razy w tygodniu i osiąga na tym polu 

sukcesy. Czyta też dużo książek. Z przedmiotów szkolnych najbardziej lubi język polski oraz wf. Co 

łączy nasze laureatki? To, że są ambitne, pracowite, odpowiedzialne i zdolne. Gratulujemy im i 

jesteśmy z nich dumni. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

KOLEJNY SUKCES NASZYCH SIATKAREK. Dzień po zwycięstwie w Ełku młode zawodniczki z klasy 6 „d” 

udały się do Giżycka na Półfinał Województwa w kategorii  „4” siatkarskich dziewcząt  w ramach 

Szkolnego Związku Sportowego. W zawodach wzięły udział 4 drużyny. Do rywalizacji przystąpiły 

szkoły podstawowe  z Ełku, Giżycka, Pisza i Szczytna . W turnieju  spotkania były rozgrywane na 

dwóch boiskach, systemem „każdy z każdym” do dwóch zwycięskich setów do 25 punktów. Bardzo 

dobra i konsekwentna gra  zawodniczek sprawiła, iż Szkoła Podstawowa nr 4 z Ełku okazała się 

bezkonkurencyjna. Młode siatkarki wygrały wszystkie swoje spotkania i zajęły I miejsce. Nasza szkoła 

tym samym awansowała do finału, gdzie zagra sześć najlepszych drużyn z całego województwa. 

Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały dziewczęta z klasy 6 „d” - klasy sportowej o profilu piłki 

siatkowej w składzie: Szczotko Gabriela, Mościcka Nikola, Ekstowicz Matylda, Chmielewska Emilia, 

Przekop Michalina, Szymańska Weronika, Cwalina Natalia, Szulc Julia, Pawłowicz Marlena, Stryjewska 

Zuzanna, Bukowska Ewa. Trener zespołu jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy! <i>P.Konopka</i> 

 

BYSTRZAKI Z CZWÓRKI. Pierwszego dnia wiosny klasy szóste naszej szkoły od rana mogły zmierzyć się 

z zadaniami w ramach turnieju ”Bystrzaki z Czwórki”.  Celem konkursu była integracja zespołu 

klasowego i umiejętność współpracy w grupie. Cel ten został osiągnięty przy wielkiej pomocy 

gospodarzy klas. Ich zadaniem było typowanie osób do kolejnych konkurencji w taki sposób, aby 

wszyscy uczniowie danej klasy wzięli udział w zabawie.  

W pierwszej konkurencji – „Bieg po buty” wspaniale poradziła sobie klasa VID. W drugim zadaniu 

„Stołówkowe menu”, również ta sama klasa zachwyciła komisję. Ich pomysły na  nazwy potraw 

zestawów obiadowych w naszej szkole były niesamowite: krupnik z kaszą jęczmienną to „Krupnikowy 

deszcz”, ryba w sosie greckim to „Greckie mity”. Wiele radości sprawiła konkurencja „Kto ma więcej 

piegów?”. Zadanie polegało na umieszczeniu na twarzy jednego z zawodników jak największej ilości 

kółeczek – piegów. Komisja przyznała największą ilość punktów dwóm klasom: VIB i VID.  Doskonałą 

znajomością Szkolnej Strefy Badawczej wykazały się klasy: VIB i VIC. Wiele emocji wzbudziła 

konkurencja „Wybuchowy wyścig”. Z przenoszeniem krzeseł w kolejnej konkurencji najlepiej 

poradziły sobie dwie klasy: VIB i VID. Zdecydowanym zwycięzcą w tworzeniu słów z liter budujących 

słowo WIOSNA okazała się klasa VIB, która również wygrała konkurencję „Wyścig z linką”. W 

konkurencji „Prowadzenie piłek” ponownie okazała się szybsza klasa VID.  

Po podsumowaniu wyników okazało się, że I miejsce w turnieju „Bystrzaki z Czwórki” uzyskała klasa 

VID. Serdecznie gratulujemy. <i>M.Russek</i> 

 



Wiosna Historia Zabawa - Turniej klas IV.Podczas spotkania wiosennego czwartoklasistów było wiele 

śmiechu i świetnej zabawy. Uczniowie zagłębili się w dzieje naszej polskiej poezji. Każda z klas IV 

przygotowała wiersze związane z wiosną  polskich poetów: Jana Kochanowskiego, Adama 

Mickiewicza, Leopolda Staffa i Marii Konopnickiej. Uczniowie przebrali się w zaprojektowane przez 

siebie stroje epok, w której żyli poeci, wyrecytowali ich wiersze, przebrali za nich samych. Wszystkie 

klasy bardzo się postarały i wykazały wiele pomysłowości zarówno w interpretacji wierszy jak i 

doborze strojów.  

Oprócz konkurencji intelektualnych znalazły się też sportowe. Wiele śmiechu było podczas zabawy 

"Stonoga"- całe klasy tworzyły stonogi i musiały dojść do mety bez dopuszczenia do rozerwania. 

Wcale to nie było łatwe, bo każdy porusza się w innym tempie. Zadanie wymagało koordynacji i 

współpracy zespołu. Hitem turnieju był biegany "Kółko i krzyżyk" – popularna wykreślanka 

przeniesiona na podłogę sali. Zadanie wymagało szybkości w pokonywaniu odległości do kół hula- 

hop, a także błyskawicznego podejmowania decyzji, gdzie położyć swój znacznik, aby doprowadzić do 

zdobycia punktu. Uczniowie chcieli grać jeszcze dłużej. Zaproponowałam im zagranie w tę zabawę 

podczas długiej przerwy na boisku.  

Wiele emocji dostarczyła też konkurencja "Wiosenna piosenka". Zabawa polegała na wyłonieniu 

klasy, która zna najwięcej wiosennych piosenek. Okazało się, że nasi uczniowie znają całe mnóstwo 

takich piosenek i konkurencja zakończyła się remisem wszystkich klas. Zwycięską klasą w tym roku 

została 4 d, gratulujemy. Gratulujemy również pozostałym klasom, ponieważ zwycięzca wyprzedził 

ich tylko o 1 punkt. Wszystkie trzy pozostałe klasy miały po tyle samo punktów.  

Dziękujemy Pani Sylwii Uzdowskiej, mamie Julii, za wsparcie nas w tym dniu poprzez udział w 

obradach komisji turnieju. <i>Ewa Paszkowska</i> 

 

KINDER +SPORT. Trwają eliminacje największego turnieju siatkówki dziecięcej w Polsce Kinder+Sport. 

Trzecia impreza z udziałem kilkuset uczestników odbyła się w miniony weekend (18/19 marca) w 

Ełku. Aż trzy zwycięstwa: w dwójkach i czwórkach dziewcząt oraz czwórkach chłopców odnieśli 

reprezentanci KurianVolley Olsztyn. W trójkach dziewcząt wygrała Omega Mrągowo II, w dwójkach 

chłopców Lechowo, a w trójkach Kormoran Dobre Miasto. I 

Bardzo dobrze zaprezentowali się chłopcy UKS Czwórka Ełk I zajmując w turnieju eliminacyjnym 3 

miejsce, co pozwoliło im awansować również na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Zespół 

wystąpił w nast. Składzie: Adam Chwiedor, Hubert Gryżewski i Stefan Cholewicki. Opiekunem drużyny 

jest Marian Malewski. 

W tym sezonie zaplanowano pięć turniejów eliminacyjnych, z których trzy najlepsze wyniki liczą się 

do klasyfikacji generalnej. Suma punktów wyłoni czołowe ósemki w poszczególnych kategoriach, 

które zmierzą się w Finale Wojewódzkim w Olsztynie. Tu z kolei poznamy najlepszych (czołowe dwa 

zespoły), którzy reprezentować nas będą w finale krajowym. <i>M.Malewski</i> 

 

TURNIEJ AKADEMII SIATKARSKICH OŚRODKÓW SZKOLNYCH.  22 marca w Gimnazjum nr 4 w Ełku 

odbyła się III edycja  rozgrywek piłki siatkowej Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Zawody 



były przeznaczone dla dziewcząt z rocznika 2004.   Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn z naszego 

miasta. W turnieju  spotkania były rozgrywane systemem "każdy z każdym" do dwóch zwycięskich 

setów do 15 punktów. Naszą szkołę reprezentowała klasa 6 „d” - klasa sportowa o profilu piłki 

siatkowej. Szkolna drużyna okazała się w tych zawodach bezkonkurencyjna. Młode siatkarki wygrały 

wszystkie swoje spotkania i zajęły I miejsce.  

Skład zespołu: Szczotko Gabriela, Mościcka Nikola, Ekstowicz Matylda, Chmielewska Emilia, Przekop 

Michalina, Cwalina Natalia, Szulc Julia, Pawłowicz Marlena., Stryjewska Zuzanna, Bukowska Ewa. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy! <i>P.Konopka</i> 

 

Projekt  ZDROWIE. Co zrobić, żeby nie chorować? Jak dbać o czystość? Dlaczego trzeba się wysypiać? 

Na czym polega zdrowy styl życia? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczniowie klasy 2f. 

W czasie zajęć doszliśmy do wniosku, że higiena jest ważna z wielu powodów. Dzięki niej czujemy się 

świeżo i przyjemnie, chroni nas przed różnymi chorobami i wpływa na nasze kontakty z innymi. 

Mama Małgosi zorganizowała nam wyjście do Policealnej Szkoły „Medyk”, gdzie dowiedzieliśmy się, 

w jaki sposób produkuje się mydło, każdy z nas miał swój wkład w przeprowadzanych reakcjach 

chemicznych. Do szkoły wróciliśmy z pięknymi mydełkami różniącymi się kształtem, kolorem i 

zapachem.  

Zastanawialiśmy się, co powinnyśmy jeść, żeby dobrze się czuć i zachować jak najlepsze zdrowie. 

Przeanalizowaliśmy piramidę zdrowego żywienia, szukaliśmy informacji o witaminach. W parze ze 

zdrowym żywieniem idzie ruch, najlepiej na świeżym powietrzu. Lubimy spacery, jazdę na rowerze i 

rolkach, a także zabawy na placu zabaw. Stworzyliśmy plakaty i historyjki obrazkowe o zdrowiu. W 

trakcie zajęć doszliśmy do wniosku, że na nasze zdrowie ma wpływ też sen i śmiech. Sprawdziliśmy, 

czy umiemy śmiać się z siebie i narysowaliśmy własne karykatury.  

6 marca odwiedził nas w szkole tata Małgosi i Karoliny, który jest ratownikiem medycznym. Pokazał 

nam wyposażenie ratownika i opowiedział, na czym polega jego praca. Przy użyciu fantomu uczył nas 

udzielania pierwszej pomocy. 

Jesteśmy bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia, postaramy się wcielić to w życie. <i>K.Matys</i> 

 

WIOSNA NA OLIMPIE. Corocznie 21 marca w naszej szkole witamy wiosnę w nietypowy sposób. Na 

poziomach klas organizujemy turnieje, przeglądy, spotkania z wychowawcami. Tradycyjnie podczas 

Dnia Samorządności piątoklasiści biorą udział w turnieju mitologicznym, w tym roku po nazwą  

„Wiosna na Olimpie”. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem podczas przygotowania do 

konkursu, przyszli nie tylko z głowami pełnymi wiedzy z zakresu mitologii greckiej, ale też w pięknych 

przebraniach. Turniej wyzwolił w nich wiele emocji. Rozpoczęto zmagania od prezentacji okrzyku na 

cześć ulubionego bohatera mitów greckich, potem delegaci klas rozwiązywali krzyżówkę, a tuż po niej 

rozpoznawali, do jakich mitów nawiązują reprodukcje obrazów. Po tej części przyszedł czas na 

„Zgaduj-zgadulę”, podczas której wylosowani z każdej klasy uczniowie odgadywali, na podst. cytatów 

z mitologii, o jakiego bohatera mitologicznego chodzi. Z tymi zadaniami uczestnicy konkursu poradzili 

sobie bardzo dobrze. Potem wytypowani przez klasy uczniowie brali udział w konkurencji sportowej – 



czyli w skoku w dal. Podczas kolejnego etapu zmagań komisja oceniała przebranie – wybrani 

uczniowie przebrali się za bohaterów mitologii. Przez chwilę w sali gimnastycznej gościli bogowie, 

m.in. Apollo, Artemida, Hekate i inni. W końcowej części zmagań reprezentacje klas piątych 

uczestniczyły w sztafecie i „bitwie morskiej”. Pod koniec turnieju komisja oceniła portrety bogów.  

Trzeba przyznać, że uczniowie pięknie namalowali: Zeusa, Apolla, Hadesa i Persefonę. Zarówno 

członkinie komisji, czyli: p. Wanda Wojnowska, p. Agata Tydman i p. Bożena Merchelska, jak i 

organizatorka turnieju, czyli pani Beata Dzierżanowska, były pod wrażeniem wiedzy mitologicznej 

posiadanej przez piątoklasistów i różnych talentów uczniowskich. Rywalizacja o czołowe miejsca 

naprawdę była  emocjonująca, uczniowie odpowiadali na bardzo trudne pytania, a o wyniku 

końcowym decydowała nie tylko wiedza, ale i szczęście. Zwycięstwo przypadło w udziale klasie 5a, na 

drugim miejscu znalazła się kl. 5b, na trzecim kl. 5c, a na ostatnim miejscu uplasowała się kl. 5d. 

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

CZAS NA HISTORIĘ. Z inicjatywy nauczyciela historii – pana Kamila Kulika, już wkrótce powstanie 

nowa przestrzeń edukacyjna. Sala 301 stanie się miejscem interaktywnych spotkań z przeszłością. 

Przedsięwzięcie podjęte zostało jako element działań prowadzących do uzyskania certyfikatu „Szkoła 

Wierna Dziedzictwu”, jaki przyznawany będzie przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

Historyczne zainteresowania naszych uczniów i osobiste pasje nauczyciela historii umożliwią 

powstanie naszego szkolnego muzeum. Aby ono powstało potrzebujemy Waszej pomocy. 

Gromadzimy przedmioty związane z historią Mazur, miasta Ełk, ale też pamiątki rodzinne, 

dokumenty, listy, zdjęcia, medale… . Chętnych zapraszamy do wsparcia naszego pomysłu na nieco 

inną edukację, która sprawi, że czas miniony będzie czasem ożywionym przez bezpośredni kontakt ze 

zbiorami małego muzeum. Więcej informacji można uzyskać u nauczyciela historii -pana Kamila 

Kulika, sala 301. Zachęcamy do kontaktu. 

 

MISTRZOSTWA SZKÓŁ POWIATU EŁCKIEGO NA ERGOMETRACH WIOŚLARSKICH. 10 marca w  sali 

gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku odbyły się Mistrzostwa 

Ełku szkół podstawowych na ergometrach wioślarskich. Reprezentacja naszej szkoły spisała się 

znakomicie.  Zawody odbywały się na dystansie 500 metrów, gdzie zawodnicy rywalizowali w 

sztafetach i indywidualnie.  W sztafetach startowało po 4 zawodników i 4 zawodniczki z każdej szkoły, 

a na koniec był brany pod uwagę łączny czas zawodników. W sztafecie dziewcząt okazaliśmy się 

bezkonkurencyjni i zajęliśmy I miejsce, natomiast w kategorii chłopców zajęliśmy II miejsce. Jako 

szkoła drużynowo uplasowaliśmy się na drugiej pozycji. Warto dodać, że wśród dziewcząt zdobyliśmy 

również nagrody indywidualne. Najlepszą zawodniczką okazała się Weronika Szymańska, natomiast 

na drugim stopniu podium stanęła Maja Grzegorczyk.  

Naszą szkołę reprezentowali: Kuczyńska Karolina, Szymańska Weronika, Grzegorczyk Maja, 

Lempiecka  Julita, Pawłowicz Marlena, Korolczuk Karol, Staszek Mateusz, Fabisiak Jakub, Filipowicz 

Patryk. Opiekunem uczniów był p. Paweł Konopka. Gratulujemy! 

 



CZWÓRECZKOWE ZDOLNIACHY. Każdy człowiek ma jakieś talenty, niektórych jest świadomy, niektóre 

musi dopiero odkryć. Ważne jest to, żeby o te odkryte talenty dbać, rozwijać je… W naszej szkole 

mamy wielu uzdolnionych uczniów, w różnych dziedzinach: artystycznych, sportowych, wiedzowych… 

Konkursy, zarówno te szkolne, jak i pozaszkolne, sprawiają, że tacy uczniowie mogą ujawnić swoje 

talenty. W ostatnim czasie dotarły do nas wyniki II etapu konkursów ogólnopolskich „Z poprawną 

polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Okazało się ,że mamy w szkole kilkoro dzieci 

uzdolnionych polonistycznie. Uzyskali w II etapie min. 90 % i zakwalifikowali się do finałów, które 

odbędą się w Olsztynie. Znawcami poprawnej polszczyzny okazali się: Hanna Markowska kl. 2f, Maja 

Matulewicz kl. 3b, Jakub Dzierżanowski kl. 5a, Piotr Kulik kl. 5c i Julia Tydman kl. 6b. Alfą i omegą z 

języka polskiego w kategorii ortograficznej są: Paulina Kuczyńska kl. 4b, Jakub Dzierżanowski kl. 5a i 

Maja Truszkowska kl. 6b.  Trzymamy kciuki  za zmagania finałowe i życzymy im sukcesów.  

Umiejętnościami recytatorskimi wykazali się uczniowie kl. 6b: Katarzyna Szkatuła i Mateusz Staszek. 

W XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poetów Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny 

"Cudze chwalicie, swego nie znacie" Kasia zajęła III miejsce, a Mateusz zdobył wyróżnienie. Za tydzień 

będą reprezentować naszą szkołę w regionalnym etapie tego konkursu w Olecku. Wszystkim 

zdolniachom gratulujemy i życzymy powodzenia. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

KWIECIEŃ 2017 

 

CHARYTATYWNIE I KULINARNIE I Z KLASĄ (5D) W dniach 28 i 29 kwietnia uczniowie  klasy 5 d 

uczestniczyli w dwóch pożytecznych i rozwijających wydarzeniach. Pierwsze z nich to zakończenie 

świątecznej zbiórki produktów spożywczych w ramach „Szkolnej Szafy”. Na ręce Pani Sylwii 

Uzdowskiej zostały przekazane dary pod postacią artykułów spożywczych zebrane przez uczniów 

klasy 5 d dla osób bezdomnych. Pani Sylwia spożytkuje dary w ramach swojej fundacji na 

cotygodniowe przygotowywanie posiłków dla bezdomnych. Zbiórka darów była bardzo cenną 

inicjatywą, pokazała że dzieci z naszej szkoły są czułe i nie pozostają obojętne na los innych ludzi, 

którzy są nieszczęśliwi w swoim życiu.  

Drugim wydarzeniem były „Integracyjne Warsztaty Kulinarne – Wiosna na Talerzu” przeprowadzone 

w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Uczniowie pod opieką p. 

Sławomira Krakowiaka i kierunkiem profesjonalnego kucharza Pana Wojtka z pensjonariuszami domu 

przygotowali w ramach warsztatów wiosenny deser. Dodatkowymi punktami warsztatów były 

zwiedzanie domu samopomocy, uczniowie zapoznali się z warunkami życia pensjonariuszy oraz czas 

przeznaczony na relaks w którym, wykorzystano zaplecze sportowo-rekreacyjne domu. Dzieci mogły 

zagrać w bilard, piłkarzy stołowych, tenisa stołowego. Kolejnym etapem warsztatów, była wspólna 

degustacja smakowitego deseru. Na zakończenie uczestnicy stanęli do wspólnego zdjęcia oraz 

otrzymali drobne prezenty wykonane przez pensjonariuszy domu. Pełne wrażeń warsztaty pokazały 

jak w prosty sposób poprzez gotowanie mogą integrować się pokolenie młodych i starszych ludzi. 

<i>S.Krakowiak</i> 

 



ZIELONY TYDZIEŃ W KL. IV – VI. Nasza szkoła od lat aktywnie włącza się w różne  działania 

ekologiczne, np. akcję „Sprzątanie świata”, oraz podejmuje szereg własnych działań na rzecz 

przyrody. Szczególnie dużo w tym zakresie dzieje się co roku podczas Zielonego Tygodnia, zwanego 

też Dniami Patrona. W tym roku kluczowym tematem stały się odpady, gdyż od lipca wchodzą w życie 

nowe przepisy dotyczące śmieci. Będą one ujednolicone dla całego kraju, zaczną wtedy obowiązywać 

następujące zasady segregacji odpadów komunalnych: szkło do zielonego pojemnika, papier do 

niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a odpady biodegradowalne do brązowego.  Zielony Tydzień 

sprawił, że nasi uczniowie są już tego świadomi. Dzięki lekcjom i innym działaniom zostali wyposażeni 

w wiedzę dotyczącą odpadów, np. co zrobić z ZSEE, co wrzucać do poszczególnych pojemników. 

Uczniowie spotykali się codzienne na poziomach klas, rozwiązywali ekologiczne krzyżówki, szukali 

słów w wykreślance, segregowali odpady i przyporządkowywali je do właściwych pojemników, 

wyjaśniali terminy związane z odpadami, układali wiersze na ten temat i robili plakaty o odpadach. 

Na zakończenie wszystkie klasy IV – VI wzięły udział w „Kole Natury”, turnieju ekologicznym 

wzorowanym na telewizyjnym „Kole Fortuny”, podczas którego wykazały się wiedzą na temat 

odpadów. Na poziomie klas czwartych zwyciężyła kl. IV b, w klasach piątych kl. V a, natomiast wśród 

szóstoklasistów najlepsza okazała się kl. 6b. W trakcie Zielonego Tygodnia odbył się też piknik 

szkolno-rodzinny i koncert z okazji Dnia Ziemi, a wszystkie działania poprzedziła zbiórka ZSEE, która 

trwała w naszej szkole od 10.04.2017 do 22.04.2017. Klasy szóste wzięły też udział w debacie „Ełk – 

miasto ekologiczne”. Wszystkim, którzy włączyli się w nasze działania podczas Dni Patrona, 

dziękujemy. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

KONKURS CHÓRÓW PROJEKTU AKADEMIA CHÓRALNA – ŚPIEWAJĄCA POLSKA 2017. 27 kwietnia 

2017r.w kościele p.w. Św. M. M. Kobego w Białymstoku miał miejsce przegląd chórów regionu 

warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Akademii  Chóralnej Śpiewajacej Polski. Nasze chóry 

wystąpiły z następującymu utworami: 

Chór "Nolinki": tytuł prezentacji  "Nolinkowe legendy" 

➢ Anna Waligóra-Tarnowska, sł. Anna Świrszczyńska – Legenda o smoku (utwór obowiązkowy, 

wersja 2-gł. z fortepianem) 

➢ Antoni Szaliński (1925-1997) – Marsz, marsz Polonia 

➢ Marek Sewen (ur. 1930), sł. Tadeusz Kubiak – Tu wszędzie 

➢ Julian Stankiewicz – Mam łódkę malutką* 

Ten ostatni utwór wykonany był z ruchem. Nasi najmłodsi chórzyści dzielnie się spisali, gdzie 

powtórzyli ubiegłoroczny sukces i otrzymali "Srebrne pasmo". Dyrygentem zespołu jest pani Anna 

Borkowska-Miszkiel. 

Chór „Fantazja”: tytuł prezentacji „Niech gra muzyka” 

➢ Anna Waligóra-Tarnowska – Legenda o smoku (utwór obowiązkowy, wersja 3-gł. a cappella) 

➢ warmińska melodia ludowa – Na fujarce 



➢  Duke Ellington (1899-1974) – C- jam blues* 

Ostatni utwór był z ruchem. Nasi starsi chórzyści powtórzyli sukces ubiegłoroczny i otrzymali 

„Brązowe pasmo”. Dyrygentem zespołu jest pan Tomasz Sulima. 

Gratulujemy obu dyrygentom za ich pracę  i trud włożony w szerzenie muzyki chóralnej wśród 

najmłodszych. <i>A.Miszkiel</i> 

 

ARTYSTYCZNE SPOTKANIE Z LASEM. Jesienią  tego roku szkolnego , Nadleśnictwo w Rajgrodzie, 

ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Moje zimowe spotkanie z lasem”. Jako, że w 

przyrodzie było akurat kolorowo, dzieci z niecierpliwością wyczekiwały śniegu. Po kilku tygodniach 

wreszcie spadł i nasze szkolne maluchy przystąpiły do dzieła: kleiły, malowały, wycinały i stworzyły 

dzieła godne galerii ! Na wyniki czekaliśmy bardzo długo, bo dopiero w minioną środę pan 

Nadleśniczy Marian Podlecki osobiście odwiedził naszą szkołę i poinformował nas o wynikach. 

Konkurs miał zasięg regionalny i wpłynęło nań ok. 900 prac od dzieci z województw podlaskiego i 

warmińsko – mazurskiego. Wszystkie, startujące w konkursie dzieci, otrzymały dyplomy za udział oraz 

pamiątkowe znaczki. Wśród naszych uczestników były 4 osoby z klas III b, f, g, które swoje prace 

przygotowały na kółku plastycznym pod okiem p. Anny Sołtys, 10 prac złożyła klasa II f p. Katarzyny 

Matys i 21 prac klasa II b p. Joanny Pabich. Dodatkowo uczniowi tej klasy – Filipowi Szczepanikowi 

przyznano w tym konkursie V miejsce.  

Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie startują w takich konkursach rozwijając przy tym swoja 

wrażliwość i talenty. <i>J.Pabich</i> 

 

POTYCZKI  ORTOGRAFICZNE. Język polski jest bardzo trudny zarówno w wymowie, jak i w pisowni. 

Wypada jednak w swoim ojczystym języku wypowiadać się i pisać poprawnie, wszak „Polacy nie 

gęsi”, jak napisał Mikołaj Rej – jeden z naszych pierwszych pisarzy. Aby sprawdzić, jak obecnie 

radzimy sobie z poprawną pisownią, uczniowie klas II i III przystąpili do Szkolnego Konkursu 

Ortograficznego. Wiosenne dyktando dla klas II ułożyła p. Krystyna Żak, a dyktando „O niezwykłym 

rycerzu” dla klas III – p. Joanna Pabich. Oba okazały się bardzo trudne. Każdy startujący uczeń 

popełnił jakieś błędy, dlatego w żadnej kategorii nie przyznano I miejsca, natomiast na miejscach II i 

III uplasowało się po kilka osób. W tym tygodniu  Pani Dyrektor Wanda Wojnowska wręczyła 

laureatom tego konkursu dyplomy i nagrody. Wśród nagrodzonych uczniów klas II znaleźli się: na 

miejscu III – Oskar Dzierżanowski z kl. 2 b, a na II – Jakub Łukawski z kl. 2b, Lidia Wardzińska z kl. 2c i 

Emil Bućko z kl. 2e. W klasach III miejsce na podium wywalczyli: na miejscu III – Marcel Lacki z kl. 3c, 

Maja Hutna z kl. 3e, Jakub Kamiński z kl. 3e i Aleksander Grodzki z kl. 3f. Miejsce II przypadło Julii 

Kamińskiej z kl. 3b i Jakubowi Górskiemu z kl. 3e. Julia i Jakub będą 12 maja  reprezentować naszą 

szkołę na Miejskim Konkursie Ortograficznym – trzymamy za nich kciuki! Wszystkim naszym uczniom 

zalecamy  natomiast czytanie książek – to doskonały sposób na kształtowanie wszelkich kompetencji 

językowych! <i>J.Pabich</i> 

 



Klasa 5a dnia 24 kwietnia uczestniczyła w warsztatach językowych w  Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Tematyką zajęć był Dzień Ziemi.  Uczniowie obejrzeli krótki film w języku angielskim oraz prezentację 

na temat przetwarzania śmieci, dowiedzieli się w jaki sposób mogą troszczyć się o nasz dom, Ziemię, 

tu i teraz. Następnie dzieci mogły podzielić się własnymi spostrzeżeniami i pomysłami na to jak oni 

sami dbają o środowisko. W kolejnej części warsztatów uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę 

plastyczną, której głównym hasłem było „Reduce, reuse, recycle”. <i>M.Cybulko</i> 

 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE. 26 kwietnia na plaży miejskiej w Ełku odbyły się Sztafetowe Biegi 

Przełajowe Szkół Podstawowych w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. W zawodach 

wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe naszego miasta. Rywalizacja nie należała do łatwych, silny 

wiatr, długi dystans po piachu i nierównościach dały o sobie znać wszystkim zawodnikom. Naszą 

szkołę reprezentowało łącznie 35 zawodników, wszyscy mieli do pokonania ten sam dystans ok. 

800m, a rywalizacja toczyła się według roczników. Najpierw startowały klasy czwarte (po 5 dziewcząt 

i po 5 chłopców), potem klasy piąte i na koniec klasy szóste. W końcowej generalnej klasyfikacji 

dzisiejszych zawodów nasi młodzi lekkoatleci uplasowali się na V miejscu. Na wyróżnienie zasługują 

uczniowie klas szóstych, którzy dzielnie wspólną zespołową pracą wywalczyli II miejsce wśród swoich 

rówieśników. Wszystkim zawodnikom zawodów serdecznie gratulujemy zaciętej rywalizacji! 

<i>M.Nagolska</i> 

 

EKOLADA „DOBRE RADY NA ZŁE ODPADY”. Tegoroczna edycja Ekolady - konkursu międzyklasowego 

odbywającego się co roku w naszej szkole podczas Zielonego Tygodnia z okazji Dni Patrona, oparta 

jest na telewizyjnym turnieju „Familiada”. Każda klasa musiała wybrać  5-osobową drużynę, która 

będzie ich reprezentować rozwiązując  zadania dotyczące odpadów i ich segregacji. Pytania i 

odpowiedzi zawarte na konkursie powstały na podstawie przeprowadzonej sondy w innych klasach, 

które zostały następnie zawarte w prezentacji programu Power Point.  

Turniej odbył się w dwóch rundach: klasa V a rywalizowała z klasą V d, natomiast klasa V b z klasą V c. 

Każda runda składała się z dwóch części: rozgrywki międzyklasowej oraz dogrywki. W tym roku 

Ekoladę wygrała klasa 5 c zdobywając tytuł Mistrza Ekolady, miejsce pierwsze zajęła klasa 5 a, miejsce 

drugie klasa 5 d, a miejsce trzecie klasa 5 b. Gratulujemy wszystkim zawodnikom. Ekolada jest nie 

tylko zabawą, ale i ciekawą formą utrwalenia wiadomości o naszym środowisku. <i>I.Kraszewska</i> 

 

KONCERT WIOSENNY MUZYKI ROZRYWKOWEJ. WOW! Tyle emocji zawarto w podziękowaniu. Zespół 

Państwowych Szkół Muzycznych koncertował w naszej szkole z okazji Dni Patrona. Występowali nasi 

wspólni uczniowie, ale też absolwenci i nie tylko. Kto był, ten pozostał w zachwycie. Zgodnie 

stwierdziliśmy, że chcemy więcej. Dziękujemy nauczycielom i młodym artystom!  

Koncert odbył się z inicjatywy Państwa Agnieszki i Karola Fromm przy współudziale Państwa Moniki i 

Marcina Łukawskich, którzy są rodzicami naszych uczniów oraz nauczycielami w Zespole 

Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. Oprawę scenograficzną zaprojektowała Pani Anna Sołtys W 

programie znalazły się bardziej i mniej znane utwory muzyki rozrywkowej. Wystąpili:  



• Orkiestra smyczkowa ZPSM w Ełku, nauczyciel: M. Łukawska - „Taniec Anitry”  E. Grieg 

• Kuba Łukawski kl.II z ZPSM w Ełku – akordeon, nauczyciel: B. Rząsa „Jechał Kozak za Dunaj” 

• Zespół jazzowy ZPSM w Ełku w składzie: Wiktoria Górska, Kamil Maciorowski, Kacper 

Kasprzak, Gabriel Antoniak nauczyciel:  K. Skorupski – „Moose the Mooche”, „Horace Silver” i  „Opus 

the funk” Ch. Parker 

• Jan Karol Fromm kl. IV z ZPSM w Ełku – akordeon, nauczyciel: B. Rząsa „Ekspres” P. Hajdu 

• Duet klarnetowy ZPSM w Ełku w składzie: Anna Filipkowska i Gabriela Wądołowska, 

nauczyciel: M. Łukawski „Mały Farmer” H. Both i „Blackwood Rock” R. Mauz 

• Zespół Tomka Sulimy w składzie: Dominik Sulima, Kacper Łukawski, Karol Korolczuk „Mama 

said” 

• Duet saksofonowy ZPSM w Ełku w składzie: Wiktoria Górska i Kamil Maciorowski 

akompaniament: P. Wilk, nauczyciel: K. Skorupski „Pequena czarda” P. Ituralde 

• Karol Korolczuk kl. VI ZPSM w Ełku – akordeon, nauczyciel: B. Rząsa „Confidences” J. Privat 

• Kwartet klarnetowy ZPSM w Ełku w składzie: Wiktoria Tałejszys, Anna Kurzyna, Maria Czalej i 

Marcin Łukawski „Down by the Riverside”  

• Chór ZPSM i chóry SP4 Ełk z towarzyszeniem sekcji smyczkowej ZPSM oraz Zuzanna Fromm z 

kl. VI, nauczyciel: E. Sobolewska i K. Fromm „You raise me up” z repertuaru Secret Garden 

W finale koncertu pod kierunkiem Pani Elżbiety Sobolewskiej wystąpiły połączone chóry ZSPM w Ełku 

i naszej szkoły z Zuzią Fromm jako solistką i z towarzyszeniem sekcji smyczkowej ZPSM. Utwór „You 

raise me up” z repertuaru Secret Garden był symbolicznym zamknięciem wieczoru.   

 

MAJSTERKOWO – DREWNO. 25 kwietnia uczniowie klasy 6c  naszej szkoły wzięli udział w zajęciach 

organizowanych przez sieć sklepów ogólnobudowlanych Castorama w ramach projektu Majsterkowo. 

Tematem przewodnim było drewno. Zadaniem do wykonania było doniczka na wiosenną sadzonkę. 

Na stanowiskach, mając do dyspozycji narzędzia i odpowiednie materiały, dziewczynki i chłopcy 

przystąpili z zapałem do wykonania zadania. W pierwszej kolejności w ruch poszły młotki i gwoździe a 

następnie materiał do ozdoby doniczki, jakim były kolorowe farby. Organizator zajęć przygotował 

również sadzonki, które uczniowie zasadzili w wykonanych przez siebie doniczkach. Zadanie zostało 

wykonane wzorowo. Po zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki 

od organizatorów. Zajęcia dały przykład, jak bawiąc się można rozwijać swoje umiejętności manualne 

na zajęciach technicznych. <i>S.Krakowiak</i> 

 

POGODA NA SPORT. Chociaż pogoda za oknem nie dopisała, dobry nastrój towarzyszył tym, którzy 

przyszli na szkolno-rodzinny piknik towarzyszący corocznym obchodom Dni Patrona. Naszymi 

specjalnymi gośćmi byli: Pan Paweł Papke (poseł na Sejm RP, olimpijczyk) i Wiesław Czerniakowski 

(wojewódzki koordynator programu „Lekkoatletyka dla każdego). Mecz finałowy sędziowany przez 



Pana Papke to wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Tegorocznymi zwycięzcami zostały drużyny: klasa 

VId - mistrzowie siatkówki i klasa Vc - najbardziej usportowiona drużyna rodziców. Pani Magda 

Kukiełko i Monika Nagolska kolejny już raz zorganizowały event sportowy "Lekkoatletyka dla 

każdego" zapewniając sportowe rozgrywki, czasem z przymrużeniem oka, dla dzieci i dorosłych. Pan 

Sławomir Krakowiak i zespół kuchenny jak zwykle zadbali o kulinaria. W tym roku serwowana była 

zupa chłopska, grillowane warzywa i inne specjały w "Plenerze". Dziękujemy niezawodnym rodzicom i 

wszystkim, którzy z nami dobrze spędzali te przedpołudnie. 

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna i 

nie ma co do tego żadnych wątpliwości, dlatego też w ostatnim czasie klasa II g wzięła udział w kursie 

udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzony on był przez ełckich policjantów. 

Funkcjonariusze potwierdzają, iż to właśnie dzieci i młodzież najczęściej podejmują się udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym w wypadkach. Podczas zajęć uczniowie 

uczyli się w jaki sposób wezwać pomoc i poznawali kolejność przekazywanych dyspozytorowi 

informacji. Ponadto kształcili się w kwestii udzielania pomocy praktycznej, czyli w którym miejscu i w 

jaki sposób zastosować uciski, jak wykonać wdechy ratownicze i jak ułożyć poszkodowanego w 

pozycji bocznej. Kto wie może taki kurs będzie iskrą, która rozpali w sercu młodego człowieka pasje, 

którą będzie chciał realizować w swoim życiu zawodowym. <i>J.Sawa</i> 

 

 

SERCE NA FORUM. 19.04 w sali „Zebra” Ełckiego Domu Kultury odbyło się IV Forum Kardiologiczne 

zatytułowane „Ełk, tu bije moje serce”. W śród wielu uczestników forum znaleźli się również 

uczniowie naszej szkoły z klasy 6 a pod opieką pana Sławomira Krakowiaka. Podczas forum uczniowie 

mieli możliwość wysłuchać prelekcji na temat chorób serca ich przyczyn i objawów oraz jak zdrowo 

się odżywiać i dbać dzięki temu o serce.  

Do ciekawych punktów forum  należały również: pokaz Zumba kids z tańcem uczestników, rywalizacja 

w mieleniu mąki na rowerze połączonym z młynkiem. Te dwie zabawy dały naszym uczestnikom 

możliwość wykazania swoich zdolności fizycznych w dziedzinie ruchu i wytrzymałości fizycznej, bo 

ruch jest niezbędny dla serca. Wspólnej radosnej zabawy nie było końca.  

Na zakończenie uczestnicy otrzymali drobne prezenty od organizatorów, które przypominały o tym że 

o serce trzeba dbać bo jest jednym z najważniejszych organów wewnętrznych. Prezentem dla klasy 

były również dwie sadzonki pomidorów w doniczkach, które mówią że  pomidor to warzywo 

najbliższe sercu człowieka ze względu na jego prawidłowe funkcjonowanie. Obdarowanym zostało 

nakazane, aby dbali i opiekowali się sadzonkami, tak aby w sierpniu na ich krzakach pojawiły się 

smaczne, soczyste czerwone pomidory.  Forum było cenną inicjatywą pokazało że można połączyć 

wiele aspektów naukowy, wychowawczy i rozwojowy. Wspólnie zdobyte doświadczenia będzie 

można wykorzystać w szkole na zajęciach techniki z działu żywienie, biologii,  zajęciach W-fu. A 

nagrodą za wspólne klasowe działania będą na początku nowego roku szkolnego wyhodowane  

piękne pomidory. S. Krakowiak 

 



Warsztaty „BUSY BEES”. Klasa 4b pod opieką nauczycielki języka angielskiego – p. Justyny Jagielskiej 

wybrała się na warsztaty językowe do Centrum Edukacji Ekologicznej. Tematyką warsztatu były 

pszczoły. Dzieci dowiedziały się jakie pszczoły wyróżniamy, gdzie one mieszkają i dlaczego są nam tak 

bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Następnie przeprowadzone były zajęcia plastyczne na 

których dzieci musiały narysować coś co zrobiło na nich największe wrażenie używając słownictwa 

angielskiego, które poznały podczas warsztatów. Na koniec dzieci udały się na krótki spacer po 

ogrodzie ekologicznym w którym dzieci zobaczyły ul oraz hotel pszczół. <i>J.Jagielska</i> 

 

ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY.  W dniu 11.04.2017 r. w budynku Gimnazjum nr 3 w Ełku 

odbyła się kolejna edycja Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

2017. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku im. prof. Wł. Szafera w składzie: Karolina Kuczyńska 

klasa 6 b,  Julia Tydman klasa 6 b, Adam Chwiedor klasa 5 c, Igor Grajewski klasa 5 c pod opieką 

nauczyciela zajęć technicznych p. Sławomira Krakowiaka zajęła I miejsce w eliminacjach miasto 

(gmina) Ełk, oraz II miejsce w eliminacjach powiatowych. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z 

dziedziny przepisów ruchu drogowego dobrze wykonali zadanie z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zaprezentowali się również w jeździe na rowerze podczas pokonywania sprawnościowego toru 

przeszkód. Zajmując drugie miejsce powiecie nasza drużyna zdobyła również nagrody indywidualne 

Karolina Kuczyńska otrzymał nagrodę za najlepiej napisany test z przepisów ruchu drogowego 

ufundowaną przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie i wręczoną przez jego przedstawiciela.   

Dodatkowo istotną informacje jaką należy podać jest to że uczniowie naszej szkoły od 2006 r. 

zdobywają pierwsze miejsce w eliminacjach miasto(gmina) Ełk. To już 12 raz z rzędu, a w eliminacjach 

powiatowych zdobywają miejsca punktowane na podium.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach. <i>S.Krakowiak</i>    

 

GDZIE UCZNIOWIE SPOTKALI SIĘ ZE SZTUKĄ. Uczniowie klasy 2f stwierdzili, że takich miejsc jest wiele. 

Nie trzeba wyjeżdżać do wielkich miast, nie trzeba szukać specjalnych okazji i wydarzeń, wystarczy 

wyjść na ulicę, przynieść instrumenty do klasy… 

 - 29 marca byliśmy na spacerze nad jeziorem i podziwialiśmy sztukę. Poszliśmy na plac, gdzie 

oglądaliśmy figurę astronoma Mikołaja Kopernika. Umieszczono ją na ławeczce obok modeli planet 

Układu Słonecznego. Nad jeziorem podziwialiśmy rzeźby królów Polski. Na placu przy zegarze 

słonecznym widzieliśmy figurę Rusałki. (Hania Markowska).  

- W poniedziałek 3 kwietnia w naszej klasie odbył się koncert filharmonii. Na różnych instrumentach 

grali nasi koledzy oraz koleżanki. Gucio zagrał na gitarze utwór Ojciec Wirgiliusz. Na pianinie zagrały 

cztery osoby: Ania zagrała Taniec węgierski, Tymek -Starodawną piosenkę, Maja – Etiudę, Antek – 

Etiudę 21. Muzyka była bardzo przyjemna i pięknie wykonana. Czułam się przez chwilę, jak na 

prawdziwym koncercie w filharmonii. (Lena Podemska) 

- 4 kwietnia wspólnie z wychowawczynią odwiedziliśmy Galerię Ślad w Ełckim Centrum Kultury. 

Oglądaliśmy tam wystawę prac Krzysztofa Lacha. Jest on współczesnym ełckim malarzem. Swoje 

dzieła tworzy od lat 90-tych. Ulubionym kolorem artysty jest niebieski. Jego prace są niezwykle 



ciekawe i oryginalne. Przedstawiają martwą naturę, abstrakcyjne wzory i figury geometryczne. 

Obrazy Krzysztofa Lacha można spotkać w wielu ełckich domach i nie tylko. W Ełckim Centrum 

Kultury oglądaliśmy również prace plastyczne wyróżnione w konkursie Tacy sami – pomagamy. (Zuzia 

Kozikowska) 

 

 

W TAJEMNICZYM ŚWIECIE KAMISHIBAI. Początek kwietnia powitał uczestników koła plastycznego 

klas 3 nie tylko słoneczną pogodą. 7 kwietnia 2017 roku grupa 13 osób miała możliwość i niewątpliwą 

przyjemność uczestniczyć w warsztacie teatralno-plastycznym zorganizowanym przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, a  prowadzonym przez poznańską Zieloną Grupę. 

Do tajemniczego świata japońskiego teatru zaprosiła naszych uczniów sympatyczna Pani Ula oraz 

tajemnicza skrzynka KAMISHIBAI. Najpierw uczestnicy musieli wspólnie wypowiedzieć sekretne 

zaklęcie otwierające skrzynkę: „Konnichiwa (dzień dobry) KAMISHIBAI”. Zaklęcie zadziałało, więc 

wszyscy mogli zapoznać się z jego historią (dowiedzieli się w skrócie o sztuce teatru w Japonii) oraz 

porozmawiali wspólnie o tym, czym jest teatr. Skrzynka KAMISHIBAI kryje w sobie bajki z całego 

świata, a w tym dniu odkryła przed przybyłymi bajkę arabską o sułtanie, jego trzech synach oraz 

wyzwania postawione przed młodzieńcami, które miały rozstrzygnąć spór o rękę pięknej księżniczki 

Nur an-Nachar. Przygody młodych książąt oraz wysiłki podjęte przez nich wspólnie, aby ratować 

chorą księżniczkę przeniosły wszystkich w inny czas. Wszyscy wysłuchali opowieść z dużą uwagą. 

Sama bajka była dopiero początkiem przygody z Zieloną Grupą KAMISHIBAI. Uczniowie wymienili 

własne spostrzeżenia o tym, czego uczy ta historia i jaki jest jej morał. Po wspólnej dyskusji, każdy 

uczestnik tego spotkania miał możliwość stworzyć własny czarodziejski dywanik. Zaproponowane 

działanie plastyczne jeszcze bardziej rozbudziło ciekawość małych artystów. Wszyscy przeistoczyli się 

na ten czas w tkaczy, dzięki otrzymanym od prowadzącej prostym krosnom tkackim, sznurkom oraz 

ścinkom tkanin. Aby jednak dostać te wszystkie skarby do stworzenia własnych dywanów, uczestnicy 

(podobnie jak trzej synowie sułtana) musieli połączyć swoje siły, aby otworzyć duuużą walizkę, w 

której się one skrywały. Burza mózgów, kombinacje małe i duże, a także bystrość umysłów wszystkich 

uczestników pozwoliły szybko i sprawnie uporać się z niespotkanym do tej pory systemem 

zamknięcia. 

Wszyscy uczestnicy wpadli w wir twórczej pracy realizując własne projekty. Każdy dywanik był inny. 

Dziecięca kreatywność mogła tu pokazać swoje oblicze. Na koniec tych warsztatów każda osoba 

prezentowała własne realizacje oraz przekonała się, że ich dywany latają dzięki sile naszej wyobraźni. 

Bardzo dziękujemy Pani Uli z poznańskiej Zielonej Grupy za przeprowadzony warsztat i wprowadzenie 

w świat KAMISHIBAI oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, która 

umożliwiła te niesamowite i twórcze chwile. <i>A.Sołtys</i> 

 

KAŻDY WIERSZ CI TO POWIE, ŻE SPORT TO ZDROWIE! Niedawno odbyła się XV edycja Szkolnego 

Konkursu Recytatorskiego. Każdego roku przebiega on pod innym tematem przewodnim. Tym razem 

prezentowane wiersze miały dotyczyć sportu. Wrażliwi na piękno słowa uczniowie musieli znaleźć 

odpowiedni utwór poetycki, nauczyć się go na pamięć, a potem pokonać tremę i zaprezentować się 



przed komisją z budzącą zaciekawienie interpretacją. Zadanie to okazało się bardzo trudne. Niektórzy 

uczniowie nie zdołali opanować utworu na pamięć, inni zaś nie poczuli głębi utworu lub nie potrafili 

jej właściwie wyrazić. Bardzo wymagające jury I etapu konkursu, w którym zasiadały nauczycielki j. 

polskiego: p. Monika Wajda, p. Grażyna Truszkowska, p. Beata Dzierżanowska, p. Paulina Stankiewicz 

oraz szkolna bibliotekarka – p. Bożena Merchelska  wyłoniło 7 finalistów z klas młodszych i 6 z klas 

starszych.  Zaprezentowali się oni raz jeszcze przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi oraz komisją 

finałową, w której zasiadali: p. dyrektor Wanda Wojnowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu – p. 

Andrzej Koc oraz p. redaktor Monika Tyszkiewicz. Na podium tego etapu stanęli: Jakub  Łukawski kl. 2 

b – I m –ce, Hanna Liszewska kl. 2 b – II m-ce, O. Dzierżanowski kl. 2 b – III m-ce w kategorii klas 

młodszych, a w kategorii klas starszych: Igor Grajewski kl. Vc – I m-ce, Katarzyna Szkatuła kl. 6b – II m-

ce oraz Julia Sarnacka kl. Vc – III m-ce. Zwycięzcy szkolnego etapu reprezentowali szkołę na 

Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Przez różową szybkę” organizowanym od wielu lat przez ECK 

i Szkołę Artystyczną w Ełku.  W konkursie tym wystąpiło 84 uczestników. Jesteśmy bardzo dumni, że 

aż 5 naszych uczniów zdobyło laury i wyróżnienia. Jakubowi  Łukawskiemu przyznano II miejsce, a 

Oskarowi Dzierżanowskiemu wyróżnienie w ich kategorii wiekowej. Julia Sarnacka uzyskała II m-ce, 

Igor Grajewski III m-ce, a Katarzyna Szkatuła wyróżnienie  w kategorii klas IV – VI. Zwycięzcy z klas 

młodszych, to podopieczni p. Joanny Pabich, a z klas starszych - p. Beaty Dzierżanowskiej. 

<i>J.Pabich</i> 

 

TURNIEJ AKADEMII SIATKARSKICH OŚRODKÓW SZKOLNYCH  W KATEGORII „2 SIATKARSKICH” 

DZIEWCZĄT.  6 kwietnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6  w Ełku odbyły się 

rozgrywki piłki siatkowej Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w kategorii „2 siatkarskich”. 

Zawody były przeznaczone dla dziewcząt z rocznika 2006.  Do rywalizacji przystąpiły 23 drużyny z 

naszego miasta. W turnieju  drużyny zostały podzielone  na 4 grupy. W każdej grupie rozgrywane 

spotkania były systemem "każdy z każdym" do wygranego seta do 11 punktów, a następnie spotkania 

rozgrywane były systemem pucharowym. Naszą szkołę reprezentowały trzy drużyny dziewcząt z klas 

czwartych w składzie: Kuczyńska Paulina, Mirva Nikola, Kosiorek Maja, Surażyńska Wiktoria, 

Zawistowska Natalia, Zagraba Marcelina.  Drużyny z naszej szkoły spisały się znakomicie. Jedna 

drużyna zajęła 3 miejsce, a dwa pozostałe  nasze zespoły zajęły ex aequo 5 miejsce w turnieju. 

Gratulujemy! <i>P.Konopka</i> 

 

OTWARTE MISTRZOSTWA OLSZTYNA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 2017. 1 kwietnia 2017 w Olsztynie 

odbyły się Otwarte Mistrzostwa Olsztyna i  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Biegach 

Przełajowych. Organizatorami biegu byli: Ośrodek  Lekkiej Atletyki w Olsztynie, Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Związek Lekkiej Atletyki.  Przy pięknej, słonecznej 

pogodzie 346 zawodników i zawodniczek rywalizowało o miano najlepszych przełajowców. Szkołę 

Podstawową nr 4 w Ełku reprezentowało 3 zawodników biorących udział w programie „Lekkoatletyka 

dla Każdego”. Łącznie rozegrano 14 biegów na dystansach od 400 do 1500 m. Najmłodsi uczestnicy 

zawodów mieli niespełna 10 lat (rocznik 2007) a najstarsi 19 (juniorzy starsi - rocznik 1998). Wszyscy 

przy żywiołowo dopingujących kibicach walczyli o jak najlepsze miejsce pokonując przy tym własne 

słabości. Poziom zawodów był bardzo wysoki, trenujący zawodnicy postawili wysoko poprzeczkę. 

Brawa należą się zatem każdemu kto ukończył wyścig, a szczególnie dla zawodników, którzy 



debiutowali na zawodach. Wszystkim młodym lekkoatletom serdecznie gratulujemy! Wyniki biegów: 

Igor Bartoszewicz 2005, 1:41- 400m; Katarzyna Skarżyńska 2004, 4:06- 600m; Bartosz Krassowski 

2004, 3:08- 600m. <i>M.Nagolska </i> 

 

W ŚWIECIE BAŚNI ANDERSENA I NIE TYLKO. 2 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 

Jest to także dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Z tej okazji 3 

kwietnia 2017 roku w szkole odbyło się szereg klasowych działań upowszechniających czytelnictwo 

wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jedną z imprez była ,,Bibliolada” skierowana do uczniów 

klas czwartych - turniej wzorowany na programie telewizyjnym ,,Familiada”. Tegoroczny przeniósł 

uczestników w świat baśni Andersena. Reprezentanci klas odpowiadali na pytania prowadzącej. 

Czasem brakowało szczęścia w odgadnięciu odpowiedzi. Była zabawa, emocje przy rzutach kostką, 

sprawdzian wiedzy, dogrywka, a także pamiątkowe zdjęcia, dyplomy i nagrody. Tytuł ,,Mistrza 

Turnieju” zdobyła klasa IVd uzyskując po dogrywce 410 punktów. Pięcioosobowa drużyna klasy IVc z 

sumą 136 punktów zajęła I miejsce. II miejsce zdobyła klasa IVb uzyskując 130 punktów. Na III miejscu 

uplasowała się reprezentacja klasy IVa z 58 punktami. Uczestnikom ,,Bibliolady” serdecznie 

gratulujemy. Wszystkich zachęcamy do korzystania ze zbiorów biblioteki oraz czytania książek w 

szkole i poza nią. <i>Izabella Kraszewska, Bożena Merchelska 

</i> 

Maj 2017 

 

KANGUR 2017.Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, który wpisał się już w 

tradycję naszej szkoły, pobił w tym roku rekord popularności. W  XXVI edycji konkursu wzięło 

udział aż 188 naszych uczniów z klas II – VI.   

Podczas uroczystego podsumowania Kangura 2016, które odbyło się 29 maja w Warmińsko-

Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku nagrody wręczono aż 34 uczniom 

naszej szkoły.  

Wśród odbierających nagrody specjalne za najwyższe wyniki w regionie, obejmującym 

powiaty: ełcki, piski, olecki i gołdapski, znaleźli się Aleksandra Izbicka z kl.4d, Jakub 

Dzierżanowski z kl.5a oraz Karolina Kuczyńska z kl.6b.   

Ola, Karolina oraz Kuba dostali również nagrody za bardzo dobry wynik w konkursie. 

Wyróżnienia natomiast odebrali: Natalia Walicka kl.2f, Oskar Dzierżanowski kl.2b, Amelia 

Buksa kl.2b, Jakub Łukawski kl.2b, Maja Hutna  kl.3e, Oliwia Lewkowicz kl.3b, Eliza 

Choroszewicz  kl.3b, Dominik Dąbrowski kl.3f, Maciej Redlin kl.3b, Maja Matulewicz kl.3b,  

Eryk Makuch kl.4b, Kasjana Korczyńska kl.4d, Damian Kanclerz kl.4c, Karol Słyż kl.4c,Paulina 

Kuczyńska kl.4b, Kajetan Antonowicz kl.4b, Kamil Korolczuk kl.4c, Aleksandra Przekopska 



kl.4b, Kamil Wiszniewski kl.5d, Kacper Pieńkosz kl.5c, Maria Dowolnia kl.5d, Stanisław 

Liszewski kl.5c, Monika Podurgiel kl.5c, Stefan Cholewicki kl.5c, Julia Sarnacka kl.5c, Paweł 

Baranowski kl.5c, Sandra Gdula kl.6a, Maja Truszkowska kl.6b, Wiktor Truchan kl.6a, Karol 

Korolczuk kl.6b oraz Julia Szulc kl.6d. Gratulacje! <i>E.Przybyłowska</i> 

 

POMAGAMY NASZYM ULUBIEŃCOM.  19 maja klasa 5 d zakończyła akcję pomocy dla 

zwierząt ze schroniska „Sonieczkowo”. Przez prawie miesiąc zbierano karmę dla zwierząt, 

zabawki i różne akcesoria takie jak np.: koce, obrożę. Zebrano prawie 30 kg karmy w różnej 

postaci. Podsumowaniem akcji była charytatywna sprzedaż upieczonych przez dzieci i ich 

mamy ciastek i babeczek w wyniku której zebrano 442 złote.  Za zebrane pieniądze kupiono 

zabawki i akcesoria zwierzęce dla psów. Następnie 20 maja przedstawiciele klasy 5 d Julia 

Uzdowska, Klaudia Dobrochowska, Dominika Siemion i Aleksandra Wojciechowska wraz z 

innymi uczniami naszej szkoły pod opieką pani E. Kowary pojechali na wycieczkę do 

schroniska celem przekazania prezentów dla podopiecznych.  Uczniowie zwiedzili schronisko 

razem z woluntariuszami wykonywali podstawowe czynności związane z opieką nad psami 

np. spacer po wybiegu, kosmetyka sierści. Pełna wrażeń wycieczka pokazała że naszym 

uczniom nie są obce uczucia, które nakazują opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Na 

zakończenie wycieczki nagrodą za ogromne serdeczne zaangażowanie był deser lodowy. 

<i>S. Krakowiak       

</i> 

„aleMĄDRALE” I EKW. 24 V 2017 roku wraz z całą ekipą Mądrali wybraliśmy się na dworzec 

kolejowy, by dowiedzieć się trochę o historii Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Pan Paweł Rożycki 

opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy. Najpierw oglądaliśmy wspaniałe eksponaty. Były to 

między innymi: stare telefony, części szyn kolejowych oraz inne przedmioty. Mieliśmy też 

przyjemność zobaczyć modele pociągów parowych, które zostały ręcznie wykonane przez 

pasjonatów z całej Polski. Potem przyszedł czas na zwiedzanie wystawy malarskiej. Te 

wspaniałe dzieła przedstawiające charakterystyczne budowle Ełku namalował Tomasz 

Budzyński. Następnie wysłuchaliśmy paru ciekawostek. Dowiedzieliśmy się, że Ełcka Kolej 

Wąskotorowa ma aż 104 lata oraz, że w 1991 została wpisana do rejestru zabytków. Kiedy 

wszyscy odwiedziliśmy już każdy pociąg, na chwilę wstąpiliśmy do pracowni rzeźbiarskiej. 

Pan stolarz z zapałem pokazywał nam swoje arcydzieła. Niestety byliśmy ograniczeni przez 

czas. 

Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkół. Wszyscy jesteśmy wdzięczni organizatorom 

oraz panu Pawłowi, że dali nam okazję do zdobycia nowej wiedzy. <i>Julia Tydman kl. 6b 

 </i> 

ZDOLNIACHA 2017. Już po raz szósty Miejskie Przedszkole ,, Mali Odkrywcy'' w Ełku 

zorganizowało konkurs  ,,Odkrywamy talenty''. Adresatami konkursu były uzdolnione dzieci 



w różnych dziedzinach: śpiewie, recytacji, tańcu, grze na instrumentach, sporcie. Z naszej 

szkoły do konkursu przystąpiły dzieci z obu oddziałów przedszkolnych przygotowane przez 

Izabelę Dąbrowską i Teresę Fiedorczyk.  Podczas eliminacji, które odbyły się 16 i 17 maja 

2017r komisja konkursowa wysłuchała i obejrzała przeszło 30 prezentacji i wyłoniła 

finalistów, wśród których znaleźli się nasi artyści, którzy zaprezentowali taniec ludowy 

krakowiak.  Podczas koncertu finałowego, który odbył się 20 maja 2017r dla ełckiej 

publiczności zatańczyli: Aleksandra Kulbacka, Marta Klimaszewska, Amelia Pieloch, Lena 

Mierzwińska, Paulina Kucharska, Ewa Zamojtel, Sandra Majewska, Maja Bajorek, Stanisław 

Marcinkiewicz, Patryk Walukiewicz, Maciej Haraburda, Filip Furman, Wojciech Kitlas, Daniel 

Chrzanowski, Oliwier Bugieda, Oliwier Sobolewski.  Występujących gromko  oklaskiwali ich 

rodzice oraz zaproszeni goście. Na zakończenie mali artyści otrzymali od organizatorów 

puchary ZDOLNIACHA 2017, dyplomy oraz upominki, które wręczył Prezydent Ełku pan 

Tomasz Andrukiewicz.  Gratulujemy. <i>Teresa Fiedorczyk  

</i> 

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH  „UWIERZ W SIEBIE I POKAŻ CO POTRAFISZ"  27 maja 

2017 roku Szkoła Podstawowa nr. 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku po raz ósmy zaprosiła dzieci z 

przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w przeglądzie zespołów 

tanecznych, które mogły zaprezentować dowolne techniki tańca.  Spośród wszystkich 

placówek zgłosiło się tylko pięć zespołów, wśród których znajdowały się również dzieci z 

oddziałów przedszkolnych naszej szkoły przygotowane przez Teresę Fiedorczyk i Izabelę 

Dąbrowską. Zespół taneczny "Roztańczona Czwóreczka" w składzie: Lena Mierzwińska, 

Amelia Pieloch, Michalina Stecewicz, Paulina Kucharska, Aleksandra Kulbacka, Marta 

Klimaszewska, Ewa Zamojtel, Maja Bajorek, Stanisław Marcinkiewicz, Patryk Walukiewicz, 

Oliwier Bugieda, Daniel Chrzanowski, Maciej Haraburda, Filip Furman, Wojciech Kitlas, 

Oliwier Sobolewski zatańczył warmińsko - mazurski taniec ludowy "Szot".  

Wszystkie występy bardzo podobały się zgromadzanej publiczności, która nagrodziła 

młodych tancerzy licznymi brawami. Za udział w występach artyści z rąk pani dyrektor 

Barbary Fedoruk otrzymali pamiątkową statuetkę, dyplom oraz drobne upominki.  

Uświetnieniem imprezy były pokazy zawodowej pary tanecznej, która zaprezentowała kilka 

tańców latynoamerykańskich. <i>Teresa Fiedorczyk.  

</i> 

DZIEŃ MATKI I OJCA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. 25 maja 2017 r. po południu uczniowie klasy 

II „e” wraz ze swoją wychowawczynią zaprosili swoich rodziców na grillowanie z okazji Dnia 

Matki i Ojca. Impreza odbyła się na boisku szkolnym przy stanowiskach grillowych. Pierwszą 

część stanowiły artystyczno-muzyczne występy milusińskich: deklamacja wierszy i śpiew 

piosenek, po czym nastąpiło złożenie życzeń i wręczenie własnoręcznie wykonanych 

pięknych laurek. W części kolejnej kilkoro rodziców zajęło się grillowaniem, a pozostali wraz z 

dziećmi wzięli udział w konkurencjach sportowych: biegu sztafetowym, skokach obunóż na 



wyznaczonej trasie, skokach na skakance. Radości i śmiechu jednocześnie tego słonecznego 

popołudnia na brakowało. Następnie wszyscy przystąpili do konsumpcji kiełbasek, ciasta i 

innych smakołyków. Dzieci również miały wiele radości – bawiły się, grały w piłkę nożną, 

skakały na skakankach, jeździły na hulajnogach itp. Impreza była bardzo udana. <i>U. 

Gąsowska</i> 

 

HEAR OR  HERE. 26 maja odbył się drugi etap szkolnego konkursu z języka angielskiego ‘HEAR 

OR HERE” dla klas IV – VI. Głównym celem konkursu było doskonalenie znajomości języka 

angielskiego, rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, a przede 

wszystkim stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych. 

Pierwszy etap „dyktando” cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. Wzięło w 

nim udział ponad 70 osób. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 20 uczniów, z czego 18 

wzięło udział w ustnej części. Konkurs rozpoczął się małą rozgrzewką. Uczniowie mieli za 

zadanie udzielić odpowiedzi na wylosowane pytanie odnośnie ich upodobań i zainteresowań. 

W dalszej części uczestnicy zostali dobrani losowo w pary i musieli odegrać wylosowaną 

scenkę tematyczną. Między innymi można było trafić na dialog w sklepie, u lekarza, na 

komendzie policji, w kinie, w kawiarni, na poczcie, w restauracji, w biurze podróży i wiele 

innych. Komisja bacznie obserwująca odgrywane sceny oceniała poprawność językową, 

płynność wypowiedzi, bogactwo słownictwa i ruch sceniczny. Zarówno organizatorki, Magda 

Cybulko i Justyna Jagielska, jak i komisja: pani dyrektor Wanda Wojnowska, nauczycielka 

języka angielskiego Ewa Paszkowska oraz nauczycielka języka angielskiego i psycholog Emilia 

Zambrzycka, były pod ogromnym wrażeniem umiejętności językowych, swobodnego 

wypowiadania się w języku obcym oraz pomysłowości uczestników konkursu. Pierwsze 

miejsce w konkursie zajęła Maja Truszkowska z klasy 6b, drugie Kacper Eustachiewicz z klasy 

6b i trzecie Maksym Białozierski z klasy 5c. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz 

dyplomy, wszyscy uczestnicy dostali słodkie upominki. 

Nauczycielkom gratulujemy inicjatywy a uczestnikom znajomości języka angielskiego! 

<i>M.Cybulko</i> 

 

 

<b>„ZOBACZ ŚWIAT Z INNEJ PERSPEKTYWY”. Przy braku wzroku dane jest nam doświadczyć 

różnych trudności z jakimi na co dzień spotykają się niewidomi. Poznają je nasi uczniowie 

klas III-VI.  

W dniach 29-31 maja 2017r. zapraszamy ich na wystawę „Zobacz świat z innej perspektywy”. 

Wystawa jest częścią projektu „Otwarci na różnorodność”, prowadzonego w ramach 

programu Lokalne Partnerstwa PAFW - programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 



realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem wystawy jest 

uwrażliwienie ludzi na obecność w przestrzeni publicznej osób niepełnosprawnych. Jest 

wystawą niecodzienną. Uczniowie mają możliwość przekonać się jak funkcjonuje się,  nie 

mając wzroku. Do dyspozycji uczniów jest 9 stanowisk, na których czekają na nich zadania do 

wykonania: sznurowanie buta, rozpoznanie przedmiotów codziennego użytku, budowanie 

wieży, dopasowanie kształtów, budowanie domku z klocków, układanie puzzli, składanie 

długopisu oraz przejście wyznaczoną ścieżką. <i>W.Michalewicz</i> 

 

ANGIELSKI – ZNAM I ROZUMIEM. Dnia 24 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego Let's Learn English organizowanym przez 

Szkołę Podstawową Nr 2 w Ełku. Naszą szkołę dumnie reprezentowali: Maria Kantowicz z 

klasy 3c, Aleksander Grodzki z klasy 3f, Gabriela Kiersztyn z klasy 5c i Michalina Przekop z 6d. 

Konkurs odbywał się na dwóch poziomach: klasy 1-3 oraz klasy 4-6.  Każda szkoła mogła 

wytypować tylko 4 kandydatów, zatem samo uczestnictwo w konkursie było już dużym 

wyróżnieniem dla naszych reprezentantów. Jak trafnie powiedziała organizatorka konkursu: 

„Witam na konkursie „śmietankę młodych językowców”.” Każdy uczestnik walczył dzielnie 

zmagając się z trudami angielskiej gramatyki oraz skomplikowanego słownictwa i za ten trud 

został uhonorowany dyplomem. Jesteśmy dymni z całej naszej czwórki, a Michalinie Przekop 

dziękujemy za 100%. Gratulujemy ! K.Garlicka 

 

aleMĄDRALE W ŚWIECIE DRONÓW. Drony stają się coraz bardziej popularne i mają szerokie 

zastosowanie. W budowaniu i sterowaniu mogą wydawać się one dość skomplikowane, ale 

tak nie jest. Przekonali się o tym uczestnicy projektu  „aleMądrale”  na warsztatach, które 

odbyły się 24 maja  2017r w ECK-u. Prowadził je Adrian Kaczyński, uczeń II klasy technikum w  

Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, który posiada szeroką wiedzę na temat 

tego typu pojazdów. Na początku prowadzący opowiedział nam o tych bezzałogowych 

statkach powietrznych. Zaskoczył mnie fakt, że żeby kopter  latał stabilnie, potrzebuje 

minimum trzech  wirników i żeby w ogóle latał, wirniki z przodu muszą kręcić się w inną 

stronę, tylne tak samo. Po wysłuchaniu tych ciekawostek zaczęliśmy robić z części własny 

model drona  pod czujnym okiem Adriana i przy jego wsparciu. Niestety nie wszyscy mogli 

składać kopter w tym samym czasie, więc pan Krzysztof, gospodarz modelarni, pokazywał w 

pokoju obok różne narzędzia służące do przygotowania takich maszyn i modele zrobione 

przez ludzi uczęszczających na zajęcia w modelarni. Gdy ukończyliśmy naszego drona, 

sprawdziliśmy zamocowanie śmigieł, przytwierdzenie baterii, kontrolerów itd. Następnie 

poszliśmy go przetestować na schodach amfiteatru. Działał świetnie, latał bez problemu, co 

wprawiło nas w dobry humor. Cieszę się, że nasz model drona trafi do naszej szkoły, gdzie 

będziemy mogli go podziwiać i z niego korzystać. Niestety, po dwóch godzinach zajęć musiały 

one dobiec końca. Będę wspominał te warsztaty bardzo dobrze, bo pogłębiły moją wiedzę na 



temat bezzałogowych statków powietrznych. Żałuję tylko, że samodzielnie nie mogłem 

sterować naszym pojazdem. <i>Jakub Dzierżanowski kl. 5a 

 

O SOWACH WIEMY PRAWIE WSZYSTKO. 23 maja uczniowie klasy II „e” wybrali się z 

wychowawczynią na zajęcia do Centrum Edukacji Ekologicznej. Tematem przewodnim były 

sowy – ptaki drapieżne. Na samym początku obejrzeli ciekawy film, z którego dowiedzieli się, 

iż w Polsce jest trzynaście gatunków sów – bardzo mało. Ptaki te posiadają bardzo dobry 

wzrok – widzą wyśmienicie z daleka, ale nie z bliska; węch i słuch. Charakteryzują się różnymi 

kolorami tęczówek – od jaskrawych po bardzo delikatne. Poznali określenie „szlara” – układ 

piór wokół oczu. Ubarwienie piór sowy przypomina kolor pnia drzewa. Sowy mają tzw. 

„fałszywe  oczy” z tyłu głowy.  W dalszej kolejności nasłuchiwali odgłosów wydawanych przez 

te ptaki, oglądali i porównywali pod mikroskopem pióra sowy i gołębia. Sowy podczas lotu są 

bezszelestne dzięki aksamitnym piórom. W części następnej zobaczyli sowie „wypluwki” – są 

one bezzapachowe. Kolejny etap zajęć  to rozwiązywanie krzyżówki, a w ostatniej części 

wyprawy – wykonali sowie maski. Wycieczka była interesująca i bardzo edukacyjna. Podczas  

niej pomagała nam mama Oliwki.  <i>U. Gąsowska</i> 

 

 

B612. 23 maja 2017r. klasy 6B i 5A wraz z nauczycielkami, panią Beatą Dzierżanowską oraz 

panią Pauliną Stankiewicz, wybrały się do Ełckiego Centrum Kultury na spektakl „B612” na 

zaproszenie twórcy Teatru Delikates. Reżyserem sztuki, a także jej jedynym aktorem, był pan 

Wiktor Malinowski. 

„B612” opowiada o braku marzeń, o podróży w kosmos, o podróży przez życie. Przedstawia 

mężczyznę, który nawet jeśli jest wśród ludzi, to i tak jest samotny.  Bez użycia ani jednego 

słowa, pan Wiktor przekazał widzom swoją myśl, która towarzyszyła mu podczas procesu 

tworzenia spektaklu, a także skłonił do głębszych przemyśleń na temat sztuki. Dzieci mogły 

dać porwać się wyobraźni i same odgadnąć, o czym była ta oryginalna inscenizacja, ponieważ 

każdy miał inne przypuszczenia co do przesłania utworu. 

Bardzo wpasowana w klimat sztuki muzyka dodawała tajemniczości, zasiewając przy tym 

nutkę strachu na widowni. Raz cichła, a raz podgłaszała się, zmieniała tempo i rytm. Oprawa 

graficzna, a także świetlna, doskonale współpracowały z resztą, sprawiając, że przez 50 

minut widzowie mogli oglądać prawdziwą teatralną łamigłówkę. 

Na koniec sztuki, reżyser zaskoczył wszystkich poczęstunkiem w postaci tortu. Wtedy też 

rozpoczęła się rozmowa na temat dzieła, które obejrzeli uczniowie. Po krótkiej konwersacji, 

klasy przystąpiły do grupowego zdjęcia, upamiętniającego tamten dzień. Maja Truszkowska 

kl. 6b 



 

POCZWÓRNY SUKCES POLONISTYCZNY. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły dowiedli, jacy 

są zdolni w dziedzinie języka polskiego. Czworo z nich zostało laureatami  ogólnopolskich 

konkursów polonistycznych i zostało zaproszonych  do Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

na galę podsumowującą konkursy. Tam okazało się, że jesteśmy w czołówce 

najwybitniejszych uczniów, szczególnie w zakresie ortografii. W XI Ogólnopolskim Konkursie 

Polonistycznym „Z ortografią na co dzień”  2. miejsce zajęła Maja Truszkowska z kl. 6b. W 

kategorii klas piątych 3.miejsce w Polsce wywalczył Jakub Dzierżanowski z kl. 5a, a Paulina 

Kuczyńska z kl. 4b w swojej kategorii wiekowej zajęła 7. miejsce. Nasi mistrzowie ortografii w 

ostatnim etapie konkursu pisali hipertrudne dyktando pt. „O megahisterii 

ponaddziesięcioipółletniego ladaco”, dzięki któremu i swojej wiedzy znaleźli się w 

zaszczytnym gronie laureatów. W XIII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną 

polszczyzną na co dzień” godnie reprezentował nas Piotr Kulik, który uplasował sie na 3. 

miejscu w Polsce. W ostatnim etapie konkursu pisał on opowiadanie do historyjki 

obrazkowej i dzięki m.in. twórczemu ujęciu tematu, znalazł się na podium. Wszystkim 

laureatom, ich nauczycielom i rodzicom należą się wyrazy uznania i gromkie brawa. 

<i>B.Dzierżanowska</i> 

 

POLSKA BIEGA I MY TEŻ! 21 maja odbył się bieg uliczny „Polska Biega” będący ogólnopolską 

akcją promującą bieganie jako najprostszą formę aktywności fizycznej. Naszą szkołę  dzielnie 

reprezentowało 32 uczniów, którzy pomimo niedzieli i pięknej pogody wybrali właśnie tę 

aktywność na spędzenie czasu wolnego w gronie kolegów i koleżanek ze szkoły. Wśród 

wszystkich grup startujących w biegu, byliśmy największą i najsilniejszą reprezentacją, która 

stanęła na starcie. Trasa wynosiła symboliczne trzy pętle, każda z nich po 1111m, jednak  

uczniowie sami decydowali jaki dystans pokonają, na ile starczy im sił i wytrzymałości 

biegowej. Zdecydowana większość młodych biegaczy pokonała trasę w całości, a reszta 

postawiła sobie taki cel w następnym biegu  już za rok. W biegu uczestniczyli również 

rodzice, którzy pokonywali ten dystans razem z dziećmi, wspierali ich i dopingowali. Bieg ten 

uświadomił naszym uczniom jak wielkie pokłady siły, determinacji i biegowego charakteru w 

sobie mają, być może niektórzy z nich dzięki temu wprowadzą tę dyscyplinę na stałe do 

swojego życia. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe dyplomy, serdecznie 

gratulujemy wszystkim biegaczom  i zapraszamy ponownie za rok! <i>M.Nagolska</i> 

 

MÓJ PRZYJACIEL W SCHRONISKU. Sobotnie przedpołudnie wychowankowie świetlicy 

„Przyjaciele” wraz z opiekunkami udali się w odwiedziny do schroniska dla  piesków w 

Sonieczkowie (Żarnowo Pierwsze 9A kierujemy się na Augustów).  Wyjazd  poprzedzony był  

zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom: suchej i mokrej karmy oraz kocy . Gdy dotarli 

na miejsce, posmutnieli na widok zwierząt pozbawionych opiekunów. Obecnie w schronisku 



przebywa 384 dorosłych psów. Wszystkie zwierzęta, na nasz  zaczęły strasznie szczekać, 

jakby chciały się przywitać ożywione naszą wizytą.   

Zwierzęta przebywające  w schronisku są w różnym wieku – od psów  emerytów do 

szczeniaków. Wszystkim zapewniono tutaj podstawową opiekę – dach nad głową, jedzenie i 

opiekę lekarską. Każdy  pies jest oznakowany elektronicznie (chipowany) i szczepiony. Losy 

zwierząt, które znalazły swoje miejsce w schronisku są różne. Trafiają tu zwierzęta porzucone 

przez właścicieli ale też odebrane właścicielom ze względu na złe traktowanie . Znaczna część 

psów, znalazła już dla siebie domy.  Pani Małgosia (pracownica schroniska) pozwoliła nam 

pospacerować po terenie. Niektóre psy bardzo przyjaźnie reagowały na nasze zbliżenie, tak 

jakby chciały się z nami bawić (jedne podawały łapy, inne skakały na siatkę wesoło merdając 

ogonem). Niestety nie pozwolono nam ich dotykać ze względu na bezpieczeństwo. 

Pracownicy  schroniska byli bardzo zadowoleni, że pamiętamy o ich podopiecznych. Do 

schroniska przyjeżdżają również wolontariusze ,którzy wyprowadzają zwierzęta na spacer . 

W ten sposób ludzie wrażliwych serc próbują zrekompensować niedolę zwierząt. Uwaga! Być 

może w schronisku twój przyjaciel piesek też czeka na adopcję. Zadzwoń i przyjedź. Numer 

telefonu 881 554 422. Dziękujemy serdecznie Dzieciom i Rodzicom za udzieloną pomoc.  

<i>E.Kowara</i> 

 

aleMĄDRALE WŚRÓD SKRZYDEŁ. W środę 17 maja 2017 r. przedstawiciele klas piątych 

szkolnego zespołu „ale Mądrale” Julia i Jakub wraz z p. Pauliną Stankiewicz wybrali się na 

lotnisko w Makosiejach niedaleko Ełku. Już z oddali zauważyliśmy wielki hangar. To właśnie 

był parking samolotów, wewnątrz którego, jak się okazało na miejscu, stało parę modeli 

samolotów ultralekkich. Pan Maciej Olszewski wprowadził nas w podniebny świat, 

opowiadając najpierw o budowie samolotu. Byłam zdziwiona, że system ratunkowy, to 1/3 

kosztu całego samolotu, a 1l specjalnego paliwa kosztuje aż 12 zł! Skrzydła takiego aeroplanu 

są w środku zrobione z drewna, zaś cała konstrukcja jest bardzo lekka – waży tylko 400 kg. 

Taki samolot mógłby wylądować nawet na Lotnisku Chopina, dlatego każdy pilot musi być 

przygotowany na właściwą reakcję w różnych sytuacjach. Dowiedzieliśmy się, że każdy taki 

pojazd ma rejestrację czytaną w alfabecie lotniczym (moje imię w tym alfabecie brzmi : 

Juliett Uniform Lima India Alpha). Pan Maciej zaprezentował nam najpierw lot samolotu 

zdalnie sterowanego, a  następnie sam wsiadł do ultralekkiego pojazdu i przeleciał nad 

naszymi głowami. My mogliśmy wsiąść do aeroplanu i odbyć podróż tylko w wyobraźni. Kto 

wie, może następnym razem polecimy wraz z panem Maciejem? <i>Julia Sarnacka V c 

</i> 

SPOTKANIE Z DRUKARKĄ 3D.W miniony weekend, 20 maja nasz klasa IV D wybrała się na 

wycieczkę do Parku Naukowo-  Technologicznego w Ełku. O godzinie 11.00 zebraliśmy się 

pod szkołą i pod opieką Pani Pauliny Stankiewicz oraz mam: Oliwera i Wiktorii wyruszyliśmy 

rowerami do zaplanowanego celu. 



Najpierw pracownik parku pokazał nam wyjątkową ławkę, która oczyszcza  powietrze dzięki 

zamontowanej w środku specjalnej rurze. Takie rozwiązanie bardzo nam się spodobało i 

wszyscy chórem stwierdziliśmy, że przydałaby się ona w szatni wf-u.  Następnie przeszliśmy 

do miejsca, gdzie znajdowała się drukarka 3D. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć jak 

urządzenie to wytwarza breloczki. Natomiast na ekranie monitora zaprezentowano nam, w 

jaki sposób robi się model lokomotywy. Później poszliśmy do sali, w której znajdowało się 

wiele różnych przedmiotów stworzonych przez drukarki 3D. Ostatnim i najciekawszym 

punktem naszej wyprawy był labirynt pod tytułem "Enigma". Poznaliśmy historię słynnej 

maszyny szyfrującej, używanej w czasie II  Wojny Światowej. Bardzo interesujące było 

dowiedzieć się, w jaki sposób polscy matematycy złamali kody tego urządzenia.  

Pełni wrażeń, bogatsi o nową wiedzę i z uśmiechami na twarzach, w blasku majowego słońca 

wróciliśmy do domów. Bardzo zadowoleni z tak spędzonej soboty, czekamy na kolejną 

przygodę z zabawą i nauką. Olaf Krzyżewski 

 

NIECODZIENNA WIZYTA W OCZYSZCZALNI. 19.05.2017 r. mieliśmy okazję wybrać się do 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Wsi Ełckiej. Na miejsce dotarliśmy 

autobusem razem z klasą IV a i IV b. Powitał nas sympatyczny pracownik przedsiębiorstwa i 

opowiedział nam o tym, jak tworzą się ścieki. Są one np. spłukaną wodą z toalety, zlewu itp. 

Następnie żwawo ruszyliśmy w stronę budynku, w którym odbywał się pierwszy proces 

oczyszczania. Wchodziliśmy do środka w około 10-osobowych grupach. Mogliśmy zauważyć 

tam kraty, na których zatrzymywały się największe śmieci, drobniejsze zanieczyszczenia i 

woda przelatywały dalej. Na zewnątrz zauważyliśmy dużych rozmiarów kontener. 

Przewodnik oznajmił nam, że do niego pracownicy wkładają zebrane śmieci. Obok znajdował 

się budynek, w którym odbywał się kolejny etap oczyszczania, który był bardzo podobny do 

pierwszego, jednak dziurki w kracie były węższe. Po chwili znaleźliśmy się przy basenach 

wyglądających jak czekoladowe jacuzzi. Wiedzieliśmy jednak, że to zanieczyszczenia. 

Następny basen wypełniony był już czystą wodą. Poszliśmy dalej. Widzieliśmy ogromną ilość 

odchodów wymieszanych z sianem. Do mieszania służyła duża maszyna z gorącym wiertłem. 

Po obejrzeniu  pracy maszyny podeszliśmy do ogromnego balona z gazem. Miał średnicę 

około 10 metrów. Po chwili udaliśmy się w stronę stacji kontroli. Było tam dużo komputerów 

i podświetlanych  tablic. Pan powiedział nam, jak działa system. Udaliśmy się w drogę 

powrotną.  

Bardzo podobała nam się wycieczka, choć w całej oczyszczalni unosił się nieprzyjemny 

zapach. Natalia Zawistowska i Ola Izbicka, kl. IV d 

 

aleMĄDRALE I SKRZYDŁA. W dniu 17.05.2017r. w ramach programu „ale Mądrale” 

przeżyliśmy niezwykle ciekawe wydarzenie. Wraz z naszą opiekunką, Panią  Anną Sołtys,  

dwoje z nas – Julka reprezentująca klasy piąte oraz ja, Bartosz Grzesiuk z klasy IVc, 



odwiedziliśmy pracownię modelarską Ełckiego Centrum Kultury. Rolę gospodarza  pełnił  Pan 

Krzysztof Stolecki instruktor i znawca  budowy modeli. Oprócz nas w modelarni gościli też 

uczniowie innych ełckich szkół, uczestnicy tego programu, łącznie kilkanaście osób. Zajęcia 

były bardzo interesujące.  Pan Krzysztof pokazał nam modele zdalnie sterowanych 

samolotów z silnikami na specjalne paliwo modelarskie, szybowców oraz modele pływające, 

które zbudowali uczestnicy zajęć w modelarni ECK wraz z Panem Krzysztofem. Po krótkiej 

prezentacji osiągnięć ełckich modelarzy przeszliśmy do zajęć praktycznych - my również 

budowaliśmy prosty model szybowca z drewna i styropianu – w sam raz coś dla 

początkujących.  

Wizyta w modelarni to dla mnie niezwykle ciekawe wydarzenie. Mogłem się przekonać, że 

małe, plastikowe modele, które wraz z Tatą budowałem w domu to dopiero modelarskie  

przedszkole – prawdziwe mistrzostwo to efekty długiej i mozolnej pracy modelarzy wraz z ich 

instruktorem. 

Kto wie, może ja również kiedyś się tam zapiszę? <i>Bartosz Grzesiuk, IV c</i> 

 

RECYTATORZY NA START! Recytacja to sztuka, która dostarcza pięknych przeżyć i wzruszeń, 

jest nie tylko ćwiczeniem pamięci, lecz wzbogaca także język i styl recytującego, uczy 

poprawnej wymowy i daje możliwość malowania, kreowania obrazów w wyobraźni widza. 

Recytowany utwór  musi być właściwie dobrany do osoby, ponieważ każdy z nas ma inny 

temperament, barwę głosu, sposób interpretacji. Nie można przedstawić właściwej 

interpretacji bez zrozumienia treści utworu. Powinniśmy starać „wczuć” się w tekst, a potem 

popracować nad sposobem mówienia. Pamiętać należy o najważniejszych  środkach wyrazu, 

takich jak: intonacja, akcent, pauza, nasilenie głosu, rytm, prawidłowy oddech… 

Najtrudniejszy jest pierwszy moment, wejście na scenę, kiedy należy nawiązać kontakt 

wzrokowy z publicznością. Wiedzą o tym nasi szkolni mistrzowie recytacji. W ciągu roku 

szkolnego mają okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas konkursów szkolnych, 

międzyszkolnych, powiatowych. Jeden z takich konkursów odbył się 18 maja w SP 5 w Ełku. 

Był to V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Zaczarowany świat poezji Marii Konopnickiej”. 

Startowało w nim kilkunastu przedstawicieli z ełckich podstawówek. W kategorii recytacja 

wyłoniono pięciu laureatów, z czego dwóch to nasi uczniowie. I miejsce w tymże konkursie 

wywalczył uczeń kl. V c Igor Grajewski, a Julia Sarnacka z kl. 5c zdobyła wyróżnienie. 

Serdecznie im gratulujemy. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

15.05.2017r odbył się Event Lekkoatletyczny dla dzieci klas 4-6 szkół podstawowych nr 2, 3 i 

4 w Ełku w ramach ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla każdego”. Łącznie w 

rywalizacji wzięło udział 111 uczniów w tym 53 dziewczynki i 58 chłopców. Zawody na 

stadionie miejskim w Ełku rozpoczęliśmy rozgrzewką, która była przeprowadzona 

jednocześnie w dwóch grupach. Pierwsza przygotowywała się do startu w biegu na 60m, 



kolejna z grup do konkurencji technicznych: skoku w dal i rzutu oszczepem dziecięcym. Na 

zakończenie sportowej rywalizacji każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a najlepsze 

rezultaty w poszczególnych konkurencjach zostały wyróżnione medalami. Serdecznie 

dziękujemy za wspólną zabawę! <i>M.Nagolska</i> 

 

ŁAMIGŁÓWKI BEZ KLASÓWKI. 17 maja mieliśmy przyjemność i zaszczyt reprezentować naszą 

szkołę w kolejnych „Łamigłówkach bez klasówki”, czyli międzyszkolnym konkursie 

polonistycznym i matematycznym dla czwartoklasistów z naszego miasta, który został 

zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku. Do zmagań z 

gramatyką języka polskiego, a także poetyką, czyli nauką o środkach poetyckiego wyrazu, 

stanął duet: Lena Buko z klasy IVD i Paulina Kuczyńska z klasy IVB. Czwóreczkowych 

matematyków – miłośników arytmetyki, algebry i geometrii  - reprezentowali uczniowie: 

Aleksandra Izbicka (IV D) i Olaf Krzyżewski (IV D). Oba zespoły spisały się na medal. Paulina i 

Lena zostały laureatkami pierwszego miejsca, natomiast Ola i Olaf zajęli drugie miejsce.  

W opinii uczniów i nauczycieli „Łamigłówki bez klasówki” nie należą do najłatwiejszych 

konkursów, bowiem tematyczny zakres zadań wykracza daleko poza czwartą klasę, a w 

szranki stają najlepsi z najlepszych czwartoklasistów Ełku. Poziom rywalizacji jest bardzo 

wysoki. Jesteś tym bardziej dumni z naszych uczniów i życząc im dalszych sukcesów, 

dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.<i> G.Truszkowska 

</i> 

LEKCJA GEODEZJI. 16 maja klasa 6a wraz z wychowawczynią odbyła lekcję matematyki 

praktycznej w Zespole Szkół nr 1. Tym razem była to lekcja geodezji. Na początku uczniowie 

zostali zapoznani z zawodem geodety. Prowadzący opowiadał jak wyglądają lekcje na profilu 

geodezyjnym oraz jakie to daje perspektywy na przyszłość. Następnie uczniowie mogli 

zapoznać się z mapami opracowanymi przez uczniów technikum. Mapa ta przedstawiała Ełk, 

więc wszyscy szybko poradzili sobie z rozpoznaniem zaznaczonych na niej obiektów. Po 

części teoretycznej przyszedł czas na część praktyczną. Uczniowie mogli sami mierzyć kąty, 

obliczać nachylenie terenu oraz rozwiązywać zadania geodezyjne zaproponowane przez 

prowadzącego. Lekcja ta minęła bardzo szybko. Pokazała ona, że zawód geodety, choć 

trudny, jest bardzo interesujący. Uczniowie, już po raz kolejny, przekonali się, że matematyka 

jest przedmiotem wykorzystywanym w wielu dziedzinach życia i warto jej się sumiennie 

uczyć. <i>N.Skowrońska</i> 

 

KSIĄŻKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. Rozwój nauki i techniki przyniósł nowe technologie. Obok 

tradycyjnej książki papierowej pojawiły się e–booki, audiobooki, różne aplikacje na telefon, 

tablet itp. Raporty dotyczące czytelnictwa Polaków są nadal niezadowalające. Skłania to do 

refleksji i dyskusji, której podjęli się starsi uczniowie naszej szkoły. 15 maja 2017 roku w 



bibliotece odbyła się debata oksfordzka. W roli marszałka wystąpiła pani Bożena Merchelska, 

funkcję sekretarza objęła Aleksandra Szawrycka z kl. VIb, mówcami byli reprezentanci kół 

polonistycznych prowadzonych przez Panie: Beatę Dzierżanowską, Paulinę Stankiewicz, 

Grażynę Truszkowską i Monikę Wajda. Debata toczyła się wokół określonych tez. „Strona 

Propozycji” przekonywała, że książka papierowa przejdzie do lamusa. Wiele argumentów 

przedstawili: Natalia Auron, kl. VIa, Karolina Kuczyńska, kl. VIb, Kamil Bernatowicz, kl. Vb i 

Kacper Sewastianowicz, kl. IVb. „Stronę Opozycji”, której teza brzmiała ,,Książka papierowa 

nie przejdzie do lamusa” reprezentowali: Patrycja Lipa, kl. VIa, Julia Tydman, kl. VIb, Eryk 

Makuch, kl. IVb i Kacper Wroczyński, kl. Vb. Wypowiadano się naprzemiennie, zgodnie z 

kulturą dyskutowania, rzeczowo i często emocjonalnie. Następnie głos zabrały Pani Iwona 

Adeszko – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku oraz Pani 

Wanda Wojnowska - dyrektor szkoły. Ukoronowaniem debaty był  moment głosowania. 

Publiczność, w gronie której byli Pani Marzena Kotylak z Oddziału dla Dzieci MBP, przybyli 

nauczyciele, członkowie I grupy Koła Przyjaciół Biblioteki oraz uczniowie klasy IVc, 

zdecydowała, czyje argumenty okazały się bardziej przekonywujące. Przy dwóch głosach 

wstrzymujących się wyłonienie zwycięskiej tezy zaskoczyło zebranych. Wynik okazał się 

remisem. Formuła debaty dała jej stronom możliwość rywalizacji za pomocą wyłącznie wagi 

argumentów, była znakomitą okazją do zabawy i nauki. <i>B.Merchelska</i> 

 

„aleMĄDRALE” W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ. Dzięki uprzejmości władz oraz 

pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej nasze 

„aleMĄDRALE” spędziły dzień na uczelni uczestnicząc w przygotowanych dla nich 

warsztatach.  

Podczas warsztatu „Uwaga, będzie gorąco” dr inż. Adam Adamowicz zaprezentował jak 

termowizja wykorzystywana jest w nauce i życiu codziennym. Uczestnikom przybliżono 

zjawiska związane z wymianą ciepła w życiu codziennym, np. przy suszeniu włosów, parzeniu 

herbaty. Kuba Karpiński z klasy VIc jako ochotnik uczestniczył w eksperymencie pomiaru 

ciepła wydzielanego z silników elektrycznych do napędu zabawek.  

Panowie dr inż. Waldemar Kołodziejczyk i dr inż. Adam Wolniakowski zapoznali aleMĄDRALE 

z podstawami obsługi i programowania robotów przemysłowych. Pod kierunkiem 

prowadzących uczniowie przygotowywali i sprawdzali eksperymentalnie prosty program, w 

efekcie którego robot wykonywał określone sekwencje ruchów. „Robotyka - jakie to proste!” 

w ocenie naszego Kuby było pasjonujące, ale wcale nie takie proste: „Ja jako pasjonat 

informatyki, zgłosiłem się do pisania programu. Pan, który nam opowiadał, był bardzo miły i 

wszystko nam wyjaśnił. Gdy skończyłem pisać program, okazało się, że nie do końca działa. 

Owszem, sam robot ruszał się, ale nie przenosił kulek.” 

Z „Podstawami programowania modułowej linii produkcyjnej” zapoznał uczniów dr inż. 

Andrzej Koszewnik . Pod jego kierunkiem aleMĄDRALE przygotowywały eksperymentalnie 



krótki program zmieniający wybrany etap procesu produkcyjnego. Zadanie było 

czasochłonne. Nie wszystkim udało się je wykonać poprawnie. Jednak ci uczniowie, którzy 

uruchomili linię produkującą jogurty, niechętnie opuszczali pracownię.  

Podczas czwartego warsztatu znaleźli się w nowoczesnej stacji diagnostycznej pojazdów. Pod 

kierunkiem dr inż. Jarosław Czabana obserwowali eksperymenty polegające na wykonaniu 

zderzenia samochodu z przeszkodą uświadamiając sobie, jak ważne jest bezpieczeństwo 

użytkowników pojazdu, które zapewnić należy już na etapie jego konstruowania. Dodatkową 

atrakcją było spotkanie ze studentami, które Kuba wspomina: „… opowiedziano nam o 

czymś, co nazywa się „Formuła Student”, czyli o Formule 1 dla studentów, którzy ścigają się 

w autorskich bolidach. Dowiedzieliśmy się, że te pojazdy są w stanie rozpędzić się do 

140km/h oraz, że włókno węglowe (lub jak kto woli - karbon), którym pokryta jest większość 

pojazdu, jest niezwykle lekkie i wytrzymałe”. Sądząc po stawianych pytaniach, to dziewczęta 

były szczególnie zainteresowane tematyką.  

Wizyta na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej była niewątpliwie wydarzeniem 

w życiu uczestników projektu „aleMĄDRALE”. Każdy znalazł coś co go zachwyciło. Jednym 

dech w piersiach zaparł studencki bolid, innych oszołomiła termowizja a jeszcze inni nie 

mogli oderwać się od programowania czynności. Dziękujemy za emocjonujące spotkanie z 

nauką i techniką prowadzącym oraz panom: dr hab. inż. Romualdowi Mosdorf i dr hab. inż. 

Zbigniewowi Kulesza, którym zawdzięczamy możliwość zajęć w politechnice.  

 

SPOTKANIE Z MUZYKĄ. 2017.05.11. uczniowie klasy II „e” wraz ze swoją wychowawczynią 

wybrali się do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku na zajęcia w ramach Dni 

Otwartych.  Na wstępie nauczyciel p. Wojciech Popielarz zaprosił nas do sali na wystawę 

instrumentów muzycznych. I tak nasze dzieci zobaczyły i wysłuchały, jak wyglądają i jakie 

dźwięki wydają poszczególne instrumenty: strunowe, dęte, perkusyjne. Uczniowie zadawali 

pytania dotyczące wybranych instrumentów. Po zwiedzeniu wystawy nasi wychowankowie 

udali się do sali koncertowej, aby posłuchać muzyki granej przez uczniów tutejszej placówki. 

Na zakończenie niektóre  dzieci zostały zaproszone do wspólnego  muzykowania.  

To była udana wycieczka. Niektórzy uczniowie zadeklarowali chęć zapisania się do szkoły 

muzycznej. <i>U.Gąsowska</i> 

 

ZWYCIĘZCY SĄ WŚRÓD NAS. Co roku Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku organizuje Święto Nauki 

i do tego przedsięwzięcia zaprasza drużyny z wszystkich ełckich podstawówek. W ramach 

tego święta organizowane są różne konkursy: ortograficzny dla klas I – III, ortograficzny dla 

klas IV – VI, matematyczny dla klas młodszych, matematyczny dla kl. V   i recytatorski dla 

uczniów klas pierwszych. Nasza szkoła miała swoich przedstawicieli w tych zmaganiach, które 

odbyły się 12 maja 2017 r.,  i niektórzy z nich znaleźli się w gronie laureatów. Nie do 



pokonania byli: Maja Truszkowska z kl. 6b i Jakub Dzierżanowski z kl. 5a. Maja została 

„Mistrzem ortografii 2017” ( I miejsce), a Kuba „Cybermatematykiem” ( I miejsce). III miejsce 

w ortografii zajęła Michalina Przekop z kl. 6d, a II miejsce w recytacji pierwszoklasistów 

przypadło w udziale Agacie Pietruszyńskiej z kl. I B. Cieszymy się z sukcesów naszych  

uczniów, gratulujemy im, ich rodzicom i nauczycielom. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

NOLINKI I FANTAZJA NA SPOTKANIU KOMBATANCKIM. Za koniec wojny przyjęło się umowną 

datę 8 maja 1945 roku, gdzie został podpisany akt kapitulacji Niemców w Berlinie. Z tej okazji 

jak co roku zostaliśmy zaproszeni do ECK, gdzie wystąpiliśmy z koncertem dla „Dzieci wojny”. 

Wystąpiły dwa nasze szkolne chóry: „Nolinki” i „Fantazja”. Zaśpiewaliśmy piękne pieśni 

patriotyczne, które przypominały o minionych, dawnych i trudnych dla Polaków czasach. 

Uwieńczeniem występu była „Legenda o smoku” Anny Waligóry-Tarnowskiej na dwa głosy. 

Pani Teresa Ostrowska, przewodnicząca ełckiego Oddziału Kombatanckiego Związku Dzieci 

Wojny Rzeczpospolitej wygłosiła z tej okazji referat.  Po występie otrzymaliśmy wiele 

podziękowań między innymi za to, że nasi chórzyści pielęgnują dziedzictwo narodowe. My 

zaś jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy w wolnej Polsce.  Zespołem dyrygowała pani Anna 

Borkowska-Miszkiel, akompaniował pan Tomasz Sulima. <i>A.Miszkiel</i> 

 

W DRODZE DO DOROSŁOŚCI. 9 maja 2017 roku uczniowie klasy III b uczestniczyli w spotkaniu 

autorskim zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku. Gościem była pani 

Marta Fox – pisarka i poetka. Jej twórczość obejmuje książki dla dzieci, młodzieży oraz dla 

dorosłych. Podczas spotkania uczestnicy słuchali  fragmentów najnowszych książek pisarki: 

„Nikola zielona”, „Bartek wścieklica” i „Przybij piątkę”. Dzieci rozmawiały na temat zagadnień 

poruszonych w książkach, inscenizowały je. Budziło to wielkie zainteresowanie i poruszenie, 

bowiem były to sprawy dotyczące ich zachowań i relacji z kolegami oraz dorosłymi. Nie obyło 

się bez śmiechu i zaskoczeń, ale rozmowy, przede wszystkim, prowadziły do wskazania 

właściwych reakcji i sposobów postępowania. W drugiej części spotkania można było 

zadawać pytania pani Marcie. Dzieci dowiedziały się, że pisarka zaczęła tworzyć w wieku 40 

lat, że napisała ponad 40 książek. Pytały o inspiracje. Na to pytanie Marta Fox odpowiedziała, 

że jest uważną obserwatorką i to, co widzi w codziennym życiu podsuwa jej pomysły na 

kolejne historie opisywane w książkach. Przed wejściem na salę można było kupić książki 

pisarki i po zakończeniu spotkania otrzymać autograf. Wszystkie dzieci cierpliwie czekały na 

piękne wpisy. Ciekawe były zdobienia pierwszych liter imion – kwiaty, zawijasy, fantazyjne 

kształty. Nie zabrakło też pamiątkowego wpisu do książki z naszej szkolnej biblioteki, więc 

znowu powiększył się zbiór książek z autografem. Spotkanie było bardzo miłe, ciekawe i 

przyniosło dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń.  



W zasobach wypożyczalni dostępne są następujące książki Marty Fox: ,,Agaton – Gagaton: 

Jak pięknie być sobą”, ,,Firma Agaton – Gagaton: Wypróbuj bez szorowania”, ,,Zanim 

nadejdzie rozstanie” – wszystkie z dedykacją Czytelnikom ,,Czwórki”.<i> J. Kossakowska</i> 

 

aleMĄDRALE NA ANTENIE. W czwartek 4 maja przedstawiciele naszej szkolnej drużyny 

„aleMądrale” wraz z p. dyrektor Wandą Wojnowską, p. Joanną Pabich i p. Pauliną 

Stankiewicz wybrali się do ełckiego studia Radia Bayer FM, by uczestniczyć w audycji „ Gość 

Bayer FM ”. Julia z klasy 6b opowiedziała słuchaczom o swoich oczekiwaniach w 

tegorocznym projekcie, zaś Julia z klasy 5c podzieliła się swoimi doświadczeniami z pierwszej 

edycji tegoż projektu międzyszkolnego adresowanego do uczniów zdolnych z ełckich 

podstawówek. Pani dyrektor poinformowała wszystkich, iż w tym roku przedsięwzięcie nosi 

tytuł „aleMądrale w świecie techniki”. Nauczycielki zdradziły, że jeden za warsztatów nosi 

nazwę K2, a uczestników czeka wyjazd na warsztaty do Białegostoku,  na Politechnikę 

Białostocką. Tak więc tegoroczna edycja zapowiada się naprawdę ciekawie. Trzymamy kciuki, 

by nasza szkoła w tym roku zdobyła tytuł „Supertalent”. <i>Julia Sarnacka</i> 

 

LAUREACI „CZWÓRECZKOWEJ ORTOGRAFIADY”. Ortografia nie jest czymś łatwym i 

przyjemnym, zawsze jednak znajdą się tacy, którzy się nią pasjonują, biorą udział w 

różnorodnych konkursach ortograficznych i osiągają na tym polu sukcesy. W bieżącym roku 

szkolnym odbyła się czwarta edycja Szkolnej Ligi Ortograficznej „Czwóreczkowa 

ortografiada”. W szranki stanęli zgłoszeni przez polonistów reprezentanci klas IV – VI, którzy 

zmierzyli się z poprawną ortografią. Od października 2016  do maja 2017 r. reprezentanci kl. 

IV – VI spotykali się i pisali dyktanda, podczas których  wykazywali się wiedzą z zakresu 

ortografii i umiejętnością stosowania jej w praktyce. Mogliśmy przekonać się, kto potrafi 

zachować największą czujność ortograficzną, kto dzielnie „walczy z bykami za rogi”.  

Bohaterką wszystkich dyktand była Hiacynta. Kolejne odcinki  dyktand opowiadały o 

superwarsztatach ornitologicznych i podwodnych żyjątkach, o superwypadzie w góry, o 

góralskich niespodziankach, o haniebnej kradzieży i duecie, co po sukces bieży, o kulinarnych 

odkryciach i obieżyświacie. Summa summarum, to nie były łatwe dyktanda, ale dzięki nim 

mogliśmy przekonać się, że w naszej szkole są uczniowie, którzy  żyją z ortografią za pan brat. 

Konkurs zorganizowała i teksty dyktand układała pani Beata Dzierżanowska.  

Na starcie każdemu uczestnikowi przyznawało się 200 punktów. Za każdy błąd (ortograficzny, 

literowy i interpunkcyjny) od tej liczby odejmowało się uczniowi od 1 do 3 punktów. Punkty 

zdobyte przez uczniów po każdym spotkaniu ligowym były łączone. O zwycięstwie w 

konkursie zadecydowała punktacja łączna zdobyta za poszczególne dyktanda. W każdym 

miesiącu uczniom, którzy uzyskali największą liczbę punktów na danym poziomie 

edukacyjnym, przyznawany był tytuł : „Lider miesiąca”. Liderami klas czwartych na  

poszczególnych etapach były: Lena Buko z kl. 4d (trzy razy) i Gabriela Darmofał kl. 4a (dwa 



razy), w klasach piątych był to Jakub Dzierżanowski z kl. 5a (pięć razy), a w klasach szóstych 

liderowały: Maja Truszkowska kl. 6b (cztery razy) i Michalina Przekop kl. 6d (dwa razy).  

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:  I miejsce –Jakub Dzierżanowski kl. 5a, II miejsce –Maja 

Truszkowska kl. 6b, III miejsce – Michalina Przekop kl. 6d. Dwoje laureatów będzie 

reprezentować naszą szkołę w miejskim konkursie „Mistrz Ortografii 2017”. Gratulujemy 

naszym mistrzom ortografii i życzymy sukcesów na kolejnych szczeblach konkursów 

ortograficznych. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

Wyniki KANGURA 2017. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur bije rekordy 

popularności. W tym roku, w XXVI edycji konkursu, wystartowało aż 188 uczniów z klas II – VI 

naszej szkoły. Rekordowa jest też liczba osób nagrodzonych. Mamy 3 wyniki bardzo dobre i 

aż 31 wyróżnień. Gratulacje! 

 

ALE NAPĘDY! 5 maja 2017r. w godzinach porannych rozpoczęliśmy naszą przygodę z 

tegorocznym projektem „aleMądrale". Tego dnia odbyły się warsztaty pod hasłem „Ale 

napędy!”, które poprowadziły panie: Ewa Kisłowska i Anna Supińska. Zajęcia odbyły się w 

Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku. Drużyny z trzech ełckich szkół, w tym 

naszej, uczestniczyły właśnie w tych warsztatach.  

Na samym początku pani prowadząca przedstawiła nam cel naszego spotkania i wprowadziła 

nas w temat. Po chwili przeszliśmy do sali obok, gdzie zobaczyliśmy silnik pneumatyczny i 

hydrauliczny. Wytłumaczono nam też, w jaki sposób działają te urządzenia. Byliśmy pod 

wrażeniem, gdy za sprawą niepozornych przycisków (jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki)  różne elementy mechanizmu się poruszały. Potem przeszliśmy do pierwszej sali, 

gdzie czekało na nas wyzwanie. Każda czteroosobowa drużyna musiała złożyć model 

funkcjonowania napędu (z półgotowych elementów drewnianych, patyczków i gumek 

recepturek). Wszystkim grupom zajęło to bardzo dużo czasu. Na szczęście mieliśmy 

instrukcję, dzięki której wiedzieliśmy, co po kolei mamy robić. Według mnie najbardziej 

czasochłonnym zadaniem było szlifowanie patyczków, by mogły się zmieścić do 

odpowiednich miejsc. Mimo to praca przebiegała bardzo płynnie dzięki pomocy pań 

prowadzących i wsparciu uczniów z goszczącej nas szkoły średniej, którzy byli przydzieleni 

każdej drużynie. 

Uważam te warsztaty za udane, bo były bardzo ciekawe i w interesujący sposób wprowadziły 

nas w świat techniki. <i>Jakub Dzierżanowski, kl. 5a 

</i> 

 



QUIZ W BARWACH BIAŁO-CZERWONYCH. W związku z niedawnymi obchodami święta 

Konstytucji 3 maja, odbył się w naszej szkole quiz historyczny dotyczący najważniejszych 

informacji na temat naszych symboli narodowych, postaci i wydarzeń związanych z 

uchwaleniem pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Mimo wymagających konkurencji, 

konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, a wiedzą uczestnicy imponowali  wszystkim 

zebranym widzom. Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział, a zwycięzcom 

gratulujemy ogromnej wiedzy. Nauczycielowi historii Panu Kamilowi Kulikowi życzymy 

kolejnych, rownie udanych inicjatyw. 

Czerwiec 2017 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2017.  Zbliżające się wakacje to przede wszystkim czas  wypoczynku i 

zabawy. W czasie  trwania wakacji nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. Dlatego też w dniach 06 -19 czerwca 2017r. dla uczniów klas 0-III odbyło się 

w naszej szkole spotkanie z panią  policjantką J. Domżalską ,z panem strażakiem D. 

Bednarowiczem i z panią pielęgniarką A. Miller.  Celem  było przypomnienie dzieciom 

podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą, w górach, na wsi czy na drodze w 

charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera i uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa. 

Omówiono jak zachować się , gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy. Przypomniano 

dzieciom zasady bezpieczeństwa  podczas zabaw- w domu i na podwórku. Przestrzegano 

również  przed rozpalaniem ognisk w lesie, organizowaniem zabaw w niedozwolonych  

miejscach. Przypomniano numery alarmowe są one bezpłatne i łatwe do zapamiętania (112 

). Rozmawiano o tym, jak udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku. Na zakończenie 

spotkania  odczytano  "Kodeks postępowania w czasie wakacji". Dzieci z zaangażowaniem 

uczestniczyły w spotkaniach. 

Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych , słonecznych i radosnych wakacji. 

<i>E.Kowara</i> 

 

W SENACIE RP.  Mijający rok szkolny  był bardzo pracowity dla naszych chórzystów i ich 

dyrygentów:  Pani Anny Borkowskiej - Miszkiel i Pana Tomasza Sulimy.  W  nagrodę za 

całoroczne koncerty uświetniające uroczystości miejskie  chóry: „Nolinki” i    „Fantazja   

zostały   zaproszone  przez  Senator Małgorzatę Kopiczko do Warszawy.  Nad logistyką 

wyjazdu czuwał niezawodny p. Piotr Kurianowicz, pracownik senatorskiego biura . Za Ich 

sprawą ,  20 czerwca 2017 r.,  uczniowie zwiedzili  Sejm i Senat  Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dzięki uprzejmości Pani Senator chórzyści  zobaczyli  codzienną pracę posłów i senatorów . 

Obserwowali  ich podczas  udzielania wywiadów dla różnych telewizyjnych stacji. Przyglądali 

się   sejmowym obradom. Na sejmowych korytarzach uczniowie spotkali   ludzi, których znali  



jedynie z telewizyjnego  ekranu. Nasze szkolne mundurki sprawiły, że tego dnia  w Sejmie i 

Senacie   zrobiło się „słonecznie” , a wiele   znanych osób  zatrzymywało się przy ełckiej 

„czwóreczce" . Podczas spotkania  Pani Senator  opowiedziała dzieciom  o pracy 

parlamentarzystów. Pokazała ciekawe miejsca związane z ze swoją pracą. Chórzyści mieli 

okazję zaśpiewać  w Senacie kilka swoich wyjątkowych utworów. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali  od Pani Senator przewodnik  w formie komiksu „500 lat Parlamentu Polskiego”,  

zakładkę do książki ( izba senatu)  oraz słodki upominek z Jej aplikacją. Pani Małgorzacie 

Kopiczko, pięknie  dziękujemy  za poświęcony czas i niezwykle ciepłe przyjęcie.  

Wyjątkowe spotkanie w  Parlamencie uzupełnił pobyt w Zamku Królewskim, krótki 

rekonesans po Warszawskiej Starówce i pobyt w ZOO. Był to wyjątkowy  dzień ,przepełniony 

wieloma ciekawymi doświadczeniami. Uczestnicy wycieczki  przywieźli ze stolicy wiele 

niezapomnianych wrażeń i mnóstwo ciekawych wspomnień. Tego dnia  towarzyszyli im,  jak 

zwykle nasi niezawodni rodzice: p. Luiza Chojnowska , Monika Bartoszewicz, Beata Kucharska 

, Dorota Pawłowicz, Mariola  Stępińska. <i>Barbara Dziuba 

</i> 

 

W MAJSTERKOWIE. W dniu 13 czerwca uczniowie klasy 6 d  naszej szkoły wzięli udział w 

zajęciach organizowanych przez sieć sklepów ogólnobudowlanych Castorama w ramach 

projektu Majsterkowo. Tematem przewodnim było drewno. Zadaniem do wykonania była 

doniczka na sadzonkę lub pudełko na skarby. Na stanowiskach mając do dyspozycji narzędzia 

i odpowiednie materiały dziewczynki i chłopcy przystąpili z zapałem do wykonania zadania. 

W pierwszej kolejności w ruch poszły młotki i gwoździe. Następnie materiały do ozdoby. 

Organizator zajęć przygotował również sadzonki, które uczniowie zasadzili w wykonanych 

przez siebie doniczkach. Zadanie zostało wykonane wzorowo. Po zakończonych zajęciach 

uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki od organizatorów. Zajęcia dały przykład 

jak bawiąc się można rozwijać swoje umiejętności manualne z zajęć technicznych. <i>S. 

Krakowiak</i> 

 

MÓJ PIERWSZY DZIEŃ W WARSZAWIE. Dnia 9 czerwca 2017r. wybraliśmy się z naszą  Panią 

Iwoną i zaprzyjaźnioną  klasą 3e i ich wychowawczynią Panią Ewą  na wycieczkę do 

Warszawy. Podróż autokarem rozpoczęliśmy o 6 rano. Wszyscy byliśmy bardzo 

podekscytowani i weseli na myśl o różnych atrakcjach.  

Po dotarciu na miejsce najpierw odwiedziliśmy warszawskie zoo. Było super. Widzieliśmy 

różne zwierzęta i ptaki: pawie, żurawie, małpki kapucynki, słonie, żyrafy, hipopotamy  i wiele 

innych dzikich zwierząt. Byłem zaskoczony, że zoo jest takie duże, a tak  pięknie utrzymane. 

Po wycieczce po zoo pojechaliśmy na obiad. Jedliśmy w fajnej włoskiej restauracji o nazwie 

,,La Dolce Vita” i smakowało wyśmienicie. Po obiedzie pojechaliśmy z wizytą do telewizji TVP 



INFO. Zwiedzaliśmy TVP ,,od kuchni”. Nigdy wcześniej nie byłem w telewizji. Byliśmy w 

charakteryzatorni, montażowni i w miejscach, w których nagrywane są wiadomości 

telewizyjne, teleekspres, prognoza pogody. Mieliśmy również szczęście spotkać prezenterkę 

teleekspresu Panią Beatę Chmielowską-Olech i zrobić sobie z nią selfie. Dodatkowo 

obsługiwaliśmy kamery i próbowaliśmy prowadzić wiadomości i prezentować prognozę 

pogody.  Emocji i zabawy było co niemiara. Po przygodach w telewizji, udaliśmy się do Pałacu 

Kultury. Tam szybką windą wjechaliśmy na 30 piętro i podziwialiśmy piękną panoramę 

Warszawy. Następnie pojechaliśmy do hotelu zameldować się i rozpakować, żeby zaraz 

potem popędzić na nocny pokaz fontann. To było piękne, tego się nie da opisać słowami, 

jakie efekty można uzyskać poprzez połączenie iluminacji świetlnych, wody i dźwięku.  

To był nasz pierwszy, bardzo wyczerpujący dzień wycieczki, ale  jakże emocjonujący. Jestem 

pewien, że tych wrażeń nie zapomnę do końca życia i na pewno jeszcze odwiedzę Warszawę. 

Jednocześnie chciałbym w imieniu swoim,  klasy 3c i 3e  serdecznie podziękować Pani 

Magdzie Kantowicz, która pomogła nam zorganizować ten przefantastyczny wyjazd. 

<i>Szymon Niemczyk  klasa 3c </i> 

 

SCRATCH’OWE ZMAGANIA. Programowanie nie jest trudne! O tym miał przekonać uczniów 

naszej szkoły Dzień Scratch'a, który obchodziliśmy od 15 do 19 maja. W tym roku działania 

miały na celu popularyzację tego sposobu programowania wśród uczniów oraz rozwijanie 

kompetencji u uczniów mających na tym polu już pewne osiągnięcia. Klasy II-VI miały 

możliwość zapoznać się ze Scratch'em na lekcjach poświęconych temu tematowi. 

Dodatkowo uczniowie klas starszych dołączyli do społeczności Scratch'a zakładając swoje 

konta. Jakub, Mikołaj i Kacper, uczniowie klasy Vc zabawili się w nauczycieli i poprowadzili 

zajęcia ze Scratch'em w klasach młodszych.  

W czerwcu rozstrzygnęliśmy konkurs, który  polegał na stworzeniu propozycji gry 

komputerowej lub animowanej historii z udziałem  czarownicy poruszającej się po ekranie. 

Na konkurs wpłynęło 26 prac z klas III-VI. Komisja w składzie Wanda Wojnowska, Izabella 

Kraszewska i Sławomir Krakowiak przyznała nagrody. Otrzymali je: Jakub Dzierżanowski z 5a - 

miejsce I; Piotr Witkowski z 3g - miejsce II i Julita Lempiecka z 6a miejsce III.  

Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Fromm 6b, Jan Fromm 4c, Maciej Orłowski 4b, Natalia 

Klemarewska 4b, Karolina Gdula 6a. Gratulujemy i życzymy dobrej zabawy! 

 

PROGRAM „AFLATOUN”. Grupa uczniów z klasy Vd i VIa pod opieką p. B.Bednarowicz i p. N. 

Skowrońskiej uczestniczyła w innowacyjnym programie „Aflatoun”. Celem tego programu 

jest podniesienie kompetencji społecznych oraz stopnia zaangażowania społecznego i 

kreatywności dzieci i młodzieży, wdrożony został w 111 krajach na całym świecie. Uczniowie 

uczestnicząc w zajęciach w zrównoważony sposób omawiali zagadnienia społeczne i 



finansowe, które mają na celu przygotować  ich do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i 

aktywnymi obywatelami. Edukacja społeczna pomaga odkryć potencjał jednostki, a 

jednocześnie uczy bycia empatycznym, tolerancyjnym oraz odpowiedzialnym. Edukacja 

finansowa przekazuje wiedzę o finansach, a także buduje ważne umiejętności oszczędzania 

oraz planowania i zarządzania własnymi środkami finansowymi. Program uświadomił 

dzieciom jakie mają prawa i obowiązki. Uczestnicy programu tworzyły kolaż z rzeczy, których 

potrzebują do godnego i dobrego życia następnie rozgraniczały co jest niezbędne, a co 

jedynie zachcianką. Uczniowie dyskutowali również na temat jak żyją dzieci w krajach 

rozwijających się, do czego są zmuszane i jakie zagrożenia niosą za sobą dane zachowania 

dorosłych np. praca nieletnich w ciężkich i niebezpiecznych warunkach. Dzieci zajmowały się 

również zagadnieniami ekologicznymi, rozmawiając o tym, że zagospodarowanie surowców 

wtórnych jest formą oszczędzania i przyczynia się do ochrony środowiska. 

Dzięki programowi uczymy dzieci zaradności życiowej, pokazujemy siłę jednostki i sens 

wspólnoty. <i>B.Bednarowicz</i> 

 

W sobotę 3 czerwca w Olsztynie odbył się Finał Wojewódzki Kinder + Sport w mini piłce 

siatkowej. Rywalizowało aż 48 zespołów z całego województwa. Ełk także miał swoją 

reprezentację w turnieju. Zawodnicy z UKS "Czwórka" spisali się dobrze, wprowadzając dwa 

zespoły w kategorii „3’ siatkarskich chłopców do finału. 

Finał rozgrywany był w trzech kategoriach - dwójek, trójek i czwórek dziewczyn i chłopców. 

W rywalizacji uczestniczyło po osiem zespołów w każdej kategorii. Drużyny awansowały na 

podstawie wyników z pięciu eliminacji. W każdej kategorii po dwa najlepsze zespoły 

awansowały do Mistrzostw Polski. W kategorii trójek chłopców zespoły UKS Czwórka Ełk 

zajęły 6 i 8 miejsce w finale wojewódzkim na 19 zespołów startujących w eliminacjach. 

Zwyciężył Elbląg przed Olsztynem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wyniki będą jeszcze 

lepsze. 

Start zawodników UKS Czwórka Ełk w tegorocznej edycji Kinder+-Sport 2017 był możliwy 

dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Miasta Ełku. 

 

ZŁOTA NUTKA. 30 maja 2017r. w Ełckim Centrum Kultury odbył się XXIII Festiwal Piosenki 

Dziecięcej ZŁOTA NUTKA , w którym nasi uczniowie jak co roku pokazali swoje talenty 

muzyczne. Spośród ponad dziewięćdziesięciu wykonawców "Złotą nutkę" w kategorii duety 

otrzymały uczennice klasy II g: Sara Wiśniewska i Lena Danelczyk za piosenkę „Laleczka z 

saskiej porcelany” Jacka Cygana i Majki Jeżowskiej. Kolejną „Złotą nutkę” w kategorii zespół 

(liczący do 6. osób)  otrzymał „uszczuplony” chór „Nolinki” reprezentowany przez: Nelę 

Andryszczyk, Patrycję Bareja, Weronikę Borowik, Julię Sanczenko, Marcina Kucharskiego i 

Juliana Wysockiego za utwór „Legenda o smoku” na II głosy Anny Waligóry-Tarnowskiej i 



Anny Świrszczyńskiej. „Nolinki” i duet z klasy II g przygotowywała pani Anna Borkowska-

Miszkiel. Serdecznie gratulujemy podwójnego złota! 

 

GALA KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH. Najlepsi z najlepszych spotkali się w środę 7 

czerwca 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim na Gali Laureatów Konkursów Przedmiotowych 

organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Na uroczystość zostali 

zaproszeni uczniowie, którzy zdobyli tytuł laureata przynajmniej z dwóch przedmiotów. 

Wśród wyróżnionych i nagrodzonych uczniów była nasza uczennica Karolina Anna Kuczyńska, 

potrójna laureatka,  konkursów z matematyki, przyrody i języka polskiego. Kilka dni 

wcześniej Karolina Kuczyńska oraz Maja Truszkowska i Michalina Przekop odebrały 

wyróżnienia z rąk Prezydenta Ełku. Maja jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu z 

Matematyki a Michalina z języka polskiego. Dziewczynki przygotowywały się pod okiem p. p. 

Beaty Dzierżanowskiej, p.Beaty Bednarowicz i p. Małgorzaty Russek. 

W tegorocznej edycji konkursów nasza szkoła uplasowała się w czołówce szkół i została  

wyróżniona w tzw. "złotej dziesiątce" województwa warmińsko-mazurskiego za  szczególne 

osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017. Możemy 

być dumni z tegorocznych osiągnięć. Gratulujemy uczennicom, ich rodzicom i nauczycielkom. 

Życzymy kolejnych edukacyjnych sukcesów. <i>B.Dziuba</i> 

 

I RODZINNY RAJD ROWEROWY. 04 czerwca 2017 r.  odbył się I Rodzinny Rajd Rowerowy z  

klasą…  II F. Wyruszyliśmy z parkingu przy amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury. Organizator 

rajdu- tata Gucia przygotował każdej rodzinie profesjonalną mapę z zaznaczoną trasą 

wycieczki.  Pierwsza część trasy – do Farmy Mazurskiej w Szarejkach wiodła brzegiem jeziora 

Ełckiego – wąską, leśną, wyboistą ścieżką, która później zmieniła się w szeroką polną drogę.  

Po drodze do Farmy Mazurskiej mieliśmy możliwość zwiedzenia góry Bunelki. Po ogromnym 

zmęczeniu fizycznym w Szarejkach czekało na nas zasłużone ognisko, na którym upiekliśmy 

smakowite kiełbaski, a niektórzy nawet pianki.  Na deser właściciele Farmy Mazurskiej 

poczęstowali nas pysznym domowym ciastem. Po odpoczynku i zabawie na licznych 

atrakcjach przedstawiliśmy naszym rodzicom przygotowaną pod kierunkiem pani 

wychowawczyni krótką inscenizację z okazji Dnia Mamy i Taty. Wspaniała rodzinna 

atmosfera sprzyjała integracji i świetnej zabawie. Niestety, w końcu trzeba było wracać. 

Droga powrotna minęła bardzo szybko. W jej trakcie odwiedziliśmy stary, leśny, zabytkowy 

cmentarz. Pomimo przejechania ponad  

25 km nie przepuściliśmy okazji, by poćwiczyć na siłowni znajdującej się przy ełckiej 

promenadzie.  Mimo świetnej zabawy w końcu  przyszedł  czas rozstania.  

Wycieczka do Farmy Mazurskiej była bardzo udana. Frekwencja dopisała, pogoda, pomimo 

kilku kropel deszczu również. Dziękujemy Panu Arkowi i Pani Kasi Matys za zorganizowanie 



taj świetnej wycieczki. We wrześniu z niecierpliwością czekamy  na II Rodzinny Rajd 

Rowerowy z klasą II F. Do zobaczenia po wakacjach. <i>Amelka i Zuzia Kozikowskie </i> 

 

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.04.06.2017 na stadionie 

miejskim w Lidzbarku Warmińskim odbyły się wojewódzkie eliminacje regionalne w 

czwórboju lekkoatletycznym „Nestle Cup” w ramach ogólnopolskiego programu 

„Lekkoatletyka dla Każdego”. Zawody zgromadziły zawodników z trzynastu miast m.in. z 

Elbląga, Olecka, Olsztyna, Ostródy, Iławy, Lubawy czy Pasłęka. Młodzi lekkoatleci 

rywalizowali ze sobą w czterech konkurencjach sportowych: bieg na dystansie 60m 

dziewcząt i chłopców, 600 dziewcząt i 1000m chłopców, skok w dal i rzut piłeczką palantową. 

Warunki nie były sprzyjające, ciągły deszcz dał o sobie znać. Poziom zawodów był wysoki, był 

to dobry sprawdzian swoich umiejętności, wytrzymałości, skoczności i siły. Była to również 

okazja do poznania nowych koleżanek, kolegów z innych miast oraz integracja z 

zawodnikami. Każdy z reprezentantów naszego miasta dał z siebie wszystko z czego jesteśmy 

dumni. Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowali: Julia Ślużyńska, Monika Dołęgiewicz, 

Katarzyna Skarżyńska, Maja Truszkowaska, Jakub Dzierżanowski i Igor Bartoszewicz. Wyniki 

rywalizacji poznamy wkrótce, wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy udziału w 

zawodach! <i>M.Nagolska</i> 

 

VI MIEJSCE NA MISTRZOSTWACH POLSKI. W dniach 25 - 28 maja 2017 r. młode siatkarki z 

naszej szkoły udały się na Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce 

Siatkowej w kategorii  „4” siatkarskich dziewcząt  w ramach Szkolnego Związku Sportowego. 

Tegoroczny finał był rozgrywany w Głuchołazach. 

W zawodach wzięło udział 16 najlepszych drużyn z całego kraju. Do rywalizacji przystąpili 

mistrzowie każdego województwa. W turnieju  spotkania były rozgrywane na czterech 

boiskach, systemem „każdy z każdym” do dwóch zwycięskich setów do 25 punktów. 

W pierwszym dniu zmagań nasza szkoła rozegrała 3 spotkania. W pierwszym meczu 

musieliśmy uznać wyższość drużyny z Krakowa i przegraliśmy 0-2. Kolejne dwa spotkania to 

już nasze zwycięstwa. Wygrana 2-1 z drużyną z Wałcza i 2-0 z zespołem Mielca. Po 

rozgrywkach grupowych uplasowaliśmy się na 2 miejscu i dzięki temu zakwalifikowaliśmy się 

do najlepszych ośmiu zespołów w kraju. 

Kolejny dzień to dalsze zmagania. Na samym początku przegraliśmy ze Starogardem 

Gdańskim 1-2, aby wygrać kolejna dwa spotkania, kolejno 2-1 z Radomiem i 2-0 ze szkołą z 

Kluczewska.  



Ostatni dzień to już tylko jeden mecz o 5 miejsce.  Zmierzyliśmy się ponownie z drużyną z 

Radomia, ale niestety tym razem musieliśmy uznać wyższość naszych przeciwników i  

przegraliśmy 1-2. 

Ostatecznie zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 4 zajęły wysokie 6 miejsce w Polsce. Na 7 

rozegranych spotkań odniosły 4 zwycięstwa i 3 - krotnie doznały porażek. Gratulujemy! 

Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały dziewczęta z klasy 6 „d” - klasy sportowej  

o profilu piłki siatkowej w składzie: Szczotko Gabriela, Mościcka Nikola, Ekstowicz Matylda, 

Chmielewska Emilia, Przekop Michalina, Cwalina Natalia, Szulc Julia, Pawłowicz Marlena, 

Stryjewska Zuzanna, Bukowska Ewa, Kurzyk Maja. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy! 

 

W SZKOLNEJ CODZIENNOŚCI  O EDUKACJI INACZEJ.  W gościnnych progach Szkoły 

Podstawowej w Przyłękowie , w  pięknej scenerii  Beskidu Żywieckiego spotkali się 

przedstawiciele  sześciu  polskich „Szkół z mocą zmieniania świata”. Spotkanie  

zapoczątkowały  wieczorne rozmowy  podsumowujące  pierwszy  rok razem.  Uczestnicy 

rozmawiali o zmianach w sposobie nauczania, zmianach, które stają się w szkołach  

przyczynkiem do kierowania umiejętnościami społecznymi uczniów. Debatowali  o edukacji 

poza murami szkoły i innym  patrzeniu  na świat z perspektywy  ucznia . Trzydniowe  

spotkania  obfitowały  w działania poświęcone  budowaniu  szkolnej codzienności  

przepełnionej „kolorowymi metodami”. Praca metodą „sześciu myślowych kapeluszy w 

poszukiwaniu dialogu” została wykorzystana jako jeden ze sposobów   wprowadzania  w 

szkołach  zmian.  Warsztaty  lalkarskie  z elementami  wartości  i emocji  poprowadziła  

członkini Ashoki -Maria Schejbal.  Przedstawicielki ełckiej „Czwórki”:  Barbara Dziuba , Iwona 

Chwiedor i Katarzyna Garlicka miały okazję poznać  ekosystemy  sprzyjające  

changemakerom , debatować przy okrągłym  stole o edukacji  dla przyszłości, spotkać się  z 

przedstawicielami lokalnych placówek oświatowych i rozmawiać o szkole Montessori z 

Marcinem i Olą Sawickimi - założycielami takich szkół. Zorganizowany przez Martynę 

Rubinowską z Ashoki  czas pozwolił na wyjątkowe spotkania, które pokazały, że nic nie dzieje 

się bez przyczyny.  Nauka może być inspirująca i ciekawa  dla uczniów, jeśli nauczyciele  będą 

„myśleć kolorowo”. Do spełnienia tych warunków trzeba tylko  myślenia innowacyjnego , 

kreatywnego, sprzyjającego  nabywaniu kompetencji  przez dzieci, aby  były przygotowane 

do życia w świecie, który jeszcze nie istnieje. Za zorganizowaną  przestrzeń i „kolorowe” , 

konstruktywne, spojrzenie  na edukację, pięknie  dziękujemy gospodarzom Szkoły w 

Przyłękowie i Martynie Rubinowskiej koordynatorowi  polskich „Szkół z mocą….”.<i> B. 

Dziuba</i> 

 



DZIEŃ DZIECKA Z POMYSŁEM.    Dzień Dziecka, to okazja, by powiedzieć naszym uczniom, jak 

bardzo cieszymy się, że są z nami. Tego dnia, w szkole, nie było lekcji i wszystkie klasy, wraz 

ze swoimi wychowawcami i rodzicami, już  dużo wcześniej planowały, jak spędzić ten dzień, 

by był wyjątkowy i niepowtarzalny! 

Uczniowie klasy 2b wybrali się na wycieczkę do Muzeum Mleka w Grajewie. Już sama podróż 

była ekscytującym przeżyciem, bo dzieci pojechały tam pociągiem. Dla kilku osób z klasy była 

to pierwsza w życiu okazja do jazdy takim środkiem transportu i wszystkim bardzo się to 

podobało! Muzeum Mleka to nowy obiekt kulturalno – edukacyjny na mapie regionu i ze 

wszech miar godny polecenia! Muzeum jest interaktywne, a rewelacyjnie przygotowana pani 

przewodnik przeprowadzała nas przez kolejne sale prezentując oryginalne eksponaty i 

opowiadając bardzo ciekawe historie. Na koniec pobytu dzieci miały zaplanowany warsztat 

chemiczno – plastyczny zatytułowany „Wir mleczny”, na którym po raz pierwszy miały okazję 

spróbować, jak maluje się na mleku. Efekty wizualne były tak niesamowite, że zostały 

uwiecznione na zdjęciach. W muzeum dzieci spędziły ponad 2 godziny nie nudząc się ani 

przez chwilę, po czym udały się w drogę powrotną , także pociągiem, by wreszcie, na dworcu 

w Ełku, wpaść prosto w ramiona uśmiechniętych rodziców. 

Dzień Dziecka został uświetniony jak należy.<i> J.Pabich</i> 

 

 

WARSZTATY RAKIETOWE. 2 czerwca klasa 6 B ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku wraz z 

wychowawczynią panią Beatą Dzierżanowską wybrała się do Parku Naukowo-

Technologicznego w Ełku. Na miejscu czekało  na nas dwóch panów Piotrów, pan Tomek oraz 

pani Kasia z Polskiego Towarzystwa Rakietowego w Białymstoku – organizatorzy warsztatów 

rakietowych. Zajęcia odbyły się w ramach ,,Wariacji z nauką". Ich celem była samodzielna  

budowa rakiety ,,Focus 30". Model ten służy do latania rekreacyjnego, sportowego lub do 

doświadczeń naukowych. Po wybraniu odpowiadających nam kolorów rakiety, krok po kroku 

wykonywaliśmy polecenia prowadzących warsztaty. Sprawność manualna rąk, uważne 

słuchanie instrukcji i rad specjalistów, wsparcie uczniów z klasy to czynniki, które sprawiły, że 

wszyscy szóstoklasiści złożyli swoje rakiety. Na minutę przed wyjściem na  plac 

przymocowaliśmy silnik klasy A,  który lata  do dziesiątego piętra, i byliśmy gotowi do lotu. 

Następnie wyszliśmy przed budynek i rozpoczęliśmy niesamowitą zabawę. Jednocześnie 

odbywały się cztery starty rakiet.  Prawie wszystkie loty zostały wykonane  bez przeszkód.   

Jeden model wylądował za płotem, a kolejny  poleciał tylko z trzema statecznikami. Starty 

naszych rakiet przyciągnęły uwagę zwiedzających PN-T. Finalnie wszyscy byli niesamowicie 

zadowoleni z wykonanej pracy i spędzonego tam czasu. Poczuliśmy się  przez chwilę 

prawdziwymi naukowcami. To były niezapomniane wrażenia. Zaliczam ten dzień do udanych. 

Mateusz Staszek  uczeń kl.VI B 

 



W ROLI RADNYCH. 1 czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły - Karolina i Maksym - brali 

udział w Dziecięco-Młodzieżowej Radzie Miasta Ełku. Przygotowały ich do tego warsztaty 

przeprowadzone 29 maja  przez pana Wiktora Kurczaka. Spotkali się tam reprezentanci 

wszystkich ełckich podstawówek i gimnazjów i podzieleni na grupy omówili ważne dla nich 

tematy. Wybrali również liderów swoich grup, którzy później zostali przewodniczącymi. W 

dniu sesji  wszyscy w uroczystych strojach przybyli do Urzędu Miasta w Ełku i o 8:30 

rozpoczęli obrady. Młodzi radni poruszali tematy dotyczące swoich szkół, jak również miasta, 

np. niebezpieczne przejścia dla pieszych, brak monitoringu w niektórych miejscach, 

niewystarczająca liczba obiektów sportowych, darmowe przejazdy dla dzieci komunikacją 

miejską, Ogólnomiejski Dzień Talentów . Przedstawili też swoje pomysły na rozwinięcie 

turystyki w naszym mieście, czego przykładem są bezobsługowe wypożyczalnie rowerów i 

sprzętu wodnego. Prezydent Ełku odpowiedział na wszystkie skierowane do niego pytania, 

rozwiał wątpliwości radnych i zobowiązał się do wprowadzenia proponowanych zmian. Po 

zakończeniu obrad każdy uczestnik otrzymał certyfikat i upominek. Następnie młodzi radni 

udali się oni do Centrum Monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej, gdzie z zainteresowaniem 

przyglądali się obrazom rejestrowanym przez kamery, pokazującym, co dzieje się w wielu 

miejscach Ełku. 

Uważam, że Dziecięco-Młodzieżowa Rada Miasta jest dobrym pomysłem i okazją do 

wyrażenia swoich poglądów. Mam nadzieję, że głos ełckich dzieci zostanie usłyszany i nasze 

miasto zmieni się na lepsze. Cieszę  się, że zgłoszony przez nas problem będzie rozwiązany – 

przy niebezpiecznym przejściu  przez ulicę Wojska Polskiego niedaleko naszej szkoły zostanie 

zamontowane aktywne przejście dla pieszych (będzie informowało kierowców o osobie 

poruszającej się na przejściu dla pieszych, zbliżającej się do niego).<i> Karolina Kuczyńska kl. 

6B</i> 

 

BIWAK 6c. W dniach 01-03.06 klasa 6c wraz z wychowawcą przebywała na biwaku klasowym 

zorganizowanym w Ośrodku Wypoczynkowym „Łabędź” pod Rajgrodem. Był to czas 

poświęcony na integrację klasową, naukę samodzielności i współpracy, gry, zabawy oraz na 

odpoczynek. Uczniowie uczestniczyli w ciekawej grze terenowej, w której rywalizowały ze 

sobą dwie grupy- dziewcząt i chłopców. Uczniowie mieli do wykonania zadania umysłowe, 

sprawnościowe oraz zadania wymagające sprytu, kreatywności i wytrzymałości. Gra cieszyła 

się ogromną popularnością wśród biwakowiczów i była z chęcią powtarzana. Odbyła się 

również piesza wycieczka do Rajgrodu, a tam zwiedzanie m.in. Góry Zamkowej, Portu 

miejskiego oraz Trójkątnego Rynku Rajgrodzkiego. Czas spędzony na biwaku upłynął w miłej, 

przyjacielskiej atmosferze, a wypoczęci uczniowie z chęcią powrócili do szkoły. 

<i>M.Nagolska</i> 

 


