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UCZNIOWIE AUTORAMI E-BOOKÓW. Realizowany na zajęciach materiał można utrwalać w 

różny sposób: sprawdzając wiedzę w quizie, wykonując zadania gramatyczno-leksykalne, czy 

też odpowiadać na ciąg pytań. Można też zostać autorem wspaniałej opowieści, tak jak 

uczniowie klas 7. Na lekcji języka niemieckiego na zakończenie działu poświęconego rodzinie 

otrzymali oni zadanie przygotowania wirtualnej książki o członkach rodziny i posiadanych 

zwierzętach domowych. W aplikacji WriteReader poza tekstem można załączać grafikę z 

zasobów Internetu bądź prywatne zdjęcia, co czyni książkę milszą dla oka i przyjemniejszą w 

czytaniu. Co ważne WriteReader umożliwia korektę tekstu również przez inne osoby, nie 

tylko nauczyciela, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. W wirtualnych książkach 

można pisać o wszystkim i w każdej formie wykorzystując przy tym ocenę koleżeńską. 

Gdy opowieści były gotowe wspólnie wczytaliśmy się w ich treść. Uczniowie odkryli w nich 
trochę swojego świata, podzielili się tym, co jest im bliskie. Wielu z nich bardzo ambitnie 
podeszło do tematu i otrzymało oceny celujące.  
Oprócz treningu umiejętności językowych zadanie to poszerzyło kompetencje cyfrowe 
siódmoklasistów. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradzili. Natalia Jurczyk-Lemieszonek 
 

BRAWO MY! Podczas ostatnich tygodni w szkole nasza klasa 3e zbierała punkty BRAWO za 

noszenie maseczek na przerwie, mycie rąk przed śniadaniem i porządek w szatni. Wspólnie 

wybraliśmy przywilej “Popołudniowe kino w szkole”. Gdy udało się już uzbierać określoną 

liczbę punktów, spośród wielu propozycji wybraliśmy film “Wielki Mike”.  

W ubiegły czwartek o godz. 16.30 spotkaliśmy się w świetlicy. Nasza wychowawczyni 
zamówiła pizzę, a my przygotowaliśmy sobie miejsca- rozłożyliśmy własne kocyki i poduszki. 
Zaczęliśmy seans filmowy.  
Po godzinie dotarła pizza. Zrobiliśmy sobie przerwę na jedzenie. Później kontynuowaliśmy 
oglądanie.  
Po zakończeniu posprzątaliśmy po sobie, a później rozmawialiśmy o swoich wrażeniach na 
temat filmu. Wszyscy uważali, że był on interesujący i wzruszający. Wieczór w szkole był 
bardzo udany. Miło było spędzić razem popołudnie!  
 

ŚWIAT W RUCHU! Stałym elementem naszej szkolnej tradycji są Tygodnie Badawcze. Jest to 

czas w którym planujemy aktywności dla wszystkich uczniów naszej szkoły skoncentrowane 

na rozwijanie umiejętności stawiania hipotez oraz wyciągania wniosków. W tym roku 

szkolnym hasłem naszego tygodnia jest ” Świat w ruchu” . 

Już od najbliższego poniedziałku nasi uczniowie wezmą udział w wielu działaniach: 
- warsztaty online „ Fizyka w sporcie” dla klas 7-8 organizowane przez Muzeum Sportu 
Warszawie, 
- warsztaty online „ Ruch w przyrodzie i na co dzień” dla klas 4-6 organizowane przez 
Fundacją Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha 
-warsztaty online „Wykorzystanie ruchu w pozyskiwaniu energii” dla klas 1-3 organizowane 
przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. 
Ponadto nasi wychowankowie w tym tygodniu będą musieli wykazać się kreatywnością w 
następujących aktywnościach: 



- uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przygotowują eksponaty, które mają skłonić 
osoby je oglądające do postawienia hipotezy, a potem jej zweryfikowania; 
- każda klasa przygotowuje wyzwanie ruchowe, które wykona sama a następnie zleca jego 
wykonanie innej klasie; 
- najmłodsi uczniowie pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego będą musieli wykazać 
się umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy podczas pokonywania toru przeszkód 
a następnie wyłaniania spośród siebie zawodnika z największa prędkością średnią; 
- uczniowie klas 7 i 8 zbadają reguły rządzące ruchem drgającym i przyspieszonym. 
Te i wiele innych działań z pewnością przyczynią się do „rozruszania” umysłów i ciał naszych 
podopiecznych. 
Czekamy na relacje. 
 

PISANKI, KRASZANKI… Pisanki, kraszanki, jajka malowane, nie ma Wielkanocy bez barwnych 

pisanek. Jednym z symboli Świąt Wielkanocnych są barwne jajka. Jajko to symbol nowego 

życia . Dzielimy się nim z najbliższymi przy stole wielkanocnym. Cieszą nasze oczy wówczas, 

gdy są pięknie ozdobione.  

Dzieci z oddziału przedszkolnego chętnie zabrały się do wykonania swojej własnej pisanki. 
Następnie oceniały i wskazywały najładniejsze. Nie lada wyzwaniem było jednak ozdobienie 
dużego mierzącego 1 metr wysokości styropianowego jajka , które dostarczono nam z 
Ełckiego Centrum Kultury i zachęcono do wzięcia udziału w akcji ,,Barwne Pisanki''. Jajko 
należało ozdobić dowolnie wybraną techniką. Musieliśmy się wykazać kreatywnością w jego 
ozdabianiu. Po czterech dniach wspólnej wytężonej pracy, która sprawiała nam wiele 
przyjemności, pisanka była gotowa. Nasz trud się opłacił, bo wyszła nam całkiem ładna. 
Zostanie wyeksponowana wraz z innymi wykonanymi w przedszkolach ełckich i oddziałach 
zerowych w formie wystawy stacjonarnej w ECK i online na stronie internetowej. Zapraszamy 
do obejrzenia wszystkich prac , które z pewnością wprowadzą nas w świąteczny nastrój. 
Życzymy wszystkim Wesołych Świąt! 
 

ODKRĘCAMY DLA ELIZY. Kontynuujemy zbiórkę nakrętek. Chcemy w ten sposób pomóc pani 

Elizie i jej rodzinie. Pani Eliza ma 37 lat jest mamą 10 - letniego Olafa i 6 - letniego Eryka, w 

styczniu 2017 roku miała udar niedokrwienny mózgu w najgorszej możliwej postaci. Po 

wygraniu walki o życie na oddziale neurochirurgii walczy żeby wyjść z niepełnosprawności. 

Jedyną szansą na powrót do sprawności jest ciągła rehabilitacja neurologiczna. W związku z 

tym, że NFZ nie zapewnia dostatecznej ilości rehabilitacji, rodzina organizuje ją prywatnie, co 

wiążę się z ogromnymi wydatkami. Obecnie widoczne są postępy: coraz częściej próbuje 

chodzić samodzielnie, zaczyna się lekki ruch w ręce, lecz dłoń jeszcze wymaga czasu i zaczyna 

się postęp w mowie ale mimo tego Eliza nie jest jeszcze w stanie samodzielnie funkcjonować 

i wymaga 24 godzinnej opieki i dalszej długotrwałej rehabilitacji zarówno ruchowej jak i 

neurologopedycznej. Pomagać można przynosząc do szkoły nakrętki lub wpłacając pieniądze 

na konto w Fundacji Sedeka.  

Pomagamy! 
 



NAJMŁODSI CZYTELNICY ,,CZWÓRKI” TEŻ ,,KAPNĄ” DLA AFRYKI. Afryka to kontynent wyjątkowy, 

zróżnicowany, najczęściej kojarzony z zachwycającym bogactwem świata przyrody i 

ludnością tubylczą. Afryka to niestety też mieszkańcy cierpiący na głód, ubóstwo, brak lub 

utrudniony dostęp do wody pitnej. Problemy te przybliżył nam Pan Ireneusz Markowski – z 

pochodzenia ełczanin, prezes Fundacji ,,Kapnij dla Afryki”, inicjator zakupu nowego 

respiratora do szpitala „Pro – Medica” w Ełku. Mieliśmy okazję go wysłuchać i zobaczyć jak 

pomaga mieszkańcom Afryki, tworzy domy dziecka, przekazuje potrzebne do życia rzeczy, 

poświęca własne środki i czas, a przede wszystkim buduje studnie. Informacja o tym, że 

wielu mieszkańców Afryki nie ma dostępu do świeżej wody i muszą codziennie pokonywać 

nawet kilkanaście kilometrów w celu jej pozyskania, były wręcz niewiarygodne. Dlatego, 

przyłączając się do różnych działań szkoły, w bibliotece powstał punkt wspierający budowę 

studni w Kenii. W okresie 15 II – 24 III 21r. każdy, kto zechciał pomóc finansowo w realizacji 

projektu, mógł wybrać sobie lub bliskim dowolny upominek – nowy, wykonany przez 

starszych uczniów i ich opiekunów lub przekazany od darczyńców.  

Czas pandemii i ograniczona liczba osób w szkole były istotną przeszkodą w pozyskaniu 
funduszy. Udało nam się jednak zebrać kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych). Uczniom klas I – 
III, ich rodzicom oraz pracownikom szkoły składamy serdeczne podziękowania za hojne 
wsparcie. Wymieniona suma trafiła na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 
,,Skrzydła” działającego przy SP nr 4 w Ełku i dalej będzie jedną z wielu szkolnych ,,cegiełek” 
w budowie upragnionej studni – tym razem z naszym udziałem! B. Merchelska  
 

 


