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TRENINGI PŁYWACKIE PRZYNOSZĄ EFEKTY… Już po raz kolejny nasi uczniowie stanęli do rywalizacji w 

zawodach pływackich w ramach Mistrzostw Miasta Ełku Szkół Podstawowych , które odbyły się 29 

października 2019 r. na terenie Parku Wodnego w Ełku. Nasi pływacy nie zawiedli i wywalczyli dwa 

pierwsze i drugie miejsca. 

Igrzyska Dzieci (kl. 4-6) 

Kat. dziewcząt – II miejsce 

Kat. Chłopców – I miejsce 

Skład zespołu: Kornelia Świeczko, Zofia Ignaszak, Maja Piwońska, Olga Kotylak, Maja Kucharska, 

Natalia Szymańczyk oraz Patryk Biszewski, Szymon Warecha, Bartosz Grzesiuk, Konrad Odolecki, 

Tobiasz Sierotko, Michał Włodarczyk, Dacjan Wójcik i Jakub Nowak. 

Igrzyska Młodzieży (kl. 7-8) 

Kat. dziewcząt – I miejsce 

Kat. Chłopców – II miejsce 

Skład zespołu: Maja Grzegorczyk, Natalia Klemarewska, Anna Mielechowicz, Magdalena Należyta, 

Maja Łoniewska, Kaja Zalewska, Agata Ruchlewicz oraz Hubert Grzymkowski, Szymon Stryjewski, 

Hubert Gryżewski, Kacper Pieńkosz, Jakub Siemieniewicz, Hubert Hyzopski, Stefan Cholewicki i 

Bartłomiej Chojęta. 

Dobra kondycja, wytrzymałość i szybkość oraz technika przełożyła się na wysokie wyniki pływackie. 

Uczniowie pod bacznym okiem nauczycieli wychowania fizycznego (p. Elżbiety Jeżewskiej i p. Roberta 

Redlina) dołożyli wszelkich starań , aby ich ciężka praca jaką wkładają podczas treningów przyniosła 

owoce. Silny skład będzie reprezentował szkołę na Mistrzostwach Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Trzymamy za nich mocno kciuki! Gratulujemy 

trenerom! 

 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTY Ślubowanie klas pierwszych to jeden z ważniejszych momentów w 

życiu ucznia. 15 października 2019r. do społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku uroczyście 

ślubując dołączyło 98 pierwszoklasistów. Tego dnia gościliśmy Prezydenta Ełku- Pana Tomasza 

Andrukiewicza, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty – Panią Teresę Buczyńską, przedstawiciela 

Rady Rodziców- Pana Jarosława Dubę oraz Dyrekcję naszej szkoły. Tłumnie przybyli rodzice uczniów 

klas pierwszych z rodzinami. Uroczystość rozpoczął Mazurski Zespół Pieśni i Tańca prezentując pieśni i 

tańce ludowe. Następnie uczniowie przy pomocy dobrych duszków lasu i wody zaliczyli wszystkie 

egzaminy. Dzieci poprawnie odpowiadały na pytania oraz odgadywały nazwy miejsc na zdjęciach 

Ełku. Z wylosowanych zagadek wybrały literki, które będą towarzyszyły im przez 8 lat nauki w naszej 

szkole. Pierwszaki pięknie zaśpiewały hymn państwowy oraz pieśń szkoły. Uczniowie uroczyście 

ślubowali uczyć się pilnie, szanować ludzi oraz przyrodę. Pani Dyrektor dokonała symbolicznego 



pasowania każdego ucznia, dotykając ołówkiem jego ramienia. Zgodnie z tradycją naszej szkoły 

rodzice podpisali kontrakt edukacyjny z wychowawcą klasy. Po części oficjalnej dzieci zostały 

zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Całej uroczystości wtórował chór 

szkoły. 

KOSZYKARKI NA PODIUM W dniu 05.11.2019 r. odbyły się Mistrzostwa Miasta Ełku w Koszykówce 

Dziewcząt w ramach Szkolnego Związku Sportowego, w których wystartowały zawodniczki urodzone 

w 2005 roku i młodsze. Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół podstawowych. Po ciężkich zmaganiach 

dziewczęta z SP4 zajęły trzecie miejsce. Początkowo wygrały dwa pierwsze spotkania kolejno z SP2 i 

SP9, co pozwoliło wyjść naszej drużynie z pierwszego miejsca w grupie. W półfinale natrafiliśmy na 

dziewczynki z SP1, gdzie mecz przegraliśmy bardzo wysoko. W ten sposób znowu natrafiliśmy na SP2 

gdzie rywalizowaliśmy z nimi o trzecie miejsce w turnieju. Od początku spotkania to nasze 

zawodniczki dyktowały warunki gry i zwyciężyły mecz (22:10). Naszą szkołę reprezentowały: Julia 

Matulewicz, Julia Sarnacka, Dominika Sabasińska, Natalia Zimnoch, Paulina Kuczyńska, Paula 

Weksznejder, Monika Podurgiel, Zuzanna Nikonowicz, Daria Niedużak, Amelia Kozikowska i Zofia 

Wajda. Dziewczynkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun: Małgorzata 

Hnatyk. 

 

NASI CHŁOPCY MISTRZAMI EŁKU! 7 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 

6 zostały rozegrane Mistrzostwa Miasta Ełku w minipiłce siatkowej chłopców w kategorii „3 

siatkarskich” w ramach Szkolnego Związku Sportowego.  

W tej kategorii startowali zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie 

podstawówki naszego miasta. W turnieju spotkania były rozgrywane systemem "każdy z każdym" w 

grupach, a następnie obowiązywał system pucharowy. 

W wyniku losowania trafiliśmy do grupy z SP3, SP5 i SPS 6. Nasi młodzi siatkarze wygrali wszystkie 

swoje spotkania w grupie i z pierwszego miejsca awansowali do półfinału, gdzie po dobrej grze 

pokonali 2-1 w setach zespół z SP 2 i tym samym zapewnili sobie udział w finale. 

W finale nasza reprezentacja zmierzyła się ponownie z zespołem z SP5. Po emocjonującym pojedynku 

wygraliśmy 2-1 i tym samym zostaliśmy Mistrzami Ełku. Zajęcie I miejsca pozwoliło naszej szkole 

zakwalifikować się do mistrzostw rejonu. 

Wielkie brawa! 

Skład zespołu: Sikorski Jakub, Nikonowicz Michał, Sawicki Filip, Biszewski Patryk, Warecha Szymon, 

Bronakowski Szymon, Smaka Brajan, Kamiński Sebastian 

Trenerem zespołu jest nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

APEL Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 7 listopada 2019 r. dzieci z grupy Oa oraz 

uczniowie klas I – III wzięli udział w apelu, który przygotowali uczniowie kl. III c i III d pod kierunkiem 



p. Ewy Wołyniec i p. Anny Borkowskiej – Miszkiel. Montaż słowno – muzyczny ukazał kolejno okres 

zaborów i zniewoloną Polskę oraz symboliczne zrzucenie kajdan i szczęśliwe odzyskanie 

niepodległości. Uczniowie wyśpiewali nastroje polskiego ludu: smutek, waleczność oraz wielką radość 

ze zwycięstwa. Była to pouczająca lekcja historii, którą wszyscy zgromadzeni wysłuchali w ciszy i 

skupieniu. Wspólnie uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. 

 

W HOŁDZIE MARSZAŁKOWI Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest zarówno obowiązkiem jak i 

wartością, którą ciągle na nowo, powinna odkrywać szkoła. Odnajdywanie owej wartości jest 

chlubnym kontynuowaniem tradycji polskiej szkoły, która będąc wierna narodowej spuściźnie, 

przekazywała solidną wiedzę, kształtowała świadomość narodową i obywatelską, szacunek dla dobra 

wspólnego jakim jest dziedzictwo wspólnoty narodowej i państwowej zbudowanej w minionych 

stuleciach, a co za tym idzie - wychowywała w poczuciu patriotyzmu 

7 listopada 2019 r. uczniowie klasy 2 „d” wybrali się na wycieczkę pod pomnik Józefa Piłsudskiego w 

Ełku, zapalili znicze i złożyć hołd wielkiemu Polakowi przed zbliżającym się Świętem Niepodległości. 

Poprzez przybliżanie tej tematyki dzieci uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy 

przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz symboli narodowych. U. Gąsowska 

 

WYCIECZKA DO REZERWATU POKAZOWEGO ŻUBRÓW W BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM  W 

czwartek 31 października 2019 roku byliśmy na wycieczce w Rezerwacie Pokazowym Żubrów w 

Białowieskim Parku Narodowym w Białowieży, która leży nad rzeką Narewka. 

Najpierw zwiedzaliśmy Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego. W środku 

widzieliśmy trójwymiarowe wystawy, przedstawiające zbiory przyrodnicze: zwierzęta, owady, rośliny. 

Znajdowały się tam też wystawy o tym, jak niegdyś ludzie wykorzystywali Białowieski Park Narodowy. 

Atrakcyjnym miejscem był punk widokowy na las.  

Następnie udaliśmy się do Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym. 

Obejrzeliśmy wystawę interaktywną na temat żubrów. Potem spacerowaliśmy po rezerwacie, 

widzieliśmy zwierzęta takie jak: żubry, rysia, wilki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem), koniki 

polskie, łosie, jelenie, dziki, sarny. 

Uważam że, wycieczka była ciekawa, ponieważ mogłam przyjrzeć się bliżej zwierzętom, i popatrzeć 

na różne środowiska naturalne w muzeum. 

Lidia Wardzińska klasa 5f 

 

EŁCKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI  11.11.2019 równo o godz.11:11 zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Władysława Szafera w Ełku uczcili 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i 

wystartowali w ulicznym Biegu Niepodległości. Bieg był organizowany równocześnie o tej samej 

godzinie we wszystkich większych miastach w kraju. Zawodnicy sami decydowali ile chcą przebiec i 

mieli do wyboru od jednej do trzech pętli, których dystans wynosił 1111m. Trasa biegu prowadziła 

spod Urzędu Miasta ulicami centrum Ełku. Nasi lekkoatleci bez problemu pokonali całą trasę i godnie 



reprezentowali naszą szkołę podczas biegu. Każdy z uczestników na mecie otrzymał pamiątkowym 

dyplom, herbatę i ciepły żurek. Dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok! 

 

POMOC DLA SCHRONISKA  15 października klasa 7d rozpoczęła dwutygodniową akcję charytatywną 

dla schroniska w Radysach. Postanowili oni pomóc, ponieważ są świadomi tego, iż najczęstszym 

problemem schroniska jest brak pożywienia dla psiaków. W pierwszym tygodniu sprzedawali 

domowe wypieki na przerwach. Następny tydzień poświęcili na loterię fantową. 1130 zł- tyle 

pieniędzy wspólnymi siłami udało im się zebrać. 2 listopada zakupili 343 kg karmy i zawieźli ją do 

schroniska. Mamy nadzieję, że karma wystarczy pupilom na długi czas. K. Korczyńska, N. 

Zawistowska, VII d 

 

PRZEDSZKOLAKI DLA NIEPODLEGŁEJ  Tegoroczne Święto Niepodległości ełckie przedszkolaki uczciły w 

amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury. Wśród nich byli również najmłodsi przedstawiciele naszej 

szkoły: dzieci z grupy 0a (z wychowawczynią Teresą Fiedorczyk) i grupy 0b (z wychowawczynią 

Małgorzatą Cwaliną). Dzieciaki przygotowały na to spotkanie biało-czerwone kokardy narodowe i 

nauczyły się czterech zwrotek hymnu państwowego. Punktualnie o godzinie 10, przy wciąganej na 

maszt biało-czerwonej fladze, odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego''. Razem z najmłodszymi 

mieszkańcami naszego miasta świętował Prezydent Tomasz Andrukiewicz.  

To była ciekawa lekcja historii. Teresa Fiedorczyk  

 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  13 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w 

Ełku odbył się Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego. W rywalizacjach udział wzięło siedem ełckich 

szkół. Czwórkę reprezentowała grupa uczniów: 

Lena Podemska 

Anna Kulig 

Martyna Syryca 

Daria Niedużak 

Adam Chwiedor 

Igor Bartoszewicz 

Jędrzej Tański 

Gustaw Paszkiewicz 

pod opieką nauczyciela wychowania-fizycznego Dariusza Trzaskowskiego. 

Uczniom udało się zdobyć II miejsce w kategorii dziewcząt klas 4-6, V miejsce w kategorii uczniów 

klas 4-6 oraz IV miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców klas 7-8. 



Na szczególną uwagę i pochwałę zasłużyła uczennica klasy 5f Anna Kulig, zdobywając statuetkę 

najlepszego zawodnika w drużynie SP4. 

Fakultety i zajęcia pozalekcyjne z tenisa stołowego prężnie działają od tamtego roku szkolnego. 

Zostaliśmy wyposażeni w nowe stoły i nabieramy rozpędu, czego efektem są dzisiejsze zawody.  

Z nadzieją patrzymy w przyszłość. 

 

SUKCES W TURNIEJU PROOBRONNYM W OLSZTYNIE  Uczniowie naszej szkoły wywalczyli II miejsce w 

Wojewódzkim Turnieju Proobronnym w Olsztynie. Był to nasz pierwszy start w tym turnieju. Drużyna 

w składzie: Jakub Siemieniewicz, Emil Bartoszewicz i Dawid Witkowski przez dwa dni (8-9.11) zmagała 

się z testem historycznym i ćwiczeniami praktycznymi. Do zadań praktycznych należało strzelectwo, 

gdzie nasza drużyna wycelowała II miejsce wśród szkół podstawowych, bieg na orientacje w terenie, 

rzut granatem, przenoszenie skrzyni z amunicją, a także opatrywanie i transport na noszach rannego. 

Chłopcy z zadaniami poradzili sobie doskonale Drużynę do Turnieju przygotowała p. Monika 

Brodowska. Drużynie i nauczycielce serdecznie gratulujemy. 

 

JESIENNE INSPIRACJE  Zakończony został projekt edukacyjny „Nasze Pasje – Jesienne inspiracje” 

prowadzony dla uczestników zajęć z klas 1-3 z świetlicy szkolnej. Wspólne poznawanie gier i zabaw 

rekreacyjnych, takich jak: „Badminton”, „Gra w kapsle”, „Gra w klasy” połączone było z poznaniem 

techniki i przyborami do malowania na folii i szkle. Wpłynęło to pozytywnie na integrację uczniów z 

różnych klas i na różnych poziomach edukacyjnych oraz na współpracę w grupie. Mamy nadzieje, że 

pozwoli to na praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w trakcie organizacji swojego czasu 

wolnego nie tylko na świeżym powietrzu ale również podczas deszczowych, jesiennych dni – 

wykorzystując nowe umiejętności artystyczne do tworzenia barwnych opowieści na szkle lub szybie 

okiennej.  

Prace uczestników zajęć można podziwiać na oknach świetlicy szkolnej oraz w holu głównym szkoły 

na wystawie „Małego artysty”. 

 

 

NA STRAGANIE  Spektakl teatralny to takie działanie, które jest niezwykłym połączeniem różnych 

dziedzin sztuki: muzyki, tańca, ruchu, żywego słowa, a wszystkie one pojawiają się wśród bajecznie 

kolorowych kostiumów, dekoracji i ciekawych rekwizytów. Teatr to niezwykłe przeżycie. Przenosi nas 

na chwilę w inne miejsce i czas, byśmy wraz z bohaterami widowiska przeżywali niezwykłe przygody, 

odczuwali ich emocje, a przez to wszystko uczyli się lepiej rozumieć świat i siebie. Uczniowie klasy 2c, 

za pomocą wielu środków artystycznego wyrazu , opowiedzieli ,najpierw swoim rodzicom, na 

popołudniowym spotkaniu dzień wcześniej, a koleżankom i kolegom z innych klas kolejnego dnia, 

historię pod tytułem „Na straganie”. Rozterki i perypetie warzyw i owoców ze straganu – czasem 

poważne, a czasem śmieszne i wydumane – zajęły na pół godziny uwagę widowni. Orkiestra kucharzy 

grała na tarkach i rondlach, jabłka tańczyły, a warzywa się kłóciły i godziły przy spontanicznym 



śmiechu i oklaskach zgromadzonej publiczności, która na koniec nie szczędziła słów uznania młodym 

artystom. Na widowni pojawiła się też klasa 6b – partnerska klasa uczniów z 2c i to z miłym i słodkim 

upominkiem, jak na prawdziwą premierę przystało. Spektaklem „Na straganie” pożegnaliśmy 

niezwykle kolorową porę roku – złotą jesień. Wszystkim młodym i dorosłym widzom, którzy 

zaszczycili spektakl swoja obecnością, artyści z 2 c wraz z wychowawczynią przepięknie dziękują. 

 

LEŚNY CROSS NIEPODLEGŁOŚCI  16.11.2019 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku wzięli udział w 

VII Leśnym Crossie Niepodległości w Olecku. Trasa przebiegała obok jeziora Sedranki, teren był 

typowo leśny, warunki do biegu bardzo sprzyjające. Atmosfera zawodów była bardzo przyjazna, bieg 

miał charakter rekreacyjny. Zawodnicy młodsi startowali na dystansach 400 i 800m, a starsza 

młodzież dystans 3,3 km. Na mecie na każdego czekał pamiątkowy medal, ciepła zupa i herbata, baba 

ziemniaczana, ciasto i ognisko. Dziękujemy rodzicom za pomoc i opiekę przy organizacji dojazdu i 

powrotu naszym zawodnikom, cieszymy się, że możemy liczyć na Państwa wsparcie! 

 

TURNIEJ MASZYN WIATROWYCH  18.11.2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Ełku odbył się pierwszy etap 

Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych. Turniej ten polegał na zbudowaniu modelu maszyny 

przetwarzającej energię wiatru na energię mechaniczną. Uczniowie swoje konstrukcje wykonywali 

samodzielnie korzystając z wymiarów zamieszczonych na rysunku technicznym . Startujące maszyny 

były badane na profesjonalnym stanowisku pomiarowym i oceniane w trzech kategoriach:  

- największa moc; 

- obroty przy obciążonym wale maszyny;  

-moment obrotowy przy zatrzymanym wale. 

W turnieju wzięło udział 11 drużyn z różnych szkół województwa warmińsko-mazurskiego i 

podlaskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny . Drużyna w składzie: Jakub Siemieniewicz 

(8c) oraz Kacper Pieńkosz (8c) zajęła w tym turnieju trzecie miejsce. Uczniowie oprócz pamiątkowych 

dyplomów otrzymali nagrody w postaci bezprzewodowych wkrętarek. Natomiast druga drużyna w 

składzie: Dominika Sabasińska (8c), Juia Matulewicz (8c) oraz Julia Sarnacka (8c) zajęła miejsce 

czwarte. Opiekunem drużyn podczas turnieju był pan Łukasz Choroś. 

 

 

WIDZĘ CIĘ- NOŚ ODBLASKI  W naszej szkole uczniowie klas 0- III uczęszczający do świetlicy 

uczestniczyli w spotkaniu z policjantem .Tematem pogadanki było: „Bezpieczna droga do szkoły i ze 

szkoły". Głównym celem spotkania była poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez zaopatrzenie 

uczniów w odblaski. 

Okres jesienno- zimowy to czas najbardziej niebezpieczny dla kierowców i pieszych. Ciemna odzież, 

kaptury , parasole utrudniają widoczność .Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty 

doczepione do ubrania , opaski , kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie ,żeby były 



widoczne – na wysokości kolan, dłoni , w okolicy klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli 

pewność ,że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Uczniowie obejrzeli film 

edukacyjny " Odblaski", wykonali pracę plastyczną " Noszę odblaski ". Dzieci z dużym 

zaciekawieniem i zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu. 

Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblask z przesłaniem -" WIDZĘ CIĘ – NOŚ 

ODBLASKI", a unikniesz potrącenia przez samochód. 

 

TRÓJKI SIATKARSKIE DZIEWCZĄT  19 listopada w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 zostały 

rozegrane Mistrzostwa Miasta Ełku w mini piłce siatkowej dziewcząt w kategorii „3 siatkarskich” w 

ramach Szkolnego Związku Sportowego.  

W tej kategorii startowały zawodniczki z rocznika 2008 i młodsze. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie 

szkoły podstawowe naszego miasta. W turnieju spotkania były rozgrywane systemem "każdy z 

każdym" w grupach, a następnie obowiązywał system pucharowy. Nasze młode siatkarki wygrały 2 

spotkania w swojej grupie pokonując SP2 i SP9 tym samym awansowały z 2 miejsca do półfinału, 

gdzie po dobrej grze i ciężkich zmaganiach zajęły ostatecznie III miejsce w Mistrzostwach Ełku. Naszą 

szkołę reprezentowały: 

Dominika Kołodziej, Anna Jonik, Lena Mirva, Pola Cholewicka, Oliwia Rybicka, Weronika Zalewska, 

Maja Kucharska, Kornelia Pasiorowska, Marlena Rencewicz, Gabrysia Dec.  

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun zespołu. Katarzyna Mroczek 

 

W BAŚNIOWYM ŚWIECIE BRACI GRIMM  Bajki i baśnie towarzyszą nam od najmłodszych lat. Są to 

utwory, które bawią, rozbudzają ciekawość świata i uczą. Przekazując ważne prawdy życiowe kreują 

umiejętność odróżniania dobra od zła. Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z 

Bajek. Niebawem minie też 125 lat od ukazania się pierwszego wydania baśni braci Grimm w języku 

polskim. Z tej okazji 20 listopada grupa uczniów uczestnicząca w zajęciach rozwijających z języka 

niemieckiego przygotowała dla najmłodszych zajęcia na temat twórczości braci Grimm. Lekcja 

rozpoczęła się przybliżeniem biografii tych niemieckich pisarzy i uczonych. Następnie maluchy 

odgadywały tytuły baśni na podstawie krótkiego cytatu i wylosowanego rekwizytu. Pani Natalia 

Jurczyk-Lemieszonek przeczytała również dzieciom mniej znaną baśń spisaną przez Jakoba i Wilhelma 

Grimm - "Pani Zima". Zwieńczeniem zajęć była inscenizacja "Czerwonego Kapturka" po niemiecku. W 

przedstawieniu wzięli udział: 

Nadia Maliszewska - Czerwony Kapturek 

Aleksandra Waszkiewicz - Babcia 

Anna Hirsztritt - Narrator 

Natalia Klemarewska - Mama 

Kacper Doliwa - Wilk 



Igor Bartoszewicz - Leśniczy 

Młodzi aktorzy świetnie poradzili sobie z tremą .Gratulacje! 

 

WYCIECZKA PEŁNA KONTRASTÓW  W minioną środę uczniowie klasy 2 c wybrali się na wycieczkę do 

Białegostoku. Wizytę w tym mieście rozpoczęli od Opery Podlaskiej, gdzie obejrzeli bajkę muzyczną 

pt. „Adonis ma gościa”. Ta niezwykle ciekawa historia dwóch ptaków – Adonisa – mieszkającej niemal 

od zawsze w klatce papugi i Węgla – schwytanej i umieszczonej w tej samej klatce kawki, porusza 

wiele ważnych zagadnień: przyjaźni, wolności i tolerancji dla czyjejś odmienności. Po spektaklu dzieci 

udały się do Galerii Sztuki „Arsenał”, gdzie najpierw zwiedziły wystawę prezentującą idee architektury 

modernistycznej w nawiązaniu do projektów dawnej szkoły architektonicznej „Bauhaus” w 

Weimarze. Spacer po wystawie był okazją do rozmów o kontrastach w sztuce: w barwach, 

wielkościach, fakturach. Oprowadzające po wystawie panie skłaniały też dzieci do odszukiwania 

przeciwieństw w oglądanym przez nie wcześniej przedstawieniu. Później wszyscy wzięli udział w 

warsztatach plastycznych. Na arkuszach bezbarwnego plastiku dzieci tworzyły ,za pomocą 

kolorowych, samoprzylepnych folii , plany miast. Każde dziecko miało do dyspozycji 3 takie arkusze – 

ich nakładanie na siebie w różnych kolejnościach tworzyło nowe obrazy tworzonej przestrzeni 

urbanistycznej. Ostatnim punktem programu była wizyta w Papugarni. Tam, wśród wielu gatunków 

papug, dzieci poszukiwały Adonisa – bohatera oglądanego przedstawienia. Czas minął bardzo szybko i 

choć wycieczka trwała dłużej niż lekcje w tym dniu, nikt nie żałował. 

 

MÓJ PRZYJACIEL PIES  Uczniowie naszej szkoły , wrażliwi na krzywdę zwierząt , kolejny raz ochoczo 

przystąpili do akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych psów .W dniu 20.11.2019 r. roku 46 uczniów 

z klas I- VIII wybrało się w odwiedziny do schroniska dla piesków w Sonieczkowie ( Żarnowo 

Pierwsze 9 A kierujemy się na Augustów). 

Przekazaliśmy dla potrzebujących zwierząt dary w postaci karmy suchej i mokrej, koce oraz psie 

akcesoria. Dzieci z zainteresowaniem przyglądały się podopiecznym schroniska ,gdzie obecnie 

przebywa 380 psów. Na ich widok pieski szczekały , machały ogonkami, cieszyły się. Wyprawa do 

schroniska wzbudziła w uczniach poczucie odpowiedzialności za zwierzęta i refleksje na temat ich 

właściwego traktowania . Pani kierownik schroniska była bardzo wzruszona i podziękowała za dary 

,które zostały przywiezione. Być może pewnego dnia znajdą prawdziwy dom, gdzie będą otoczone 

miłością. Uczniowie naszej szkoły doskonale wiedzą, że każde żywe stworzenie potrzebuje akceptacji i 

ciepła , a odwdzięczy się przywiązaniem i bezgranicznym oddaniem. Może i twój przyjaciel piesek 

czeka na adopcję . 

Numer telefonu do schroniska 502 871 665. 

Dziękujemy serdecznie Dzieciom i Rodzicom . Apelujemy do wszystkich: POMAGAJCIE, bo naprawdę 

warto. Ewa Kowara 

 



NASZE PRZYWILEJE  Motywacja to rodzaj wewnętrznej energii, która skłania nas do zrobienia czegoś. 

W naszej szkole mamy system motywacyjny BRAWO. Uczymy się ładnie wchodzić do klasy, 

utrzymywać porządek po lekcji i w szatni i za to dostajemy punkty. Nasza klasa 2e uzbierała punkty na 

przywilej. Wybraliśmy seans filmowy- kino w klasie. Z bogatej filmoteki przyniesionej przez kolegów i 

koleżanki wybraliśmy pełną zaskakujących przygód ekranizację powieści Juliusza Verne'a "W 

osiemdziesiąt dni dookoła świata". Wszyscy z wypiekami na twarzy śledziliśmy szaloną wyprawę 

wokół kuli ziemskiej. Przywilej bardzo się nam podobał. Czekamy na kolejny. Hania Andryszczyk, klasa 

2e 

 

ZAPROSZENIE DO CZYTANIA ,,Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie…” . Tak we fraszce 

,,Na lipę” pisał wielki polski poeta Jan Kochanowski. 

Od października w naszej szkole funkcjonuje kącik czytelniczy, który mieści się pod drzewem na II 

piętrze obok sali 306. O dostarczenie książek do kącika zwróciliśmy się do całej naszej społeczności 

szkolnej. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem i zainteresowaniem. W sumie do naszego 

kącika wpłynęło ponad 40 książek i ciekawych albumów. Książki przynosili uczniowie, a także rodzice i 

nauczyciele. 

W kąciku czytelniczym „Pod drzewem” można teraz znaleźć różnorodne pozycje książkowe o 

treściach popularnonaukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, 

ekologicznych, a także z zakresu chemii, fizyki i geografii. Wśród tytułów znajdują się encyklopedie 

dla dzieci, ciekawe albumy przyrodnicze, przewodniki po Parkach Narodowych, komiksy o treściach 

przyrodniczych.  

Zasada korzystania z kącika jest bardzo prosta. W dowolnym czasie, na przerwie, przed lekcją, po 

lekcji, na okienku, można wziąć książkę do ręki, poczytać i odłożyć, czyli chwila wytchnienia z książką 

o każdej porze dnia.  

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w naszej inicjatywie. Nasz kącik funcjonuje przez cały rok. 

Chętnie zaopiekujemy się każdą książką. Pracownicy biblioteki oraz nauczyciele biologii. 

 

NIE MA ŻYCIA BEZ WODY -" UNSER LYCKER SEE" Od 1 października do 25 listopada w naszej szkole 

realizowany był grant na projekt edukacyjny "Unser Lycker See - Nasze Jezioro Ełckie". Wzięli w nim 

udział chętni uczniowie z klas 8. Projekt miał charakter interdyscyplinarny. Łączył on naukę języka 

niemieckiego z elementami historii, geografii i biologii. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoje 

zdolności językowe, przede wszystkim rozszerzając słownictwo dotyczące: położenia miasta i jego 

atrakcji turystycznych, różnych form aktywności nad wodą, rzeczy przydatnych podczas wyjazdu nad 

jezioro i sposobów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników wodnych. 

Uczestnicy doskonalili wszystkie sprawności językowe. Ćwiczyli dialogi pytając o drogę w oparciu o 

plan miasta, pisali pocztówkę z Ełku, analizowali infografikę zużycia wody w gospodarstwie 

domowym, opisywali pogodę, pracowali z filmem i nagraniami audio, sortowali śmieci, poznali źródła 

zanieczyszczeń wód, różne gatunki ryb, ich budowę oraz przeprowadzili eksperyment na wyporność 

ciał stałych przez ciecz. 



Poza zajęciami w szkole odbyły się też trzy spotkania warsztatowe w terenie. Na początku 

października odkrywaliśmy tajniki łowienia ryb. Lekcję wędkowania poprowadził wiceprezes PZW, 

Pan Marian Szafasz, który zapoznał uczniów z rodzajem przynęt, z użytkowaniem i budową wędki 

oraz sposobem zakładania robaka na haczyk. Opowiedział też o regulaminie wędkowania, rybach 

pływających w Jeziorze Ełckim oraz zwrócił uwagę na właściwy dobór materiałów wędkarskich. 

W Muzeum Historycznym obejrzeliśmy wystawę "Ełk po kolei". Podczas podróży przez historię miasta 

Pan Jarosław Wasilewski opowiadał o losach Ełku i jego mieszkańcach od powstania po czasy 

współczesne. Mówił o znanych osobistościach, które zawitały do naszego miasta oraz pokazał 

pozostałości z dawnych czasów: pamiątki, mapy, tablice, herby i zdjęcia. Mieliśmy też okazję wybicia 

pamiątkowej monety. 

Aby dowiedzieć się jak funkcjonuje oczyszczania ścieków wybraliśmy się do Nowej Wsi Ełckiej. Tam 

już czekał na nas kierownik oczyszczalni, Pan Piotr Dardziński, który oprowadził nas po obiekcie, 

pokazał dyspozytornię i ścieki oczyszczone. Opowiedział o działalności oczyszczalni i zwrócił uwagę na 

to, czego nie powinniśmy wrzucać do toalety. Zaskoczyło nas, że powstające w oczyszczalniach 

ścieków osady mogą stać się bezpiecznym, pozbawionym przykrego zapachu, użytecznym w 

rolnictwie nawozem.Ucieszył nas też fakt, że jakość wody w naszych kranach jest bardzo dobra i nie 

musimy jej filtrować. 

Celem projektu było zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego i uwrażliwienie ich na 

tematykę bliską naszej szkole - ekologię. Wierzę, że problematyka zajęć pozwoliła wyrobić wśród 

uczniów świadomość obywatelską i poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

Pamiętajmy, to nie Ziemia należy do człowieka, lecz człowiek należy do Ziemi. Natalia Jurczyk-

Lemieszonek 

 

PIŁKA W KOSZU  W dniu 26.11.2019r. odbyły się Mistrzostwa Miasta w Mini Koszykówce Dziewcząt w 

ramach Szkolnego Związku Sportowego. Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół podstawowych. Poza 

zasięgiem w rywalizacji były dwie szkoły podstawowe (nr 3 i nr 5), w których na co dzień uczniowie 

trenują koszykówkę. Na początku rywalizacji spotkaliśmy się w grupie z SP2 i SP5. Pierwszy mecz 

zaczął się dosyć nerwowo, zawodniczki nie potrafiły się odnaleźć na boisku, lecz z każdą minutą 

oswajały się z piłką, co przełożyło się na lepszą grę. Ostatecznie zdecydowanie wygrały mecz z SP2: 32 

do 12. Drugi mecz zdecydowanie wygrała SP5. Z grupy wyszliśmy jako drugi zespół i następny mecz 

rozgrywaliśmy o III miejsce z SP7. Tutaj nasze koszykarki bez większych problemów wygrały mecz i 

przypieczętowały swoje zwycięstwo wynikiem 32:4. Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Sakowicz, 

Weronika Czyż, Maja Matulewicz, Karolina Wilczewska, Maria Kantowicz, Alicja Makarewicz, 

Katarzyna Stachurzewska, Amelia Cebeterewicz, Kornelia Świeczko, Blanka Sajnaga i Zuzanna 

Rzepnicka. Dziewczętom gratulujemy zajęcia trzeciego miejsca. Cały zespół spisał się na medal i 

pokazał ducha walki podczas sportowej rywalizacji. Opiekun: Małgorzata Hnatyk. 

 

DZIEŃ MISIA DZIEŃ bez FUTRA  25 listopada w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia razem z 

uczniami do szkoły przybyły misie. Dzieci klas najmłodszych z radością oraz dumą prezentowały tę 

ulubioną i ponadczasową maskotkę. Towarzyszyła ona im podczas nauki, zabawy, gimnastyki, 



degustacji miodów, spożywania na stołówce m.in. kubusiowego przysmaku, a także pobytu w 

różnych miejscach ,,Czwórki”. Organizatorzy święta przybliżyli uczniom historię obchodów tego dnia, 

misie znane z bajek, baśni, filmów oraz czasopism. Czytano wiersze i fragmenty teksów dotyczących 

misiów, razem śpiewano, tańczono, uczono się na pamięć wiersza Jana Brzechwy ,,Niedźwiedź”, 

rozwiązywano zagadki i krzyżówkę, układano zdania z rozsypanek. Nie zabrakło również 

pamiątkowych zdjęć do galerii ,,Mój przyjaciel Miś”. Plastyczną oprawę święta ubarwiły prace 

uczestników konkursu ,,Miś”. Gratulujemy uczniom, którzy zdobyli następujące wyróżnienia: 

Nagroda specjalna - Natasza Płatek, kl. IIa, Lena Skawska, kl. Ib, Kornelia Wardzińska, kl. Id I miejsce - 

Magda Pasińska, kl. Id, Maja Rybakiewicz, kl. Id, Tomasz Rybakiewicz, kl. Id, Maria Klemarewska, kl. 

IIc II miejsce - Sebastian Węgrzynowicz, kl. Ic, Nina Kosiorek, kl. IIa, Klaudia Jabłońska, kl. IIe, Wiktor 

Złotnik kl. Ia III miejsce - Gloria Szymańska, kl. Ia, Kornelia Choroszewicz, kl. IIc, Alicja Magdziarczyk, 

kl. IIb, Julia Magdziarczyk, kl. IIb Wyróżnienie - Patrycja Stańczyk, kl. Ib, Katarzyna Pasińska, kl. IIa, 

Jakub Chojnowski, kl. Ic, Maria Jaworska, kl. IIa, Marcelina Tyszkiewicz, kl. Id. 

W tym dniu odbyła się również akcja charytatywna. Uczniowie klas 5a, 5c, 5d, 7a z rodzicami, 

wychowawcami, nauczyciele klas zerowych oraz bibliotekarze zadbali, by społeczność szkoły mogła 

dokonać zakupu pysznych misiowych pierników, ciastek i ciast z wykorzystaniem miodu. Pozyskane 

środki finansowe zostały przekazane na rzecz rodziny, którą wsparciem objęła szkoła w ramach 

,,Szlachetnej Paczki”. 

Nawiązując do Dnia bez Futra mówiono również o różnych gatunkach niedźwiedzi, a także postawie 

człowieka wobec zwierząt futerkowych hodowanych głównie w celu produkcji surowca dla przemysłu 

futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego. Zaprezentowano liczne ciekawostki o niedźwiedziach oraz 

filmy edukacyjne. Zaskoczeniem okazała się wiadomość, że niedźwiedź nie jest misiem, że koala 

australijski nie należy do niedźwiedziowatych (to gatunek torbacza), a Wojtek to też imię 

niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom generała Władysława Andersa w czasie II wojny 

światowej.  

Obchody Dnia Pluszowego Misia i Dnia bez Futra zostały zorganizowane przez bibliotekarzy, 

nauczycieli klas 0 – III, wychowawców świetlicy oraz dietetyka szkoły.  

 

MISTRZOWIE MOWY OJCZYSTEJ Z CZWÓRKI 28 listopada 2019 r. nasza drużyna ósmoklasistów w 

składzie: Julia Sarnacka, Jakub Dzierżanowski i Piotr Kulik zdobyła I miejsce w zmaganiach 

językowych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku odbył się II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

JĘZYKOWY „Mistrz Mowy Ojczystej” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Ełku. Zmagania 

przebiegały w dwóch etapach: pisemnym – test wyboru dotyczący poprawności językowej i ustnym – 

w określonym czasie drużyna przygotowywała wystąpienie na zadany temat. Następnie 

przedstawiciel zespołu prezentował zadanie przed profesjonalnym jury, wszystkimi drużynami i 

zebranymi w sali nauczycielami języka polskiego (opiekunami uczniów). W tym przemówieniu 

drużyna miała odnieść się do zestawu lektur szkolnych i ocenić obowiązującą listę lektur, powiedzieć, 

co tak naprawdę chcieliby czytać w szkole i dlaczego, a także przedstawić książkę marzeń i uzasadnić 

swój wybór. Poziom wystąpień był dosyć wysoki. Nasza ekipa spisała się na medal, zdobyła tytuł 

Mistrzów Mowy Ojczystej. Ósmoklasiści świetnie poradzili sobie zarówno z testem, jak i 

przemówieniem. Jesteśmy pełni uznania dla ich wiedzy polonistycznej i serdecznie im gratulujemy! 



 

 


