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„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”. ,,Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” to polska edycja 

programu „Get Caught Reading" – kampanii prowadzonej w wielu krajach Unii Europejskiej. Jej 

zadaniem jest promowanie książek i czytelnictwa poprzez ogólnie dostępne media, nakłanianie coraz 

szerszej rzeszy ludzi do częstszego sięgania po książkę". Celem szkolnego konkursu było rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych uczniów ,,Czwórki" i ich rodzin, promocja i popularyzacja czytelnictwa. 

Tematyka fotografii pokazała, jak, gdzie i z kim czytamy dla przyjemności, rozrywki wypełniającej 

wolny czas, a czasem również z obowiązku. Uczestnicy konkursu na zdjęciach przedstawili osoby 

czytające książki w różnych miejscach wakacyjnych pobytów. Spośród nadesłanych dwudziestu jeden 

zdjęć jury przyznało: 

I miejsce  

Adamowi Pieńkosz, kl. 3b za zdjęcie ,,Poczytam Ci mamo - czyli z Kubusiem Puchatkiem na 

wakacjach", 

Hubertowi Grzymkowskiemu, kl. 5B za zdjęcie ,,Czytanie usprawnia pamięć na długie lata" oraz 

Victorii Dawid, kl. 6D za zdjęcie ,,Najpiękniejsze widoki są w książkach".  

II miejsce przypadło:  

Idze Stankiewicz, kl. 3B,  Janowi Grzymkowskiemu, kl 3b, Kacprowi Kruszewskiemu, kl. 4A, Natalii 

Klemarewskiej, kl. 5B 

Wyróżnienia otrzymały zdjęcia wykonane przez: Lidię Wardzińską (kl. 3c), Oskara Dzierżanowskiego 

(kl.3b), Jana Grzymkowskiego (kl.3b), Macieja Redlina (kl. 4b), Kacpra Kruszewskiego (kl.4a), Huberta 

Grzymkowskiego (kl. 5b), Kacpra Nowikowskiego (kl. 5c), Jakuba Dzierżanowskiego (kl.6a) 

GRATULUJEMY!  

Prace uczestników konkursu można obejrzeć w szkolnej bibliotece i galerii: <a 

href="https://www.fotosik.pl/u/sp4elk/album/2470268 

"><u>https://www.fotosik.pl/u/sp4elk/album/2470268</u></a>  

<i>(B.Merchelska)</i> 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA. 29 września obchodziliśmy w naszej szkole VII 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 magiczne tabelki. Niektórzy poradzili 

sobie z tym zadaniem w naprawdę szybkim tempie! 



Na przerwach uczniowie klas czwartych uczestniczyli w grach i zabawach poświęconych tabliczce 

mnożenia. Można było zagrać w KABOOM!, autorską grę pani E. Przybyłowskiej czy nauczyć się mniej 

tradycyjnych sposobów mnożenia. Ekspertami pomagającymi czwartoklasistom byli uczniowie klas 

siódmych. 

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

powtórzymy za rok! <i>N.Skowrońska</i> 

 

 

KRÓLOWA SPORTU. 28.09.2017 na stadionie miejskim w Ełku odbył się Event Lekkoatletyczny dla klas 

II-III w ramach Ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla Każdego”. W zabawie uczestniczyło 

łącznie 130 uczniów ze Szkół podstawowych nr 2,3 i 4. Reprezentacja naszej szkoły stawiła się w 

składzie: klasa 2a z p. Małgorzatą Żmijewską, klasa 3a wraz z p. Katarzyną Kanclerz i klasa 2g z 

wychowawczynią Jolantą Sawą. Mali zawodnicy podzieleni na równe grupy rywalizowali ze sobą w 

dwóch konkurencjach: rzut piankowym oszczepem i bieg przez płotki. Spotkanie miało 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 poprowadziła trener Magdalena Kukiełko. Wszyscy zawodnicy dobrze się bawili, na koniec 

każdy otrzymał pamiątkowy dyplom ze sportowymi zadaniami do uzupełnienia. Uczniom dziękujemy 

za udział i do zobaczenia! <i>M.Nagolska</i> 

 

INTEGRACJA. 29.09.2017 wychowawczynie klas IVc oraz IVe zorganizowały klasowe integracje. Na 

pierwszą część wieczoru składały się gry oraz zabawy międzyklasowe. Zorganizowane zostały zabawy 

mające na celu zintegrowanie rówieśników danej klasy. Już na początku dzieci miały okazję pobawić 

się zabawy takie jak ''słomkowe wyścigi'' bądź też ''strusi taniec''. Podczas zabaw można było 

zobaczyć w jak dużym stopniu dzieci dopingują swoim klasom i jakim niesamowitym koleżeńskim 

wsparciem darzą siebie nawzajem. Po konkurencjach obie klasy otrzymały słodkości. Dzięki wsparciu 

rodziców - Pana Wojciecha Drobińskiego oraz Pani Moniki Drobińskiej, klasa IVc miała możliwość 

zabawy z kolorową piniatą, co dało dzieciom niesamowitą frajdę. Dodatkowo Pan Wojciech 

podarował obu klasom pizzę. Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie oraz bezinteresowną pomoc! 

Drugą część wieczoru stanowił element filmowy. Dzieci miały okazję obejrzeć wybrane przez siebie 

filmy wylegując się na poduszkach i karimatach. <i>Jagielska Justyna</i> 

 

CZYTAĆ ALBO NIE CZYTAĆ? 29 września 2017 r. w szkole obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania. Plan szkolnych działań obejmował pogadanki w klasach na temat zalet głośnego czytania i 

ciekawostek związanych z tematem, ,,Poranek z książką” w świetlicy oraz głośne czytanie na 

przerwach fragmentów książek dzieciom przez zastępców dyrektora szkoły Panią Barbarę Dziuba i 

Panią Dorotę Maksymowicz. Ponieważ data święta związana była z dniem urodzin Janiny Porazińskiej, 

nauczyciele bibliotekarze najmłodszych uczniów szkoły zapoznawali z wybranymi faktami z życia i 

twórczości autorki książek dla dzieci i młodzieży. Promowali również dostępne w szkolnej bibliotece 



jej zbiory, czytali fragmenty ,,Szewczyka Dratewki" i ,,Kozuchy Kłamczuchy", uczyli słów i melodii 

kołysanki ,,Na Wojtusia z popielnika iskiereczka mruga". 

Dzień ten potwierdził, że czytanie ma moc i jest kluczem do wielu drzwi. 

Czytać albo nie czytać? Wybór należy do ciebie. <i>Bożena Merchelska</i> 

 

PODRÓŻ ŁĄCZY POKOLENIA. 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i 

jednocześnie Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. W naszym mieście, każdego roku, dzień ten ma 

swój motyw przewodni. Wokół niego osadzone są różnorodne działania, które integrują ze sobą 

osoby z różnych pokoleń. W tegorocznym wydarzeniu, które miało miejsce w miniony piątek, 

najmłodsze pokolenie reprezentowali uczniowie klasy 3 b naszej szkoły. Ponieważ motywem 

przewodnim była podróż, wszystko zaczęło się na stacji kolei wąskotorowej, gdzie przybyło ponad 

200 mieszkańców naszego miasta w różnym wieku. Integracja międzypokoleniowa zaczęła się już w 

wagonie kolejki. Zaopatrzeni przez organizatorów w śpiewniki, wszyscy umilali sobie czas podróży 

śpiewaniem różnorodnych piosenek  i zabawami muzycznymi. Stacja docelowa znajdowała się w 

Sypitkach, gdzie pociąg dotarł po 45 min. jazdy. Na wszystkich czekało już rozpalone ognisko i gorąca 

herbata w termosach. Można było upiec swoje kiełbaski albo poczęstować się grillowanymi, a potem 

wziąć udział  w różnych grach, zabawach i pląsach ze śpiewem. Pogoda była przepiękna, wiec 

powrotną drogę nasi uczniowie pokonali w odkrytym wagonie kolejki, dzięki czemu mogli podziwiać 

okoliczne krajobrazy, a jednocześnie przenieść się w czasie co najmniej o kilkadziesiąt lat. Wszyscy 

orzekli, że międzypokoleniowa podróż to niezwykle przyjemny sposób na zakończenie pierwszego 

miesiąca szkolnej nauki ! <i>J.Pabich</i> 

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Od dwóch dni na świecie panuje jesień i to taka, jaką lubimy 

najbardziej – ciepła, słoneczna i kolorowa. Niezwykle sprzyjające warunki atmosferyczne 

wykorzystała klasa 3 b na organizację klasowej imprezy integracyjnej., która odbyła się w niedzielę na 

Farmie Mazurskiej w Szarejkach. Spotkanie zaczęło się od wspólnego pląsu ze śpiewem i tańcem oraz 

zabaw z chustą animacyjną, po czym wszyscy udali się na ognisko. Po upieczeniu kiełbasek 

zakopaliśmy w gorącym popiele ziemniaki i zajęliśmy się dalszą zabawą. Głównym zadaniem, 

przewidzianym dla drużyn rodzinnych, było wykonanie z ziemniaczanej bulwy kartoflanego ludzika. 

Podczas prezentacji trzęśliśmy się ze śmiechu – tak nietypowe były imiona i upodobania 

prezentowanych postaci. Usadzenie w kręgu sprzyjało śpiewaniu, do którego przygrywał na 

akordeonie pan Daniel – tata naszej Julki. Dużo emocji dostarczyły też zabawy zręcznościowe, w 

których dzieci konkurowały między sobą w przerzucaniu ziemniaków, a rodzice  -surowych, kurzych 

się też czas na skoki na trampolinie, huśtanie na linie i 

wspinanie po rozłożystych drzewach. No i w końcu można było rozgrzebać popiół i dobrać się do 

upieczonych ziemniaków – gorących i pachnących dymem – po prostu pysznych!!! <i>J.Pabich</i> 

 

„PRZYJAŹNI MÓWIĘ TAK! PRZEMOCY NIE!”. Rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu „Przyjaźni 

mówię TAK! Przemocy NIE!”. Biorą w nim udział nauczyciele i uczniowie ze szkół z Polski, Włoch, 

Grecji, Portugalii i Rumuni. Głównym celem projektu jest promowanie zachowań prospołecznych, 



kreatywności uczniów i nauczycieli, poszukiwanie nowych innowacyjnych metod i form pracy oraz 

motywowanie uczniów do nauki. 

Projekt ten realizowany jest we współpracy szkół podstawowych ze szkołami gimnazjalnymi i zawiera 

aspekty typowych relacji między ludźmi młodego pokolenia. Efekt pracy wszystkich grup ma pozwolić 

na stworzenie ogólnego planu prewencyjnego wobec zachowań agresywnych oraz pomóc promować 

poczucie akceptacji. 

Zajęcia w ramach projektu będą skonstruowane tak, by pozwolić uczniom uczestniczyć w twórczych 

działaniach. Nie tylko będą one stymulować ich zainteresowanie nauką języków obcych i aspektów 

kulturowych (szczególnie Europy), ale też rozwiną ich umiejętności pracy w grupie, planowania oraz 

brania za to odpowiedzialności. Pokażą zarówno efektywną komunikację jak i strategie 

rozwiązywania problemów. Zbudują relacje społeczne, które będą miały istotne znaczenie i wpływ na 

funkcjonowanie dziecka zarówno w grupie rówieśniczej jak i w całej szkole. 

Ponadto projekt skierowany jest  do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wyrażają potrzebę i 

chęć ulepszenia własnego warsztatu pracy tak, by ich uczniowie efektywniej rozwijali swoje 

umiejętności. 

Co więcej, wizyty uczniów w domach rodzinnych swoich rówieśników w innych krajach rozszerzą 

zakres wiedzy o nich, ułatwią przełamywanie barier kulturowych i odrzucenie stereotypów. Pomogą 

zbudować większe zrozumienie i komunikację społeczną grup różnorodnych pod względem 

etnicznym, językowym i społecznym. Uczniowie doświadczą jak uczą się ich rówieśnicy, jak pracują 

nauczyciele w innych krajach.  

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ i finansowany przez Unię Europejską. 

<i>M.Górska</i> 

 

NA ROWERY - EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU. 22 września w ogrodzie 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbył się turniej rowerowy podsumowujący obchody 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Do rywalizacji stanęły cztery trzyosobowe 

drużyny z naszej szkoły przygotowane przez p. Sławomira Krakowiaka.  Naszą szkołę reprezentowali:  

Klasa 5 b: Paulina Kuczyńska, Mateusz Marchel, Maciej Orłowsko, Hubert Grzymkowski. 

Klasa 6 a: Zofia Pięcikowska, Jakub Dzierżanowski, Jakub Stygar.  

Klasa 6 c: Jakub Siemieniewicz, Igor Grajewski, Adam Chwiedor, Piotr Kulik, Kacper Pieńkosz.  

 Pierwszą konkurencją w turnieju była jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego po wytyczonym 

po wytyczonej trasie. Drugą konkurencją był tor przeszkód, który sprawdzał umiejętności 

manewrowania jednośladem. Impreza była świetną okazją do promowania roweru jako pojazdu 

ekologicznego w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Honorowy patronat nad imprezą 

objął  Miejski Zakład komunikacji, był on również głównym fundatorem nagród. Rywalizacja w 

turnieju zakończyła się wspólnym ogniskiem. Po podsumowaniu wyników okazało się że w rywalizacji 

pierwsze i drugie miejsce zajęły drużyny z naszej szkoły  



I MIEJSCE – SP 4 w Ełku: Adam Chwiedor, Piotr Kulik, Kacper Pieńkosz. 

II MIEJSCE – SP 4 w Ełku:Paulina Kuczyńska, Mateusz Marchel, Maciej Orłowski 

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

<i>S.Krakowiak</i> 

 

OD ZIARENKA DO BOCHENKA. Jak powstaje chleb? Z czego jest zrobiony? Jakie są etapy jego 

powstawania? Na te i inne pytania dotyczące pieczywa próbowali odpowiedzieć uczniowie klas III a  i  

III g w ramach bloku tematycznego „O CHLEBIE”. Aby ułatwić poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące 

pytania wychowawczynie zabrały swoich uczniów do uroczej, mazurskiej osady Szarejki k. Ełku, 

miejscowości malowniczo położonej wśród pagórków, jezior i lasów. Zajęcia miały na celu 

przybliżenie dzieciom pracy w gospodarstwie, naukę szacunku dla pracy i natury oraz ukazanie jak 

wiele trudu wymaga przygotowanie bochenka chleba. Cała przygoda zaczęła się od mielenia zboża na 

specjalnym rowerze z wbudowanym młynkiem do mielenia ziarna. Następnie uczniowie samodzielnie 

przesiewali mąkę, wyrabiali ciasto, z którego potem formowali pyszne chlebki na zakwasie. Gdy 

wyroby trafiły do wnętrza rozgrzanego pieca, uczniowie moli zająć się zwiedzaniem gospodarstwa, 

oglądaniem licznych zwierząt, dojeniem kozy lub zabawą w sadzie. Po chwili całe podwórko wypełniło 

się zapachem chleba. To znak, że bochenki były już gotowe. Ze wspaniałymi wrażeniami i ciepłym 

chlebem w dłoni udaliśmy się domu. Ta lekcja przyrody na łonie natury w przyjaznym i bezpiecznym 

środowisku na długo zapadnie wszystkim w pamięć. <i>J.Sawa</i> 

 

SZKOŁA NA FALI. Nasze miasto jest przepięknie położone nad brzegiem Jeziora Ełckiego. Bliskie 

sąsiedztwo akwenu zachęca, szczególnie latem, do plażowania i uprawiania różnego rodzaju sportów 

wodnych, jednak, aby pływać kajakiem lub żaglówką, trzeba posiadać pewne, konkretne 

umiejętności. Wraz z rozpoczęciem tego roku szkolnego, uczniowie klasy 3b, rozpoczęli więc 

profesjonalną naukę żeglarstwa. Zajęcia odbywają się systematycznie, co tydzień, w dwóch grupach i 

skorelowane są z planem lekcji klasy. Jedna grupa ma zajęcia w poniedziałek, a druga w środę. Dzieci 

udają się na przystań pod opieką swojej wychowawczyni – p. J.Pabich, która wymyśliła i napisała ten 

projekt. Będzie on trwał cały rok szkolny. Wszyscy adepci żeglarstwa przeszli już krótki kurs 

teoretyczny, po czym nastąpiło pierwsze wodowanie i dzieci wypłynęły na szerokie wody jeziora pod 

czujnym okiem wytrawnego instruktora żeglarstwa – p. Roberta Bieleckiego.  Uczniowie korzystają z 

jednoosobowych żaglówek typu „Optymist”, specjalnie przeznaczonych do nauki żeglarstwa przez 

małe dzieci. Nie zmienia to faktu, że takie terminy, jak: „halsowanie” czy „wybieranie szota” trzeba 

było bardzo szybko opanować, aby zapanować nie tylko nad łodzią, ale też nad swoimi emocjami. 

Mimo młodego wieku żeglarzy, pierwsze samodzielne próby pływania  zakończyły się u wszystkich 

pełnym sukcesem! Dla  pełnego bezpieczeństwa wszyscy zakładają kapoki, ale choć czasami wiatr 

wiał jak nad morzem, nikt jeszcze nie wpadł do wody. Zajęcia są źródłem nieopisanej wprost radości i 

satysfakcji dla dzieci oraz prawdziwych wzruszeń  dla rodziców. Projekt realizowany jest we 

współpracy i przy ogromnej życzliwości kierownictwa i pracowników Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego, za co przepięknie dziękujemy. <i>J.Pabich</i> 

 



EDUKACJA GLOBALNA NA ANTENIE. Roz poczęliśmy kolejny rok szkolny pod szyldem edukacji 

globalnej. Przyglądamy się więc funkcjonowaniu współczesnego, zglobalizowanego świata. Coraz 

głębiej staramy się zrozumieć współzależności, które łączą ludzi i miejsca z różnych stron świata. 

Podejmujemy działania, stawiając czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.  

Małymi krokami przyczyniamy się do ochrony Ziemi i ludzkości przestrzegając selektywnej zbiórki 

odpadów, np. baterii, które pozostawiamy w wyznaczonych  w klasach punktach. Sprzątamy świat, 

uczestnicząc dwukrotnie w roku w akcjach ogólnopolskich i regionalnych. Gromadzimy makulaturę. 

Uczymy się, szukając rozwiązań na ekologiczne gospodarstwa domowe. Swoją postawę promujemy, 

dzieląc się wiedzą z mieszkańcami Ełku i okolic, promując cele zrównoważonego rozwoju.  

W ubiegły poniedziałek uczniowie klasy VB i VID (Mateusz Lewczuk, Jakub Wilczewski, Jakub 

Różański, Maja Kosiorek, Paulina Kuczyńska, Eryk Makuch i Martyna Gąsiewska) opowiadali w radiu 

Bayer fm o znaku sprawiedliwego handlu „FAIR TRADE” i niesprawiedliwości, która dotyka 

pracowników wielkich plantacji bananowych. Zachęcali słuchaczy do wybierania w naszych lokalnych 

sklepach importowanych bananów oznaczonych znakiem „Fair trade”. Znak ten gwarantuje, że 

wybrany przez nas owoc pochodzi z plantacji, na których obowiązuje zakaz pracy dzieci i wszelakich 

form dyskryminacji. Wybór banana z symbolem sprawiedliwego handlu oznacza, że dołożyliśmy 

grosik do budowy dróg, szkół i rozwoju gospodarstw uboższych od nas mieszkańców Ziemi. 

Jeśli więc kupujecie dziś zamiast jabłka importowane banany, szukajcie znaku „FAIR TRADE”! 

Wybierajcie mądrze i odpowiedzialnie! <i>G.Truszkowska</i> 

 

Wycieczka do Komendy Policji. 22 września dzieci z oddziałów przedszkolnych 0A i 0B wybrały się na 

wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Ełku. 

O pracy policji opowiedziała nam komisarz Agata Jonik. Podczas rozmowy dzieci wykazały się dużą 

wiedzą na temat: zasad ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, 

miejscach w których można przechodzić przez jezdnię, sygnalizatora, który przy zielonym świetle 

zaprasza do przejścia. Dzieci oglądały sprzęt, w który wyposażony jest policjant podczas służby. Miały 

także okazję założyć strój policjanta i zrobić sobie wspólne zdjęcia z policjantkami A. Jonik i J. 

Domżalską. Na koniec spotkania przejechały się radiowozem, który używał sygnałów dźwiękowych i 

świetlnych. Dzieci wróciły z wycieczki z przekonaniem, że zawód policjanta jest bardzo potrzebny i 

być może wiele z nich zostanie w przyszłości policjantami. <i>T.Fiedorczyk</i> 

  

 

TAJEMNICE WILCZEGO SZAŃCA. Większości z nas początek września kojarzy się z rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego – taki był wynik sondy ulicznej, którą 5. września przeprowadzili w naszym 

mieście uczniowie klasy 3b. Osobom starszym wrzesień przypomina też o bolesnym fakcie z historii 

naszego państwa, jakim był wybuch II wojny światowej. Wybrane wydarzenia z tego okresu 

uczniowie klasy 3b poznawali w ramach specjalnego bloku tematycznego. Jego główną atrakcją była 

całodniowa wycieczka edukacyjna. Pierwszym przystankiem na trasie była „Mazurolandia” k. 

Gierłoży. Tam dzieci przesiadły się z autokaru do wojskowego samochodu transportowego, którym 



udały się na zwiedzanie Wilczego Szańca – wojennej kwatery przywódcy Niemiec. Dzieci obejrzały 

stare bunkry i poznały wiele ciekawych faktów historycznych. Po zwiedzaniu powróciły do 

Mazurolandii, gdzie już czekała na wszystkich gorąca zupa. Rozgrzani lekkim posiłkiem udaliśmy się 

na poligon, gdzie organizatorzy przygotowali sprawnościowy tor przeszkód. Było też przymierzanie 

wojskowych hełmów i strzelanie z karabinu do tarczy. Obejrzeliśmy też eksponaty w sali wystawowej. 

Pobyt zakończył się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Pogoda była taka, jak w partyzanckich 

piosenkach – na zmianę siąpiło, mżyło i padało, ale dobry humor nas nie opuszczał ani przez chwilę. 

Poznaliśmy nowe miejsce, dużo się nauczyliśmy i świetnie się bawiliśmy.<i> J.Pabich</i> 

 

Akcja czytelnicza  „NIE dla analfabetyzmu. CZWÓRKA czyta” . Dzisiaj, 8 września,  obchodziliśmy w 

Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem oraz 

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa . Z inicjatywy polonistów została zorganizowana dwudniowa 

akcja czytelnicza „NIE dla analfabetyzmu. Czwórka czyta!”. Poprzez tę szkolną akcję chcieliśmy 

uświadomić naszym uczniom, jak ważne jest czytanie i pisanie, jak ważna jest edukacja, dlaczego 

warto czytać książki. W obchody tego dnia zaangażowaliśmy dzieci i nauczycieli. Każdy dzień 

zapoczątkowało  działanie  „Zaczynamy dzień z poezją”, czyli na pierwszych lekcjach nauczyciele 

rozpoczynali zajęcia od czytania uczniom swoich ulubionych wierszy. W piątkowy poranek do akcji 

wkroczyli uczniowie klas siódmych, którzy czytali opowiadania, legendy najmłodszym uczniom w 

szkole, czyli pierwszakom i „zerówkowiczom”. Wszyscy chętni uczniowie mogli się wykazać, 

proponować ciekawe książki swoim rówieśnikom, dzielić się przemyśleniami na temat książek i 

czytania(plansze na korytarzu i w salach polonistycznych).  Podczas długich przerw na korytarzach 

szkolnych rozpoczęło się działanie „Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam…”, czyli zbiorowe 

czytanie przez chętnych uczniów. Osoby, które zostały przyłapane przez dyżurujących nauczycieli na 

czytaniu, zdobywały  naklejkę, która wklejona do zeszytu z języka polskiego lub edukacji 

polonistycznej sprawia, że dana osoba nie będzie miała w tym dniu pracy domowej z języka 

polskiego. Podczas jednej z długich przerw można było zobaczyć na pierwszym piętrze naszej szkoły 

uczniów rozdających balony z cytatami o książkach i czytaniu. Szczególnie podobały się naszym 

uczniom „Podchody literackie” , czyli szukanie przez reprezentantów kl. V - VII ukrytych w szkole 

książek, korzystając z podpowiedzi ukrytych pod kodami QR. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 

się w akcję. Pamiętajmy, że: „Nie istnieje lepszy statek do dalekich podróży, niż dobra książka” (Emily 

Dickinson). 

<i>B.Dzierżanowska</i> 

 

ŚLADAMI PAMIĘCI.  Razem z Kombatanckim Związkiem Dzieci Wojny uczniowie naszej szkoły udali się 

na wycieczkę historyczną „Śladami pamięci”, która odbyła się 2 września 2017r. W sobotni deszczowy 

poranek wsiedliśmy do autokaru i rozpoczęliśmy naszą przygodę z historią II Wojny Światowej. 

Pierwszym przystankiem był Pisz, gdzie odwiedziliśmy muzeum w zabytkowym ratuszu, o tematyce 

zarówno przyrodniczej jak i historii tego regionu . Dalej udaliśmy się do bardzo ciekawej atrakcji jaką 

był prototypowy,  niemiecki schron. Warto było go zwiedzić, ponieważ okazał się bardzo ciekawym 

etapem naszej wycieczki. Zobaczyliśmy jakie były warunki w takim schronie oraz, że w bunkrze 

najważniejsze jest światło. Ciekawostką jest to, że został on zbudowany jeszcze przed wojną w roku 

1939. Dalej pojechaliśmy do miejscowości Pranie, gdzie odwiedziliśmy dom wybitnego poety 



Konstantyego Ildefonsa Gałczyńskiego. Poznaliśmy tam jego życie i twórczość. Potem odbyliśmy 

godzinny rejs po jeziorze Nida. W drodze powrotnej do Ełku złożyliśmy kwiaty przy pomniku 

Podlaskiej Brygady Kawalerii. Stamtąd ruszyliśmy już prosto do domu. Za zorganizowanie tak 

ciekawej i pouczającej wycieczki możemy podziękować Pani Teresie Ostrowskiej. <i>Maksym 

Białozierski 6c </i> 

 

AKCJA CZYTELNICZA  „NIE DLA ANALFABETYZMU. CZWÓRKA CZYTA” (7 – 8 IX 2017). 8 września 

obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem. Analfabetyzm definiuje się jako brak 

umiejętności czytania i pisania u osób powyżej 15. roku życia. To kryterium zostało ustalone przez 

UNESCO. W dalszym ciągu co piąty człowiek na świecie jest analfabetą. 8 września obchodzimy też 

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa uchwalony przez UNESCO w 1965 roku. Celem tego święta 

jest zwrócenie uwagi na to, jak ważna w dzisiejszym świecie jest umiejętność pisania i czytania. 

Szczególnie ten dzień jest ważny dla tych, którzy posiadają umiejętności swobodnego pisania i 

czytania oraz dla pisarzy i drukarzy. Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa obchodzony jest razem z 

Międzynarodowym Dniem Walki z Analfabetyzmem, gdyż oba te święta są ze sobą tematycznie 

związane.  

Poprzez szkolną akcję chcemy uświadomić naszym uczniom, jak ważne jest czytanie i pisanie, jak 

ważna jest edukacja, dlaczego warto czytać książki. W obchody tego dnia chcemy zaangażować dzieci 

i nauczycieli.  

Program dwudniowej akcji: 

1. „Starszaki w akcji”, czyli przedstawiciele klas 7 czytają uczniom kl. 0, I . 

2.  „Nie jestem statystycznym Polakiem, czytam…” – czytamy na przerwie. 

3. „Kreatywne pisanie przez liter przestawianie” . 

4. „Przepis na udane czytanie…” – proponujemy ciekawe książki. 

5. „Zaczynamy dzień z poezją”  - nauczyciele czytają uczniom swoje ulubione wiersze. 

6. „Mądrość ukryta w cytatach” – niespodzianka. 

7. „Mój pomysł na…” . 

8. Podchody literackie – szukanie ukrytych książek korzystając z podpowiedzi ukrytych pod 

kodami QR. 

9. Piknik czytelniczy w plenerze – przy dobrej pogodzie. 

<i>(B.Dzierżanowska)</i> 

 

WAKACJE PACHNĄCE RUMIANKIEM. Białka, to malutka miejscowość turystyczna woj. lubelskiego, 

położona niezwykle malowniczo nad jeziorem Białka. Bezpośrednio przy plaży usytuowany jest 

bardzo atrakcyjny, 3 –gwiazdkowy Hotel Polesie, w którym, na jeden tydzień wakacji ,zatrzymała się 



grupa dzieci z klas II i III naszej szkoły. Pod opieką p. Joanny Pabich i p. Emilii Zambrzyckiej dzieci 

spędziły czas na wspólnych zabawach i warsztatach związanych tematycznie z rękodziełem i sztuką 

ludową. Każdego dnia dzieci wyjeżdżały na zajęcia do Ośrodka Pracy Twórczej w pobliskim Hołownie, 

gdzie pod okiem profesjonalnych instruktorów nauczyły się robić bibułkowe kwiaty i glicerynowe 

mydełka. Lepiły też z gliny wazoniki i poznawały sposób wyrabiania cegieł. Piekły rogaliki z konfiturą, 

malowały na szkle i tkały tkaniny na krosnach. Ze swoimi wychowawczyniami zrobiły też makramowe 

bransoletki i za pomocą kleju na gorąco, gliny i innych naturalnych materiałów wykonały makietę 

dawnej wsi. Najwięcej emocji dostarczyła jednak gra terenowa „Awantura w Krainie Rumianku”, w 

której dzieci szukały sposobów na uratowanie mieszkańców wioski przed „Złym Lichem”. Zresztą, 

większość mieszkańców tej wioski, w niezwykle ciekawych kostiumach, była osobiście zaangażowana 

w tę grę. Mimo bardzo wypełnionych dni, znalazł się też czas na zabawy na plaży i w pobliskim lesie, a 

także wakacyjne spotkanie ze strażakami.  Siły regenerowaliśmy przy niebywale suto i wykwintnie 

zastawionym stole oraz komfortowo wyposażonych pokojach naszego hotelu.  Ponieważ byliśmy 

bardzo sympatyczną grupą, zostaliśmy zaproszeni przez panią dyrektor hotelu na rozgrywki do 

kręgielni.  

Czas płynął szybko i nim się obejrzeliśmy, cali ,zdrowi i pełni wrażeń powróciliśmy do rodziców. 

Za moc niezwykłych przeżyć i cudowny wakacyjny wypoczynek dziękujemy Urzędowi Miasta Ełk, 

który wsparł nasz projekt grantem finansowym. <i>Joanna Pabich</i> 

 

NA ŚCIEŻKACH PARKU JURAJSKIEGO.  Ledwie przebrzmiał ostatni, w minionym roku, szkolny 

dzwonek, a już 28 – osobowa grupa uczniów z klas V i VI naszej szkoły popędziła pakować walizki, by 

ruszyć na szlak wakacyjnej przygody, w ramach szkolnego obozu geologicznego. Po kilku godzinach 

jazdy autokarem uczestnicy dotarli do ośrodka wypoczynkowego, położonego na skraju Gór 

Świętokrzyskich, który już w pierwszej chwili, swym wyglądem, wywołał promienny uśmiech na 

twarzach. Z racji swego położenia ośrodek był doskonałą bazą wypadową do wszystkich miejsc, które 

uwzględniał program obozu. Ujmował on zagadnienia dotyczące głównie skał, minerałów i 

dinozaurów. Uczestnicy obozu bardzo dobrze przyswoili sobie ery i okresy w dziejach Ziemi oraz to, 

jak wyglądało wtedy życie na naszej planecie. W trakcie pobytu uczestnicy zwiedzili m.in. Park 

Dinozaurów w Bałtowie i Kopalnie Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Poznali tajniki 

wytwarzania porcelany w fabryce w Ćmielowie , uczyli się rozpoznawania minerałów w muzeum w 

Świętej Katarzynie i podziwiali niezwykłe piękno jaskini Raj. Największe wrażenie wywarł chyba 

jednak na wszystkich pobyt w Geoparku w Kielcach, gdzie odbył się warsztat ze szlifowania skał, 

podróż do wnętrza Ziemi kapsułą 5D oraz spacer z geologiem do rezerwatu geologicznego Nasza 

Wietrznia na samodzielne poszukiwanie kalcytów. Wszyscy wdrapali się też na Łysicę oraz Łysą Górę, 

gdzie młodzi geolodzy na własne oczy zobaczyli co to są gołoborza, a także zwiedzili sanktuarium i 

otrzymali specjalne błogosławieństwo od prałata przy relikwii Krzyża Świętego. Każdego dnia wszyscy 

wzmacniali też kondycję fizyczną pod okiem wychowawcy – p. Pawła Salamonowicza, który 

zaplanował różnorodne rozgrywki drużynowe, a także trening ogólno wzmacniający. Pani Kasia 

Garlicka i pani Joanna Pabich dbały o dobry klimat w grupie oraz rozwój i doskonalenie kreatywności 

artystycznej. Było więc wyplatanie bransoletek makramowych, lepienie dinozaurów z gliny i 

formowanie ze sznurka i papieru „lalek grodzkich”, które potem wykorzystano w scenkach 

teatralnych wg idei Teatru Kamishibai. Pogoda była świetna i cały program zrealizowano w pełni.  



Pięknie Urzędowi Miasta Ełk za dotację finansową, która umożliwiła nam udział w tym 

przedsięwzięciu. <i>Joanna Pabich</i> 

 

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 nawiązaniu do kultury krajów anglojęzycznych dnia 30 października klasa IV c i IV e brała udział w 

zajęciach pt. „Cukierek albo psikus” przygotowanych przez wychowawczynie Justynę Jagielską i 

Magdę Cybulko.  

Nasi uczniowie mogli przez chwilę poczuć klimat zwyczajów anglosaskich. Celem imprezy było 

wzbogacenie zasobu słownictwa, rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez poznanie zwyczajów 

obchodzonych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz zdobycie wiedzy o kulturze krajów 

anglojęzycznych. Była to również doskonała okazja do integracji uczniów i rozwijania umiejętności 

pracy w grupach.  

Na początku spotkania uczniowie zaprezentowali swoje stroje i przebrania. Następnie odbyła się 

zabawa „taniec na gazecie”. Kolejną konkurencją była zabawa w mumię. Uczniowie zostali podzieleni 

na grupy i zadaniem jednej, wyznaczonej osoby było owinięcie papierem toaletowym członków 

swojego zespołu, tworząc w ten sposób mumię. Nie zabrakło także konkurencji sportowych takich jak 

„przejście przez bagno” czy „przejście przez pajęczą sieć”. Uczestnicy zabawy zgodnie z tradycją 

nagradzani byli cukierkami i lizakami. <i>M.Cybulko</i> 

 

JESIENNY ROZRUCH! Prawdziwie jesienna aura przywitała uczniów Szkoły Podstawowej nr  4 w Ełku 

podczas biegów przełajowych, które odbywają się corocznie ku czci Ojca Św. Jana Pawła II. W 

czwartek 19 października 2017r. 36 - osobowa grupa uczniów pod bacznym okiem p. Moniki 

Nagolskiej, p. Magdaleny Kukiełko  i p. Elżbiety Jeżewskiej zacięcie walczyła o miejsca , pokonując 

długodystansowe trasy przygotowane przez organizatorów na placu Jana Pawła II. Wprawdzie 

cudowna, słoneczna pogoda dopisała,  ale trasy dały uczestnikom w kość. Kiedy nogi odmawiały już 



posłuszeństwa, zawodnicy biegli sercem. Przecież wszyscy wiemy, że bieganie uczy nas , aby zawsze 

iść do przodu, krok po kroku, nawet w kryzysowych momentach. Gorąco kibicowaliśmy i trzymaliśmy 

kciuki. W powietrzu dało się odczuć ducha rywalizacji, ale oczywiście tego fair – play ;) Własna 

motywacja, zaciętość  i chęć sprawdzenia swoich możliwości sprawiła, że wielu uczniów dostało 

skrzydeł  i ukończyło bieg z bardzo dobrym wynikiem. Drużyna chłopców zajęła II miejsce a 

dziewczęta znalazły się na IV pozycji. 

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i zachęcamy do reprezentowania szkoły w kolejnych 

biegach. Pamiętajcie, że bieganie to wspaniała przygoda, której wy sami wyznaczacie drogę!  Ze 

sportowym pozdrowieniem – Elżbieta Jeżewska 

 

LEKCJA W URZĘDZIE MIASTA. 25 października 2017r. nasza klasa I d razem z wychowawczynią Anną 

Borkowską-Miszkiel udała się do Urzędu Miasta. Na początku poszliśmy się do przepięknego gabinetu 

naszego Pana Prezydenta Tomasza Andrukiewicza. Na stole leżała duża mapa naszego miasta i 

mogliśmy odszukać naszą szkołę, ulice naszych domów i mieszkań oraz ważniejsze punkty naszego 

miasta. Pan prezydent opowiadał nam czy się zajmuje, z jakimi problemami zgłaszają się do niego 

mieszkańcy.  Wszystkie dzieci mogły też usiąść w wygodnym fotelu Pana Prezydenta. Następnie 

przeszliśmy przez „tajemne przejście” do ogromnej sali, w której obradują nasi radni powiatu 

ełckiego. Były tam ogromne żyrandole. Potem przeszliśmy do Starostwa Powiatowego do sali Urzędu 

Stanu Cywilnego. W tym pomieszczeniu są udzielane śluby. Zainteresował nas strój Pani, która tam 

pracuje: długa czarna szata – tzw. toga i gruby ciężki  łańcuch z orłem. Pani opowiadała nam o swojej 

ciekawej pracy. 

Potem udaliśmy się do Straży Miejskiej, gdzie najpierw miła Pani opowiadała nam o ciekawych 

zdarzeniach i wezwaniach, z jakimi miała do czynienia: pewnego dnia funkcjonariusze otrzymali 

zgłoszenie, że po ulicach miasta chodził słoń :) Trzeba było „zaprowadzić” go do cyrku. Potem 

przeszliśmy do dużej  sali, w której był ogromny ekran. Panowie, którzy tam pracowali pokazali nam 

monitory z ukrytych kamer i przypomnieli o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. 

Na koniec pobytu każdy z nas otrzymał balonik, breloczek i odblask. Tego dnia dużo zwiedziliśmy i 

poznaliśmy pracę wielu ludzi. Dziękujemy mamom naszych uczniów z klasy: Ali i Igora, które tam 

pracują, za piękne zorganizowanie tego ciekawego dnia. <i>Anna Miszkiel</i> 

 

VI A W BIAŁOWIEŻY. Uczniowie klasy VIA skorzystali z  ostatnich słonecznych dni jesieni udając się na 

wycieczkę do Białowieży. 

Przez dwa dni spacerowaliśmy szlakami puszczy w malowniczym otoczeniu, bo pośród deszczu 

kolorowych liści, spadających między innymi z wielkich drzew, jakie mogliśmy zobaczyć na Szlaku 

Dębów Królewskich. Słuchając uważnie przewodnika poznawaliśmy ekosystemy leśne, historie 

dębów, polowań królewskich  i innych wydarzeń historycznych. Odwiedziliśmy Muzeum 

Przyrodniczo-Leśne, gdzie byliśmy zachwyceni różnorodnością eksponatów. 



Głównym punktem wycieczki były oczywiście żubry, ale w rezerwacie  zobaczyliśmy także inne 

zwierzęta, np. wilki, rysia, łosie, jelenie, dziki. Po całodziennych wędrówkach mogliśmy odpocząć w 

pensjonacie "Ostoja". <i>Marta z 6a</i> 

 

DUŻO CZYTAM, WIĘCEJ WIEM. Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Wśród 

licznych imprez  upowszechniających czytelnictwo znalazła się ,,BIBLIOLADA '17”- szkolny turniej 

wzorowany na programie telewizyjnym ,,Familiada”. Tegoroczna edycja była skierowana do uczniów 

klas piątych. 26 października 2017 roku reprezentanci poszczególnych klas odpowiadali na pytania 

prowadzącej. Było dużo zabawy, emocje przy rzutach kostką, sprawdzian wiedzy ogólnej, dogrywka, a 

także pamiątkowe zdjęcia, dyplomy i nagrody. Tytuł ,,Mistrza Turnieju” zdobyła klasa Vb uzyskując po 

dogrywce 467 punktów. Pięcioosobowa drużyna klasy Vc z sumą 384 punktów zajęła I miejsce. II 

miejsce zdobyła klasa Vd uzyskując 140 punktów. Na III miejscu uplasowała się reprezentacja klasy Va 

ze 104 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> 

 

W środę 25 października w Parku Wodnym rozegrane zostały   Mistrzostwa Ełku Szkół Podstawowych 

w Pływaniu. W zawodach brali udział dziewczęta i chłopcy ur. w 2005r. i młodsi, w 8-osobowych 

zespołach. Szkoła mogła zgłosić po jednej sztafecie oraz nie więcej jak dwóch zawodników (w 

rocznikach 2008, 2007, 2006, 2005) na jednym dystansie indywidualnym.  

Naszą  „CZWÓRECZKĘ” reprezentowali: 

Dziewczęta: Anna Jonik, Dominika  Kołodziej, Nela Andryszczyk, Kornelia Świeczko, Eliza 

Choroszewicz, Iza Miechowicz, Oliwia Wyszko, Kaja Zalewska, Natalia Klemarewska, Maja 

Grzegorczyk, Natalia Gliniecka, Aleksandra Citko 

Chłopcy: Konrad Odolecki, Bartłomiej Truszkowski, Bartosz Grzesiuk, Maciej Redlin, Dacjan Wójcik, 

Szymon Stryjewski, Huber Grzymkowski, Kacper Pieńkosz, Hubert Gryżewski, Jakub Sobociński, Jan 

Szczepanik 

Wywalczyliśmy awans do Mistrzostw Województwa Warmińsko Mazurskiego zajmując I miejsce w 

kategorii chłopców i II w kategorii dziewcząt.  

Wszyscy zawodnicy zasługują na pochwałę i oklaski. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi. 

 

W KRĘGU LITERACKICH MISTRZÓW. 25 października 2017 roku w szkolnej bibliotece odbył się 

konkurs czytelniczy ,,Klasyka poetów polskich". Tym razem reprezentanci klas czwartych czytali 

wylosowane utwory uczniom klasy 3g.  

Po wysłuchaniu najbardziej znanych wierszy w twórczości literackiej Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i 

Wandy Chotomskiej jury w składzie p. Dorota Maksymowicz, p. Alicja Wojsław, p. Jolanta Sawa i p. 

Marzanna Wielgat przyznało tytył ,,Mistrza Pięknego Czytania" uczennicy klasy IVc Julii Kamińskiej za 



znakomitą deklamację wiersza ,,Żaba". Nagroda Publiczności trafiła również do Julii. Brawo! 

,,Wicemistrzami Pięknego Czytania" zostały: Amelia Cebeterewicz z klasy IVb za wyróżniającą się 

interpretację wiersza ,,Ślimak" oraz Maja Hutna z klasy IVe za tekst ,,Hipopotam". Gratulujemy! 

<i>Bożena Merchelska</i> 

 

NAUKA O SOWACH, MĄDRYCH GŁOWACH. Dnia 24.10.2017r. klasa 4C wybrała się na zajęcia do 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Rozpoczęliśmy dzień od ogniska klasowego. Po 10.00 

zaczęliśmy naukę. Zajęcia dotyczyły sów. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy.  Nauczyliśmy się 

bardzo dużo, np.: w Polsce jest 13 gatunków sów, nie każda sowa poluje w nocy. Mogliśmy także 

zobaczyć pióro sowy pod mikroskopem, po to żebyśmy wiedzieli czemu te ptaki latają bezszelestnie. 

Puchacz to największa z wszystkich sów w Polsce. Jest też sowa nazywana uszatką, ponieważ ma dwa 

pęki piórek na głowie, które wyglądają jak uszy. Inna, już mniejsza sowa nazwana pójdźką, na cześć 

wydawanych przez nią odgłosów. Odgłos pójdźki brzmi jak słowa „pójdź, pójdź!”. Jest to bardzo 

śmieszne. W czasie zajęć robiliśmy maski sów, można było dostać puszczyka lub uszatkę. Była to 

bardzo ciekawa i interesująca lekcja przyrody. Chciałabym mieć możliwość częściej uczestniczyć w 

takich warsztatach. <i>Julia Kamińska 4c</i> 

 

NOWI UCZNIOWIE. 18 października 2017r., 93 uczniów oficjalnie wstąpiło do społeczności Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Pierwszoklasiści  ślubowali być grzecznymi 

uczniami, osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, a także godnie reprezentować 

społeczność szkolną. 

Zanim jednak zostali pasowani na uczniów, musieli wykonać zadania, przygotowane przez Ekoludka, 

który zabrał ich w podróż po ekologicznym Ełku. 

Pierwszą stacją była wieża ciśnień, właśnie tam dzieci dowiedziały się kto jest najważniejszy w szkole. 

Kolejnym zadaniem, z którym żadna klasa nie miała problemu, było rozpoznanie głosu swojej 

wychowawczyni. Następnie przedstawiciel każdej klasy musiał przedstawił jedną zasadę, która 

obowiązuje w szkole. Na zakończenie, wybrany uczeń wraz z rodzicem rozwiązali zagadkę i każda 

klasa otrzymała swoją literkę. Uczniowie klas pierwszych wykazali się dużą wiedzą i refleksem. Słowa 

uznania do najmłodszych skierował prezydent miasta Ełk, pan Tomasz Andrukiewicz. Po wykonaniu 

wszystkich zadań uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie przy sztandarze szkoły. Następnie zostali 

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

czerwonego ołówka. Każdy uczeń otrzymał emblemat z symbolem naszej szkoły. Na zakończenie 

wszystkie klasy zrobiły pamiątkowe zdjęcia z zaproszonymi gośćmi. <i>E.Łanczkowska</i> 

 

MY TAKŻE BILIŚMY REKORD GUINNESSA W KRO. Pani Emilia Borawska (mama naszej uczennicy z 

klasy 4a) to prężny społecznik i człowiek zaangażowany w lokalne działania. Dzięki jej inicjatywie oraz 

licznym kontaktom klasa 4a miała możliwość uczestnictwa w wyjątkowym przedsięwzięciu, którym 

była akcja organizowana w ramach działań fundacji WOŚP.  



16 października 2017 roku m.in. w Zespole Szkół nr 2 w Ełku uczniowie ełckich szkół spotkali się, aby 

wspólnie zaangażować się w ogólnopolską akcję bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym 

wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Pani Kamila 

Banachowska, szkolny koordynator akcji i Klubu COR w Zespole Szkół nr 2 w Ełku zaprosiła klasę 4a, 

by dołączyła do bicia rekordu. Przed samą akcją nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w 

profesjonalnym instruktarzu udzielania pierwszej pomocy, który przeprowadzili wolontariusze oraz 

przypomnieć sobie zasady jej udzielania. Zasady te uczniowie sprawdzili również w ćwiczeniach 

praktycznych. Później udali się na salę gimnastyczną, gdzie przez pół godziny prawie kilkuset uczniów 

przez 30 minut ćwiczyło udzielanie pierwszej pomocy na fantomach. Należy podkreślić, że nasza klasa 

4a nie ustępowała zaangażowaniem starszym uczestnikom tej akcji wkładając wszystkie swoje siły i 

serce wykonując czynności RKO. Teraz musimy tylko czekać na wyniki, czy udało nam się pobić ten 

rekord.  

Bardzo dziękujemy Pani Emilii Borawskiej, która „wkręciła” nas w to przedsięwzięcie oraz była 

również m.in. opiekunem grupy. To dzięki jej zaangażowaniu klasa 4a mogła przeżyć te niesamowite 

chwile i zdobyć cenne doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziękujemy. 

<i>A.Sołtys</i> 

 

NAUKA IDZIE W LAS.  17 października 2017 r., uczniowie klasy 3d i 3e mieli niebywałą okazję, aby 

wykorzystać dotychczasową wiedzę o lesie podczas zajęć terenowych. Edukacja w naturalnym 

środowisku leśnym Państwowych Lasów Nadleśnictwa Ełk w Mrozach pozwoliła na podwyższenie 

uczniowskich kompetencji w zakresie warstw lasu, rozpoznawania flory i fauny leśnego ekosystemu. 

Zorganizowane w formie konkursowej zajęcia pod kierunkiem pani Ewy Pach, specjalisty do spraw 

edukacji leśnej, sprzyjały utrwaleniu wiedzy, jak również nabywaniu nowych wiadomości i 

umiejętności związanych z tematyką leśnej bioróżnorodności. Przygotowane zadania związane z 

rozpoznawaniem, nazywaniem i rysowaniem kształtu liści oraz opis elementów składowych 

poszczególnych warstw lasu, mobilizowały trzecioklasistów do prowadzenia uważnych obserwacji i 

sprawnego dokonywania notatek. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy, mieli okazję podziwiać piękno 

jesiennego lasu, poobserwować  barwy „złotej polskiej jesieni” , wsłuchiwać się w  zewsząd 

dochodzące odgłosy ptaków, a także zobaczyć   wygrzewające się na piaszczystej  drodze  zaskrońce. 

Leśne wędrówki były ucztą dla dziecięcych zmysłów. Ścieżka dydaktyczna o zwierzętach i roślinach 

naszych lasów stała się dopełnieniem zaplanowanych działań edukacyjnych. Ognisko zorganizowane 

przez pracowników nadleśnictwa, umożliwiło samodzielnie przygotowanie posiłku.  Pieczone 

kiełbaski, zabawy wokół ogniska i piękna pogoda, sprawiły, że pełni wrażeń i w dobrym nastroju 

powróciliśmy do szkoły. <i>Barbara Dziuba,  Iwona  Chwiedor</i> 

 

W SONIECZKOWIE.  Uczniowie naszej szkoły, wrażliwi na los zwierząt, kolejny raz ochoczo przystąpili 

do akcji  charytatywnej  na rzecz bezdomnych psów .  W dniu  14.10.2017r. roku 31  uczniów klas 0- 

VI   wybrało  się w odwiedziny do schroniska dla zwierząt 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 460 psów.  Wyprawa do schroniska wzbudziła w uczniach 

poczucie odpowiedzialności za zwierzęta i refleksje na temat ich właściwego traktowania . Na ręce 



Pani kierownik schroniska dzieci przekazały plakat " Mój przyjaciel pies. Być może pewnego dnia 

zwierzęta znajdą prawdziwy dom, gdzie będą otoczone miłością. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że 

każde żywe stworzenie potrzebuje akceptacji i ciepła, za które odwdzięcza się przywiązaniem i 

bezgranicznym oddaniem.  Twój  przyjaciel piesek czeka na adopcję. Numer telefonu do schroniska  

881 554 422.   Dziękujemy  serdecznie Dzieciom i  Rodzicom.  Apelujemy o dalszą pomoc. 

<i>E.Kowara</i> 

 

WIEŻA BABEL PO WĘGIERSKU.  Wieża Babel to temat jednej z przypowieści z Księgi Rodzaju Starego 

Testamentu. Przypowieść ta jest religijnym wyjaśnieniem, dlaczego ludzie na Ziemi mówią różnymi 

językami. Dla nas stała się inspiracją do napisania nowego projektu edukacyjnego dla uczniów klas III, 

w ramach którego dzieci będą poznawać kulturę oraz język wybranych krajów świata.  Za nami I 

spotkanie tego cyklu. Ponieważ w 2017 roku obchodzimy w naszym kraju Rok Kultury Węgierskiej, 

zaczęliśmy od tego właśnie państwa i języka. Naszym gościem specjalnym był pan Adam Tuz. Pod 

jego kierunkiem uczyliśmy się liczyć do 15 i próbowaliśmy powiedzieć kilka zdań o sobie. Nie było 

łatwo – j. węgierski zaliczany jest do najtrudniejszych języków świata! Przy okazji dowiedzieliśmy się, 

jakie wyrazy, używane obecnie w języku polskim, pochodzą z języka węgierskiego. Uzupełnieniem tej 

niecodziennej lekcji był pokaz slajdów z węgierskimi ciekawostkami. Węgrom zawdzięczamy m.in. 

witaminy C i P, długopis i kostkę Rubika. Węgrzy mogą się też poszczycić powstaniem drugiej na 

świecie linii metra, jak również przepięknym budynkiem parlamentu w Budapeszcie. Spotkanie 

zakończyła degustacja winogron, które swoim klasom zakupiły panie wychowawczynie. 

 Możemy przyjąć, że nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Dni Kultury Węgierskiej  w Polsce. 

<i>J.Pabich</i> 

 

RAZEM DO CELU. 3 i 10 pażdziernika 2017 roku w szkolnej bibliotece odbyły się warsztaty teatralne 

oraz emisji głosu i dykcji. Uczestnikami spotkań byli uczniowie realizujący zadania partnerskiego 

projektu Wędrownej Akademii Kultury'17, ich opiekunowie oraz przedstwiciele Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Ełku. Celem zajęć z zaproszonymi Gośćmi było nabycie umiejętności i wiadomości oraz 

formowanie postaw w celu prawidłowego przedstawienia ,,Legendy mazurskiej w sztuce kamishibai" 

organizowanego w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” . 

Podczas pierwszego spotkania Pan Wiktor Malinowski ze Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego 

,,Kultywator" oraz Teatru ,,Delikates" mówił o integracji emocjonalno- ruchowo- wokalnej, używaniu 

rozmaitych technik improwizacyjnych, zabaw i gier teatralnych. Poznanie wybranych tajników 

dobrego występu zweryfikowało umiejętności aktorskie i reżyserskie oraz  zmodyfikowało pracę nad 

tekstem legendy. Instruktor zachęcał do zaprzyjaźnienia się ze sztuką, zabawy z widzem, a także 

rozwijania swoich talentów. Mówił też o nauce dykcji i postawach scenicznych, które przykuwają i 

utrzymują uwagę słuchacza. 

W czasie drugiego spotkania Pani Michalina Janczak–Kukowska (protetyk słuchu, praktyk Metody 

Tomatisa, terapeuta Integracji, dyrektor ,,LogoAudio Centrum Rozwoju Mowy i Słuchu" w Ełku) 

teoretycznie i praktycznie zaprezentowała przykłady ćwiczeń dykcyjnych poprawiających wyrazistość 

mowy, ćwiczeń oddechowych oraz emisyjnych mających na celu poprawę słyszalności głosu. 



Uczestników zaskoczyła część wykładu dotycząca higieny aparatu głosowego. Prowadząca 

wspomniała o niekorzystnym wpływie na głos m.in. dezydorantów w aerozolu, kredy, nawyku 

odchrząkiwania. Nie polecała spożywania przed śpiewem czekolady, orzechów, picia czarnej herbaty. 

Mówiła o trosce o zdrowie, dobroczynności snu, dbaniu o odpowiednią temperaturę, czystość i 

wilgotność powietrza, unikaniu stresu i hałasu. Zachęcała do popijania niegazowanej wody, 

rozgryzania ampułek z witaminą A+E, stosowania nawilżaczy powietrza. Na zakończenie 

zaproponowała ,,łamańce językowe" – zdania, które niejednokrotnie sprawiły wiele trudności w ich 

odczycie, ale wywołały też salwy śmiechu i refleksję nad tym, że należy dbać o poprawność językową 

i pracować nad nią. 

Warsztaty przyniosły zamierzone oczekiwania. Poznaliśmy się, odkryliśmy swoje słabości i talenty. 

Nabyte wiadomości będziemy mogli wykorzystywać dążąc do celu na różnych scenach życia. 

<i>Bożena Merchelska</i> 

 

 

Nasza „Czwórka” przeszła do kolejnego etapu III edycji Programu grantowego „Decydujesz, 

pomagamy”. 

NAŁOGOWE KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH? - NIE! 

Naszym celem jest otrzymanie dofinansowania na warsztaty, których tematem przewodnim jest 

nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy o 

własnych zachowaniach związanych z nałogowym korzystaniem z telefonu komórkowego oraz o 

stopniu uwikłania w problem cyberprzemocy. Jak również nabycie umiejętności spędzania czasu w 

inny sposób, w alternatywie do korzystania z telefonu komórkowego i innych nowych technologii. 

Jako szkoła będziemy mogli zwiększyć wiedzę o problemie cyberprzemocy i e-uzależnieniach wśród 

uczniów placówki. 

Głosowanie rozpoczęło się 3 października w sklepach TESCO w naszym regionie, tj. 

Kętrzyn, ul. Budowlana 13 

Grajewo, ul. Dworna 29 

Ełk, ul. Suwalska 810 

Liczymy na wasze głosy! 

 

DZIEŃ DOBREJ WIADOMOŚCI. 2 października szkoły z mocą zmieniania świata, do których jako jedna 

z sześciu należy nasza „Czwórka”, w ramach międzynarodowego dnia empatii obchodziły dzień dobrej 

wiadomości. W tym dniu szczególny akcent kładliśmy na pozytywny przekaz, język bez przemocy 

(NVC - Nonviolent Communication) oraz szeroki uśmiech. Nasza „czwórka” podjęła działania nie tylko 

w obrębie szkoły, ale koncepcję dobrej wiadomości przykazywała też innym. I tak na ulicach Ełku 

mogliśmy spotkać naszych trzecioklasistów wręczających przechodniom własnoręcznie wykonane 

dobre wiadomości, a klasa 6c opowiadała o naszej akcji w Urzędzie Miasta i radiu. 



Sporo działań miało miejsce w samej szkole. Klasy 1 i 2 umacniały swoją empatię dzieląc się dobrą 

wiadomością z klasami partnerskimi podczas gościnnych wizyt w swoich salach. Klasy 4-7 pisały listy 

do nieznajomego, które słowami otuchy napełniały serca każdego, kto przeczytał choćby jeden taki 

list wyjęty z długiego sznura dziesiątek własnoręcznie robionych kopert wiszących na korytarzu. 

Ponadto listy były pisane w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Dużym zaskoczeniem 

dla Rodziców był sam początek dnia, ponieważ już przy drzwiach czekali na nich kurierzy dobrej 

wiadomości wręczając mały liścik z optymistycznym przykazem. 

Ważnym działaniem w tym dniu była propozycja List do N. Na koniec każdej lekcji uczniowie mogli na 

drzwiach naszych pracowni zostawić na karteczce samoprzylepnej wiadomość swojemu 

nauczycielowi. W tym dniu pozytywna energia skumulowała się pod jednych dachem ale w setkach 

serc i mamy nadzieję że zostanie z nami na dłużej. <i>K.Garlicka</i> 

 

PARTNERSKIE SPOTKANIE W PORTO VIRO. W dniach 26-29 września we włoskim miasteczku Porto 

Viro odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie koordynatorów i nauczycieli ze szkół 

uczestniczących w projekcie przeciwko przemocy w szkole. Projekt realizowany jest przez naszą 

szkołę w ramach programu Erasmus+ i finansowany przez UE. 

Celem wizyty było lepsze poznanie partnerów, dokładne omówienie działań projektowych, 

prezentacja zadań, opracowanie szczegółów oraz zasad współpracy. Nasze spotkania odbywały się na 

terenie szkół w Porto Viro. Zaskoczeniem dla wszystkich uczestników był fakt, że wszystkie placówki 

tworzą całość zarządzaną przez jedną osobę. Na co dzień pracą w szkołach kierują wicedyrektorzy. 

Delegacje z Portugalii, Rumunii i Polski złożyły także wizytę burmistrzowi Porto Viro, który 

zadeklarował swą pomoc i wsparcie dla działań projektowych.  Aspektem kulturowym objętym 

programem mobilności były wycieczki edukacyjne, mające na celu zapoznanie partnerów z głównymi 

atrakcjami regionu. Jedną z nich była wyprawa do Po Delta Park. Jest to jeden z największych i 

najważniejszych parków naturalistycznych we Włoszech, wpisany w rejestr Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO. Rozlewiska Padu stworzyły wspaniałe warunki do rozwoju przyrody oraz 

idealne środowisko dla ogromnej ilości gatunków ryb i ptaków wodnych. Szerokie połacie tataraku, 

rozległe laguny słonych wód i dzikie plaże dają dom tysiącom ptaków.  Partnerzy projektu odwiedzili 

także miasto Adria, założone w VI w. p.n.e. - starożytny ważny port morski Etrusków, położony 25 km 

od Morza Adriatyckiego. Dzisiaj znajduje się tam znane na świecie Narodowe Muzeum 

Archeologiczne, które gromadzi m.in. kosztowności z brązu, ceramikę z Attyki, szkła z epoki rzymskiej. 

Sercem wystawy jest kolekcja Bocchi. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, tym razem w 

Rumunii. <i>M.Wajda 

</i> 
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Siatkarze i siatkarki z naszej szkoły na podium! W minionym  tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 2  odbyły się Mistrzostwa Ełku   w minipiłce siatkowej  kategorii „4 siatkarskich” 

dziewcząt i chłopców. Były to zawody sportowe rozgrywane  w ramach Szkolnego Związku 

Sportowego.  

W turnieju  spotkania były rozgrywane systemem „każdy z każdym” do dwóch zwycięskich setów, 

każdy do 15 punktów.  

W  kategorii „4 siatkarskich” startowali zawodnicy i zawodniczki  klas szóstych  i młodszych. Do 

rywalizacji przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z naszego miasta, a wśród nich reprezentacja 

Szkoły Podstawowej nr 4 .  

24 listopada do rywalizacji przystąpili chłopcy. Bezkonkurencyjna w tych zawodach okazała się Szkoła 

Podstawowa nr 4. Młodzi siatkarze wygrali wszystkie swoje spotkania i zajęli  I miejsce.  Zwycięstwo 

w tym turnieju pozwoliło zakwalifikować się do zawodów rejonowych. Trenerem zespołu jest p. 

Marian Malewski. 

Kilka dni później, 29 listopada swoje zmagania sportowe rozpoczęły dziewczęta. Spośród sześciu 

rozegranych spotkań młode siatkarki czterokrotnie zwyciężały i dwukrotnie musiały uznać wyższość 

rywalek. Ostatecznie dziewczęta zajęły wysokie III miejsce. Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów! 

 

O POLSCE WIEDZĄ NAJWIĘCEJ. W związku z obchodami Tygodnia Patriotycznego w naszej szkole, 10 

listopada 2017r. trzech przedstawicieli z każdej klasy 3 wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Polsce. 

Jego celem było pobudzenie zainteresowań tematyką historyczną, kształtowanie postaw 

patriotycznych, popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa 

polskiego, pogłębienie wiedzy o regionie oraz kształtowanie tożsamości regionalnej. Uczniowie 

musieli się wykazać znajomością materiału z zakresu symboli narodowych, najważniejszych dat i 

wydarzeń historycznych, odczytać z mapy największe miasta, rzeki i góry oraz rozpoznać 

najsłynniejszych Polaków i zabytki. Pojawiły się również pytania, które dotyczyły samego Ełku oraz 

Szkoły Podstawowej nr 4 i jej patrona. 

Aż 4 uczniów uzyskało najwyższą ilość punktów. Byli to: z klasy 3b – Oskar Dzierżanowski i Jan 

Grzymkowski, z klasy 3f  - Anna Kulig oraz z klasy 3g – Kornelia Pasierowska. Wszystkim uczestnikom 

oraz opiekunom serdecznie dziękujemy za włożony wysiłek w przygotowanie się do konkursu.<i> 

E.Łańczkowska</i> 

 

PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD NAS! Minął Tydzień Edukacji Globalnej w polskich szkołach. W 

Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku upłynął on przede wszystkim na 

uczniowskiej pracy nad projektami naukowymi w ramach „Szkolnej Agendy 2030”. Uczniowie 

wszystkich klas – od pierwszej po siódmą – brali udział w poszukiwaniach odpowiedzi na pytania o 

świat roślin i zwierząt, czystość powietrza w naszym mieście, gospodarkę odpadami, zużycie i jakość 



wody w Ełku, sposoby wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, konsekwencje stosowania 

energii węglowej, a wreszcie o problemy społeczne i jakość życia ełczan.  

Dzieci zostały wyposażone w podstawową wiedzę na tematy odnoszące się do Celów 

Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odbyły liczne lekcje w szkole i poza 

murami naszej placówki, także z udziałem ekspertów. Następnie samodzielnie sformułowały  

problemy i pytania badawcze. Pod bacznym okiem wychowawców i nauczycieli podjęły się badań z 

wykorzystaniem najróżniejszych metod.  

Najmłodsi obserwowali ptaki w Ełku. Wynik ich badania wskazał liczne błędy ełczan w opiece nad 

skrzydlatymi przyjaciółmi mieszkańców. Trzecioklasiści zbadali czystość powietrza, stosując skalę 

porostową i wywiad z osobami zajmującymi się monitoringiem jakości naszej lokalnej atmosfery. 

Uczniowie dowiedli, że w Ełku powietrze jest dość czyste, ale mamy jeszcze nad czym popracować. 

Mieszkańcy ulicy Suwalskiej i Wojska Polskiego  są według badań naszych uczniów najbardziej 

narażeni na wdychanie zanieczyszczeń. Ich wyniki potwierdzili szóstoklasiści, którzy w drodze 

eksperymentów i wywiadów wykazali zanieczyszczenie. Wskazali ponadto, że powodem obniżenia 

jakości powietrza w Ełku jest stosowanie węgla opałowego. Czwartoklasiści policzyli odpady. Ich 

wyniki były szokujące. Uczniowie zwrócili uwagę na ogrom zużywanych torebek i butelek z plastiku. 

Dzieci z klas piątych obliczyły zużycie wody. Udowodniły, że duży procent dzieci i młodzieży nie 

oszczędza wody w gospodarstwach domowych, zwłaszcza tej, którą wykorzystuje w celach 

higienicznych. Ciekawy wynik przyniosła obserwacja dokonana przez siódmoklasistów. Ci wykazali 

problem obojętności społecznej na ubóstwo, agresję, ryzykowne stosowanie używek przez młodzież 

szkolną. Swoje wnioski poparli filmem, wynikami sondy, obserwacji, eksperymentu.  

Podczas szkolnej konferencji „open space” uczniowie wspólnie ustalili propozycje kierunków zmian. 

Postawili na kampanie informacyjne, które zamierzają przeprowadzić wśród mieszkańców Ełku. 

Zadeklarowali umiejętne gospodarowanie zasobami wody i odpadami. Wyciągnęli wnioski z 

nadmiernego eksploatowania samochodów osobowych, które utrudnia ruch uliczny i przyczynia się 

do zanieczyszczenia powietrza, a przede wszystkim przyspiesza wyczerpanie zasobów ropy na 

świecie. Teraz, kiedy ich oczy otworzyły się na określone przez nich samych problemy, wiedzą, że czas 

przesiąść się na rower lub autobus MPK. Stawiają też na ekologiczne spacery.  

Podczas warsztatów pokonferencyjnych liderzy klas wybrali najbardziej niepokojące problemy. 

Wyniki badań i propozycje rozwiązań wygłosili podczas debaty przed znakomitym gremium w 

osobach: pana wiceprezydenta Artura Urbańskiego, pana Dariusza Jurczykowskiego – dyrektora 

Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Ełku, pana Krzysztofa Wilocha - zastępcy 

dyrektora w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY", pani Grażyny Chilińskiej – 

zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, pana Krzysztofa Wilczyńskiego – 

pełnomocnika ds. energii w Urzędzie Miasta Ełku, pana Jarosława Duby – przewodniczącego Rady 

Rodziców SP nr 4 w Ełku, pani Eweliny Sigiel Salamonowicz z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, a 

wreszcie dyrekcji, pedagogów, rodziców i uczniów naszej szkoły.  

Prezentacja projektów dzieci i młodzieży naszej placówki okazała się imponująca. Eksperci odnieśli się 

do naszych propozycji i pochwalili uczniów za wrażliwość na potrzeby środowiska społecznego i 

naturalnego. Gratulowali uczniom i nauczycielom zdobycia Certyfikatu Szkoły Liderów Edukacji 

Globalnej i życzyli sukcesów w dalszej pracy nad poprawą jakości życia na Ziemi. 



Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem Deklaracji „Szkolnej Agendy 2030”, którą wszyscy 

traktujemy jako zobowiązanie do działań. Ufamy, że Deklaracja zaowocuje realizacją Celów 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ w naszym najbliższym środowisku. Zamierzamy dalej działać lokalnie, 

myśleć globalnie. Postaramy się o zmianę nawyków ełczan. Bierzemy sprawy w swoje ręce, by 

następnym pokoleniom żyło się lepiej. G.Truszkowska 

 

M jak ,,MIŚ”. Miś to ponadczasowa, popularna i ulubiona maskotka dzieci na całym świecie. Jest 

towarzyszem zabaw, powiernikiem tajemnic, przytulanką, a także bohaterem literatury dziecięcej. Od 

2002 roku 25 listopada ma swoje święto - Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej też okazji 

24 listopada 2017 roku uczniowie najmłodszych klas przybyli do szkoły ze swoim ulubieńcem. Razem 

z nim bawili się i uczyli. Z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy p. Bożeny Merchelskiej i p. Marzanny 

Wielgat, przy współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

odbyło się wiele działań podtrzymujących tradycję szkolnych obchodów tego dnia. Podczas wizyt w 

bibliotece dzieci poznały historię święta oraz ciekawostki dotyczące niedźwiadków, śpiewały 

piosenki, malowały ilustracje. Wystawa książek i prezentacje  multimedialne pokazały, że jest on 

bohaterem wielu wierszy, książek i filmów. W czasie spotkania integracyjnego klas 0 – III jego 

uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat najbardziej znanych misiów: Kubusia Puchatka, Misia 

Uszatka, Colargola, Paddingtona, Misia Yogi, Ruperta, Troskliwych Misiów oraz Gumisiów. Tego dnia 

do grona wyjątkowych misiów dołączył Tuliś – miś, któremu dzieci wspólnie nadały imię i oryginalnie 

go ubrały. W dniu tym również głośno czytano fragmenty tekstów o misiach, robiono figurki z masy 

solnej, zdjęcia dzieciom i ich pluszakom. Rozstrzygnięty też został konkurs plastyczny ,,Miś” 

zorganizowany przez p. Ewę Kowara. Gratulujemy pięknych prac i zdobytych wyróżnień. 

I MIEJSCE - J. Salitra kl.0b, K. Szafranowska-Sienkiewicz kl. Ic, K. Jankowska kl. IIb, O. Kantowicz kl. IIIc, 

B. Fiecko kl.VIb 

II MIEJSCE - A. Kulbacka  kl. Ic, Z. Jasionowska kl. IIa, Z. Truchan kl. IIb, O. Milewski kl. IIIb, M. Bołtryk 

kl. IIIc, N. Szymańczyk kl. IIIg 

III MIEJSCE - S. Marcinkiewicz kl. Id, K. Miszkiel kl. IIa, J. Zyskowska kl. IIIg 

WYRÓŻNIENIA - Fiłonowicz kl. IIIf, L. Danelczyk kl. IIIg, W. Stankiewicz kl. VIb, Z. Biernacka kl. VII a. 

<i>Bożena Merchelska</i> 

 

 

SZLACHETNA PACZKA. Nasza decyzja o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka” 

spotkała się z dużym poparciem rodziców naszych uczniów, nauczycieli, absolwentów i dużego grona 

przyjaciół naszej szkoły. Od pierwszych dni uczniowie zaangażowali się w działania z mocą, jaką mają 

tylko najbardziej wrażliwi wśród nas. Mamy już wybraną rodzinę, której chcemy pomóc i sprawić, aby 

zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były dla nich wyjątkowe. Oto opis „naszej” rodziny: Pani 

Iwona (43 l.) samotnie wychowuje dwoje dzieci - syna Jakuba (20 l.) oraz córkę Anię (9 l.). Rodzina do 

niedawna radziła sobie dobrze. Trzy lata temu mąż pani Iwony zostawił rodzinę. Jeszcze w trakcie 

rozwodu pani Iwona dowiedziała się iż choruje na nowotwór. Od czasu rozwodu polega tylko na 



sobie oraz synu Jakubie, który jednocześnie studiuje i pomaga w opiece nad chorą na dziecięce 

porażenie mózgowe oraz niedowład czterokończynowy Anią. Nie potrafimy zmienić przeszłości, ale 

zawsze możemy wpłynąć na przyszłość. Zróbmy to razem! 

 

SPOTKANIE Z NIEZWYKŁYM PRZYRODNIKIEM. 22 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 

odbyło się bardzo interesujące spotkanie z niezwykłym  przyrodnikiem Panem Marcinem 

Kostrzyńskim.  W spotkaniu udział wzięli uczniowie z klasy 6 c oraz z kółka przyrodniczego „Ciekawi 

świata”, którego członkami są uczniowie klas czwartych. W podobnym wieczornym spotkani 

uczestniczyła 17-osobowa grupa z klas 7a i 7b pod opieką p. Danuty Krupińskiej. 

 Pan Marcin sam o sobie mówi, że jest przyrodnikiem od urodzenia. Jako dziecko, niemal  każdą 

wolną chwilę spędzał w terenie i skrycie  marzył o robieniu filmów przyrodniczych. Swoje marzenia i 

plany w pełni udało mu się zrealizować. Stał się autorem niezliczonej liczby felietonów, reportaży 

oraz filmów przyrodniczych.  Dużą część swojej twórczości kieruje w kierunku dzieci, gdyż jak mówi, 

za chwilę to one będą decydowały o przyszłości świata.  Na dzisiejszym spotkaniu uczniowie mieli 

okazję obejrzenia kilku autorskich filmików, opowiadających głównie o życiu naszych krajowych 

zwierząt: wilków, jeleni, borsuków i dzików. 

Krótkie filmiki przyrodnik zamieszcza również na swoim facebook’u oraz na swoim kanale youtube 

„Marcin z lasu”. Można tam znaleźć  „Przyrodyjki”, czyli opatrzone komentarzem autora historyjki 

ozwierzętach adresowane do najmłodszych widzów.  <i>B.Segień</i> 

 

SMAKI  JESIENI. jesień jest bardzo kolorowa, nastrojowa i ….smaczna. Przekonali się o tym uczniowie 

klasy 3 b, którzy w miniony poniedziałek gościli w Zespole Szkół im. M. Rataja na warsztatach 

kulinarnych. Tematem zajęć był deser o nazwie „szarlotka na jabłku”. Składała się ona z kilku 

składników, które dzieci przygotowywały pod kierunkiem uczniów szkoły gastronomicznej i ich 

opiekunów. Podstawę deseru stanowiła połówka wydrylowanego, przekrojonego w poprzek  i 

upieczonego, z dodatkiem cukru i cynamonu, jabłka. Środek napełniało się samodzielnie 

przygotowaną frużeliną malinową i wszystko przykrywało upieczoną na złocisto kruszonką. Całość 

dekorowało się naturalnym jogurtem i listkiem mięty.  Deser można było oczywiście zjeść, co wszyscy 

uczynili z wielką przyjemnością. Mniam! <i>J.Pabich</i> 

 

PARTNERSKIE SPOTKANIE W GOŚCINNEJ RUMUNII. W  Vaslui - ciekawym zakątku świata, pełnym 

malowniczych krajobrazów, tradycyjnych zwyczajów i historycznych budowli, odbyła się druga wizyta 

partnerska w ramach programu Erasmus Plus/Partnerstwa Strategiczne Szkół Akcja KA2 „Bullying: I 

don’t  stay!  Yes to friendship”. W tygodniowej wizycie (12-18 listopada) uczestniczyły  

pięcioosobowe delegacje z Portugali, Włoch i Polski. Naszą szkołę reprezentowali: Barbara Dziuba, 

Justyna Jagielska oraz uczniowie: Białozierski Maksym (VI c), Walczuk Krzysztof (VII a) i Aleksander 

Lewoń (VIIa). Rumuńskie działania  edukacyjne zostały ukierunkowane na pozyskiwanie przez 

uczniów informacji, związanych z występowaniem i skutkami bullingu. Międzynarodowe zespoły 

wykonały plakaty do omawianej tematyki. Za pomocą dramy młodzi Europejczycy ukazali sytuacje 

związane z przemocą rówieśniczą, skomponowali song o bullingu. Mieli również sposobność 



obejrzenia scen teatralnych nawiązujących do omawianej tematyki w wykonaniu uczniów goszczącej 

szkoły. Owocem wizyty było stworzenie  strony internetowej jako bazy i źródła informacji oraz 

wsparcie w problematyce dotyczącej przemocy w szkole (bullyingu), przeznaczonej dla różnych grup 

docelowych. W trakcie pobytu uczestnicy zaprezentowali swój kraj ,miasto i szkołę. Gościli u 

Burmistrza Vaslui, poznawali historię narodu rumuńskiego  zwiedzili muzeum Stefana Cel Mare w 

Vaslui, muzeum historyczne i planetarium w Bârlad oraz muzeum etnograficzne i współczesnej sztuki 

malarskiej w Jassy. Poznawali  kulturę ludową, rumuńskie pieśni i tańce w wykonaniu zespołu 

folklorystycznego oraz uczestniczyli w koncertach muzycznych przygotowanych przez uczniów i 

nauczycieli  partnerskiej szkoły. Długo pozostanie w pamięci wyjątkowi  gospodarze i ich gościnność. 

Wizyta finansowana była z funduszy Unii Europejskiej. <i>B.Dziuba</i> 

 

LEŚNY CROSS NIEPODLEGŁOŚCI. 18. listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 przy współpracy z 

Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym  w Ełku wzięli udział w V 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 100,400 i 800m, a starsza młodzież miała do wyboru dwa dystanse 

3,3km lub 6,6km. Na mecie na każdego czekał pamiątkowy medal, ciepła zupa i herbata, baba 

ziemniaczana, ciasto i ognisko. Naszą szkołę na dystansie 800m reprezentowali: Jakub Kosiorek kl.3e, 

Kacper Sewastianowicz kl.5b, Jakub Dzierżanowski kl.6a, Igor Bartoszewicz kl.6a,  Maja Truszkowska 

kl.7b, Katarzyna Skarżyńska kl.7b oraz Julia Ślużyńska kl.7c. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za 

udział i do zobaczenia za rok! <i>M.Kukiełko</i> 

 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI. W sobotę 11 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w 

Biegu Niepodległości. Biegacze mieli do pokonania trasę  wynoszącą 3333 m , na którą składały się 3 

pętle  po 1111 m.  Każdy z uczestników miał do wyboru ilość okrążeń, które chce pokonać. Na koniec 

sportowych zmagań każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. 

W tej sportowej formie świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  wzięło udział 

około 400 zawodników, w tym liczna reprezentacja naszej szkoły. Tak aktywne i sportowe 

uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i miejskich stało się już tradycją naszej szkoły. Jest to 

zasługa nauczycieli wychowania fizycznego, którzy stają się wzorami sportowej aktywności godnymi 

naśladowania. Dzięki nim z roku na rok wzrasta liczba uczniów i rodziców współuczestniczących w 

sportowych projektach i wyzwaniach. <i>P.Konopka</i> 

 

JESIENNE, NIEBIESKIE LIŚCIE W CYJANOTYPII. O tym, że zdjęcie można zrobić za pomocą aparatów 

fotograficznych i różnych urządzeń elektronicznych wiemy wszyscy, ale uczniowie klasy 3 b naszej 

szkoły mieli niezwykłą możliwość ku temu, by zrobić zdjęcia nie korzystając z żadnego z tych 

urządzeń. Okazja taka zdarzyła się dwukrotnie. Za pierwszym razem dzieci wykonały „fotografię 

ulotną” – na papierze fotograficznym ułożyły liście, przykryły je szybką i wszystko ustawiły na 

parapecie okiennym na działanie promieni słonecznych. Wystarczyło kilka godzin takiej ekspozycji, by 

na papierze wyraźnie odbiły się kształty, a nawet delikatne, kolorowe refleksy. Drugą próbę dzieci 



podjęły na warsztatach, jakie zorganizowało Ełckie Centrum Kultury w ramach projektu 

„Naświetlenie”. W minioną środę dzieci wraz ze swoją wychowawczynią, p. J. Pabich, spędziły 4 

popołudniowe godziny na profesjonalnych warsztatach. Sala „Zebra”, w której nie ma okien, a ściany 

są czarne jak smoła, idealnie nadaje się do tego, by stać się na chwilę pracownią fotograficzną. Nasze 

dzieci ubrane w ochronne fartuchy i jednorazowe rękawiczki, pod okiem instruktora – p. Emila 

Stankiewicza, oddawały się z pasją działaniom zupełnie im dotychczas nieznanym. Pokrywały papier 

światłoczułą emulsją i suszyły go na suszarce do bielizny. Na przygotowanej w ten sposób 

powierzchni układały abstrakcyjne kompozycje z opadłych liści, nici i suchego makaronu. 

Zabezpieczone szklaną szybką  prace naświetlały się pod specjalną lampą, a następnie moczyły się w 

pojemnikach ze specjalną miksturą. Każdy etap zmieniał kolor pracy od żółtego, przez ciemnozielony 

do niebieskiego. Najciekawsze było chyba jednak to, że prawie cały proces odbywał się w niemal 

całkowitej ciemności, a jedynym źródłem światła  były dwie niewielkie lamy świecące na czerwono i 

niebiesko. Z wielką niecierpliwością czekać będziemy na 8 grudnia, by najlepsze swoje prace odnaleźć 

w ECK-u na specjalnej wystawie. <i>J.Pabich</i> 

 

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ FOTOGRAFII. 9 listopada 2017r 

odbył się, w ECK-u, wernisaż nowej wystawy fotograficznej, a następnego dnia, rano, na wystawę  tę, 

z udziałem jej twórców, zostały zaproszone dzieci i młodzież z naszego miasta. W wydarzeniu tym 

uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły – klasy 3 b z p. Joanną Pabich oraz klasy 5 d z 

nauczycielką  plastyki, p. Anną Sołtys. Wystawa miała charakter interaktywny i można było na niej 

zobaczyć m.in. wydruk z drukarki 5D. Zdjęcia były w barwach monochromatycznych, a jednak 

przykuwały uwagę. Wyobraźnię dzieci najbardziej pobudziły ujęcia, które przedstawiały fragmenty 

ludzkiego ciała (skóry, brwi, ust, itp.) prezentowane na ekranie w dużym powiększeniu. Nikomu nie 

skojarzyły się z tym, czym były w rzeczywistości. Zarówno autorzy wystawy, jak i jej odbiorcy, 

zadawali sobie wzajemnie pytania co zmuszało i jednych i drugich do pewnego wysiłku 

intelektualnego, ale było też źródłem prawdziwej radości i satysfakcji. Galeria sztuki jak najbardziej 

jest miejscem dla dzieci! <i>J.Pabich</i> 

 

PŁYWANIE DAJE RADOŚĆ I SUKCES. 19.11.2016r na basenie w Ełku rozegrana została  pierwsza 

runda  III Ełckiej Ligi Pływackiej. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 50m w stylach: dowolnym, 

grzbietowym, klasycznym i motylkowym. Nasza szkołę reprezentowali: Chodnicki Konrad, Chojęta 

Bartłomiej, Darmofał Gabriela, Gręś Filip, Hyzopski Hubert, Mielechowicz Anna, Należyta Magdalena, 

Rosiński Maksymilian, Truszkowski Bartek, Wyszko Oliwia, Zalewska Kaja. 

Wyróżnieni zawodnicy to Oliwia Wyszko -I miejsce 50 m stylem motylkowym i III miejsce 50  m 

stylem dowolnym, Kaja Zalewska - III miejsce 50 m stylem klasycznym, Anna Mielechowicz - III 

miejsce stylem klasycznym,Hubert Hyzopski - I miejsce stylem klasycznym. Zawodnikom i trenerowi 

Robertowi Redlinowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA. 10 i 14 listopada 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość 

Pasowania na Czytelnika  uczniów klas pierwszych. Było to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów 



naszej szkoły do grona czytelników biblioteki. Do momentu złożenia ślubowania uczniowie musieli 

zdać egzamin. Wzorowo wykazali się wiedzą na temat książek, autorów literatury dziecięcej, 

regulaminu biblioteki oraz praw i obowiązków czytelnika. Na zakończenie spotkania nowoprzyjęci 

czytelnicy razem ze swoimi wychowawczyniami obejrzeli przedstawienie przygotowane przez 

starszych kolegów i koleżanki- legendę mazurską ,,O dzielnym Janku” w sztuce kamishibai. 

<i>Marzanna Wielgat</i> 

 

PATRIOTYCZNY LISTOPAD. Listopad to miesiąc szczególny dla naszego narodu, przypadają wtedy 

obchody Święta Niepodległości. Przypominamy sobie o walkach Polaków, którzy własną krwią i ofiarą 

życia dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Żeby tę pamięć podtrzymać 

organizowane są Biegi Niepodległości, różnorodne konkursy, apele. 15 listopada w Muzeum 

Historycznym w Ełku odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Historia Polski słowem, pieśnią 

i pędzlem opowiedziana. Uczniowie kl. 4 – 7 większości ełckich szkół rywalizowali ze sobą w trzech 

kategoriach: plastycznej, recytatorskiej i muzycznej. Czwóreczkowicze spisali się świetnie. I miejsce  w 

recytacji zajął Igor Grajewski z kl. 6c, który jako jedyny recytował prozę, fragm. opowiadania M. 

Dąbrowskiej „Marcin Kozera”. W kategorii plastycznej nie mieliśmy sobie równych. I miejsce  zdobył  

Olaf Krzyżewski z kl. 5d, III miejsce przypadło w udziale  Emilii Imierskiej z  kl. 4d, a wyróżnienie 

Wiktorii Stankiewicz z kl. 6b. Warto jeszcze wspomnieć Powiatowy Konkurs Recytatorski Kolor w 

czerwieni, kolor w bieli.., organizowany przez Gimnazjum nr 4 w Ełku. Odbył się on 4 listopada i nasza 

reprezentantka Katarzyna Szkatuła z kl. 7b uzyskała w nim wyróżnienie. Wszystkim naszym młodym 

talentom gratulujemy! <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

SUKCES NASZYCH SIATKAREK! 10 listopada  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku 

zostały rozegrane  Mistrzostwa Miasta w piłce siatkowej dziewcząt klas VII szkół podstawowych i 

szkół gimnazjalnych  w ramach Szkolnego Związku Sportowego.  

W tej kategorii startowały zawodniczki  klas siódmych i uczennice szkół gimnazjalnych. Do rywalizacji 

przystąpiło 11 zespołów. W turnieju  spotkania były rozgrywane systemem „brazylijskim” - czyli po 

dwóch porażkach zespół odpadał z rywalizacji.  Bardzo dobrze w turnieju poradziła sobie 

reprezentacja naszej szkoły. Młode siatkarki prezentowały się znakomicie. Dziewczęta zajęły 

ostatecznie w zawodach wysokie II miejsce. W meczu finałowym przegrały w  tie-breaku z Gimnazjum 

Sportowym. 

Bez wątpienia jest to duży sukces naszej szkoły, biorąc pod uwagę fakt, iż nasze siatkarki rywalizowały 

ze starszymi o rok, nawet dwa lata zawodniczkami. Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały 

dziewczęta z klasy VII D - klasy sportowej o profilu piłki siatkowej . Gratulujemy! <i>P.Konopka</i> 

 

 

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA. 11 listopada (sobota) w ramach Tygodnia Patriotycznego w naszej 

szkole przeprowadzono po raz pierwszy Historyczną Grę Miejską pod hasłem „Śladami polskiej 

historii miasta Ełku”. Udział w Grze brały cztery klasy 7. Uczniowie mieli do znalezienia 10 punktów, 



ukrytych w naszym mieście, ważnych dla historii i walki o niepodległość. W każdym punkcie były do 

rozwiązania 2 zadania związane z miejscem lub historią Ełku.  

Historyczną Grę Miejską wygrała klasa 7B. Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim za udział i 

przygotowanie Gry. <i>M. Brodowska </i> 

 

FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA 14.11.2017 klasa 7c wraz z wychowawcą wybrała się do Ełckiego 

Centrum Kultury na warsztaty fotograficzne pt: „Fotografia poszukująca”. Zajęcia poprowadziła p. 

Kinga Eliasz artystka zajmująca się fotografią, grafiką, malarstwem i instalacją, na co dzień 

mieszkająca i pracująca w Bydgoszczy. Uczniowie mieli możliwość poznania z bliska i doświadczenia 

tego, czym jest fotografia mikrobiologiczna i  abstrakcyjna. Poznali również technikę fotografii 

przedstawianego rysunku, obrazu i fotografię dokumentalną. Bardzo dużym zainteresowaniem 

cieszyły się warsztaty z techniki wytwarzania obrazu na papierze pod wpływem ciepła 

mechanicznego, uczniowie używali do tego ćwiczenia żelazko i suszarkę do włosów. Wszystkie 

wytworzone przez uczniów prace oraz zdjęcia portretowe uczniów zostały sfotografowane i pojawią 

się na oficjalnej wystawie w ECK już 8 grudnia. Serdecznie zapraszamy w imieniu młodych artystów z 

SP 4 w Ełku! <i>M.Brodowska</i> 

 

SERCE DLA NIEPODLEGŁEJ.  2 listopada 2017 r. , w ECK-u, odbyły się eliminacje do X Konkursu Pieśni i 

Piosenki Patriotycznej. Konkurs miał zasięg regionalny i zgłosiło się nań 71 wykonawców w różnych 

kategoriach, w tym także reprezentanci naszej szkoły. 10 listopada 2017 r.,  na sali widowiskowej 

ECK-u, odbył się koncert finałowy z udziałem wyróżnionych wykonawców, rodziców, nauczycieli i 

zaproszonych gości. Z ogromną radością przyjęliśmy werdykt jury, które przyznało I miejsce chórowi 

„Raz na jakiś czas”, którego skład stanowią wszyscy uczniowie klasy 3 b naszej szkoły. Chór prowadzi 

wychowawczyni klasy – p. Joanna Pabich. Nasi uczniowie, bardzo rytmicznie i melodyjnie, wykonali 

piosenkę pt. „Serce w plecaku”. W zielonych koszulkach i zielonych, wojskowych beretach wdzięcznie 

prezentowali się na scenie czym zasłużyli sobie na spontaniczny aplauz całej widowni. Nagrody 

wyróżnionym wręczali pan prezydent Tomasz Andrukiewicz i dyrektor ECK-u, pani Aneta Werla. 

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom. <i>J.Pabich</i> 

 

WIERNI DZIEDZICTWU NARODOWEMU. Za edukację   w zakresie dziedzictwa narodowego  i jego 

wartości nasza społeczność została uhonorowana  w przeddzień Święta Niepodległości - Certyfikatem 

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.  Kapituła Konkursu, po 

dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ponad 200 sprawozdań rekomendowała 86 

szkół.  Obecność w tym gronie jest niewątpliwym wyróżnieniem, które jednocześnie  zobowiązuje nas 

do podtrzymywania tożsamości narodowej oraz poszanowania  dorobku poprzednich pokoleń. 

Kluczowe dla procesu kształcenia w naszej szkole będą  postawy obywatelskie, tradycje  i kultura 

własnego narodu oraz szacunek i chęć poznania kultur odmiennych. <i>B.Dziuba</i> 

 



W  KRAINIE  BAJEK  WARMII  I  MAZUR. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej oraz 

w bibliotece Szkoły Podstwowej nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku kamishibai stało się alternatywną 

formą prezentacji literatury, tym razem regionalnej. Księgozbiór obu bibliotek powiększył się też o 

nowopowstałe książeczki ,,O dzielnym Janku” z tekstem napisanym na podstawie legendy mazurskiej 

bajkopisarki Ireny Kwintowej oraz z ilustracjami wykonanymi przez dzieci. Powstałe produkty 

stanowią kulturalno - edukacyjną ofertę obu bibliotek. Współrealizatorami działania byli uczniowie SP 

4 w składzie: Julia Berndt, Nikolina Czupryńska, Katarzyna Skarżyńska, Oliwia Szermińska, Katarzyna 

Szkatuła, Maja Truszkowska, Julia Tydman, Natalia Auron, Lena Borowik, Karolina Gdula, Sandra 

Gdula, Julita Lempiecka, Patrycja Lipa, Aleksandra Szawrycka, Wiktor Truchan, Małgorzata Żylińska, 

Jan Fromm, Zuzanna Fromm, Jakub Siemieniewicz pracujący pod opieką pani Beaty Dzierżanowskiej, 

pani Anny Sołtys oraz pani Bożeny Merchelskiej - pomysłodawcy i realizatora projektu 

sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury (program "Bardzo Młoda Kultura 2016 – 

2018", projekt "Wędrownej Akademii Kultury'17", przedsięwzięcie "LEGENDA MAZURSKA W SZTUCE 

KAMISHIBAI").<i> Bożena Merchelska 

</i> 

Ia NA POCZCIE. Przez dwa ostatnie tygodnie pisaliśmy kartki z pozdrowieniami z Ełku do różnych szkół 

w Polsce. 9 listopada postanowiliśmy wybrać się na pocztę, aby je wysłać. Przy okazji zobaczyliśmy jak 

wygląda Urząd Pocztowy od zaplecza. Bardzo miła Pani oprowadziła nas po budynku i wszystko 

wyjaśniła. Poznaliśmy drogę listu, paczki i innych przesyłek. Dowiedzieliśmy się , że oprócz listonoszy 

pracują tam również inne osoby, które segregują, stemplują i rozwożą listy. To jest bardzo 

odpowiedzialne zajęcie. Zobaczyliśmy co dzieje się z naszymi pocztówkami po wrzuceniu ich do 

skrzynki. Każde dziecko mogło przybić pieczątkę z datą jaką przybija się na każdym liście i każdej 

kartce. Wycieczkę uważamy za udaną. Niektórzy z nas po wizycie w poczcie powiedzieli, że w 

przyszłości chcieliby tam pracować .Dziękujemy mamie Oli za pomoc w organizacji naszego wyjścia. 

<i>A Kozakiewicz</i> 

 

WŚRÓD POWSTAŃCÓW, NIEWIDOMYCH I STALI. W ramach Tygodnia Patriotycznego klasy:7a i 7b  

wzięły udział w wycieczce do Warszawy. Głównym punktem programu było zwiedzanie Muzeum 

Powstania Warszawskiego, które jest hołdem mieszkańców Warszawy, dla tych, którzy walczyli i 

ginęli za wolną Polskę w 1944 roku. Muzeum zrobiło na nas ogromne wrażenie, z uwagą słuchaliśmy 

opowieści przewodników, którzy z pasją opowiadali o tamtych trudnych czasach. Wychowawcy 

zabrali nas również na Niewidzialną Wystawę, która ma za zadanie zbliżyć do siebie perspektywy 

doświadczania jednego świata – osób widzących i niewidomych. Pod opieką niewidomych 

przewodników odwiedziliśmy specjalnie wyposażone, wyciemnione pomieszczenia. Poruszaliśmy się 

wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu…  Doświadczyliśmy, jak poruszać się w miejskim 

zgiełku, jak zapłacić za kawę w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach… 

Przewodnicy opowiedzieli, jak sobie radzą w codziennym życiu bez wzroku. Przekonaliśmy się, jak 

trudno żyje się osobom niewidomym. To było niecodzienne doświadczenie, które wywołało w nas 

ogromne zaskoczenie, megaemocje, nauczyło nas pokory i tego, że warto w życiu doceniać to, co się 

ma, zanim się to straci. Inne przeżycia towarzyszyły nam podczas zwiedzania Galerii Figur Stalowych 

w Pruszkowie. To jedyna na świecie kolekcja wyjątkowych rzeźb wykonanych wyłącznie z recyklingu 

złomu stalowego. Oprócz figur przedstawiających bohaterów filmów, komiksów i bajek, można 



zobaczyć też hity motoryzacji, motocykle… Najważniejsze dla nas było to, że można dotknąć każdego 

eksponatu, usiąść za kierownicą supersamochodu, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z tymi 

eksponatami. Radości było co niemiara. Z pewnością zaliczymy całą wycieczkę do udanych, na długo 

pozostanie w naszej pamięci. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

Grudzień 2017 

 

 

PRZYWILEJ KLASOWY NA DOBRY POCZĄTEK. 22 grudnia 2017 roku klasa 4a kończyła I trymestr nauki 

odbierając swój zasłużony przywilej, którym było wyjście na lodowisko MOSiR. Liczna grupa Rodziców 

uczniów 4a (Pani Mońko, Pani Chojnowska, Pani Borowik, Pan Pachucki, Pan Kruszewski oraz 

Państwo Sierotko) przybyła ze wsparciem służąc pomocą w sprawnym nakładaniu łyżew. Wszyscy byli 

bardzo podekscytowani tym, co przed nimi. Nie każdy początkowo czuł się pewnie na tafli i niektórzy 

mieli pewne obawy. Nawet wychowawczyni klasy 4a Pani Ania Sołtys przyznała, że nie umie jeździć 

na łyżwach. Na szczęście były pingwinki oraz życzliwi koledzy i koleżanki z klasy, którzy wspierali i 

uczyli początkujących łyżwiarzy! Niektórzy uczniowie śmigali po lodzie, jak by to była bułka z masłem. 

Nie obyło się bez kilku upadków, ale silna grupa Rodziców w składzie: Pani Mońko, Pani Chojnowska, 

Pani Borowik oraz Pan Pachucki asekurowała debiutantów dbając o bezpieczeństwo wszystkich 

uczestników lodowej atrakcji. Również klasowi mistrzowie łyżew służyli pomocą. Wszyscy tak się 

skoncentrowali na wspólnej jeździe i dobrej zabawie, że wyznaczony czas 50 minut na lodowisku 

minął, jak by to była zaledwie chwila. Każdy zszedł z tafli cały i zdrowy oraz w wyśmienitym humorze! 

Po tym miłym spotkaniu uczniowie 4a odebrali tylko swoje plecaki ze szkoły, „przybili piątkę” i udali 

się na wyczekiwaną przerwę świąteczną do swoich domów.  

W imieniu wszystkich uczniów klasy 4a dziękuję Rodzicom, którzy służyli pomocą i swoim czasem w 

tej przedświątecznej atrakcji- wychowawczyni A. Sołtys.  

 

ZAWSZE WTEDY JEST BOŻE NARODZENIE… Tegoroczny wieczór kolęd rozpoczął się fragmentem 

pięknego wiersza Matki Teresy z Kalkuty: "Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie". Usłyszeliśmy jak 

proste, dostępne każdemu człowiekowi gesty otwierają nas i innych na Boże Narodzenie. Ten 

cudowny czas kolędowania przeżywaliśmy przez dwa dni: 20 i 21 grudnia.  

W środę 20 grudnia gościem honorowym wieczoru był ks. proboszcz Łukasz Grzechca, który przybył 

do nas pomimo zmęczenia i licznych obowiązków. Sala zapełniła się uczniami, rodzicami, 

nauczycielami, przyjaciółmi i sympatykami naszej szkoły. W klimacie radości i nadziei płynącej z treści 

kolęd wspólnie śpiewaliśmy polskie kolędy, pastorałki i utwory świąteczne. Pojawiły się także 

piosenki anglojęzyczne. Na początku wieczoru gościnnie wystąpił chór szkolny 2 i 3 głosowy Zespołu 

Szkół Muzycznych, prowadzony przez panią Elżbietę Sobolewską. Chór zaśpiewał kolędę "Do stajenki" 

a uczniowie średniej szkoły muzycznej akompaniowali.  



Nasze klasy w piękny sposób łączyły swoje siły wokalne i podejmowały się wspólnego śpiewania 

kolęd. "Świeć gwiazdeczko" zaśpiewały klasy 2a i 5b, "Pójdźmy wszyscy do stajenki" klasa 6d, "Do 

stajenki" 3c i 0b, "Bóg się rodzi" 4d i 4b, "Mędrcy świata" 5c, "Dzisiaj w Betlejem" 5a, 6b, 7c; 

"Christmas time" 4c.  

Wieczór zaczął i zakończył chór szkoły muzycznej wraz z chórem Nolinki z klasy 1d. Kolędę "Wśród 

nocnej ciszy" wykonały chóry pod dyrekcją pani Anny Borkowskiej-Miszkiel, a kolędę "Przybieżeli do 

Betlejem" pod dyrekcją pani Elżbiety Sobolewskiej.  

Kolędowanie uświetnili soliści naszej szkoły. Wystąpiła Zuzia Fromm z klasy 7b z utworem "So this is 

Christmas", Bartosz Krassowski z klasy 7b zaśpiewał "Mary did you know?", Emil Bartoszewicz z klasy 

6d wykonał "When Christmas comes to town", Oliwia Zalewska z klasy 5c zaśpiewała "Last 

Christmas". 

Podczas drugiego wieczoru w czwartek 21 grudnia gościem honorowym był pan prezydent Tomasz 

Andrukiewicz. W czasie tego spotkania salę wypełniły nuty w większości innych kolęd niż dnia 

poprzedniego. I tak mogliśmy usłyszeć kolędę "Do stajenki gdzie malutki" wykonaną przez klasę 5d, 

"Gore gwiazda Jezusowi" klasy 3d i 1c, "Przybieżeli do Betlejem" klasy 3g i 7d, "Wśród nocnej ciszy" 

4e i 4a, "Grudniowe noce" 7a, "The wirgin Mary" 4f, "Cicha noc" 6c i 6a, "Dzisiaj w Betlejem" 3e i 3a, 

"Pastuszek bosy" 2b. Wieczór także uświetniły występy solistów. "Mario czy ty wiesz" zaśpiewała 

Roksana Zalewska z klasy 6c, kolędę "Bóg się rodzi" zagrał na gitarze Kuba Siemieniewicz z klasy 6c, 

utwór "Merry Christmas everyone" wykonała Nela Andryszczyk a klasy 4a.  

Nasi honorowi goście razem z panią dyrektor złożyli nam gorące życzenia świąteczne. Po tych 

wspaniałych wieczorach wkroczyliśmy w przygotowania świąteczne mając Boże Narodzenie już w 

sercu. <i>I.Kraszewska</i> 

 

NIEBOLOTEM DO BETLEJEM. Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w 

roku. W szkołach odbywają się wieczory kolęd i jasełka. W tegoroczny świąteczny klimat wprowadziły 

całą społeczność SP4 w Ełku przygotowane przez uczniów klasy 7b i kl. 4a jasełka, które zostały 

wystawione dwukrotnie 20 grudnia 2017 r. w ECK-u. Śpiewem upiększył  przedstawienie chór szkolny 

pod kierunkiem p. Tomka Sulimy i  p. Ani Borkowskiej- Miszkiel. Reżyserem sztuki była s. Goretti, a 

wspomagali siostrę  p. Albert Andrukiewicz, p. Beata Dzierżanowska i s. Taida. Sceny początkowe 

rozgrywały się w szkolnej sali. Niegrzeczną klasę odwiedzili Anioł i Diabeł.  Ci nietypowi goście 

próbowali przekonać siódmoklasistów do swoich racji.  Szatan zachwalał diabelską szkołę, próbował 

przekupić klasę słodyczami i „smołogerami od samego Lucyfera”. Na szczęście Anioł na to nie 

pozwolił, przegonił „czarnego gościa” i ukazał, ze „piekło to wieczna nędza i wieczne cierpienie”. 

Zabrał też uczniów niebieską rakietą do Betlejem. Tam spotkali Świętą Rodzinę, pasterzy, trzech króli, 

aniołów i  mogli złożyć nowo narodzonemu dary. Ta wizyta sprawiła, że dokonał się świąteczny cud, 

klasa siódma została w aniołów przemieniona. Po powrocie do szkolnej rzeczywistości mogliśmy 

przekonać się o tej metamorfozie klasy.  

Dowcipne dialogi, bogate kostiumy, prosta scenografia, dobra gra naszych aktów-amatorów, pięknie 

wykonane kolędy sprawiły, że sztuka przykuła uwagę widzów. O tym, że się spodobała, świadczyły 

gromkie brawa i pochwały, które otrzymały wszystkie osoby  zaangażowane w jasełka.  



 Po zakończonym przestawieniu głos zabrała p. dyrektor Wanda Wojnowska, która podziękowała 

wykonawcom i osobom przygotowującym spektakl oraz złożyła wszystkim obecnym życzenia 

świąteczne. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE. Tuż przed Świętami klasa 3a wybrała się na wycieczkę  do Konsulatu św. 

Mikołaja w Kętrzynie. Mieści się on w starej fabryce bombek. Miejsce to ma niezwykły klimat-

wszędzie stoją pięknie zdobione choinki, kosze pełne różnokolorowych bombek a w tle słychać 

świąteczne piosenki. Zwiedzanie zaczęliśmy od fabryki, w której pomocnicy św. Mikołaja 

przygotowują piękne bombki. Wszystko wykonuje się tam własnoręcznie. Najpierw trzeba taka 

bombkę ze szkła i nie jest to taka łatwa sztuka. Potrzeba wysokiej temperatury i równie wysokich 

umiejętności, by nadać jej idealnie kulisty kształt. Uczniowie sami mogli spróbować zrobić takie 

okrągłe bombki, które choć wychodziły różnie, to wprawiały w dumę naszych najmłodszych. 

Następnym etapem produkcji jest zdobienie o tu można wykazać się kreatywnością. Oczywiście 

otrzymaliśmy bombki i mogliśmy własnoręcznie je udekorować. To była z całą pewnością jedna z 

najprzyjemniejszych części naszej wizyty w Konsulacie. Mieliśmy do dyspozycji klej i mnóstwo 

różnokolorowego brokatu oraz specjalną maszynę, w której bombki obsypywał kolorowy pluszowy 

pyłek. Trzeba było oczywiście po ozdobieniu pozostawić je na jakiś czas w specjalnym miejscu do 

wyschnięcia, a my ten czas wykorzystaliśmy na zwiedzanie muzeum bombek, po który oprowadził nas 

sam Święty Mikołaj! Wycieczka była niesamowita i wprowadziła nas w świąteczny nastrój! K.Kanclerz 

 

ŚWIĄTECZNA  AKCJA CHARYTATYWNA. Kontynuując ubiegłoroczne działania charytatywne mające na 

celu zebranie funduszy na rzecz chorego ucznia kl. 3, już od połowy listopada po raz kolejny 

podjęliśmy pracę twórczą, której efektem był przedświąteczny kiermasz przeprowadzony na holu 

szkoły.  

Panie pracujące w grupie 0 B : Teresa Fiedorczyk i Ewa Seweryn, wyszły z inicjatywą zorganizowania 

warsztatów, do których regularnie zapraszały rodziców. Już od połowy listopada przez cztery kolejne 

wieczory czwartkowe, sala nr 108 regularnie zamieniała się w prawdziwą pracownię rękodzieła. Do 

działań przyłączyli się rodzice grupy 0 B: Justyna Krawczyk, Marcin Krawczyk, Ewa Sowa, Julia 

Łapińska oraz Monika Domańska. W zajęciach chętnie uczestniczyły: Elżbieta Haraburda, Anna 

Kulbacka oraz Katarzyna Chrzanowska -rodzice pierwszoklasistów, którzy w ubiegłym roku również 

wzięli udział w przedświątecznej akcji. Z ich udziałem w szkolnej pracowni powstały bajeczne bombki 

jak również pachnące piernikowe choinki sprzedawane na przedświątecznym kiermaszu. Cieszące 

oczy ozdoby chętnie kupowali nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz pracownicy szkoły. Zebrane 

pieniądze zasiliły konto akcji charytatywnej, przeznaczonej na  pomoc Olkowi.Ponownie bardzo 

dziękujemy za aktywny udział oraz wsparcie.  

Cieszymy się, że mamy tak wspaniałych i aktywnych Rodziców, którzy zaangażowali się w działania 

naszej społeczności. <i>Teresa Fiedorczyk </i> 

 



15 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku uczestniczyła w 

gali ogólnopolskiej sieci „Szkół Liderów Edukacji Globalnej”. Organizatorem spotkania był Ośrodek 

Rozwoju Edukacji podsumowujący rok pracy szkół nad Celami Zrównoważonego Rozwoju. 

Podczas gali nasza placówka została potrójnie uhonorowana. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w dowód uznania za całoroczną pracę dyrekcji, 

uczniów i nauczycieli SP4 przyznał szkole statuetkę „Szkoły Liderów Edukacji Globalnej”. Spośród 

wszystkich polskich szkół, które wystartowały w Konkursie na najlepszy projekt edukacyjny Edukacji 

Globalnej, nasz projekt „Szkolnej Agendy 2030 - Przyszłość świata zależy od nas!” uznano za 

najlepszy. MSZ i ORE doceniło wartość merytoryczną przedsięwzięcia, zaangażowanie i aktywność 

badawczą czwóreczkowiczów, włączenie w szkolne działania instytucji rządowych i przedsiębiorców, 

a przede wszystkim spójność naszych działań z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Komisja konkursowa i zgromadzeni przedstawiciele polskich szkół byli pod 

ogromnym wrażeniem jakości „Szkolnej Agendy 2030”. Radość z wygranej jest tym większa, że 

poprzeczka postawiona była bardzo wysoko. Do konkursu przystąpiły i szkoły podstawowe, i 

gimnazjalne, i ponadgimnazjalne. Poziom projektów był imponujący.  

Celem konkursu „Edukacja globalna - Przyszłość świata zależy od nas!” było upowszechnienie 

edukacji globalnej, w tym  wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju w szkołach, zgodnie z zapisami 

podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w 

podejmowaniu inicjatyw i realizowaniu przedsięwzięć w Tygodniu Edukacji Globalnej. SP4 osiągnęło 

ów cel na szóstkę z plusem.  

Za pracę na rzecz edukacji globalnej trzecią statuetkę ORE odebrała Grażyna Truszkowska – Szkolny 

Lider Edukacji Globalnej w SP4. 

Za wiarę w realizację naszego przedsięwzięcia i nieocenioną wartość szkoleń w ramach projektu 

„Szkolnych Liderów Edukacji Globalnej” składamy podziękowania Pani Jolancie Grędzińskiej–Kosiorek 

i Pani Małgorzacie Burbie – regionalnym koordynatorkom edukacji globalnej w regionie warmińsko-

mazurskim.  

Uznanie należy się wychowawcom, którzy koordynowali badania uczniów, nauczycielom 

przygotowującym uczniów do badań problemów w środowisku naturalnym i społecznym, wszystkim 

osobom i instytucjom, które wspierały czwóreczkowiczów w Szkolnej Agendzie 2030.  

Wygraną w konkursie traktujemy jako zwieńczenie ważnej i niełatwej pracy, ale także jako promocję 

proekologicznych przedsięwzięć naszego regionu. Ufamy, że uczniowskie działania w ramach projektu 

Szkolnej Agendy 2030 przyniosą żniwo już w najbliższej przyszłości. <i>G.Truszkowska</i> 

 

ŚWIADECTWA PRZESZŁOŚCI. 15 grudnia odbył się w Olsztynie uroczysty finał konkursu historycznego 

adresowanego m.in. do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej pn. „Świadectwa przeszłości. 

Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny”. Do konkursu wpłynęło ponad 130 prac ze szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-

mazurskiego. Wśród nich znalazła się praca naszego ucznia- Janka Rutkowskiego z klasy 7b. Praca 

Janka stała na bardzo wysokim poziomie i prezentowała bogaty zasób źródłowy składający się 

głównie z niezwykłych i autentycznych świadectw losów rodziny ucznia. Jankowi serdecznie 



gratulujemy i mamy nadzieję, że pasja badania własnych korzeni przysporzy mu jeszcze wielu 

sukcesów. <i>K.Kulik</i> 

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W PŁYWANIU. 11 grudnia w Olecku w 

ramach IGRZYSK DZIECI – rocznik 2005 i młodsi rywalizowaliśmy na dystansie 50 m w stylach; 

dowolnym , klasycznym, grzbietowym, motylkowym oraz sztafecie 8 x 50 m stylem dowolnym. Naszą 

szkołę reprezentowali: Nela Andryszczyk, Anna Jonik, Eliza Choroszewicz, Aleksandra Citko, Natalia 

Gliniecka, Maja Grzegorczyk, Natalia Klemarewska, Dominika Kołodziej, Anna Mielechowicz, Kornelia 

Świeczko, Oliwia Wyszko, Kaja Zalewska, Hubert Gryżewski, Bartosz Grzesiuk, Hubert Grzymkowski, 

Konrad Odolecki, Kacper Pieńkosz, Maciej Redlin, Jakub Sobociński, Szymon Stryjewski, Batrek 

Truszkowski, Jan Szczepanik, Kuba Siemieniewicz.  

Uczniowie zakończyli sportowe zmagania na pływalni z sukcesami zdobywając liczne medale w 

konkurencjach indywidualnych i sztafecie: 

Kornelia Świeczko II m 50m styl klasycznym, Natalia Klemarewska II m 50 m stylem klasycznym, 

Konrad Odolecki II m 50 m stylem klasycznym, Bartosz Grzesiuk II m 50 m stylem grzbietowym, 

Hubert Grzymkowski II m 50 m stylem dowolnym, Szymon Stryjewski III m 50 m stylem dowolnym, 

Maja Grzegorczyk III m stylem motylkowym. 

Sztafeta chłopców w składzie : Grzesiuk, Grzymkowski, Odolecki, Pieńkosz, Redlin, Sobociński, 

Stryjewski, Truszkowski wywalczyła II miejsce. Sztafeta dziewcząt Andryszczyk, Jonik, Citko, 

Grzegorczyk, Klemarewska, Kołodziej, Świeczko, Wyszko,  

W klasyfikacji drużynowej szkół zajęliśmy odpowiednio: 

IV m w kategorii dziewcząt 

IV m w kategorii chłopców 

Wszyscy zawodnicy zasługują na pochwałę i oklaski.   

Gratulujemy naszym pływakom i trenerowi – p. Robertowi Redlinowi! 

 

REAGUJ MOCĄ, NIE PRZEMOCĄ . Już po raz XVII w naszej szkole odbyła się kampania "Przemocy 

STOP! Nie zamykaj oczu". Tegoroczne hasło, które towarzyszyło naszym działaniom to „ REAGUJ 

MOCĄ, NIE PRZEMOCĄ”. Motywem przewodnim był BULLYING, czyli zjawisko ciągłego znęcania się, w 

sposób słowny lub fizyczny, na drugiej osobie. Działania, które podjęli uczniowie, miały na celu 

uświadomienie im, że każdy z nas ma wpływ na daną sytuację. Efektem tego były portrety sprawcy, 

ofiary i świadka oraz plakaty informujące, jak należy się zachować w momencie, kiedy ktoś nas 

nieustannie dręczy. Uczniowie klas 4 – 7 zaprojektowali również znaki graficzne bullyingu, które 

zostały zaprezentowane na szkolnych korytarzach. Jak co roku, najmłodsi uczniowie z klas 1 -3 

wyruszyli do 13 urzędów i instytucji, w których zaprezentowali efekty swojej pracy. W celu głębszego 

poznania tematu nauczyciele i rodzice uczestniczyli w warsztatach dotyczących konsekwencji jakie 

może nieść za sobą bullying w późniejszych latach. Zostały poruszane tematy dotyczące depresji u 



dzieci i młodzieży, zaburzenia odżywiania oraz samookaleczania. Na koniec prowadzące warsztat 

zaproponowały kilka propozycji, które pozwolą nam zrozumieć problemy własnych dzieci. Bardzo 

oryginalna wydaje się być „randka z dzieckiem”, czyli czas poświęcony dziecku na rozmowy o 

rzeczach miłych i radosnych. <i>E.Łanczkowska</i> 

 

„SZLACHETNA PACZKA" W SP4. W tym roku po raz pierwszy zdecydowałyśmy się wziąć udział w 

szlachetnej paczce w SP4. Byłam pełna obaw, czy akcja będzie dobrze przyjęta w "nowym" dla mnie 

miejscu pracy. Jednak już w pierwszym tygodniu Naszej akcji wspólnie z koleżankami – Moniką 

Nagolską i Elżbietą Jeżewską – wiedziałyśmy, że damy radę. Rodzice, wychowawcy, pracownicy 

szkoły, uczniowie wszyscy dokładali swoją "cegiełkę", by potrzeby rodziny zostały w pełni spełnione. 

To dla nas i naszych wolontariuszy powodowało, że działaliśmy z jeszcze większym entuzjazmem. W 

tej akcji chodzi właśnie o to, by zaangażować jak najwięcej osób, każda z nich daje od siebie niewiele, 

w ramach własnych możliwości, a jednak wielkość paczki rośnie. W trakcie organizacji, 

utrzymywałyśmy stały kontakt z wolontariuszką, która opiekuje się rodziną – Katarzyną Nerkowską, 

która była wsparciem, mówiła nam o tym, czego w ankiecie możemy nie wyczytać. Dopingowała 

mówiąc, że nie mamy przejmować się tym, że nie możemy spełnić któregoś z marzeń. 

Przychodzi ten dzień, gdy musimy zapakować zebrane dary ( było tego naprawdę mnóstwo,). Do 

magazynu w parku naukowo-technologicznym, gdzie rokrocznie odbywa się ełcki finał, jedziemy 

obładowani do granic możliwości. W magazynie szlachetnej paczki, czekają na nas wolontariusze, 

kawa i herbata. Zostajemy ciepło przyjęci, wypełniamy dokumenty (protokół z przyjęcia paczek: ilość, 

wartość, ilość osób pomagających, to raczej formalność w naszym przypadku, ale pewnie chodzi tu o 

to, by po drodze, na magazynie nic się nie zawieruszyło), dostajemy certyfikat dla naszej Społeczności 

Szkolnej.  

Do domu wracaliśmy szczęśliwsi, zmotywowani do działania i pewni tego, że za rok to powtórzymy. 

Zapytałam jedną z wolontariuszek , co sądzi o minionej akcji.  

„Pierwszy raz zaangażowałam sie w taką pomoc, jaką jest ,,Szlachetna paczka''. Nie wiedziałam, ze to 

są takie ogromne wzruszenia, emocje, radość i przeżycia. Starałam sie, jak najwięcej dać od siebie i 

pokazać innym, ze można pomagać bezinteresownie. Zobaczyłam, ze dużo ludzi angażuje sie w takie 

akcje charytatywne i z chęcią chcą pomagać innym. Cieszę sie, ze rodzina, która potrzebowała 

pomocy otrzymała rzeczy, które były im bardzo potrzebne". Weronika Szymańska – uczennica SP4, 

wolontariuszka organizująca akcję w szkole. 

„Uczestnicząc w projekcie Szlachetnej Paczki doświadczyłam  niesamowitego uczucia. Skoro swoimi 

działaniami mogę wyzwolić tyle pozytywnych uczuć w sobie, u wolontariuszy, i potrzebującej rodziny 

tak doświadczonej przez los, to moje życie zaczyna nabierać głębszego sensu. Akcja, która podjęliśmy 

wraz ze społecznością szkolną pokazała jak ogromną wrażliwość przejawiają uczniowie, rodzice, 

nauczyciele z naszej szkoły. Wrażliwość ta nie powoduje użalania się nad potrzebującą rodziną, lecz 

wzbudza siłę do działania. Wszyscy nabraliśmy mocy sprawczej i dawaliśmy impulsy do zmiany świata 

przez po prostu" bycie dobrym człowiekiem. Warto „Lubić ludzi" i być otwartym na pomoc innym". 

Elżbieta Jeżewska – nauczyciel, wolontariusz Szlachetniej Paczki. 



„Szlachetna Paczka to dla mnie zupełnie nowe działanie w naszej szkole, pomysł, który przyniósł 

efekt! Wiem, że w naszym mieście są rodziny, które potrzebują pomocy, sama takie znam. Na własne 

oczy doświadczyłam ogromu ludzkiej dobroci, życzliwości, dobrego serca każdej osoby, która włączyła 

się w naszą akcję. Rodzice, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, przyjaciele, byli  z nami, 

wspierali nas. To również zaufanie do nas od ludzi pomagających, bo przecież rodzina jest 

anonimowa, wszystkie te rzeczy składają się na niewyobrażalną siłę i chęci do pracy. Wiem, że dzięki 

takiej akcji uczniowie uczą się empatii, ludzkiej wrażliwości na krzywdę innych, uczą się, że warto 

pomagać wspólnie, bo razem możemy więcej.  Dziękuję za wszystko, bo jest za co, jesteście wielcy!” 

Monika Nagolska – nauczyciel,  wolontariusz Szlachetnej Paczki. 

W finałowym dniu wieczorem otrzymaliśmy podziękowanie następującej treści od opiekuna rodziny 

pani Katarzyny Nerkowskiej: „Pomoc rodzinie Pani Iwony Nie byłaby możliwa bez SP 4. Serce oraz 

praca jaka wszyscy włożyli w przygotowanie paczki przyniosła nadzwyczajny efekt. Pani Iwona była 

zdumiona ogromem pomocy oraz trafnością podarunków. Było dużo uśmiechu i łzy radości. Pokora i 

skromność z jaka Pani Iwona i jej rodzina przyjęła paczkę utwierdziła  mnie w przekonaniu ze udało 

nam sie wspólnie dokonać czegoś niesamowitego i wspaniałego. Bardzo dziękuję ze pomoc 

wszystkim którzy włączyli sie w przygotowania. Podobno dobro do nas wraca wiec niech tak sie 

stanie”. 

Jakie mamy dla Was kochani przesłanie jako Liderki tego przedsięwzięcia: 

Nikt Was nie zmusi do pomocy, ale uwierzcie, warto pomagać, bo to działa w dwie strony. Niesiecie 

pomoc, a otrzymujecie w zamian wielką satysfakcję i siłę. Warto! Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za 

zaangażowanie i pomoc! <i>Magdalena Kukiełko, Monika Nagolska, Elżbieta Jeżewska</i> 

 

W WIOSCE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. W piątek, 8 grudnia, klasy 3c i 3d wybrały się na wycieczkę do 

Wioski Świętego Mikołaja w Pięknej Górze. Po dojechaniu na miejsce naszym oczom ukazała się 

szopka bożonarodzeniowa, w której mogliśmy zobaczyć prawdziwe zwierzęta. Po obejrzeniu szopki 

elfy zabrały nas do kwatery Mikołaja. Było tam wiele ciekawych pomieszczeń. Zaczęliśmy od komina. 

Każdy z nas otrzymał prezent, który musiał dostarczyć odpowiedniej osobie. Wszystkim udało się 

zaliczyć to zadanie bezbłędnie! Kolejnym miejscem był pokój tradycji. Tam porozmawialiśmy o 

zwyczajach jakie panują w naszych domach, ale też w innych państwach. Dzięki segregacji 

bożonarodzeniowej poczty dowiedzieliśmy się, że Mikołaj otrzymuje listy od dzieci nawet z 

najdalszych zakątków świata. Każdy z nas zrobił także śliczną bombkę, którą będzie można zawiesić 

na choince. Mieliśmy szczęście, bo udało się nam spotkać z Mikołajem, choć był właśnie w trakcie 

tworzenia listy, kto jaki prezent otrzyma w tym roku. Przy pomocy grzecznościomierza zostało 

sprawdzone nasze zachowanie. Na sam koniec udaliśmy się na plac zabaw Rudolfa. Cała Wioska 

Świętego Mikołaja była pięknie przystrojona i zrobiła na nas ogromne wrażenie. Bardzo nie chcieliśmy 

stamtąd wyjeżdżać, ale Mikołaj nas pocieszył, że odwiedzi nas za kilka dni.  <i>N.Skowrońska</i> 

 

SĘDZIA ZE SZKLANEGO EKRANU. Dnia 8 grudnia, klasa 7a uczestniczyła w zorganizowanym przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej spotkaniu z Anną Marią Wesołowską- znaną bohaterką 

programów telewizyjnych. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Sportowych w Ełku. Uczniowie 



wysłuchali informacji dotyczących praw i obowiązków nieletnich, przestrzegania norm oraz 

odpowiedzialności za popełniane czyny. Wszyscy mieli również okazję do zadawania pytań. 

Poruszone zostały kwestie prawne, problemy wychowawcze,  relacje między dziećmi. Nie obyło się 

również bez pytań o osobiste doświadczenia zawodowe. Wizyta gościa przebiegała w bardzo 

przyjemnej atmosferze, a Pani Anna Maria chętnie rozdawała autografy oraz pozowała do zdjęć. 

<i>K.Kulik</i> 

 

MIKOŁAJKOWA PIOSENKA. Dnia 06.12.2017 w  Naszej szkole odbyła się druga edycja konkursu 

piosenki anglojęzycznej o tematyce świątecznej ‘’Christmas Time’’. Konkurs cieszył się dużą 

popularnością gdyż wzięło w nim udział 25 osób. Uczniowie wykonywali utwory w duetach bądź solo. 

Pierwsze miejsce wyśpiewała Zuzanna Fromm, która wykonała ‘’So This Is Christmas”. Drugie miejsce 

zajęła Amelia Borucińska  w piosence ‘’I’ll Be Home For Christmas” oraz Nadia Maliszewska która 

wykonała utwór ‘’Let It Snow”. Trzecie miejsce przyznano duetowi- Mai Motulewicz oraz Oliwii Gręś 

za piosenkę ‘’Merry Christmas Everyone’’. Wyróżniony został Bartosz Krassowski za piosenkę ‘’Merry 

Did You Know‘’ oraz Emil Bartoszewicz za ‘’When Christmas Comes To Town’’. W komisji zasiadły Pani 

Dorota Maksymowicz, Pani Barbara Dziuba, Pani Ewa Seweryn, Pani Joanna Porucznik oraz Pani 

Marzena Wielgat. Wysiłek i wkład pracy wszystkich uczniów został doceniony przez organizatorki p. 

Justynę Jagielską oraz p. Magdę Cybulko które zadbały o słodkie upominki dla wszystkich uczestników 

oraz nagrody wraz z dyplomami. Gratulujemy wszystkim utalentowanym uczniom i do usłyszenia za 

rok!<i> J.Jagielska</i> 

 

POLONISTYCZNE KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE . W październiku odbyły się pierwsze etapy 

polonistycznych konkursów ogólnopolskich. Startujemy w nich już od 10 lat, bo wiemy, jak ważna jest 

dbałość o język ojczysty, jak ważna jest kultura języka. Na co dzień przywiązujemy wagę zarówno do 

poprawnej polszczyzny, jak i ortografii. Mamy w tych dziedzinach sukcesy, są wśród nas laureaci i 

finaliści konkursów ogólnopolskich. Staramy się nadal podtrzymywać zainteresowanie polszczyzną i 

ortografią, dlatego również w tym roku przystąpiliśmy do ogólnopolskich zmagań. Znamy już wyniki I 

etapu Ogólnopolskiego Konkursu "Z polszczyzną na co dzień" i „Z ortografią na co dzień”. W drugim 

etapie, w styczniu,  wystąpią:  - ortografia:  Agata Pietruszyńska 2b, Michalina Tabak 2b, Emil Bućko 

3e, Hanna Liszewska 3b, Lena Podemska 3f, Oskar Dzierżanowski 3b, Pola Cholewicka 3b, Weronika 

Zaleska 3d, Zuzanna Kozikowska 3f, Dominika Kołodziej 4f, , Aleksandra Izbicka 5d, Amelia Czaplicka 

5b, Anna Malinowska 5b, Gabriela Darmofał 5a, Kasjana Korczyńska 5d, Lena Buko 5d, Paulina 

Kuczyńska 5b, Dominika Sabasińska 6c, Jakub Dzierżanowski 6a, Gabriela Kiersztyn 6c, Julia Emilia 

Sarnacka 6c, Maja Chmura 6c, Patryk Kostyk 6a, Piotr Kulik 6c, Stefan Cholewicki 6c, Zofia Wajda 6a, 

Julia Tydman 7b, Maja Truszkowska 7b, Michalina Przekop 7d, Patrycja Lipa 7a. 

- poprawna polszczyzna:  Agata Pietruszyńska 2b, Alicja Janowicz 3b, Filip Szczepanik 3b, Lena 

Podemska 3f, Julia Kamińska 4c, Maja Hutna 4e, Aleksandra Izbicka 5d, Anna Malinowska 5b, 

Gabriela Darmofał 5a, Jakub Różański 5b, Paulina Kuczyńska 5b, Dawid Lewkowicz 6a, Dominika 

Sabasińska 6c, Jan Szczepanik 6c, Julia Emilia Sarnacka 6c, Magdalena Podziewska 6a, Maksym 

Białozierski 6c, Marta Maciorowska 6a, Mikołaj Duliniec 6d, Natalia Zimnoch 6c, Oliwia Babicz 6a, 

Patryk Kostyk 6a, Piotr Kulik 6c, Stefan Cholewicki 6c, Victoria Dawid 6d, Zofia Wajda 6a, Gabriela 



Sowa 7a, Julia Ślużyńska 7c, Julita Lempiecka 7a, Maja Truszkowska 7b, Michalina Przekop 7d, Natalia 

Bondarow 7c.  

Ze szczegółowymi wynikami można się zapoznać  u wychowawców (kl. I – III), a w klasach starszych u 

polonistów. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie. <i>B.Dzierżanowska</i> 

 

ZAGRAJMY W MUZYKĘ. Dobiega końca kolejna edycja programu Akademia Chóralna Śpiewająca 

Polska 2017. Uwieńczeniem tego wydarzenia był wyjątkowy koncert, który odbył się 22.11.2017 na 

deskach ECK.  Również i nasze chóry "Nolinki" i "Fantazja" uczestniczyły w tym wydarzeniu. Nasi 

młodzi chórzyści zaśpiewali następujące utwory: "Bańki mydlane", "Bębenek", "Gwiazdozbiory", 

”Latawiec”, ”Piłka”, ”Podróże”, ”Spacer”, ”Zimowy song” oraz utwór finałowy ”Zagrajmy z muzykę” 

Jana Krutula. Preludium do tego pięknego koncertu była wizyta w Radiu 5. Pani dyrygentka „Nolinek” 

wraz z chórzystką Nelą Andryszczyk z klasy IV a udzieliły dwóch wywiadów na antenie Radia Bayer Fm 

oraz Radia 5 Ełk. 

Naszym dyrygentom: pani Annie i panu Tomaszowi dziękujemy za całoroczną pracę z chórami i 

życzymy dalszych sukcesów zawodowych. <i>A. Miszkiel</i> 

 

Siatkarki z naszej szkoły najlepsze w Ełku! 4 grudnia 2017 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

nr 9 w Ełku odbyły się Mistrzostwa Ełku w minipiłce siatkowej w kategorii „3 siatkarskich” dziewcząt. 

W  zawodach mogły brać udział dziewczęta urodzone w roku 2006 i młodsze. Były to zawody 

sportowe rozgrywane  w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W turnieju brały udział wszystkie 

szkoły podstawowe. Drużyny został podzielone na dwie grupy. W każdej grupie  spotkania były 

rozgrywane systemem „każdy z każdym”, a następnie obowiązywał już system pucharowy. W 

zawodach spotkania odbywały się do dwóch zwycięskich setów, każdy do 15 punktów. 

Bezkonkurencyjne okazały się uczennice Szkoły Podstawowej nr 4. Siatkarki z naszej szkoły zwyciężyły 

wszystkie swoje spotkania i zajęły I miejsce. Warto dodać, iż jako jedyna drużyna w całym turnieju 

nasze zawodniczki nie przegrały żadnego seta! Zwycięstwo w Mistrzostwach Ełku pozwoliło naszym 

siatkarkom awansować  na zawody rejonowe, które odbędą się w Gołdapi.  

Skład zespołu: Maja Kosiorek, Wiktoria Surażyńska, Syryca Martyna, Podziewska Magdalena, Amelia 

Nowakowska, Nikola Mirva, Paulina Kuczyńska 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów! 

 

MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY! 1 grudnia w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Event 

Lekkoatletyczny dla klas III w ramach ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla Każdego”. Na sali 

gimnastycznej stawili się mali pomocnicy Mikołaja wraz z wychowawcami: 3a- K. Kanclerz, 3b- J. 

Pabich, 3e- I. Chwiedor i 3f- K. Matys.  Dzielni zawodnicy rywalizowali ze sobą w konkurencjach 

sportowych takich jak: wyścigi rzędów, bieg przez płotki, slalom, bieg skocznościowy, bieg z 

przenoszeniem przyborów.  Po wspólnej rozgrzewce grupa młodych lekkoatletów przystąpiła do 

rozegrania poszczególnych konkurencji eventu. Była to dla dzieci wielka atrakcja. Uczniowie z 



zaangażowaniem walczyli o jak najlepszy rezultat w każdym z wyścigów. Nie brakowało wzajemnego 

dopingu. Mini zawody miały na celu integrację między klasową, naukę zasad fair play, naukę 

aktywnego spędzania czasu poprzez sport. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, na zakończenie każdy 

zawodnik otrzymał pamiątkowy dyplom.  <i>M.Nagolska, M.Kukiełko</i> 

 

„Łamigłówki mądrej główki”  to pierwsza edycja międzyszkolnego konkursu matematycznego, który 

odbył się 28 listopada w Szkole Podstawowej nr 2. Wzięli w nim udział uczniowie klas piątych. Celem 

konkursu jest rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości oraz refleksu z wykorzystaniem TIK.  

Uczestnicy konkursu pracowali w parach, a ich zadaniem  było rozwiązywanie zadań i udzielanie 

odpowiedzi na tablecie w określonym czasie. Naszą szkołę z dużym powodzeniem ( II miejsce ) 

reprezentowali uczniowie klasy 5d – Ola Izbicka i Olaf Krzyżewski. <i>E.Grądecka</i> 

 

STYCZEŃ 

 

CZEKAMY NA LEKTURY! 

Od 15 do 19 stycznia 2018 w SP4 w Ełku trwała akcja szkolna „Przez żołądek do lektur”. Celem tego 

działania było zebranie funduszy na zakup lektur szkolnych. Uczniowie kl. 7b piekli ciasta, babeczki i 

sprzedawali je podczas dłuższych przerw szkolnych. Koordynatorem akcji była wychowawczyni kl. 7b, 

a wspierały ją panie bibliotekarki. 15 siódmoklasistów sprzedało ok. 20 ciast i ok. 200 babeczek. 

Cieszymy się, że społeczność szkolna włączyła się w akcję, nasze słodkości w mig się rozchodziły, a 

pieniążków z dnia na dzień przybywało. Dziękujemy wszystkim: tym, którzy piekli ciasta; tym, którzy 

je kupowali; tym, którzy wsparli nas finansowo lub dobrym słowem. Szczególne podziękowania 

kierujemy do pani Katarzyny Mastaj, pani Krystyny Klemarewskiej i Julii Tydman, dzięki którym 

księgozbiór biblioteczny wzbogacił się o nowe lektury. Podczas akcji zebraliśmy 1440 zł i z pieniążków 

tych zamówiliśmy już ponad 120 sztuk lektur szkolnych. Nie uzupełnimy wszystkich braków 

lekturowych, ale znacząco je zmniejszymy. Po raz kolejny udowodniliśmy, że mamy moc, że razem 

możemy więcej! Pokazaliśmy też, że ważną rolę w naszym życiu odgrywają książki, bo przecież 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (W. Szymborska). 

Dziękujemy! B.Dzierżanowska 

 

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 

Okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku i  zabawy. W czasie ferii  nie można 

jednak zapomnieć o podstawowych zasadach  bezpieczeństwa. Dlatego też dnia 17 stycznia 2018r. 

dla uczniów klas 0-III  odbyło  się spotkanie z udziałem przedstawiciela Policji  panem Marcinem 

Woźnialis. 

 Omówił z dziećmi zasady bezpieczeństwa  podczas  uprawiania sportów  zimowych i  zabaw na 

świeżym powietrzu. Przestrzegał przed ślizganiem się na skutym lodem zbiornikach wodnych tj. 

rzekach, jeziorach, stawach, ostrzegał przed zjeżdżaniem na sankach z górek znajdujących się w 



pobliżu jezdni i ulic. Zapoznał uczniów wyjeżdżających w góry ze znakami ostrzegawczymi  i zakazu , 

przypomniał o nakładaniu kasku i w razie wypadku o bezzwłocznym poinformowaniu GOPR lub TOPR- 

numery alarmowe  601 100 300 lub 985. Przypomniał o bezpieczeństwie pieszych, szczególnie  

poruszających się  po zmierzchu na drogach poza obszarem  zabudowanym – noszenie odblasków.  

Dzieci, które pozostają w domach muszą pamiętać o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i 

zakazie wpuszczania osób nieznajomych.   

Na zakończenie spotkania przypomnieliśmy numery telefonów alarmowych służb  ratowniczych 

(Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe- 999 , Straż Pożarna- 998). Odczytaliśmy wspólnie ułożony" 

Kodeks postępowania w czasie ferii zimowych". W trakcie spotkania dzieci były  bardzo aktywne, 

odpowiadały na pytania zadawane przez policjanta. 

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wesołych, zdrowych i  bezpiecznych ferii! E.Kowara 

 

W ŚWIECIE FOTOGRAFII 

Na początku października świat fotografii otworzyła przed klasą 7a Pani Aneta Lewoń, która jest 

naszym Rodzicem, a zawodowo fotografem. W czasie tego spotkania opowiedziała uczniom o swojej 

przygodzie z fotografią, przybliżyła specyfikę różnych obiektywów oraz ich możliwości. W 

praktycznym działaniu zaprezentowała zasady fotografii portretowej, działania blendy i samego 

światła.  

Natomiast już sam grudzień praktycznie dla wszystkich klas siódmych upłynął w fotograficznym 

klimacie. Stało się to dzięki Panu Tomaszowi Walczukowi, który zajmuje się zawodowo fotografią i 

jest jednocześnie Rodzicem w naszej szkole. Uczniowie każdej klasy siódmej spotkali się dwukrotnie z 

Panem Walczukiem na lekcjach plastyki. Na pierwszym spotkaniu siódmoklasiści mogli dowiedzieć 

się, jak fotograficzna pasja naszego gościa przerodziła się w zawód fotografa, poznali z bliska różne 

typy aparatów oraz ich budowę, dowiedzieli się jak narodziła się sama fotografia i jaka jest jej 

historia. Poznali także ważne zasady obowiązujące w fotografii takie jak: „złoty podział” i możliwości 

jakie daje sama kompozycja oraz kadrowanie, różnicę ujęcia danego obiektu wynikającą z 

perspektywy „żabiej” czy „z lotu ptaka” oraz co mogą tworzyć same linie i układy czy też 

powtarzalność (rytmiczność) elementów na zdjęciu. Przede wszystkim jednak przekonali się jakie 

nastroje daję sama gra światła i cienia na zdjęciach oraz barwy. Zamknięciem pierwszego spotkania 

było wykonanie przez każdego ucznia własnego zdjęcia do hasła SZCZĘŚCIE. 

Druga część fotograficznych doświadczeń w ramach lekcji plastyki przyniosła uczniom „pakiet” 

cennych wskazówek dotyczących robienia zdjęć smartfonami. Wszystkie te wiadomości 

siódmoklasiści mogli wykorzystać w praktyce realizując w szkole krótkie ćwiczenie polegające na 

wykonaniu zdjęcia, które byłoby fotograficzną interpretacją wylosowanej litery alfabetu. Szukając 

inspiracji dla swojego zdjęcia uczniowie krążyli po korytarzach, pojawiali się w łazienkach, szatniach, 

w sali gimnastycznej a nawet w naszej szkolnej stołówce. W taki też sposób realizowali tym samym 

fotografię mobilną. Po powrocie do sali plastycznej czekała na nich jeszcze jedna niespodzianka 

przygotowana przez Pana Tomasza Walczuka. Nasz gość zaprosił młodzież do malowania światłem. 

Doświadczenie to było możliwe w zaciemnionym pomieszczeniu, z aparatem umieszczonym na 

statywie oraz ustawioną długą ekspozycją (długim czasem otwarciem migawki), które umożliwiają 

lustrzanki. Zabawa światłem wzbudziła w uczniach duże zainteresowanie i podekscytowanie. 

Ożywienie i dobry nastrój towarzyszył siódmoklasistom również podczas ostatniej części spotkania, 

którym były portrety malowane światłem.  Uczniowie przekonali się, jak kierunek światła może 

modelować twarz i jakie efekty dają różne kierunki i rodzaje oświetlenia.  



Dzięki uprzejmości Pana Tomasza Walczuka fotograficzne ćwiczenia i realizacje uczniów oraz wspólne 

doświadczenia w malowaniu światłem dostępne są w internetowej galerii zdjęć pod linkiem 

https://spark.adobe.com/page/SJItKD1ShSYhk/.  

Bardzo dziękuję naszym Rodzicom i jednocześnie fotografom: Pani Anecie Lewoń oraz Panu 

Tomaszowi Walczukowi za podzielenie się z siódmoklasistami swoimi fotograficznymi tajnikami oraz 

poświęcenie własnego czasu podczas tych spotkań. Liczę, że udało nam się wspólnie zainspirować 

naszych uczniów do własnych poszukiwań i fotograficznych działań. A. Sołtys 

WŚRÓD ZABYTKÓW I PILOTÓW 

12 stycznia 2018r. siódmoklasiści i niektórzy szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku wraz 

opiekunami pojechali na wycieczkę do Warszawy w celu obejrzenia spektaklu „Piloci”, który był 

odgrywany na deskach teatru muzycznego „Roma”.  

Przy okazji zwiedziliśmy warszawską Starówkę, byliśmy w Zamku Królewskim, gdzie obejrzeliśmy 

filmy na temat historii tego zabytku. Następnie udaliśmy się na Festiwal Światła w Wilanowie, gdzie w 

ogrodach królewskich podziwialiśmy ozdoby świetlne w różnych rozmiarach, kształtach i barwach.  

Największą atrakcją tego dnia był musical „Piloci”, który rozpoczął się o godzinie 19.00. To 

nowoczesne widowisko zostało wyreżyserowane przez Wojciecha Kępczyńskiego. Przedstawienie 

opowiadało o miłości młodego polskiego lotnika Jana i aktorki, piosenkarki Niny, którzy zostali 

rozdzieleni na ponad 7 lat przez II wojnę światową i przeciwności losu. Podczas scen opowiadających 

o wojnie, bardzo ciekawie pokazane były bitwy powietrzne, które dzięki doskonałej animacji  

wyglądały jak prawdziwe. Spektakl miał głównie scenografię cyfrową, która idealnie współgrała z 

dynamiczną akcją i bardzo dobrymi, wpadającymi w ucho, piosenkami. Oprócz muzyki z lat 30/40 

słychać było nowoczesne rytmy i brzmienia. Rzeczą, która nas zaciekawiła, były efekty specjalne, 

zwłaszcza niespodziewany wybuch pod koniec części pierwszej tego musicalu. Bardzo zaskoczyło nas 

zakończenie sztuki, którego nikt z nas się nie spodziewał.  Inaczej przewidywaliśmy losy głównych 

bohaterów. Niewątpliwymi zaletami były bogate kostiumy oddające charakter tamtej epoki oraz 

choreografia. Gra aktorska też znajdowała się na wysokim poziomie, aktorzy doskonale operowali nie 

tylko swoim głosem, ale również mimiką i gestem.  Aktorzy potrafili oddać charakter odgrywanych 

postaci, przejmująco zagrali swoje role, poruszyli nasze uczucia. Po zakończeniu widowiska udaliśmy 

się do autokaru, by ochłonąć, podzielić się wrażeniami i udać się w drogę powrotną do Ełku.  

Uważam, że nasza wycieczka była udana i opłacało się wziąć w niej udział. Sądzę, że spektakl był tak 

niesamowity, że wszyscy chętnie obejrzeliby go jeszcze raz. Na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Przedstawienie sprawiło, że inaczej spojrzeliśmy na historię polskich pilotów z czasów II wojny 

światowej. Jakub Dzierżanowski, kl. 6a 

 

OJ MALUŚKI, MALUŚKI…. 

Do naszego miasta przyszła zima biała 17.01.2018r., wszędzie nasypała śniegu. Zrobiło się biało na 

chodnikach, domach w parkach, a najbardziej biało zrobiło się w Ełckim Domu Kultury. 

Tłumy aniołów biegły na XV Przegląd Kolęd i Pastorałek „Oj Maluśki, Maluśki”.Z naszej szkoły na 

przegląd wybrały się przedstawicielki anielskiego chóru: Iga Borkowska, Nadia Kierklo, Julia 

Magdziarczyk (0a), Paulina Kucharska, Adrianna Rydzewska (0b). Dziewczynki zaprezentowały się w 

pastorałce „Biała wigilia”, w której opowiadały, że wigilia usiadła na progu, łamała się opłatkiem, 

zajrzała do nieba i wspólnie ze świętymi i aniołami śpiewała kolędy tak głośno, że słyszał je cały świat. 



Naszym aniołeczkom udzielił się świąteczny nastrój. Śpiewały pastorałki wspólnie z innymi dziećmi i 

rodzicami. 

Wszyscy życzyliśmy sobie, aby ten świąteczny urok trwał cały rok. I.Dąbrowska 

 

GALA SZLACHETNEJ PACZKI 

Ełcka „Gala Szlachetnej Paczki" odbyła się dnia 13.01.2018 r. w sali koncertowej Szkoły Artystycznej. 

Wyróżniające się wolontariuszki naszej szkoły: Weronika Szymańska, Zuzanna Nikonowicz, Julia 

Sarnacka, Michalina Przekop Julia Ślużyńska miały możliwość uczestniczenia w podsumowaniu 

siedemnastej edycji tej charytatywnej akcji. 

Szlachetna Paczka jest projektem Stowarzyszenia Wiosna i działa na terenie całej Polski. Głównym 

założeniem „Szlachetnej Paczki” jest dotarcie do najbardziej potrzebujących, in-dywidualna ocena ich 

potrzeb oraz przemyślane i mądre udzielanie pomocy. Jak mówią wo-lontariusze: „potencjał dobra 

tkwi w ludziach o wielkim sercu, a poprzez ten projekt jest po-mnażany i przybiera wymiar realnej 

pomocy potrzebującym”. W minionym roku w projekcie w naszym rejonie zostały objęte pomocą 42 

rodziny, dla których 882 darczyńców i współdar-czyńców przygotowywało paczki. Wartość pomocy 

przekazanej rodzinom wyniosła 85 470 zł.  

„Gala Szlachetnej Paczki” w Ełku odbyła się po raz czwarty. Sobotnie popołudnie to był czas 

podziękowań wolontariuszom, liderom, koordynatorom i niezliczonej liczbie darczyńców akcji. Jedną 

z niespodzianek był koncert zespołu Gospel. Gala była prawdziwym świętem dla wszystkich, którzy 

zaangażowali się w pomoc potrzebującym podczas ostatniego finału akcji.  

Nasze wolontariuszki zasłużyły na wspólne świętowanie, ponieważ pracowały już od listopa-da, 

promując akcję, przeprowadzając zbiórki, różnego rodzaju kiermasze i loterie.  W grudniu odbył się 

finał projektu. Przez cztery grudniowe dni pakowano otrzymane dary dla wybranej rodziny. W dniu 

finału 9.12.2017r nastąpiło oficjalne przekazanie paczek, których było aż 32.  

Świętując więc dzisiaj i podsumowując ubiegłoroczną edycję akcji chcielibyśmy podziękować: 

Drodzy Darczyńcy i Przyjaciele  

naszej szkolnej akcji „Szlachetna Paczka”  

Pragniemy jeszcze raz złożyć płynące z głębi serca podziękowanie za wsparcie, które przyczyniło się 

do przygotowania paczki dla Naszej Rodziny. Okazana przez Państwa otwartość i bezinteresowna 

pomoc, jest dowodem na to, że zawsze możemy na Państwa liczyć. Przychylność i wrażliwość na 

potrzeby drugiego człowieka jest nieocenioną wartością. 

Dziękując Wam wszystkim za tak wspaniały gest oraz za gorące serca, które niosą przesłanie 

pomocnej dłoni, wyrażajmy nadzieję, że możemy na Was liczyć w przyszłości. M.Kukiełko 

 

PŁYWAMY Z KLASĄ 

14.01.2018 r na basenie w Ełku rozegrana została runda II – III Ełckiej Ligi Pływackiej. Zawodnicy 

rywalizowali na dystansie 50m w stylach: dowolnym, klasycznym, motylkowym i 100 m stylu 

dowolnym. Nasza szkołę reprezentowali uczniowie klasy Va - sportowej: Gręś Filip, Furman Igor, 

Leszczyński Igor, Piekarski Jakub, Rosiński Maksymilian, Hyzopski Hubert, Mielechowicz Anna, 

Należyta Magdalena, Ruchlewicz Agata,  Wyszko Oliwia, Zalewska Kaja, Surażyńska Wiktoria. 

Cieszymy się, że treningi przynoszą rezultaty. Gratulujemy wszystkim zawodnikom. Wśród 

wyróżnionych znaleźli się: 



 Oliwia Wyszko - II miejsce 50 m stylem motylkowym 

Kaja Zalewska - Imiejsce 50 m stylem motylkowym , 

Anna Mielechowicz -I miejsce stylem klasycznym, 

Hubert Hyzopski - II miejsce stylem klasycznym 

Należyta Magdalena - II miejsce stylem klasycznym 

Piekarski Jakub - III miejsce 50m stylem klasycznym 

Zawodnikom i trenerowi- p. Robertowi Redlinowi- gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

BOSKI MASTERCHEF JUNIOR-NIEBIAŃSKA KUCHNIA W ZIEMSKIM WYDANIU 

Na przestrzeni wieków stronnice Biblii były inspiracją dla wielu ludzi w dziedzinie literatury, sztuki, 

przewodnikiem na drogach życia. Jednak po raz pierwszy w historii, ta Święta Księga  stała się okazją 

do wejścia w kulinarny świat zapachów i smaków boskiej kuchni. 

Uczniowie klasy 4B wraz ze swoim katechetą ks. Piotrem, przenieśli się w odległe czasy monarchii 

Króla Dawida, aby w  Jerozolimie odbyć najbardziej prestiżowe rozgrywki kulinarne I EDYCJI 

BOSKIEGO MASTERCHEF JUNIOR. Udali  się tam na zaproszenie samego Króla Dawida, który 

poszukiwał młodych adeptów kulinarnej sztuki do przygotowania wyjątkowej uczty na cześć 

wprowadzenia do świętego miasta Arki Przymierza. Uczniowie wcielili się w członków izraelskich 

pokoleń: Rubena, Neftalego, Judy, Beniamina, Efraima i Manassesa, którzy stanęli do kulinarnej 

rozgrywki drużynowej o miano Boskiego Masterchefa. Tytuł ten uprawnia, do organizacji królewskiej 

uczty.  

Dzięki boskiemu wehikułowi czasu, gościem specjalnym programu był Prorok Daniel, znany i ceniony 

na kartach Biblii dietetyk, którego dieta we współczesnym świecie znana jest pod nazwą „Postu 

Daniela”.  Nasz biblijny przyjaciel zapoznał uczestników z zadaniami, które na nich czekają. Program 

był realizowany w trzech odsłonach pt.: 1. „latające talerze; 2. „biblijny aperitif’; 3. „zdrowo i 

kolorowo”. 

Uczestnicy kulinarnego boskiego show wykazali się nie tylko niezwykłym kunsztem kulinarnym w 

wykonaniu biblijnych przystawek i sałatek, ale mieli także okazję udać się na jerozolimski bazar, aby 

poczuć zapach aromatycznych  i orientalnych ziół z upraw ziemi obiecanej, spróbować smaku 

niebiańskiego koziego mleka oraz wypieków: chleba figowego i daktylowego z piekarni Brata 

Beniamina z Jerycha. 

Młodzi boscy kucharze stanęli także przed wyzwaniami lingwistycznymi z zakresu szybkiego kursu 

języka hebrajskiego, aby móc powitać przybyłych gości słowami: shalom! be-teawon! Nie zabrakło 

także potyczek matematycznych i znajomości savoir vivre biblijnego z pogranicza świata arabsko-

żydowskiego oraz współczesnych zasad kulturalnego spożywania posiłków. 

Zwycięstwo i zaszczyt zorganizowania uczty Króla Dawida przypadł drużynie Pokolenia Rubena w 

składzie: Olaf Płatek, Paweł Pawlukowski, Michał Nikonowicz i Maciej Redlin. Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w niezwykłym świecie doznań kulinarnych. Po powrocie z 

gościnnej Jerozolimy nosimy w sobie ogromny niedosyt i oczekujemy na dalsze edycje z serii boskiej 

kuchni masterchef. 



Podsumowaniem naszej przygody będzie wydanie w najbliższej przyszłości pierwszej na świecie 

kulinarnej książki BOSKI MASTERCHEF z biblijnymi przepisami uczniów. 

Nasz boski program z pewnością nie mógłby odbyć się z takim rozmachem, gdyby nie zaangażowanie 

i wsparcie rodziców oraz wychowawcy uczniów kl. 4B, którzy bardzo obficie wyposażyli naszą 

spiżarnię. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy! Ks. Piotr Szydełko 

SZKOLNA AKCJA „PRZEZ ŻOŁĄDEK DO LEKTUR” 15 – 19 I 2018 

W wyniku reformy szkolnictwa od bieżącego roku szkolnego uczniowie dotychczasowej 6-letniej 

szkoły podstawowej stali się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Nowy ustrój szkolny przyniósł 

parę zmian, nowa podstawa programowa narzuca zestaw lektur obowiązkowych i uzupełniających. 

Niestety, nie wszystkie biblioteki szkolne są na to gotowe. Brakuje wielu lektur, szczególnie tych do 

klasy siódmej czy ósmej. Zależy nam na tym, by nasi uczniowie czytali. W związku z tym kl. 7b 

organizuje szkolną akcję „Przez żołądek do lektur”. Od 15 do 19 stycznia 2018 r. uczniowie tej klasy 

będą sprzedawać ciasta, babeczki, a dochód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na zakup brakujących 

lektur szkolnych. Słodkości będą sprzedawane przed pierwszą lekcją (od godz. 7.30) i na długich 

przerwach. Zachęcamy do kupna naszych wypieków, do włączenia się w akcję, bo: „Kto ciasto kupuje, 

ten lektury do biblioteki sponsoruje!”. B.Dzierżanowska 

 

 

Luty 2018 
 
 

NASZE DZIEWCZĘTA NAJLEPSZE W EŁKU! 8 lutego 2018 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. Naszą szkołę 

reprezentowały uczennice klasy 4 „b” - klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. 

Wszystkie mecze odbyły się na trzech boiskach. W turnieju spotkania rozgrywane były systemem 

"każdy z każdym" w dwóch grupach, a następnie obowiązywał system pucharowy. Każdy set 

rozgrywany był do 15 punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów.  

Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki naszej szkoły. Wygrały one wszystkie swoje spotkania i 

jako jedyne w turnieju nie przegrały żadnego seta. Dziewczęta prezentowały się bardzo dobrze. Na 

zakończenie dziewczęta otrzymały puchar i słodkie upominki. Wygrana ta pozwoliła drużynie 

zakwalifikować się do Mistrzostw Rejonu, które odbędą się w Gołdapi. 

Skład zespołu: Sajnaga Blanka, Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Matulewicz Maja, Czyż Weronika, 

Choroszewicz Eliza 

Trenerem dziewcząt jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka.  

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 



 

NOWE SPOTKANIA Z WIEŻĄ BABEL W ostatnim okresie (16.01 i 8.02) odbyły się dwa kolejne 

spotkania, z realizowanego w tym roku naukowego cyklu „językowych podróży” dla uczniów klas III, 

pod nazwą „Wieża Babel”. Każdemu towarzyszy wizyta ciekawego gościa. W styczniu była to pani 

Elizawieta Bianki, mama naszej uczennicy z klasy 3 a, a w lutym pani Ewa Piekarska. Z panią E. Bianki 

uczyliśmy się podstaw j. rosyjskiego, a z panią E. Piekarską – j. szwedzkiego. O ile ten pierwszy język 

okazał się dość łatwy i w swoim brzmieniu bardzo zbliżony do języka polskiego, to z kolei j. szwedzki 

odebraliśmy jako bardzo trudny. Spotkania z tego cyklu mają jednakową strukturę – najpierw dzieci 

oglądają multimedialną prezentację o danym kraju, prezentującą jego położenie na mapie, stolicę, 

osobliwości i ciekawostki przyrodnicze i kulturowe, a także największe osiągnięcia i najciekawsze 

wynalazki z różnych dziedzin nauki. Kolejną część stanowi mini-kurs języka obcego pod kierunkiem 

gościa, w trakcie którego dzieci uczą się przedstawiać w danym języku, pozdrawiać i liczyć do 10. 

Spotkanie kończy krótki, podsumowujący quiz. Wyraźnie widać, że nasi uczniowie bardzo polubili ten 

projekt – wyłapują charakterystyczne cechy poznawanych języków, fascynują się naukowymi 

ciekawostkami, a zwłaszcza ich pochodzeniem i ……. niemal natychmiast po spotkaniu kierują swoje 

kroki do szkolnej biblioteki. Nasze panie bibliotekarki ubogaciły projekt „Wieża Babel” o ciekawe 

lekcje biblioteczne prezentujące kulturę i literaturę z danych krajów, zachęcając tym samym dzieci do 

wypożyczania i czytania książek, bo, jak powiedziała Wisława Szymborska: „Czytanie książek, to 

najfajniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”. 

U STRAŻAKÓW. W środę 7.02. klasa 3f pojechała na wycieczkę do straży pożarnej w Ełku. Zajęcia 

prowadzili strażacy, tatusiowie Hani i Wiktora. Uczyliśmy się o bezpieczeństwie i jakie skutki może 

przynieść zabawa z ogniem. Jeden ze strażaków pokazywał swój ubiór, w którym jeździ do pożaru. 

Opisywał, z czego on się składa. Dowiedzieliśmy się co to jest czad i jak bardzo jest niebezpieczny dla 

życia ludzi. Poznaliśmy rodzaje gaśnic i ich przeznaczenie. Uczyliśmy się również o znakach 

ewakuacyjnych, które wskazują nam drogę ucieczki z płonącego pomieszczenia . Obejrzeliśmy też film 

pokazujący jak szybko rozprzestrzenia się pożar w przypadku płonącego oleju na patelni. Następnie 

zwiedzaliśmy salę edukacyjną „Ognik”, w której zobaczyliśmy jak wygląda dom po pożarze i jakich 

zniszczeń dokonuje ogień. Każdy z nas mógł wejść na małą drabinę i zadzwonić dzwonkiem 

powieszonym na ścianie. Na końcu naszej wycieczki oglądaliśmy samochody strażackie. 

Dowiedzieliśmy się do czego służą różne sprzęty w tych samochodach i jak się nimi posługiwać. Była 

to bardzo pasjonująca i pouczająca wycieczka. Nie możemy doczekać się następnego razu. Hanna 

Markowska kl. 3f 

 

LEKCJA WYCHOWAWCZA W KINIE. „Odwaga. Dobroć. Przyjaźń. Charakter. To są cnoty, które 

określają nas, ludzi, i dzięki którym wkraczamy, czasem, na drogę ku wielkości.” 

We wtorek 6.02. sześć klas naszej szkoły wybrało się do Planet Cinema na film „Cudowny Chłopak” w 

reż. Stephena Chboskiego. Jest to niezwykła i wzruszająca opowieść o 10-letnim chłopcu, który 

urodził się z choroba genetyczną. Każdego dnia walczy o normalność i przetrwanie. Najtrudniejsze 

okazuje się codzienne życie w szkole, gdzie jest wytykany palcami, wyśmiewany i izolowany. Na 

szczęście historia kończy się happy endem i chłopcu udaje się znaleźć przyjaciół i akceptację. 



Uważam, że każdy uczeń powinien zobaczyć ten film i przekonać się, że najważniejszy nie jest wygląd, 

a to co mamy w środku. M.Górska 

 

MISTRZOWIE MIASTA EŁKU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW. 12 

lutego 2018 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Ełku, odbył się finałowy turniej 

mini piłki siatkowej „Dwójek” szkół podstawowych naszego miasta. Naszą szkołę reprezentowali 

uczniowie klasy 4 „b” – klasy o profilu piłki siatkowej: Tański Jędrzej, Grzegorczyk Tymon, Płatek 

Olaf, Sikorski Jakub, Redlin Maciej oraz Borawski Patryk z Vc.  

Turniej rozgrywano w systemie „każdy z każdym”, każdy set do 15 pkt i do dwóch zwycięskich setów. 

Spotkania niejednokrotnie dostarczały wielu ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian. W grze można 

było zobaczyć zaangażowanie oraz poświęcenie o każdy punkt. Chłopcy walczyli do samego końca 

wygrywając cały turniej i tym samym wywalczyli awans na Mistrzostwa Rejonu, które odbędą się już 

w przyszłym tygodniu w Gołdapi.  

Dziękuję za zaangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fair –play. Trzymam kciuki za 

kolejne sukcesy – M. Kukiełko opiekun, n-el klasy sportowej 4b. M.Kukiełko 

 

NASZE SIATKARKI SĄ W FINALE WOJEWÓDZKIM. 13.02.2018r. odbył się półfinał w Mini Piłce 

Siatkowej " Trójki" Dziewcząt. Turniej rozegrano systemem " Każdy z każdym", każdy set do 25 pkt i 

dwóch przegranych setów. Spotkania dostarczyły wiele emocji. Dziewczęta SP4 Ełk po ciężkich 

zmaganiach uplasowały się na drugim miejscu, co otworzyło im drogę do finału województwa za co 

mocno trzymamy kciuki. Naszą szkołę reprezentowały: Maja Kosiorek, Martyna Syryca, Magdalena 

Podziewska, Amelia Nowakowska, Nicola Mirva i Amelia Czaplicka. Dziewczętom bardzo gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów. 

 

TRENING Z MISTRZAMI. 12.02.2018 r. w naszej szkole gościliśmy panów: Pawła Papke i Marcina 

Prusa, byłych reprezentantów Polski w piłce siatkowej. Pan Paweł Papke jest obecnie Posłem na Sejm 

RP. W trakcie spotkania z uczniami i nauczycielami goście opowiedzieli o swojej sportowej karierze, 

prezentowali osiągnięcia, a tym samym zachęcali młodych ludzi do aktywności sportowej. 

Przeprowadzili pokazową mistrzowską lekcję piłki siatkowej, w której nasi uczniowie chętnie brali 

udział. Później młodzi sportowcy z klas 4 5 i 6 zadawali mistrzom rozmaite pytania. Było dużo 

śmiechu, a na każde pytanie zaciekawieni uczestnicy spotkania otrzymywali obszerną odpowiedź. 

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami i rozdaniem autografów przez gości. Goście 

obiecali ponowne odwiedziny „Czwórki”. 

 

SUKCES RECYTATORSKI. 16 lutego 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku odbył się 

XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych (klasy gimnazjalne) i młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego występujący w kategoriach wiekowych: 



13-16 i 17-20 lat. Recytowali oni dwa utwory: wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i prozę lub 

poezję na temat: „Dla Niepodległej”. Reprezentację naszej szkoły utworzyli: Mateusz Staszek i 

Katarzyna Szkatuła z kl.7b. Możemy być dumni z naszych uczniów, którzy bardzo dobrze nas 

reprezentowali. Poziom konkursu był naprawdę wysoki. Tym bardziej cieszy nas sukces Mateusza, 

który został laureatem tego wojewódzkiego konkursu i zajął w nim II miejsce. Pięknie wyrecytował 

zarówno wiersz K. K. Baczyńskiego „Modlitwa do Bogarodzicy”, jak i utwór poetycki „Monte Cassino” 

W. Broniewskiego. Gratulujemy!  

 

LODOWISKO TO ŚWIETNA ZABAWA. Śnieg i mróz - nieodłączni towarzysze dzieciństwa, najbardziej 

cieszą wtedy, kiedy są połączone z zabawą. A do tego najlepiej nadają się sanki, łyżwy i narty. Jednak 

tegoroczna zima nie rozpieszcza nas śniegiem. Dłuższe okresy białej, mroźnej zimy są raczej 

rzadkością. Na szczęście możemy korzystać, z niektórych zimowych atrakcji. Kryte lodowisko przy 

ełckim stadionie oferuje skoczną muzykę, mroźną atmosferę, wypieki na policzkach, a przede 

wszystkim świetną zabawę. Z tej zimowej propozycji postanowili skorzystać uczniowie klasy III g wraz 

z wychowawcą. Każdy z uczniów miał możliwość nauczyć się jeździć na łyżwach lub doskonalić własne 

umiejętności. Wszyscy uczniowie bawili się wyśmienicie. J.Sawa 

 

RUNDA TRZECIA – III EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ. 18.02.2018 r na basenie w Ełku rozegrana została 

RUNDA III – III EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 50m w stylach: 

dowolnym, klasycznym oraz 100 m stylem grzbietowym i 100 m stylem zmiennym. 

Nasza szkołę reprezentowali uczniowie klasy pływackiej: Furman Igor, Leszczyński Igor, Rosiński 

Maksymilian, Hyzopski Hubert, Należyta Magdalena, Ruchlewica Agata, Wyszko Oliwia, Zalewska 

Kaja. Uczniowie trenują pod opieką p. Roberta Redlina. Po raz kolejny wykazali wysoki poziom 

umiejętności.  

Wyróżnieni zawodnicy to 

liwia Wyszko -II miejsce 50 m stylem klasycznym i II miejsce 100 m stylem zmiennym 

Kaja Zalewska -II miejsce 100 m stylem grzbietowym i II miejsce 50 m stylem dowolnym 

Hubert Hyzopski - III miejsce stylem klasycznym 

Należyta Magdalena - II miejsce stylem klasycznym 

Agata Ruchlewicz - III miejsce 100m stylem grzbietowym 

Zawodnikom i trenerowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM. W piątek 16.02.2018r. na zakończenie Szkolnego 

Tygodnia Naukowego klasa 3f pojechała na wycieczkę do Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. 

Na zajęcia warsztatowe zaprosił klasę tata Ani. Podczas zajęć, dzieci podzieliły się na dwie grupy. 

Jedna grupa poszła z panią Olą na zajęcia z mikrobiologii, które odbywały się w laboratorium. 

Uczyliśmy się co to są bakterie i gdzie występują. Jedne mogą być dobre i występują np. w kefirze 

albo w jogurcie naturalnym, a złe powodują choroby u ludzi, zwierząt i roślin. Patrzyliśmy przez 

mikroskop na bakterie, które powodują choroby u motyli. W tym samym czasie druga grupa poszła 

na lekcję robotyki, którą prowadziła pani Magdalena. Na tych zajęciach budowaliśmy i 

programowaliśmy różne zwierzątka z klocków Lego. Zbudowaliśmy małpki i krokodyle. Małpki 

uderzały długimi rączkami w plastikowe kubeczki. Krokodyle otwierały i zamykały swoją paszczę.  



Było bardzo ciekawie, ponieważ dowiedzieliśmy się dużo nowych i interesujących rzeczy. Z miłą 

chęcią wrócimy do Parku jeszcze raz. Ania Kulig kl.3f 

 

ENERGETYCZNY TYDZIEŃ. Energia była bohaterem drugiej edycji szkolnego „Tygodnia z Nauką – 

Czwórka (w) rozumie” 5 dni, w których uczniowie zapoznawali się z różnymi typami energii, 

sposobami jej wytwarzania i jej pozyskiwania. W działania była zaangażowana cała szkoła. Na start 

codziennie uczniowie odpowiadali na "Pytanie na śniadanie". Związane one były z energią np.: Do 

czego, oprócz suszenia, można wykorzystać suszarkę do włosów? Jakiego urządzenia elektrycznego 

brakuje jeszcze w dzisiejszym świecie? Jaką by mogło mieć nazwę i do czego by ono służyło?  

Klasy edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzały pomiar temperatury koloru białego i czarnego. Dzieci 

szukały odpowiedzi na pytanie: Czy kolor okrycia głowy noszony zimą i latem ma znaczenie. 

Uczniowie klasy 3b przygotowali „Lampy pozytywnej energii”. Na przygotowanie teatrzyku "Pod 

prądem" zdecydowały się trzy klasy (2b, 4d, 5b) i kółko przyrodnicze p. Małgorzaty Russek. Zespoły 

przygotowały przedstawienia teatralne w oparciu o swój własny scenariusz. W szkolny Tydzień 

Naukowy wprowadzili nas uczestnicy koła przyrodniczego przedstawiając "Sąd nad człowiekiem". 

Wysłuchaliśmy o złych nawykach w używaniu energii, ale też otrzymaliśmy rady jak energię 

oszczędzać i skąd ją pozyskać. Przedstawienie pt. "Trzej elektrycerze" opracowano na podstawie 

opowiadania Stanisława Lema. Realizatorami przedstawienia byli uczniowie klasy 5b z p. Grażyną 

Truszkowską. 

Na długich przerwach uczniowie siłą własnych mięśni mogli wytwarzać energię. W zabawie pomógł 

nam Miejski Ośrodek Sportu wypożyczając ergometry wioślarskie i pan Wiktor Malinowski 

wypożyczając rower do mielenia ziarna.  

Klasy 6-te spotkały się z pracownikiem Zakładu Energetycznego. W bibliotece szkolnej, tym razem 

czytano nie książki, a instrukcje schematów elektrycznych. W świat elektroniki, przedstawicieli klas 3, 

wprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, pod opieką pani Ani 

Supińskiej.  

Przebojem była Strefa Dziecięcych Eksponatów, Eksperymentów i Doświadczeń. Jej zadanie polegało 

na przygotowaniu przez dzieci eksponatu, który będzie działał na zasadzie reakcji łańcuchowej, to 

znaczy, że wzbudzenie jednego elementu konstrukcji miało przyczyniać się do uruchomienia 

kolejnego i tak dalej. Aktywny udział wzięło 17 klas (1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 3b, 3c, 3d, 3f, 4a, 4b, 4c, 4e, 5c, 

5d, 6a, 7a, 7b). W wystawie wzięli udział wszyscy uczniowie. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć na 

Facebook’u, w której zaprezentowano wszystkie "mechanizmy" tygodnia naukowego.  

Na zakończenie tygodnia z inicjatywy p. Grażyny Czajki odbyła się wystawa urządzeń mechanicznych 

zbudowanych przez uczniów klas 7-ych. Mogliśmy między innymi zobaczyć lodówkę, panel słoneczny, 

odkurzacz, samodzielnie jeżdżący robot reagujący na ruch, układ elektryczny wykorzystujący 

naturalną energię owoców, samolot z kręcącymi się śmigłami, mechanizmy dźwigające 

wykorzystujące prawa fizyki.  

Szkolny Tydzień Naukowy pokazał nam, że energia jest wszechobecna i mimo, że jej nie zauważamy 

to jednak cały czas ją wytwarzamy i wykorzystujemy.  



 

BEZPIECZNA DAWKA NA ZDROWIE. Dnia 15 lutego 2018 klasa 3e wybrała się z wizytą do siedziby 

Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia w straży prowadzili prawdziwi strażacy i to oni opowiadali nam o 

zasadach bezpieczeństwa w domu i w najbliższej okolicy. „Bezpieczna dawka na zdrowie”, bo taki był 

temat naszej wizyty została nam przedstawiona w formie teoretycznej, a potem praktycznej. Każdy z 

nas mógł się poczuć jak prawdziwy strażak ubierając się w przygotowane specjalnie dla nas stroje i 

kaski strażackie. Rozmawialiśmy o różnych niebezpiecznych sytuacjach jakie mogą pojawić się z 

powodu nieodpowiedniego stosowania urządzeń elektrycznych, o porażeniu prądem , czy też czasami 

o bezmyślnym działaniu człowieka. Dokładnie zapoznaliśmy się z zasadami postępowania w czasie 

pożaru i przypomnieliśmy sobie zasady ewakuacji z pomieszczeń objętych ogniem. Dodatkowo 

mogliśmy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi elementami stroju strażaka, podziwialiśmy z 

bliska wozy strażackie i ich bogate wyposażenie. Na koniec odwiedziliśmy nowo otwartą salę 

edukacyjną ,,OGNIK”, w której są zaprezentowane różne pomieszczenia, które uległy spaleniu. Naszą 

wycieczkę do straży możemy zaliczyć do bardzo udanych, gdyż oprócz ciekawych zajęć mieliśmy fajną 

przejażdżkę autobusem. 

 

OD UPRAWY DO POTRAWY. W dniu 20 lutego klasa 6 d w ramach projektu „Od uprawy do potrawy” 

realizowanego przez sieć supermarketów TESCO uczestniczyła w zajęciach dotyczących zdrowego 

żywienia. Zajęcia miały charakter gry. Uczniowie na kolejnych stacjach – znajdujących się w różnych 

punktach (stoiskach) supermarketu poznawali pochodzenie różnych produktów, ich właściwości 

odżywcze i wpływ na organizm, degustowali wybrane produkty spożywcze. Na stacjach rozwiązywali 

również zadania zagadki, związane ze zdrowym żywieniem, szukali ukrytych na stoiskach naklejek, 

które wykorzystali do rozwiązania ostatniego zadania, którym było stworzenie piramidy zdrowego 

żywienia. Wycieczkę zakończyła wspólna degustacja przygotowanego własnoręcznie deseru 

mlecznego gdzie postawą był jogurt naturalny. Opiekunem - liderem podczas gry był wychowawca 

klasy p. Sławomir Krakowiak, przewodnikiem w grze - pracownik supermarketu. 

 

Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 21 lutego 2018 

roku w szkolnej bibliotece odbyły się spotkania popularyzujące idee wspólnej troski o język rodzinny. 

Nauczyciele bibliotekarze mówili o różnorodnościach językowych, osobach dbających o poprawność 

wymowy i pisma, czytali fragmenty tekstów z literatury dziecięcej, zaprezentowali dostępne w 

bibliotece książki związane z poprawną polszczyzną. Tego dnia przedstawiciele klas I – III przystąpili 

do konkursów, które odbyły się na poziomach grup rówieśniczych. W obecności przybyłych gości 

członkowie jury przyznali następujące wyróżnienia: W konkursie czytelniczym klas pierwszych 

,,Ojczysty – razem z Chotomską, Brzechwą i Tuwimem" I miejsce zajęła Kalina Szafranowska – 

Sienkiewicz, kl. 1c, II miejsce – Lena Mierzwińska, kl. 1b, III miejsce – Olga Sztachelska, kl. 1b. 

W konkursie czytelniczym klas drugich ,,Ojczysty – niech będzie czysty" teksty autorstwa Joanny 

Strzałkowskiej najpiękniej przeczytali: Agata Pietruszyńska, kl.2b (I miejsce), Wiktoria Drewniak, kl. 2b 

(II miejsce), Roksana Olszewska, kl. 2b (III miejsce). W konkursie recytatorskim klas trzecich ,,Ojczysty 

– dawniej i dziś" za wróżniajacą się prezentację wiersza z serii ,,wierszyki łamiące języki" lub 

fragmentu z literatury regionalnej przyznano I miejsce Janowi Tańskiemu, kl. 3 b, II miejsce Jakubowi 



Łukawskiemu, kl. 3b, III miejsce Zuzannie Kozikowskiej, kl. 3f. Na zakończenie spotkań uczestnicy 

zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. W dniu tym reprezentanci klas IV - VI przystąpili 

do „XI Potyczek Ortograficznych” organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdzie się Dziecięcy Mistrz Ortografii 2018.  

 

ZIELONA FLAGA – KOLEJNY START. Nasza szkoła już trzykrotnie otrzymała certyfikat Zielonej Flagi 

przyznawany przez Fundację Partnerstwa dla Środowiska. Minęły 3 lata od uzyskania ostatniego 

certyfikatu i my w tym roku szkolnym będziemy przystępować do kolejnej edycji. W czwartek – 22 

lutego 2018 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Eko-zespołu. W skład zespołu weszli reprezentanci 

klas IV-VII oraz nauczyciele, pracownicy, rodzice i przedstawiciele Centrum Edukacji Ekologicznej i 

Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego. Klasy czwarte reprezentować będą: Marysia Kantowicz kl IV c 

i Olaf Płatek IV b, klasy piąte: Paulina Kuczyńska V b i Olaf Krzyżewski V d, klasy szóste: Martyna 

Wróblewska VI d i Zuzia Nikonowicz VI c oraz klasy siódme: Maja Truszkowska VII b i Oliwier Rosiński 

VII a. Zadaniem zespołu jest zarządzanie działaniami, które mają na celu edukację i propagowanie 

aktywności ekologicznej wśród całej społeczności szkolnej, nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, 

pracowników, rodziców i zaprzyjaźnionych organizacji. 

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z obszarami tematycznymi, które będą realizowane w 

ramach Zielonego Tygodnia w kwietniu w naszej szkole. Eko-zespół ustalił, że temat związany z 

bioróżnorodnością będzie analizowany na poziomach klas I, II i IV, obszar woda - w klasach III, klasy V 

zajmą się odpadami, natomiast klasy VI i VII – transportem. Podczas zebrania stwierdziliśmy, że klasy 

starsze będą mogły realizować zadania Jesiennej Edukacji Globalnej związane z problemem ruchu 

kołowego w obrębie szkoły. Paulina Kuczyńska – kl.VB zaproponowała, by mały zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny wrzucać do naszej niebieskiej SZAFY. Zaproponowano również, aby na 

wszystkich poziomach wiekowych poruszyć problem żywności a zwłaszcza jej poszanowania. Tu 

kolejny raz Paulina Kuczyńska zaproponowała umieszczenie na korytarzach szkolnych pojemników na 

desery, napoje, których uczniowie nie chcą a wcześniej otrzymali.  

Czekamy na więcej pomysłów i działań na rzecz uczynienia z naszej szkoły żywego przykładu rozwoju 

zrównoważonego. Wystartowaliśmy.(M.Russek) 

 

LEKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. W poniedziałek 19 lutego 2018 r. 

uczniowie klasy III g uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

które prowadził kapitan Cezary Kasprzak. Jak twierdził zaproszony gość, człowiek o niezwykle wielu 

umiejętnościach i zainteresowaniach zajęć związanych z tą tematyką nigdy nie jest za wiele. To 

właśnie znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ma decydujące znaczenia w 

chwilach zagrożenia życia i zdrowia. 

Spotkanie z gościem było wspaniałą okazją do przypomnienia kwestii związanych z odpowiednim 

powiadomieniem służb ratowniczych o zaistniałym zdarzeniu. Dzieci dowiedziały się jakie informacje 

należy przekazać rozmówcy, gdy liczy się każda minuta. Uczniowie z wielkim skupieniem i 

zainteresowaniem słuchali wiadomości i prywatnych opowieści Pana Kasprzaka. 



Jednak największym powodzeniem cieszyły się zajęcia praktyczne i ćwiczenia na fantomie. 

Poniedziałkowe zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy tuż po nich 

podkreślali, że w razie zaistniałej sytuacji będą potrafili skutecznie pomóc. 

 

„CZWÓRKA” KRÓLOWĄ ORTOGRAFII! 21 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

MBP w Ełku zorganizowała dla uczniów ełckich szkół podstawowych XI Potyczki Ortograficzne o tytuł 

Dziecięcego Mistrza Ortografii. Do konkursu przystąpiło76 osób z różnych podstawówek. Wszyscy 

pisali dyktando pod tytułem „Sen czy mara?”. Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że jesteśmy 

dobrzy w dziedzinie ortografii. W kategorii kl. V- VI byliśmy bezkonkurencyjni, wszyscy nagrodzeni to 

uczniowie naszej szkoły. Warto wspomnieć o tym, że już od trzech lat tytuł dziecięcego Mistrza 

Ortografii trafia do naszej szkoły. Brawo! Oto tegoroczni laureaci i osoby wyróżnione w tym miejskim 

konkursie w kategorii kl. V – VI SP: I MIEJSCE – Kulik Piotr kl. 6c, II MIEJSCE – Dzierżanowski Jakub kl. 

6a, Kuczyńska Paulina kl. 5b, III miejsca nie przyznano. WYRÓŻNIENIE trafiło do Kiersztyn Gabrieli, 

Siemieniewicza Jakuba z kl. 6c. Wszystkim serdecznie gratulujemy. B.Dzierżanowska 

 

SIÓDMOKLASISTKI PRZEDSZKOLAKOM. 14 lutego 2018r. uczennice kl. 7b: Julia Tydman, Katarzyna 

Skarżyńska, Katarzyna Szkatuła i Maja Truszkowska wybrały się wraz z opiekunem, panią Beatą 

Dzierżanowską, do ełckiego przedszkola "Perełka", a 28 lutego do "Małych Odkrywców". Miałyśmy 

okazję zaprezentować najstarszym przedszkolakom, w wieku 5-6 lat, mazurską legendę "O dzielnym 

Janku" w japońskiej sztuce kamishibai. Mogło to się odbyć dzięki uprzejmości pani Bożeny 

Merchelskiej, koordynatora projektu "LEGENDA MAZURSKA W SZTUCE KAMISHIBAI", od której 

wypożyczyliśmy sprzęt potrzebny do przedstawienia. Zaskoczyło nas to, z jakim zaciekawieniem i z 

jaką uwagą przedszkolaki słuchały legendy o dzielnym mazurskim chłopcu, który musiał pokonać 

złego kłobuka. Spotkałyśmy się z sześcioma różnymi grupami, a teraz czekamy na kolejne spotkania z 

przedszkolakami, których chcemy zapoznać z tą niezwykła legendą mazurską. Maja Truszkowska kl. 

7b  

 

MARZEC 2018 

 

BIEG „WILCZYM TROPEM”. 04.03.2018 jak co roku, grupa 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. 

Władysława Szafera w Ełku wzięła udział w symbolicznym biegu ulicznym „Wilczym Tropem”. Bieg 

odbywał się na dystansie 1963 metrów, start i meta trasy była usytuowana przy Centrum Edukacji 

Ekologicznej. W ten sposób uczniowie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. Długość biegu symbolizuje 

datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ps. Lalek. Łącznie udział w biegu wzięło 

500 osób i była to rekordowa frekwencja w tym roku. Na mecie na wszystkich uczestników czekał 

medal, ciepła herbata oraz pyszna grochówka. Wszyscy nasi uczniowie bez problemu pokonali całą 

trasę i zadeklarowali swój udział w biegu za rok. Gratulujemy wytrwałości i do zobaczenia! 

 



I MARATON FITNESS Z CZWÓRKĄ Z OKAZJI DNIA KOBIET. W sobotę 3 marca w naszej szkole odbył się 

I Maraton Fitness z Czwórką z okazji Dnia Kobiet. Kilkugodzinny trening był nie tylko okazją, by 

sprawdzić swoją kondycję, wytrzymałość, ale również czasem na dobrą zabawę i wspólną integrację. 

Nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy całego przedsięwzięcia, stanęli na wysokości 

zadania i w niesamowicie energetyzujący sposób przeprowadzili 5 bloków zajęć, tj.: zumba, TBC 

(Total Body Condition), step, trampoliny i TMT (Total Music Trening), a finałem wyczerpującej 

mieszanki ćwiczeń był rozciągający stretching. Każdy blok trwał średnio 30 min. Uczestniczki 

pomiędzy zajęciami miały chwilę na regenerację sił – nawodnienie i posiłek. Podczas maratonu 

przygotowane były stoiska ze świeżymi sokami i ciastami przygotowanymi przez naszych uczniów. 

Jednocześnie podczas imprezy trwała zbiórka pieniędzy, która została przekazana na pomoc Zosi 

Koniecko. I w tym miejscu wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy za okazane serce.  

W trakcie imprezy odbyła się loteria z niespodziankami ufundowanymi przez naszych niesamowitych 

sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy, a było ich wielu, tj. : 

· Urząd Miasta w Ełku  

· Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 

· Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 

· Agencja reklamowa PIXEL. Marcin Pokropski 

· AVON – p. Katarzyna Mrugalska 

· Calypso Fitness w Ełku 

· Ełcki Klub Karate Kyo Kushin 

· Black Shadows Energy Drink 

· Gabinet kosmetyczny „LIVIA” 

· „RELAKS”. Stajnia. Ośrodek jeździecki i hipoterapii w Chruścielach 

· TRYCHOLOGIA. Kosmetyka. Joanna Ostapowicz 

· Salon kosmetyczny Pazur. med. Natalia Statkiewicz 

· Rafał Galicki. Fotografia. 

· Salon fryzjerski. Marzena Zacharewicz. 

· Salon fryzjerski „Euforia”. Paweł Olszewski 

· Studio fryzur „Metamorfoza”. Aneta Giżewska 

· Miejskie Zakłady Komunikacji w Ełku 

· Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ełku 

· Ełckie Stowarzyszenie Pływackie " 

Wszystkie uczestniczki maratonu pokazały, ze dysponują niesamowitą energią. Na sali panowała 

wspaniała sportowa atmosfera. Naszym celem było promowanie zdrowego stylu życia, aktywności na 

co dzień, poprzez wspólne ćwiczenia i świetną zabawę. Możemy z pewnością powiedzieć, ze 

odnieśliśmy sukces i mamy nadzieję, na coraz to większą frekwencję podczas kolejnych naszych 

sportowych spotkań. E.Jeżewska 

 

 

RECYTATORZY DLA NIEPODLEGŁEJ! Tradycyjnie w marcu odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, który 

od wielu już lat organizują panie: Joanna Pabich i Beata Dzierżanowska. Przebiegał dwuetapowo i na 

dwóch poziomach (kl. I – III i kl. IV – VII). W tym roku była to już XVI edycja tego konkursu, a z okazji 

100-lecia niepodległości Polski przebiegała pod hasłem: „Polskie miasta, zbytki i regiony w poezji i 

prozie". W eliminacjach przesłuchano ponad 60 uczniów, spośród których wyłoniono do finału 20 

najlepszych recytatorów. W finale mogliśmy wysłuchać recytacji o polskich miastach (głównie o 



Warszawie, Krakowie), o polskich pomnikach i fantastycznych stworkach mazurskich, czyli o kłobuku i 

topnikach. Poziom recytacji był naprawdę wysoki, więc komisja miała twardy orzech do zgryzienia. W 

komisji zasiadły panie: Wanda Wojnowska – dyrektor szkoły, nauczycielki języka polskiego – panie 

Iwona Możejko (ZS nr 5 w Ełku) i Maria Namiotkiewicz (SP 4 i G1 w Ełku). Decyzją jury w kl. I – III 

wygrała Hanna Liszewska z kl. 3b, na II miejscu znaleźli się Laura Zacharewicz z kl. I b i Jakub Łukawski 

z kl. 3b, a na III uplasowali się Oskar Dzierżanowski z kl. 3b i Agata Pietruszyńska z kl. 2b. W klasach 

starszych laureatami zostali: Katarzyna Szkatuła z kl. 7b, która zajęła I miejsce, Jakub Wilczewski z kl. 

5b – II miejsce, Julia Sarnacka z kl. 6c i Mateusz Staszek z kl. 7b – III miejsce. Trzech najlepszych 

recytatorów z każdej kategorii będzie reprezentowało naszą szkołę w Dziecięcym Konkursie 

Recytatorskim "Przez Różową Szybkę - Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą". Wszystkim laureatom i 

finalistom gratulujemy. B.Dzierżanowska 

 

TURNIEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET. 8 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sportowych w Ełku odbył 

się Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet.  

W turnieju wzięło udział pięć drużyn. W turnieju wzięły udział drużyny z Raczek, Wieliczek, dwa 

zespoły z Zespołu Szkół Sportowych w Ełku oraz reprezentacja naszej „Czwórki”. Naszą szkołę 

reprezentowały uczennice klasy sportowej o profilu piłki siatkowej - klasy 7 „d”. Nasze zawodniczki 

były bezkonkurencyjne i zajęły I miejsce. Dziewczęta z naszej szkoły nie przegrały w całym turnieju 

żadnego seta. 

Skład zespołu: Gabriela Szczotko, Matylda Ekstowicz, Nikola Mościcka, Weronika Szymańska, Natalia 

Cwalina, Emilia Chmielewska, Ewa Bukowska, Zuzanna Stryjewska, Maja Górnicka, Wiktoria 

Sawczyńska. 

Trenerem zespołu jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka. 

Dziękujemy Zespołowi Szkół Sportowych za zaproszenie, a wszystkim uczestnikom za emocje i dobrą 

zabawę. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

MŁODZI SIATKARZE Z NASZEJ SZKOŁY AWANSOWALI DO PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZTWA! 7 marca 2018 

r. w sali gimnastycznej OSIR Gołdap odbyły się zawody rejonowe w kategorii „2 siatkarskich” 

dziewcząt i chłopców. Były to zawody sportowe rozgrywane w ramach Szkolnego Związku 

Sportowego, w których startowały zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi.  

W kategorii dziewcząt do rywalizacji przystąpiły drużyny z Giżycka, Olecka, a także reprezentacja 

Szkoły Podstawowej nr 4 z Ełku. Bezkonkurencyjna w tych zawodach okazała się Szkoła Podstawowa 

nr 4. Młode siatkarki wygrały wszystkie swoje spotkania i zajęły I miejsce. Warto dodać, że najlepszą 

zawodniczką turnieju została uczennica naszej szkoły Gabriela Gręś. Równolegle na drugim boisku w 

tym samym czasie swój turniej rozgrywali chłopcy. W kategorii chłopców do rywalizacji przystąpiły 

drużyny z Gołdapi, Giżycka, Olecka, a także reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 z Ełku. 

Nasza szkoła wygrała dwa spotkania, a raz musiała uznać wyższość drużyny gospodarzy i tym samym 

zawodnicy uplasowali się na II miejscu. Dzięki wysokim lokatom w zawodach dziewczęta i chłopcy z 

naszej szkoły zakwalifikowali się do półfinałów województwa! 

Skład zespołu dziewcząt: Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Sajnaga Blanka, Matulewicz Maja, Czyż 

Weronika, Choroszewicz Eliza  

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka 

Skład zespołu chłopców: Borawski Patryk, Tański Jędrzej, Płatek Olaf, Redlin Maciej, Kamiński Jakub, 

Grzegorczyk Tymon 



Trenerem zespołu jest p. Magdalena Kukiełko 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

EŁCKIE ERGOWIOSŁA'2018. 9 marca w hali sportowej I LO w Ełku odbyły sie „Ełckie Ergowiosła 2018”, 

czyli Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych na ergometrze 

wioślarskim. Zawody rozgrywane na dystansie 500m drużynowo i indywidualnie zarówno w kategorii 

dziewcząt, jak i chłopców. 

Bardzo dobrze w tych mistrzostwach zaprezentowali się nasi uczniowie. W kategorii dziewcząt 

bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta z naszej szkoły i zajęły I miejsce. Godnym uwagi jest 

również fakt, iż zawodniczka naszej szkoły Weronika Szymańska indywidualnie osiągnęła drugi czas w 

Ełku! 

W kategorii chłopców również mieliśmy powód do zadowolenia. Otóż nasi uczniowie zajęli III miejsce 

w Ełku. 

Drużyna dziewcząt: Matylda Ekstowicz ,Weronika Szymańska, Karolina Kuczyńska, Maja Grzegorczyk 

Drużyna chłopców: Karol Korolczuk, Mateusz Staszek, Patryk Filipowicz, Samuel Rozmysłowski, 

Bartosz Krassowski 

Opiekunem uczniów jest p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

ROZWIJAMY PASJE, ODKRYWAMY TALENTY. „Rozwijamy pasje, odkrywamy talenty” to innowacyjny 

projekt kierowany do dwojga uczniów z kl. III o ponadprzeciętnej wiedzy i skonkretyzowanych 

zainteresowaniach Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku: Takimi uczniami są 

Ignacy Salitra i Jekaterina Ester Bianki z kl. IIIa, którzy stali się uczestnikami tego niecodziennego 

przedsięwzięcia. 

Udział w proponowanym projekcie pokazał uczniom jak ważne jest rozwijanie swoich pasji, aktywne 

pozyskiwanie wiedzy także poza szkołą. Istnieje bowiem możliwość zapisania dzieci do 

funkcjonującego przy UMK w Toruniu Uniwersytetu Dziecięcego, bądź skorzystania ze stypendium i 

systematycznych zajęć warsztatowych, oferowanych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci zdolnych. 

Możliwy jest też regularny udział w pokazach dla dzieci realizowanych przez Zakład Dydaktyki Fizyki 

przy UMK w Toruniu.  

Z dumą obserwowaliśmy, że biorący udział w projekcie nasi uczniowie nie tylko sprostali stawianym 

im zadaniom, ale stając w szranki ze znacznie starszymi od siebie uczniami szkół toruńskich, potrafili 

udzielać właściwych odpowiedzi, zadawali dużo konkretnych pytań i zadziwiali swoją wiedzą i 

elokwencją. Mowa tu głównie o pokazach fizycznych na UMK. Ich dociekliwość i ciekawość świata 

widoczne były w każdym z podejmowanych przez nie działań. 

Wypada mieć nadzieję, graniczącą z pewnością, że zrealizowany dla nich projekt zaowocuje dalszym 

rozwojem ich pasji i zainteresowań, rozbudzi drzemiące w nich talenty oraz przełoży się na 

systematyczne korzystanie z oferty UMK w Toruniu skierowanej do dzieci zdolnych. Gabriela 

Wiśniewska 

 

 

WYCIECZKA DO DRUKARNI. Dnia 16 marca 2018 roku uczniowie klasy 3F wybrali się do firmy Impress 

decor Polska Sp. z o.o. na zaproszenie rodziców Ani, Maksa i Antoniego. Podczas ekscytującej 

podróży po tajnikach produkcji papieru dekoracyjnego dla przemysłu meblowego zwiedziliśmy dział 



produkcji, mieszania farb i jakości. W dziale produkcji zobaczyliśmy jak produkuje się wzór – decor i 

dowiedzieliśmy się kto wynalazł druk – Jan Gutenberg. Mogliśmy dotknąć i przez lupę zobaczyć jak 

wygląda cylinder. Posiada on bardzo małe wgłębienia, które przenoszą farbę na papier i jest on 

najważniejszym elementem w produkcji. Cylindry przechowywane są w bardzo dużych dworcach i 

transportowane są specjalną windą. Widzieliśmy na maszynie jak cylinder bardzo szybko się kręci 

powtarzając wzór na papierze. Pan Tomek poinformował nas, że Impress decor obecnie w kolekcji 

posiada około 600 wzorów. Również do wyprodukowania decoru potrzebne są farby, które 

nauczyliśmy się mieszać na dziale z farbami. Mieliśmy tam bardzo fajną zabawę, gdyż mieszaliśmy 

farby i byliśmy w nich cali umazani. Przygotowywaliśmy karteczki z farbami i uczyliśmy się, jakie 

kolory powstają z pomieszania różnych kolorów farb. Wykorzystywaliśmy do tego pipety i specjalne 

karteczki i szklane rurki, którymi rozprowadzaliśmy farbę. Później nasze dzieła suszyliśmy w suszarni i 

zabraliśmy do domu. W ostatnim dziale jakości sprawdzaliśmy, do czego można wykorzystać decor i 

jak dokonuje się kontroli produkcji. Mogliśmy przeprowadzić testy i dowiedzieliśmy się, że papier 

służy do produkcji paneli podłogowych oraz mebli, który każdy z nas ma w domu. Dowiedzieliśmy się, 

że test taśmą klejącą może nam odpowiedzieć, czy nasz mebel wytrzyma przyklejanie rysunków i nie 

uszkodzi mebli. Wycieczka do Impress była bardzo interesująca i chcielibyśmy podziękować Panu 

Tomkowi, Wojtkowi i Michałowi, że przekazali nam wiadomości o druku metodą wkłęsłodrukową. 

Antoni Gutowski kl. 3f 

 

CO WIEMY O SPORCIE? W piątek dnia 16 marca 2018r. w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska 

Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. Do konkursu przystąpiło 29 uczniów z klas IV, V, VI i 

VII, którzy wykazali chęć sprawdzenia własnej wiedzy o sporcie w zakresie jej historii, znajomości 

podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin sportowych oraz idei i kultury 

Olimpijskiej. Olimpiada została przeprowadzona na dwóch poziomach trudności: - poziom I (klasy IV – 

VI), - poziom II (klasy VII). Test składał się z 30 pytań. Czy trudnych? Z pewnością nie, ale to okaże się 

już wkrótce. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Szczerze wierzymy, że udział w takiej formie 

sprawdzianu jest zachętą dla tych wszystkich, którzy pragną poszerzać własną wiedzę na temat 

sportu i wszechobecnej kultury fizycznej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy 

wysokich osiągnięć! 

 

SPOTKANIE Z „BALLADYNĄ”. Bezpośredni kontakt z kulturą teatralną i spektaklami sprawia, że 

rozwijają się ekspresja teatralna i kreatywność uczniów, zdobywają oni wiedzę o teatrze. Dzięki 

edukacji teatralnej wychowuje się późniejszego widza, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z 

teatrem, będzie reagował na piękne słowo literackie, na precyzję ruchu, grę aktorów, operowanie 

światłem czy na muzykę pełniącą rolę ilustracyjną i emocjonalną. Bez chodzenia do teatru nie ma 

jednak kultury teatralnej, dlatego po raz kolejny w tym roku wybraliśmy się na przedstawienie. 22 

marca 2018 r. my – kl. 7b z przedstawicielami kl. 6a, 6c i 7d wyjechaliśmy do Teatru Dramatycznego 

w Białymstoku na spektakl „Balladyna” w reżyserii Katarzyny Deszcz. Chcieliśmy poznać historię 

Balladyny, kobiety, która zdobyła władzę przez krew, kłamstwa i krzywdę. Już od pierwszych chwil 

wiedzieliśmy, że sztuka będzie nieszablonowa, zerwano tu bowiem z chronologią wydarzeń. Tym 

razem Balladyna stała się bohaterką reality show. Zwierzenia tytułowej postaci przeplatane były 

scenkami z jej życia i nagraniami. Przejmujące monologi Balladyny, jej szczerość i przerażenie 



sprawiły, że siedzieliśmy wpatrzeni i zasłuchani w sztukę od pierwszej minuty do ostatniej. Zaskoczył 

na również początek przedstawienia, występ gwiazdy disco polo – Grabca vel Grabiątka. Przez 

większą część sztuki naszą uwagę przyciągała też Goplana, szefowa firmy medialnej, jej ubiór, 

zachowanie, ironiczny uśmieszek… Cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć ten spektakl, pod względem 

psychologicznym i nowoczesności niewątpliwie urzeka. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd 

do teatru, za miesiąc wyruszamy bowiem na „Zemstę”. B.Dzierżanowska 

 

AWANS DO OGÓLNOPOLSKICH FINAŁÓW. W czasach, kiedy królują telefony komórkowe, język 

skrótowy i mała dbałość o poprawność językową, ważne zadanie stoi przed szkołą i nauczycielami, 

szczególnie języka polskiego. Należy rozbudzać miłość do języka ojczystego, wzbogacać słownictwo, 

uczyć poprawnej ortografii, gramatyki i frazeologii. W naszej szkole zwracamy na to szczególną 

uwagę i dzięki temu od kilkunastu już lat mamy duże grono uczniów, dla których poprawna 

polszczyzna czy ortografia są ważne. Uczniowie ci startują w polonistycznych konkursach i osiągają na 

tym polu sukcesy. Tradycyjnie w tym roku szkolnym przystąpiliśmy do dwóch konkursów 

ogólnopolskich: „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Po pierwszym 

etapie mieliśmy 30 uczniów z ortografii i 32 uczniów z polszczyzny, którzy zakwalifikowali się do 

drugiego etapu. Ten ważny, znacznie trudniejszy etap odbył się w styczniu. Znamy już wyniki i wiemy, 

kto zakwalifikował się do finału, do etapu centralnego. Ten ostatni etap uczniowie będą pisać w maju, 

na uczelni w Olsztynie. Nasi finaliści z poprawnej polszczyzny to: Agata Pietruszyńska kl. 2b, Lena 

Podemska kl. 3f, Julia Sarnacka i Piotr Kulik z kl. 6c. W konkursie „Z ortografią na co dzień” finalistami 

zostali: Oskar Dzierżanowski kl. 3b, Lena Buko kl. 5d, Jakub Dzierżanowski kl. 6a i Julia Tydman z kl. 

7b. Gratulujemy im i życzymy powodzenia w finale. Będziemy trzymać za nich kciuki. 

B.Dzierżanowska 

 

MARZEC W PORTUGALII. W dniach 4 – 10 marca delegacja z naszej szkoły: p. Dorota Maksymowicz, p. 

Magda Cybulko oraz uczniowie Maja Kurzyk, Julia Tydman i Jakub Siemieniewicz przebywali w Rio 

Maior w Portugalii w ramach projektu Erasmus Plus/Partnerstwa Strategiczne Szkół Akcja KA2 

„Bullying: I don’t stay! Yes to friendship”. Celem spotkania było napisanie opowiadań i wykonanie 

ulotek traktujących o bullyingu, poznanie kultury i historii Portugalii. Julia, Maja i Kuba mieli okazję 

bliżej poznać zainteresowania swoich rówieśników mieszkając w ich domach. 

Pierwszego dnia wizyty poznaliśmy szkołę naszych portugalskich partnerów. Jest zorganizowana 

podobnie jak u nas, dzieci rozpoczynają naukę w wieku sześciu lat, a kończą w wieku czternastu. Po 

zajęciach obowiązkowych, dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania tańczyć, grać w pin ponga, 

piłkę nożną, gotować… Mimo deszczu wybraliśmy się na spacer po Rio Maior, byliśmy w ratuszu 

rozmawialiśmy z panią burmistrz. Po obiedzie w stołówce szkolnej, oglądaliśmy film dotyczący 

bullyingu w szkole, zrealizowany przez portugalskich partnerów. Później odbyła się także debata na 

ten temat. 

Drugiego dnia naszej partnerskiej wizyty w mieście Rio Maior w Portugali, gospodarze zaplanowali 

zwiedzanie trzech miast: Fatima, Nazare i Alcobaca. Z samego rana wyruszyliśmy w stronę Fatimy. 

Sanktuarium fatimskie jest celem wielu pielgrzymek katolickich. W tym miejscu dzieci miały za 

zadanie przedstawić pierwszą scenkę na temat bullyingu i ją sfotografować do ulotki. Następnie 

udaliśmy się do malowniczej nadmorskiej miejscowości Nazaré. Miasteczko położone jest na 



wybrzeżu Atlantyku, ma długie, piaszczyste plaże i jest odwiedzane przez dużą ilość turystów w 

okresie letnim. W pierwszej kolejności udaliśmy się na jeden z najsłynniejszych punktów widokowych 

portugalskiego wybrzeża, Sitio znajdujący się właśnie w Nazaré. Jest to 100 metrowy skalny klif, z 

którego rozciąga się widok na całe miasteczko oraz na ocean z gigantycznymi falami. Ze szczytu 

zjechaliśmy na plażę, zbudowaną w 1958 roku kolejką. Tam uczniowie zaprezentowali kolejną scenkę 

oraz zrobili zdjęcia do ulotki. Ostatnie miasto jakie zwiedziliśmy we wtorek to Alcobaça. Tym co 

przyciąga tu wielu turystów jest usytuowane w samym centrum miasta monumentalne 

średniowieczne Opactwo Cystersów Santa Maria de Alcobaça. Opactwo w Alcobaça było jedną z 

pierwszych i zarazem największych gotyckich budowli jakie wzniesione zostały na terenie Portugalii. 

W czasie swojej największej świetności zamieszkiwana przez przeszło tysiąc mnichów świątynia miała 

pod swoim zarządem 12 miast i 3 porty. W kościele zobaczyliśmy przepiękne grobowce króla Piotra I 

oraz jego żony Ines de Castro. Ich tragiczna miłość (Ines została zamordowana) stała się tematem 

wielu utworów literackich. Pochowano ich obok siebie, tak aby zaraz po zmartwychwstaniu w Dzień 

Sądu Ostatecznego mogli ujrzeć się nawzajem. Pod klasztorem uczniowie również zaprezentowali 

scenki związane z bullyingiem oraz je sfotografowali. 

Środowe przedpołudnie spędziliśmy w szkole pisząc opowiadania dotyczące bullyingu, oczywiście w 

języku angielskim. Zostaliśmy podzieleni na grupy, w skład których wchodziło dwóch uczniów z 

Portuglii i po jednym uczniu z Włoch, Rumunii i Polski. Po napisaniu wstępu, przedstawieniu ofiary 

bullyingu nastąpiła zmiana stanowisk i kolejna grupa pisała rozwinięcie historii, dalej pisaliśmy dwie 

wersje zakończenia opowiadania – szczęśliwe i nieszczęśliwe. Szczęśliwe zakończenia naszych historii 

były bardzo śmieszne, a nieszczęśliwe - skłaniało do przemyśleń i refleksji.  

Po południu zwiedzaliśmy Salinas – niezwykłe miejsce, w którym od około XII wieku produkuje się sól. 

Przewodnik opowiedział nam jak kiedyś, a jak dzisiaj wytwarza się „białe złoto”.  

Co roku, Rio Maior staje się narodową stolicą gastronomii i nazywana jest Tasquinhas. Mieliśmy to 

szczęście i mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu, próbowaliśmy tradycyjnych, portugalskich 

potraw, słuchaliśmy ludowych utworów. Było bardzo miło. 

W czwartek wyruszyliśmy do Óbidos i Lizbony. Na początku zaparkowaliśmy na parkingu, potem 

rozpoczęliśmy zwiedzanie pobliskich kościołów. Zrobiliśmy też grupowe zdjęcie. Po wykonaniu 

fotografii, przyszliśmy pod Castelo de Óbidos, jednakże w tym mieście odbywał się festiwal czekolady 

i nie mogliśmy wejść do środka wieży. Później mieliśmy czas, żeby kupić pamiątki. Po godzinie 

zebraliśmy się pod Porta de Vila i tam zrobiliśmy fotografię dotyczącą bullyingu. Następnie 

wyruszyliśmy do Lizbony. Po przyjechaniu na miejsce, zjedliśmy lunch. Około godziny 14.30 

zebraliśmy się pod Monastery of Jeronimos. Zobaczyliśmy jedną z najbardziej niesamowitych budowli 

Portugalii, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1983r. Mieliśmy szansę zrobić 

cudowne zdjęcia i obejrzeć grób Vasco da Gamy i wielu innych znanych Portugalczyków. Poszliśmy 

też do pobliskiego parku, by zrobić kolejną fotografię do ulotki. Następnie ruszyliśmy do Tower of 

Belém. Podziwialiśmy tam wielkie fale, które podkreślały potęgę wieży. Pełni wrażeń ruszyliśmy do 

domu. 

Ta wycieczka była bardzo udana. Odwiedziliśmy miejsca, które wywarły na nas ogromne wrażenie. 

Nigdy nie zapomnę Lizbony i tej wspaniałej wycieczki. 

Siemieniewicz Jakub, kl.VI c 

Wraz z początkiem ostatniego dnia naszego spotkania ostro wzięliśmy się do pracy. Każda grupa z 

zapałem przygotowywała obrazki do swojej historyjki. Uczniowie ściśle ze sobą współpracowali, aby 

ich opowieść była jak najlepiej zilustrowana. Jedna z grup oprócz rysunku zrobiła wspaniałe zdjęcia. 

Nie przeszkadzał im fakt, że choinka już dawno została schowana – świąteczny klimat historii musiał 
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zostać zachowany. Po krótkiej przerwie nasze prace zostały umieszczone w specjalnym dokumencie, 

który zamieni się w ebook. Zadowoleni i głodni wyruszyliśmy na lunch do małej restauracji w Rio 

Maior.  

Najedzeni wróciliśmy do szkoły, by poznać rezultaty naszej wspólnej kilkudniowej pracy. Całym 

procesem przeniesienia historyjek na ebook zajęła się jedna z portugalskich nauczycielek. Powierzone 

jej zadanie wykonała rzetelnie, ale i szybko. Później nadszedł czas na podsumowanie całego wyjazdu 

do Portugalii. Każdy, uczniowie i nauczyciele, wypełniali ankietę, która pomoże koordynatorom 

projektu w zorganizowaniu następnych spotkań. 

O 19 przybyliśmy do niesamowicie klimatycznej restauracji za miastem – tam miał się odbyć ostatni 

nasz wspólny posiłek. Tuż po zjedzeniu lokalnych pyszności przyszedł czas na formalności. Każdy 

uczestnik wymiany otrzymał certyfikat. Po zrobieniu mnóstwa zdjęć rozpoczęliśmy zabawę. Wszyscy 

bawili się wyśmienicie przy karaoke. Najsmutniejszą dla nas chwilą było pożegnanie. Ze wzruszeniem 

żegnaliśmy się z Włoszkami, Rumunami i Portugalczykami. Mimo, że był to tylko tydzień i tak mocno 

się z nimi zżyliśmy.  

Nigdy nie zapomnimy tego, co dla nas zrobili. Jesteśmy wdzięczni organizatorom projektu, że dali 

nam możliwość uczestniczenia w nim i doświadczeniu czegoś tak wspaniałego. 

Julia Tydman kl. VII b 

 

 

FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO „PRZEZ RÓŻOWĄ SZYBKĘ”. 15 marca zwycięzcy Szkolnego 

Konkursu Recytatorskiego mieli okazję zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w eliminacjach 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Przez Różową Szybkę”. Organizatorem tego przedsięwzięcia 

są od lat Ełckie Centrum Kultury i Szkoła Artystyczna. Nasza szkoła, zgodnie z regulaminem, wystawiła 

siedmiu reprezentantów w trzech różnych kategoriach wiekowych. Jesteśmy bardzo dumni, że aż 

czworo naszych uczniów znalazło się w gronie finalistów. 22 marca, na popołudniowym spotkaniu z 

udziałem rodziców i zaproszonych gości, wszyscy obecni mogli wysłuchać nagrodzonych laureatów i 

poznać ostateczny werdykt konkursowego jury. W kategorii klas I – III Jakub Łukawski z kl. 3 b 

otrzymał wyróżnienie, a Hanna Liszewska z tej samej klasy miejsce III. W kategorii uczniów klas IV – VI 

Julia Sarnacka z klasy 6c zdobyła I miejsce, a w kategorii uczniów klas VII i gimnazjalnych III miejsce 

uzyskała Katarzyna Szkatuła z klasy 7b. Wyróżnionym laureatom serdecznie gratulujemy!  

 

ACH LAUREATEM, FINALISTĄ BYĆ…. W tym roku szkolnym wojewódzkie olimpiady dla szkół 

podstawowych obejmowały pięć przedmiotów: język polski, matematykę, język angielski, historię i 

informatykę. Celem tych konkursów jest rozwijanie zainteresowań, motywowanie uczniów do 

uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów. Zakres materiału konkursowego obejmuje i poszerza 

treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z danego przedmiotu. Patrząc na regulaminy, 

wymagania i tegoroczne arkusze konkursowe śmiało można stwierdzić, że adresowane są głównie do 

siódmoklasistów. Było to nie lada wyzwanie dla wszystkich startujących w konkursie. Tym bardziej 

cieszy nas sukces naszych uczniów: 10 laureatów i 16 finalistów to niebywały wyczyn. 

Pięć uczennic zakwalifikowało się do finału Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, w którym 

musiały wykazać się m.in. umiejętnością odbioru, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz 

tworzenia wypowiedzi pisemnej, znajomością gramatyki języka polskiego, ortografii i interpunkcji, 
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znajomością problematyki lektur konkursowych z kl. 7. Dziewczęta spisały się na medal. Julia Tydman 

z kl. 7b, Maja Truszkowska z kl. 7b, Michalina Przekop z kl. 7d i Monika Podurgiel z kl.6c zostały 

laureatkami tegoż konkursu, a Zuzanna Nikonowicz z kl. 6c uzyskała tytuł finalisty. Uczennice do 

konkursu przygotowała pani Beata Dzierżanowska. 

Do Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego przystąpiła najliczniejsza grupa naszych uczniów. 

Klasyfikacja wojewódzka dowodzi, że komunikacja w języku angielskim to mocna strona naszych 

uczniów. Z sukcesem w postaci tytułu laureata konkurs zakończyły: Kuczyńska Karolina Anna - kl. 7b i 

Truszkowska Maja Małgorzata - kl. 7b. Dziewczęta w szkole pracują na lekcjach z panią Barbarą 

Biziuk-Wilkiewicz. Bardzo nas cieszą tytuły finalistów zdobyte przez uczniów: Lewoń Aleksander 7a, 

Walczuk Krzysztof 7a, Waleszczuk Julia 7a, Lempiecka Julita 7a, Bondarow Natalia – kl. 7c (nauczyciel: 

Magdalena Górska); Dzierżanowski Jakub 6a, Zalewska Oliwia 6a, Stygar Jakub Mirosław (nauczyciel: 

Sylwia Wiszniewska); Kurzyk Maja 7d, Smoliński Gabriel 7d, Przekop Michalina 7d (nauczyciel: Justyna 

Jagielska); Eustachiewicz Kacper 7b (nauczyciel Barbara Biziuk-Wilkiewicz) i Białozierski Maksym 6c 

(nauczyciel: Katarzyna Garlicka).  

Troje uczniów wystartowało w finale Wojewódzkiego Konkursu z matematyki i wszyscy, czyli Karolina 

Kuczyńska i Maja Truszkowska z kl.7b oraz Jakub Dzierżanowski z kl.6a, zdobyli laureatów co 

niezmiernie ucieszyło pracujące z nimi nauczycielki: panią Beatę Bednarowicz i Elżbietę Przybyłowską.  

Nad rozwojem historycznych pasji pracował pan Kamil Kulik. Do Wojewódzkiego Konkursu z Historii, 

zakwalifikowało się dwóch jego uczniów. Laureatem, został Oliwier Rosiński z klasy 7a, a finalistą, 

Bogusław Krajanowski z klasy 7c. O bardzo wysokim poziomie konkursu z historii, niech świadczy fakt, 

że w naszym mieście oprócz Oliwiera tytuł laureata zdobyło tylko dwoje innych uczniów.  

Miło nam donieść, że uczeń klasy 7c Jakub Karpiński został finalistą Wojewódzkiego Konkursu z 

Informatyki. Po klasyfikacji wyników konkursu zajął 6 miejsce w województwie. Dodatkowo cieszy 

nas fakt że Kuba był jedynym reprezentantem, który zakwalifikował się do finału wojewódzkiego z 

naszego miasta i regionu. Opiekunem naszego finalisty jest pan Sławomir Krakowiak.  

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu. 

Zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu z danego 

przedmiotu najwyższego wyniku. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są 

przyjmowani w pierwszej kolejności po ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej 

szkoły ponadpodstawowej. To są niewątpliwe atuty, które motywują uczniów do startu w 

olimpiadach przedmiotowych. Życzymy im sukcesów w przyszłych latach. 

 

„ZDROWO JEM, RUSZAM SIĘ”. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zmienił się styl życia dzieci. Spożywają 

one zbyt dużo niezdrowych pokarmów, a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. 

Wierzymy jednak, że można to zmienić. Pragniemy, aby za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nasi 

uczniowie byłi zdrowymi i aktywnymi dorosłymi. Bardzo ważne jest, aby w wieku dziecięcym wyrobić 

nawyki i przyzwyczajenia, które pozwolą im cieszyć się zdrowym i długim życiem. Dlatego też 

tegoroczną wiosnę powitaliśmy hasłem "Zdrowo jem. Ruszam się". Podczas pracy w klasie uczniowie 

poznali zasady prawidłowego żywienia, ich zadaniem było również przygotowanie potraw z 



wylosowanym wcześniej składnikiem. Następnie wybrana para uczniów z każdej klasy 

przygotowywała swą potrawę i przedstawiała ją komisji w skład, której wchodziła między innymi Pani 

Natalia Maciukiewicz – dietetyk ze Szpitala Miejskiego w Ełku. Komisja oceniała wygląd potrawy, jej 

walory smakowe oraz znajomość składników odżywczych. Obchody Dnia Wiosny uświetnili swoim 

występem uczestnicy szkolnego programu „Boski MasterChef”, którzy pokazali swój niezwykły talent 

kulinarny. Prócz wyżej wymienionych atrakcji wszyscy uczniowie mieli okazję zdobycia niespodzianki 

za rozwiązanie zagadki, wzięcia udziału w teleturnieju „Koło Fortuny” oraz zadbania o kondycję 

poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych. Po degustacji i obradach jury przyznawało punkty na 

podstawie, których wyłonieni zostali laureaci zmagań. Zwycięska klasa otrzymywała nagrodę w 

postaci kosza mandarynek. Wszyscy bawi się znakomicie. (J..Sawa, K.Kanclerz, P.Smyk) 

WIOSENNY TURNIEJ "DLA NIEPODLEGŁEJ". Tradycyjnie co roku podczas Dnia Samorządności w naszej 

szkole odbywają się turnieje na poziomach klas. Tym razem szóstoklasiści brali udział w zmaganiach 

pod hasłem "Dla Niepodległej". Uczestniczyli w różnych konkurencjach związanych z Polską. 

Odgadywali tytuły czytanych tekstów literackich, z puzzli układali dzieła malarskie, pisali 

minidyktando patriotyczne, z rozsypanki układali polskie przysłowia i powiedzonka. Przedstawiali 

wcześniej przygotowaną inscenizację do wiersza o Polsce, polskich zabytkach lub regionach. W 

trakcie trwania turnieju reprezentanci klas tworzyli plakaty reklamujące wybrany region Polski i robili 

przekąski z polskich owoców i warzyw. Wiele emocji dostarczyły konkurencje zręcznościowe, czyli 

bieg dwóch osób owiniętych stretchem oraz "Bieg kelnera" ( z piłeczką pingpongową na talerzu). 

Szóstoklasiści świetnie poradzili sobie w konkurencjach: kulinarnej, plastycznej i dotyczącej literatury. 

Z większością zadań najlepiej poradziła sobie kl. 6a, która zwyciężyła w turnieju. Na szczególną 

pochwałę zasługuje przede wszystkim przygotowana przez nich inscenizacja do wiersza C. 

Janczarskiego "Wawel". Stroje, rekwizyty, zaangażowanie wielu uczniów i pomysł na scenkę, to coś, 

co urzekło komisję i publiczność. Na drugim miejscu w turnieju uplasowała się kl. 6c, a trzecie zajęła 

kl. 6d. Gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę. 

21 MARCA - CZWARTOKLASIŚCI WITAJĄ WIOSNĘ. W tym roku bardzo radośnie i na sportowo powitali 

wiosnę czwartoklasiści. Sześć klas stanęło do rywalizacji w konkursie pt. „Witaj wiosno!”. Tematem 

przewodnim tego dnia była oczywiście rozpoczynająca się wiosna, wiosenne rośliny oraz budzące się 

do życia po zimowej przerwie zwierzęta.  

Jedną z konkurencji było wykonanie dowolną techniką kwitnącego drzewa lub krzewu. Prace były 

naprawdę przepiękne, a uczniowie bardzo ładnie je zaprezentowali. Klasa 4 a przedstawiła nam 

kwitnący na czerwono głóg, kl. 4 b bardzo dużych rozmiarów kasztanowiec zwyczajny, kl. 4 c żółtą jak 

słońce forsycję, kl. 4 d różnokolorowego lilaka pospolitego, czyli bez, kl. 4 e cudnie kwitnącą białą 

kalinę koralową, a kl. 4 f obsypaną żółtym pyłkiem leszczynę pospolitą. 

Równie wspaniale uczniowie zaprezentowali swoje klasy: wiosenne akcenty w ubiorze oraz zabawne 

rymowanki . Komisja miała duży problem z podziałem punktów. Ostatecznie największą liczbę 

uzyskały klasy 4 a, 4 c i 4 e. 

Niemniej dużo emocji sprawiła wszystkim kolejna konkurencja, czyli konkurs wiedzy o wiośnie. Przy 

obsłudze dzielnie pomagali nam wolontariusze z kl. 7 b, losowali uczniów z poszczególnych klas oraz 

dopingowali młodszych kolegów i koleżanki. Największą atrakcją konkurencji okazało się samo koło 

fortuny. Każdy chciał być wylosowany i kręcić kołem. Wszystkie pytania dotyczyły oznak wiosny, a 



nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą, co bardzo cieszy, szczególnie nauczycieli przyrody . Po trzech 

rundach pytań największa liczbę punktów uzyskała kl. 4 c.  

Jak co roku dużo radości i emocji dały uczniom konkurencje sprawnościowe, które wplecione były w 

program turnieju. Wszyscy bardzo się starali, szczególnie przy konkurencjach szybkościowych. 

Bezkonkurencyjna okazała się jednak klasa sportowa, czyli 4 b. Do końca nie było wiadomo, która 

klasa wygra, losy turnieju ważyły się do ostatniej konkurencji. Ostatecznie zwycięzcą została kl. 4 c. 

Oprócz dyplomu uczniowie otrzymali też kosz wspaniałych czerwonych jabłek. Wszystkim 

czwartoklasistom dziękujemy za udział we wspólnej zabawie. Barbara Segień 

LIZAK'2018. W kalendarzu 21 marca, czyli Pierwszy Dzień Wiosny. Na sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku gorąco od wrażeń, które mają nastąpić. 

Zaczyna się konkurs klas siódmych „LIZAK”. Która klasa wygra i otrzyma 100 LIZAKÓW –nie wiadomo. 

Konkurs LIZAK to zaprezentowanie się klasy, jej umiejętności, sprawności, wiedzy o szkole i Polsce. 

Zaczyna się pierwsza konkurencja – prezentacja klas. W tym momencie komisja ma problem, 

ponieważ każda klasa prezentuje się super. Największe jednak wrażenie robi klasa VII D i otrzymuje 

maksymalną ilość punktów.  

Konkurencje sprawnościowe jak co roku dają dużo radości i emocji. W przemieszczaniu się na 

poduszce i w skakaniu w worku wygrała klasa VII B. Wiele emocji sprawiła konkurencja, w której 

należało przemieszczać się na nartach letnich po dwie osoby jednocześnie. Z tym wyzwaniem 

doskonale poradziła sobie klasa VII D. 

Pierwsze pytania, na które odpowiadali uczniowie związane były ze szkołą. Należało podać liczbę 

określającą ile razy nasza szkoła zdobyła już Zieloną Flagę w ramach Programu Eco-Schools. Tu 

najlepiej poradziła sobie klasa VII B informując, iż było to 3 razy. Na pytanie o adres naszej szkoły 

klasy VII B, VII C i VII D prawidłowo odpowiedziały, iż jest to ul. prof. Władysława Szafera 2. Kolejne 

pytania dotyczyły niepodległości naszego kraju. Mistrzem w tym temacie okazała się klasa VII A, gdzie 

z małymi problemami poradziła sobie z kolejnością wydarzeń doprowadzających do ustanowienia 

granic II Rzeczypospolitej i podpisaniem zdjęć osób, dzięki którym zawdzięczamy odzyskanie przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku. 

W inscenizacji wierszy J. Brzechwy lub J. Tuwima wspaniała była klasa VII B przedstawiając „Rzepkę” 

Juliana Tuwima. 

Wiele emocji dostarczyła kolejna konkurencja – playback polskiej piosenki. Tym razem 

bezkonkurencyjna okazała się klasa VII A.  

W konkursie plastycznym, którego celem był portret wychowawcy największą ilość punktów 

otrzymała klasa VII D. 

Nową konkurencją, która pojawiła się w tym roku była konkurencja kulinarna. Należało przygotować 

kanapki – smaczne i pięknie wyglądające. Ocenie podlegała również estetyka przygotowania i 

wykonania produktów. Komisja doceniła starania klasy VII D przyznając jej największą ilość punktów. 

Jak co roku konkurs „LIZAK” umożliwia odkrywanie talentów w różnych dziedzinach. Uczy współpracy 

w grupie, łączy i integruje klasę. 

Do ostatniej konkurencji nie wiadomo było, która klasa wygra. Każda była zaangażowana i 

przygotowana. Po podliczeniu punktów okazało się, że 100 LIZAKÓW w tym roku otrzymała klasa VII 

B. Gratuluję! Małgorzata Russek 

  

 



NIEDZIELA NA BASENIE 25.03.2018 r na basenie w Ełku rozegrana została RUNDA IV – III EŁCKIEJ LIGI 

PŁYWACKIEJ.  

Zawodnicy rywalizowali na dystansie 50m w stylach: dowolnym, klasycznym, grzbietowym i 

motylkowym. 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy sportowej o profilu: pływanie: Furman Igor, Rosiński 

Maksymilian, Hyzopski Hubert, Należyta Magdalena, , Wyszko Oliwia, Zalewska Kaja, Chojęta 

Bartłomiej, Gręś Filip, Piekarski Jakub, Darmofał Gabriela, Mielechowicz Anna, Chojęta Bartłomiej. 

Wyróżnieni zawodnicy to 

1. Kaja Zalewska -II miejsce 50 m stylem motylkowym ,III miejsce w klasyfikacji ogólnej po czterech 

ligach pływackich 

2. Oliwia Wyszko - I miejsce 50 m stylem motylkowym 

3. Hubert Hyzopski -I miejsce 50 stylem klasycznym 

4. Magdalena Należyta - III miejsce 50 stylem klasycznym 

5. Jakub Piekarski - II miejsce 50m stylem klasycznym 

6. Maksymilian Rosiński - II miejsce 50 m stylem grzbietowym 

7. Filip Gręś -III miejsce 50 m stylem grzbietowym 

8. Anna Mielechowicz-III miejsce -50 m stylem klasycznym 

Zawodnikom i trenerowi – p. Robertowi Redlinowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

ŚWIĘTO MATEMATYKI. Na przestrzeni ostatnich dni odbyło się Święto Matematyki. Każdy dzień 

poświęcony był innemu zagadnieniu. Zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie, mogli sprawdzić swoje 

umiejętności matematyczne. Pierwszego dnia została sprawdzona umiejętność mnożenia i dzielenia. 

Starsi uczniowie odpytywali młodszych. Można było zagrać także w kaboom oraz memory i 

samodzielnie sprawdzić swoją wiedzę. We wtorek uczniowie poznali ciekawą układankę jaką jest 

Flextangle. Kolejny raz starsi pomagali młodszym. Satysfakcja z ułożenia bryły była duża, a jej efekt 

naprawdę robił wrażenie. W Światowy Dzień Liczby Pi starsze klasy mogły się dowiedzieć kto i kiedy, 

a także jak obliczył wartość liczby Pi. Wiedza ta z pewnością przyda się w przyszłości! Kolejny dzień 

był dniem rozgrywek. Rywalizowały ze sobą klasy IV-V oraz VI-VII. Rozgrywki odbywały się poprzez 

aplikację Kahoot! i sprawdzały poprawność rachunków pamięciowych, a także zdolności logicznego 

myślenia. Ostatniego dnia uczniowie klas VII mogli sprawdzić się w matematycznym Escape Roomie. 

Kluczem do sukcesu była praca zespołowa. Na rozwiązanie zagadek było 45 minut, ale siódmoklasiści 

uwolnili się zdecydowanie przed czasem. Wszystkim uczniom, którzy brali udział w Święcie 

Matematyki dziękujemy i gratulujemy. Myślę, że po raz kolejny można było się przekonać, że 

matematyka jest wszędzie i warto jej się uczyć. Akcję z pewnością powtórzymy za rok! N.Skowrońska 

 

Wolontariat "U Lolka". 28 marca 2018r. uczennice kl. 7a: Karolina Gdula, Natalia Auron, Gabrysia 

Juszkiewicz, Weronika Dorf i Ania Jarosińska wybrały się wraz z opiekunem, panem Kamilem 

Kulikiem, do ełckiego przedszkola "U Lolka". W czasie spotkania z dziećmi nasze uczennice 

pokazywały jak ulepić z gliny doniczki, w których hodować będą swoje własne rośliny. W czasie zajęć 

czytane były również bajki wielkanocne dla najmłodszych. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni wielkim 

skupieniem małych uczniów i ich szczerym zainteresowaniem. Prace maluchów przerosły nasze 



najszczersze oczekiwania. Podopieczni przedszkola byli tak zachwyceni gośćmi, że obiecali zapraszać 

naszych uczniów dużo częściej. 

 

KWIECIEŃ 2018 

 

 

NIEPODLEGŁA W FILMOWYM KADRZE. 23-27 kwietnia 2018 roku to okres, w którym film wzbogacał 

ofertę edukacyjno - wychowawczą szkoły. Tym razem stał się narzędziem umożliwiającym zdobycie 

wiedzy historycznej i biograficznej. W Tygodniu Filmowym przybyli do biblioteki uczniowie mieli 

okazję podczas długich przerw obejrzeć fragmenty filmów, których tematyka dotyczyła różnych 

wydarzeń, dróg Polaków do odzyskania niepodległości, kształtowania się polskiej państwowości 

oraz wybitnych Polaków. ,,Kamienie na szaniec", ,,Chłopcy z Placu Broni", ,,Żołnierze Wyklęci", 

,,Powstanie Warszawskie" nie były źródłem rozrwki. Uczniowie często z niedowierzaniem patrzyli 

na te karty historii. Zaskakiwały ich postawy ludzi, czy warunki życia. Mówili o tym, czego 

dowiedzieli się o wojnie od swoich bliskich, zadawali pytania nauczycielom bibliotekarzom. 

Ostatniego dnia poznali biografie wyróżniających się Polaków: marszałka Józefa Piłsudskiego, 

generała Władysława Sikorskiego oraz Lecha Wałęsy, czasy w których żyli i ich zasługi dla Polski.  

Cieszymy się, że grupa 146 osób, która przybyła na projekcje filmowe poświęciła swój wolny czas na 

tego typu formę edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Mamy nadzieję, że zapoczątkowanie 

wspólnego śledzenia projekcji ciekawych filmów będzie powodem do dalszych dyskusji, refleksji 

zwiazanych z  podjętymi tematami  i ich zgłębiania na domowych ekranach. B.Merchelska, M. 

Wielgat 

 

,,Jestem Polakiem – więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, 

jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi obce i tym 

silniej chcę, żeby to, co w mym przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia stało się własnością 

całego narodu."         

Roman Dmowski  

(cytat z książki ,,Myśli nowoczesnego Polaka")  

 

 

W ŚWIECIE PAPKINA. 26 kwietnia 2018 r. pojechaliśmy do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra 

Węgierki w Białymstoku na spektakl „Zemsta” w reżyserii Henryka Talara. W wyjeździe brały udział 

osoby z klasy 7b, 7d,6a oraz 6c, a zorganizowała go pani Beata Dzierżanowska. 

Myślę, że to przedstawienie było ujęte bardziej nowocześnie, ale zachowując umiar i trzymając się 

treści dramatu Aleksandra Fredry. Zaskoczył nas początek sztuki, kiedy to ogłoszono nam, że komedia 



się nie odbędzie, bo jeden z aktorów się rozchorował. Uważam, że Pani Arleta Godziszewska, bardzo 

dobrze wczuła się w Papkina i fenomenalnie odegrała jego rolę. Nawet jego słynna „Artemiza” była z 

dwóch patyczków związanych sznurkiem, co jeszcze bardziej podkreślało komizm tej postaci. Warto 

podkreślić, że wszystkie role, oprócz Wacława, odgrywały kobiety. Trzeba również dodać, że nie 

wszyscy aktorzy mieli stroje z tamtej epoki, co pokazywało trochę inne i ciekawsze podejście do tej 

sztuki. Zdarzało się też, że osoby z publiczności mogły wziąć na chwilę udział w przedstawieniu. 

Spektakl zakończył się tańcem i prezentacją aktorów oraz wywieszeniem efektownego transparentu z 

napisem: „KROKODYLOWI MÓWIMY NIE”. Gdy aktorzy skończyli grać, wyszli jeszcze do nas na scenę i 

mieliśmy szansę zadać im kilka pytań. Z tego spotkania dowiedzieliśmy się, jak trudny jest zawód 

aktora i że występujący w „Zemście” aktorzy to ludzie z pasją.  

Cieszę się, że pojechałem na to przedstawienie, ponieważ mogłem zobaczyć wystawioną na scenie 

„Zemstę”, którą wcześniej czytałem. Spektakl ten bardzo mi się spodobał, na uwagę zasługuje 

szczególnie mistrzowska gra aktorów. Piotr Kulik, kl. 6c  

 

W TROSCE O PLANETĘ I NAJBLIŻSZE OTOCZENIE. Dnia 27 kwietnia uczniowie z naszej szkoły wraz z 

wychowawcami wzięli udział w akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” organizowanej przez 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku i Nadleśnictwo Ełk. W sprzątaniu naszej najbliższej okolicy 

zaangażowały się klasy IV a, IV b, IV d, IV e oraz VII b i VII c. Wszystkie klasy pozytywnie 

zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczony teren, który został solidnie posprzątany. Po 

ciężkiej pracy, wszyscy udali się na mały odpoczynek – ognisko w Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Udział uczniów naszej szkoły w akcji Sprzątania Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania 

wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbania o Ziemię. 

 

„CZWÓRKA” PRZYJAZNA PSZCZOŁOM. W naszej szkole zorganizowaliśmy projekt „pszczoła”, który 

miał na celu pokazanie uczniom, jak stworzyć dobre warunki do życiu dla pszczół i owadów 

zapylających. Wspólnie zbudowaliśmy ul dla pszczół, który zostanie zasiedlony przez rodzinę pszczelą. 

Uczniowie zapoznali się z wszelkimi zagrożeniami jakie mogą mieć wpływ na pszczoły. Było to dla 

wielu pierwsze, tak bliskie spotkanie, z „domem” pszczół i narzędziami, które pozwalają 

pszczelarzowi na bezpieczną pracę przy owadach. Dzieci z radością przymierzały strój pszczelarski i po 

raz pierwszy w życiu dotykały sprzętu pasiecznego. 

Do dalszej części projektu przystąpimy w okresie maj/czerwiec. Wybrani uczniowie będą mogli 

odwiedzić rodzinę pszczelą w pasiece i poznać jej funkcjonowanie w naszym otoczeniu. Wiedzą o 

pszczołach podzielił się z uczniami p.Dariusz Trzaskowski 

 

WIEM CO JEM! Uczniowie klasy 1b uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez 

sklep Tesco pod hasłem „Od uprawy do potrawy”. 

W sklepie przywitała nas pani Monika Łochowska, która była naszym przewodnikiem. Zwiedzanie 

zaczęliśmy od Punktu Obsługi Klienta, gdzie otrzymaliśmy specjalne fartuszki z logo sklepu. Tam nasza 

koleżanka Martyna przez mikrofon poinformowała kupujących w sklepie, że odbywamy wycieczkę. 



Rozwiązanie zagadki zaprowadziło nas do działu warzyw i owoców. Rozpoznawaliśmy je. Zdobyliśmy 

wiedzę o pochodzeniu warzyw i owoców, a co za tym idzie różnicowaniu diety w zależności od pór 

roku .Na mapie świata szukaliśmy miejsc skąd niektóre z nich pochodzą. Mogliśmy spróbować wielu 

zdrowych produktów, poznać nowe smaki i odkryć ich różnorodność. Była to inspiracja, by na co 

dzień wybierać produkty pełnowartościowe. Mogliśmy samodzielnie przygotować swój jogurt ze 

świeżych owoców, bakalii i jogurtu naturalnego. Dowiedzieliśmy się co znajduje się na etykietach 

produktów i jak ważne jest ich czytanie. Zaskoczyło nas jak dużo ludzie marnują jedzenia, kiedy nie 

planują zakupów. Odwiedziliśmy w sklepie miejsca do których klienci nie wchodzą. Mogliśmy 

obserwować pracę sprzedawców. Dużą atrakcją była możliwość wcielenie się w rolę kasjera i 

skanowanie zakupów kupujących. Każdy z nas mógł spróbować . 

Wizyta w sklepie wywarła na nas duże wrażenie. Wiemy jak ważne jest zdrowe odżywianie i nie 

marnowanie jedzenia.  

 

 

ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE. W czwartek, 26 kwietnia, Maja Hutna z klasy IVe oraz Wiktor 

Malinowski z klasy IVf pod opieką swojej nauczycielki matematyki, Natalii Skowrońskiej, wzięli udział 

w konkursie „Łamigłówki bez klasówki”. Zdobyliśmy pierwsze miejsce! Konkurs ten organizuje Szkoła 

Podstawowa nr 9 w Ełku i jest on skierowany do czwartoklasistów z naszego miasta. Podczas jego 

trwania uczniowie muszą zmierzyć się z wieloma logicznymi zagadkami oraz zadaniami tekstowymi. 

W tym roku uczniowie grali także w grę „jeden, dwa, bum”. Polega ona na tym, że uczniowie stoją w 

kole i mówią kolejne liczby. Bum pada, gdy liczba jest podzielna przez trzy lub ma w sobie trójkę. 

Trochę stresu przy tym było, ale nasz duet poradził sobie z tym bardzo dobrze. Konkurs dodał 

wszystkim skrzydeł i motywacji do dalszej nauki! Natalia Skowrońska 

 

KSIĄŻKI I RÓŻE. 23 kwietnia swoje imieniny świętują m.in. Wojtki i Jurki, ale też autorzy, 

wydawnictwa, księgarnie, biblioteki i czytelnicy. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to święto 

ustanowione w 1995 roku przez UNESCO w celu promocji literatury, czytelnictwa, edytorstwa i 

ochrony własności intelektualnej prawem autorskim. Oprawa święta nawiązuje do starego 

katalońskiego zwyczaju obdarowywania się książką i różą w dniu patrona Katalonii (Hiszpania) – św. 

Jerzego. Tego dnia kobiety otrzymywały czerwoną różę, symbolizującą krew smoka, którego według 

legendy pokonał św. Jerzy. Z czasem zaczęły odwzajemniać się mężczyznom prezentami w postaci 

książek. Z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy obchody tego święta miały też miejsce w naszej szkole. 

Wyróżnieni czytelnicy otrzymali książki, róże i zakładki do książek. Mówiono o ,,prawach autorskich” i 

,,plagiatach”. Uczniom klas 0-III oraz dzieciom z grupy ,,Żaki” Publicznego Przedszkola ,,Mali 

Odkrywcy” w Ełku zaprezentowano legendę o Lechu, Czechu i Rusie, tym razem z wykorzystaniem 

kamishibai (japońskiej techniki opowiadania historii za pomocą ilustracji umieszczanych w drewnianej 

skrzynce – scenie). Tego dnia księgozbiór biblioteki powiększył się o wiele ciekawych pozycji 

książkowych. Stało się to za sprawą wychowanków pani Joanny Pabich: aktualnych uczniów klasy IIIb 

(z domowej biblioteki przekazali 59 książek) oraz byłych podopiecznych – uczniów klasy VIc, którzy 

ofiarowali 58 książek. Serdecznie dziękujemy dzieciom, ich rodzicom oraz wychowawczyni! Mamy 

http://m.in/


nadzieję, że niebawem książki te zachęcą innych do wizyt w bibliotece szkoły, wymianę doświadczeń 

czytelniczych oraz wspólne czytanie. B. Merchelska, M. Wielgat 

 

SPORT UPRAWIAMY RODZINNIE. W ramach corocznych obchodów Dni Patrona odbyły się rozgrywki 

o tytuł najbardziej usportowionej drużyny rodziców. W rywalizacji w tenisie stołowym wzięło udział 

15 mężczyzn i 5 kobiet. Turniej rozgrywany był do dwóch wygranych setów rozgrywanych do 11 pkt. 

Po ciężkich zmaganiach, wymianie wielu trudnych piłek i długich setach wyłoniono zwycięzców: w 

kategorii kobiet: I pani Wittlieb Marta, II pani Chilicka Renata, III – pani Dwojakowska Urszula; wśród 

mężczyzn: I - pan Kurzyk Krzysztof, II pan Baranowski Józef , III - pan Kozioł Andrzej.  

Do szkolnej ligi piłki siatkowej zgłoszono siedem zespołów (1a,1c, 1d, 3b, 6c, 6d, 7a). mecz finałowy, 

jaki miał miejsce podczas pikniku wyłonił zwycięzcę – drużynę klasy VIc.  

Po raz pierwszy w tym roku zaproponowaliśmy naszym rodzicom konkurencję realizowaną we 

współpracy z MOS. Najlepszy wynik na dystansie 500m na ergometrach uzyskali: p. Tyszkiewicz 

Monika z wynikiem 1:53 - klasa Vc i p. Cholewicki Adam z wynikiem 1:32 - klasa IIIb. 

Zawody rodziców w pływaniu rozegrane zostały na dystansie 25 m stylem dowolnym. Wśród kobiet I 

miejsce zajęła p. Anna Harasimowicz (Ib), natomiast najszybszym pływakiem okazał się p. Artur 

Milewski (IIIb).  

W wyniku podsumowania udziału klas i zajmowanych przez rodziców miejsc w poszczególnych 

konkurencjach tytuł najbardziej usportowionej drużynie przypadł zespołowi klasy 3b.  

Podczas szkolno-rodzinnego pikniku odbył się mecz piłki nożnej zwycięskiej drużyny rodziców (kl. 1b) 

z drużyną nauczycieli. Kadra pedagogiczna była niepokonana. Równolegle odbywały się konkurencje 

rekreacyjne realizowane z udziałem dzieci i rodziców.  

Wszystkim uczestnikom rozgrywek gratulujemy i zapraszamy za rok. 

 

NIEPODLEGŁEJ NA LUDOWO. W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości w szkole podejmowane są różne działania. Tym razem 24 kwietnia z inicjatywy 

nauczycieli bibliotekarzy zorganizowany został koncert pod hasłem ,,Niepodległej na ludowo". 

Gościem honorowym przybyłych na spotkanie nauczycieli oraz uczniów klas 5a, 5b, 5d i 7b był Jakub 

Karpuk – uzdolniony uczeń wybitnego cymbalisty pana Wacława Kułakowskiego. Młody 

instrumentalista zaprezentował cymbały wileńskie (instrument strunowy, na Mazury i Podlasie 

przywieziony po II wojnie światowej przez przesiedlonych Polaków), zagrał tradycyjne melodie 

ludowe oraz nowe kompozycje, w tym własne. Spotkanie miało charakter patriotyczny, było 

muzyczno - poetycką ilustracją dziejów Polski. Podczas koncertu odczytany został fragment tekstu z 

,,Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza - „Koncert Jankiela” („Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich 

nie śmiał zagrać przy Jankielu. Grając przypomniał ważne wydarzenia historyczne. Poprzez dźwięki 

muzyki oddał wielkość wydarzeń, ich potęgę i znaczenie dla narodu polskiego"). Na zakończenie 

zabrzmiała ,,Rota" (utwór hymniczny, często grany i śpiewany po odzyskaniu przez Polskę 



niepodległości, a także w czasie stanu wojennego w Polsce w latach 80. XX wieku) oraz liczne brawa i 

podziękowania za wyjątkowe emocje.  

B. Merchelska, M. Wielgat 

 

LEKTUROWY ZAWRÓT GŁOWY, CZYLI  ”1 z 8”. 23. 04. 2018 r. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich uczennice klasy 7B: Nikolina Czupryńska, Katarzyna Skarżyńska i Maja Truszkowska wraz z 

opiekunem, Panią Beatą Dzierżanowską, zorganizowały turniej dla szóstoklasistów "1 z 8" 

(wzorowany na telewizyjnej grze „1 z 10”). Zadawane pytania dotyczyły treści lektur szkolnych. 

Uczestnikom z klas szóstych towarzyszyło wiele pozytywnych emocji podczas gry, nawet wtedy, gdy 

nie sprzyjało im szczęście. Ostatecznie miejsce trzecie zajęła Maja Polak, drugie wywalczył Jakub 

Dzierżanowski, natomiast pierwsze zdobył Piotr Kulik. Dla wygranych oficjalnie zostały wręczone 

nagrody zakupione dzięki Funduszowi Lokalnemu Ziemi Ełckiej i darczyńcom - lokalnym 

przedsiębiorcom wspierającym program "Stoofka na start". Wszystkim uczestnikom gry dziękujemy 

za zabawę i gratulujemy zwycięzcom! Tego samego dnia uczniowie naszej klasy na długich przerwach 

sprzedawali ciasta, dzięki czemu zebraliśmy kwotę 166 zł, którą przeznaczymy na zakup kilkunastu 

książek do szkolnej biblioteki. Cieszymy się, że wzbogacimy księgozbiór naszej biblioteki i dziękujemy 

uczniom z kl. 7B za włączenie się w akcję, przygotowanie ciast i ich sprzedawanie. Dziękujemy też 

Funduszowi Lokalnemu Ziemi Ełckiej za możliwość uczestniczenia w programie "Stoofka na start". 

Katarzyna Skarżyńska, kl. 7b 

 

 

ŚLADAMI ŁOSIA I HISTORII. 17.04.2018 roku uczniowie klas 7a i 7d wraz z panią Danutą Krupińską i 

Małgorzatą Russek wybrali się na wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Naszymi 

przewodnikami było małżeństwo: państwo Katarzyna i Przemysław Mydlińscy. Na początku 

wyruszyliśmy z nimi do siedziby parku, gdzie w sali ekspozycyjnej oglądaliśmy prezentację o parku 

oraz uczyliśmy się rozpoznawać gatunki zwierząt. Następnie wybraliśmy się przed budynek, by 

posłuchać ciekawostek o okazach znajdujących się w Biebrzańskim PN. Kolejnym punktem naszej 

wyprawy było podziwianie piękna przyrody w największym parku narodowym w Polsce. W 

międzyczasie słuchaliśmy opowieści o zwierzętach i roślinach występujących na terenie parku. Udało 

nam się zobaczyć m.in. łosie, ptaki oraz wiele gatunków roślin. Nauczyliśmy się odróżniać ślad od 

tropu oraz zwiedziliśmy rosyjski bunkier z czasów pierwszej wojny światowej. Na końcu wycieczki 

odbyło się ognisko. Serdecznie dziękujemy opiekunom oraz przewodnikom za tę niezapomnianą 

wyprawę! Michalina Przekop, 7d 

 

WIEDEŃSKA KAWIARNIA. 7 kwietnia odbyło się kolejne z naszych spotkań i w ten sobotni poranek 

widzieliśmy się w kawiarni „Papaja”. Właściciele lokalu, a zarazem rodzice naszego kolegi, zaprosili 

nas na degustację austriackich przysmaków. Zanim jednak spróbowaliśmy dań przygotowanych przez 

panią Martę, wylosowaliśmy stoliki, przy których siedzieliśmy. Pan Marek opowiedział nam o historii 

pochodzenia kawy i herbaty, czyli najbardziej znanych napojów. W późniejszej części wykładu 

dowiedzieliśmy się, jak postępować zgodnie z zasadami kawiarnianego savoir-vievre’u. Teraz już 

http://m.in/


wiemy, którą filiżankę pijemy cappuccino, a którą americano. Następnie posłuchaliśmy co nieco o 

kawie po wiedeńsku, torcie Sachera, Pischingerze i serniku wiedeńskim. Zdziwiło nas, że pierwszą 

kawiarnię w Wiedniu założył Polak. Po degustacji deserów i kawy mieliśmy okazję podyskutować we 

wcześniej wylosowanych grupach, co oczywiście sprzyjało integracji. Bardzo podobały nam się 

warsztaty i jesteśmy wdzięczni państwu Peterom za zorganizowanie tego spotkania! 

Nasze następne warsztaty odbyły się 12 kwietnia w naszej szkole. Rozpoczęliśmy od poznania 

wybitnych osobowości z rodziny Straussów. Nie udało nam się obejrzeć filmu, ale pani Asia, jak 

zawsze dobrze przygotowana, ciekawie o nich opowiedziała. Zdziwiło nas, że aż tyle członków tej 

rodziny było niezwykle uzdolnionych muzycznie. Później przeszliśmy do części artystycznej, w której 

utworzyliśmy orkiestrę, grając do muzyki Straussów. W końcu przeszliśmy do nowego elementu 

naszych spotkań – walca wiedeńskiego. Poznaliśmy pierwsze kroki tego tańca i mamy nadzieję, że 

uda nam się go opanować w całości. Tak jak zwykle na końcu warsztatu uzupełniliśmy ankiety 

ewaluacyjne dotyczące spotkania. Nie możemy się doczekać kolejnego zebrania! Maja Truszkowska, 

Julia Tydman VII B 

 

 

Z RODZINĄ NA ROWERY. Rodzinny Rajd Rowerowy odbył się w ubiegłą niedzielę, a jego 

organizatorem było Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Rajd miał charakter nie tylko rekreacyjny, 

ale praktyczno-ekologiczny, bo połączony z sadzeniem drzew na terenie leśnictwa Przykopka. W tych 

niedzielnych działaniach swój udział wzięło 25 osób, a wśród nich uczniowie naszej szkoły pod okiem 

opiekunki Szkolnego Koła Rowerowego. 

Praktyczna część rajdu obejmowała podjęcie się roli przewodnika rowerowego przez najmłodszych 

uczestników. Zatem Patryk i Jakub po wcześniejszym zapoznaniu się z mapą, mieli okazję 

prowadzenia całej grupy przez las, aż do miejsca docelowego. Tam, pod okiem leśniczego Andrzeja 

Pieli zasadziliśmy 300 młodych brzózek. A potem, na podsumowanie, odbyło się ognisko, przy którym 

chętnie odpoczęliśmy i upiekliśmy kiełbaski.  

 

DOBRE RADY NA ODPADY 2018. W tym roku po raz trzynasty odbył się Międzyszkolny Konkurs 

Ekologiczny ,,Dobre Rady na Odpady”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało ,,Coś z niczego do użytku 

codziennego”. Zadaniem uczestników było wykonanie przedmiotów codziennego użytku z różnego 

rodzaju trwałych materiałów odpadowych. Na konkurs wpłynęło wiele pomysłowych prac z różnych 

szkół i przedszkoli. Niektórzy wykonali imitację przedmiotów codziennego użytku, a inni rzeczywiście 

przedmioty, które mogą nam służyć na co dzień. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 21 kwietnia. 

Nagrody zakupiono dzięki dofinansowaniu z PGO „Eko- MAZURY” oraz ze Związku Międzygminnego 

,,Gospodarka Komunalna”. 

Laureaci XIII konkursu ekologicznego ,,Dobre Rady na Odpady”: 

ZERÓWKI 

I miejsce: Maksymilian Jackiewicz SP 1, Oliwia Potaś SP9  



II miejsce: Iza Radziewicz Niezapominajka 

WYRÓŻNIENIE : Oliwia Wicik Niezapominajka  

KLASA 1 

I miejsce: Dominika Białowąs SP5, Michalina Stecewicz SP4  

II miejsce: Błażej Dońkowski SP4, Magdalena Oszmian SP4 

III miejsce: Filip Siemieniewicz SP4, Michał Marcin Naruszkiewicz SP4 

WYRÓŻNIENIE: Weronika Giedo SP4, Jakub Wisowaty SP4 

KLASA 2 

I miejsce: Nikolas Myszczyński SP5 

II miejsce: Magdalena Wilczewska SP 4 

KLASA 3 

I miejsce: Bartosz Stefanowicz SP7, Oliwier Olechnowicz SP5  

II miejsce: Kornelia Czyżewska SP9, Oliwier Milewski SP4  

III miejsce: Patryk Biszewski SP4, Oskar Sokołowski SP5  

WYRÓŻNIENIE: Michał Mikucki SP5, Zuzanna Renkiewicz SP5, Lena Mirva SP4, Gabriela Dec SP4, 

Maciej Krawczyński SP5. 

Wszystkich uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. 

Ewa Łańczkowska, Anna Kozakiewcz 

 

W SZKOLNEJ SALI SEJMOWEJ. Tradycyjnym elementem Dni Patrona w naszej szkole są 

przeprowadzane od wielu lat debaty szkolne. Przewodniczą im uczniowie, którzy pełnią funkcje 

marszałka i wicemarszałka sejmowego. Działania z tym związane koordynuje pani Paulina 

Stankiewicz, a w przygotowanie uczniowskich prezentacji włączają się też czynnie nauczycielki języka 

polskiego. 19 kwietnia 2018r. o godz. 11 korytarz szkolny zamienił się w salę sejmową. Wypełnił się 

szóstoklasistami, posłami, zaproszonymi gośćmi (przedstawicielami rodziców, mass mediów, 

nauczycieli). Wszyscy z uwagą przysłuchiwali się debacie na temat ważności patriotyzmu i ochrony 

środowiska. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się kilka dni wcześniej, kiedy to uczniowie 

mieli zadanie, by napisać przemówienie na temat: „Stosunek do środowiska przejawem 

współczesnego patriotyzmu”. Napisanie takiego tekstu było dla wielu uczniów wyzwaniem, ale 

wszyscy sobie z nim poradzili. Nauczyciele języka polskiego wybrali kilka najlepszych debat z każdej 

klasy, by zostały one zaprezentowane podczas uroczystości. 19 kwietnia wszyscy uczniowie zebrali się 

w galowych strojach na szkolnym korytarzu, by wysłuchać głosów naszych szkolnych posłów. Okazało 

się, że tegoroczny temat debaty uczniowie zinterpretowali na wiele sposobów, z których każdy był 



dobry. Uświadomili nam, że współczesny patriotyzm ma wiele wspólnego z ekologią, z działaniami na 

rzecz środowiska. Reprezentanci szóstoklasistów przemawiający podczas debaty mieli wiele różnych 

refleksji, postulatów, które świadczą o ich dojrzałym podejściu do tych zagadnień. Uczniowie 

wielokrotnie zwracali uwagę na to, że współczesny patriota to świadomy ekolog, który dba o 

środowisko, segreguje odpady, bierze udział w akcjach „Sprzątanie świata”, oszczędza wodę czy 

energię, troszczy się o bioróżnorodność, o tereny zielone. Podkreślali też, że zmiany dotyczące 

patriotyzmu ekologicznego należy zacząć od siebie. Myślę, że takie debaty w szkole są potrzebne, bo 

możemy przekazać wszystkim, co jest dla nas ważne, uczymy się przemawiać, przezwyciężać tremę 

przed publicznymi wystąpieniami. Jakub Dzierżanowski, kl. 6a 

 

EKOLADA. 19 kwietnia, już po raz kolejny w naszej szkole odbyła się Ekolada, czyli konkurs wiedzy na 

wzór popularnego programu telewizyjnego. Już sama nazwa turnieju wskazuje, że reprezentanci klas 

szóstych musieli wykazać się znajomością tematów ekologicznych, a konkretnie wiedzą na temat 

odpadów we współczesnym świecie. Pytania dotyczyły między innymi podziału i segregacji odpadów, 

substancji szkodliwych występujących w elektro-odpadach czy też w jaki sposób społeczność szkolna i 

ich rodziny, mogą zmniejszyć ich wytwarzanie. 

Największą świadomością ekologiczną wykazała się drużyna z klasy VI C uzyskując 514 punktów i tym 

samym zdobyła tytuł MISTRZA EKOLADY. Pięcioosobowa drużyna z klasy VI A z sumą punktów 412 

zajęła I miejsce. II miejsce zdobyła klasa 6D, a na III miejscu uplasowali się reprezentanci klasy 6B. 

Wszystkim uczestnikom EKOLADY serdecznie gratulujemy. Izabella Kraszewska, Marzena Wielgat  

 

 

POD DYKTANDO AKORDEONU. Już po raz drugi obchody Dni Patrona uświetnił koncert w wykonaniu 

uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku, jaki odbył się w naszej szkole z inicjatywy 

nauczycieli szkoły muzycznej. Przestrzeń sali gimnastycznej wypełniła muzyka i dobry klimat 

współpracy naszych szkół.  

Koncert prowadziła Pani Agnieszka Fromm – główna inicjatorka wydarzenia a także mama naszej Zuzi 

i Janka. W trakcie godzinnych prezentacji wystąpili: 

orkiestra smyczkowa naucz. M. Łukawska "Libertango" A. Piazzola, kwartet saksofonowy: Paulina 

Marcinkiewicz, Damian Żywno, Patryk Domoracki, Jan Chojnowski naucz. K. Skorupski "I feel good" J. 

Brown, trio wiolonczelowe: Maja Piekarska, Gabriela Jadeszko i Zuzanna Julia Fromm naucz. M. 

Łukawska, akomp. P. Wilk, "Walc" E. Doga i "Jazz Czajkowski" , trio akordeonowe: Dominik Wołyniec, 

Karol Chmielewski, Piotr Popowski naucz. B. Rząsa "Little story" i " Pageant", J. Wojtarowicz, 

Aleksandra Kulesza z klasy trąbki G. Karpowicza, akomp. P. Wilk "Fantazja" J. Barat, zespół 

klarnetowy: Anna Hirsztrit, Anna Filipkowska, Gabriela Wądołowska i Laura Rogińska naucz. M. 

Łukawski "Down by the riverside", Zuzanna Julia Fromm "Say something" (wokal), orkiestra 

akordeonowa naucz. M. Jaroszuk " Świat według kiepskich", " Despacito". 



Jak zauważyła sama prowadząca, instrumentem wiodącym był akordeon, który podziwialiśmy w 

występach solowych, trio i 11-osobowym zespole. Pozostajemy pod wrażeniem talentów, jakie 

zaprezentowali młodzi artyści. Dziękujemy uczniom, ich nauczycielom i dyrekcji Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. Mamy nadzieję, że tak, jak powiedziała Pani Agnieszka 

Zadroga (wice dyrektor ZPSM), koncerty staną się tradycją naszej szkoły. Zatem do zobaczenia za rok. 

 

IM WIĘCEJ NAS, TYM WIĘCEJ DRZEW. 18 kwietnia 2018r. klasa 7a wybrała się wraz z wychowawcą, na 

przejażdżkę rowerową do miejscowości Regiel. Celem wyprawy było sadzenie drzewek w lesie. 

Uczniowie pracowali w parach, pod bacznym okiem specjalistów, którzy pokazali im, jak 

profesjonalnie sadzić rośliny używając szpadli i miarek w postaci patyków. Okazało się, że wcale nie 

było to takie łatwe zadanie. Korzenie pod ziemią, połamane gałązki, twarda gleba czy małe górki to 

jedne z licznych przeszkód, z którymi klasa musiała się zmierzyć. Jednak pomimo sporego wysiłku i 

zmęczenia, uczniowie są zadowoleni ze swojej pracy. To było bardzo ciekawe i pouczające 

doświadczenie. Za kilkadziesiąt lat dzisiejsze sadzonki, będą wysokimi potężnymi sosnami, a my 

będziemy dumni, że jest w tym nasza mała zasługa. Wycieczka zakończyła się wspólnie rozpalonym 

ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami. Natalia Auron 

 

CZWARTOKLASISTKI Z KLASY SPORTOWEJ W FINALE WOJEWÓDZTWA. 16 kwietnia 2018 r. w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu odbył się Półfinał Województwa w kategorii „2 

siatkarskich” dziewcząt i chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. 

W kategorii dziewcząt do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny: dwie z Pisza, z Giżycka, a także 

reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 z Ełku.  

 

 

 

 

 

 

W turnieju spotkania były rozgrywane na jednym boisku, 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 4„b” - klasy sportowej o profilu piłki 

siatkowej w składzie: Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Sajnaga Blanka, Matulewicz Maja, 

Michałowska Klara, Choroszewicz Eliza. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka 

W tym samym czasie na drugim boisku swój turniej rozgrywali chłopcy. W kategorii chłopców do 

rywalizacji przystąpiły drużyny z Gołdapi, Pisza, Szczytna, a także reprezentacja Szkoły Podstawowej 

nr 4 z Ełku. Tutaj również spotkania rozgrywano systemem „każdy z każdym” do dwóch zwycięskich 

setów do 25 punktów. 

Nasza szkoła wygrała jedno swoje spotkanie ze Szczytnem, a dwukrotnie musiała uznać wyższość 

przeciwników i tym samym zawodnicy uplasowali się na III miejscu. Bez wątpienia jest to również 

wielki sukces młodych siatkarzy z klasy sportowej - 4 „b”. 

Skład zespołu chłopców: Sawicki Filip, Tański Jędrzej, Płatek Olaf, Nikonowicz Michał, Kamiński Jakub, 

Grzegorczyk Tymon Trenerem zespołu jest p. Magdalena Kukiełko Gratulujemy i życzymy kolejnych 

sukcesów! 

 

ZORIENTOWANI! W ubiegłą niedzielę, 15 kwietnia 2018r. o godz. 10.30 trzy drużyny z naszej szkoły 

wyruszyły w niesamowitą wędrówkę po lesie. Czternastu chętnych uczniów pod bacznym okiem 

nauczycielek wychowania fizycznego wzięło udział w imprezie plenerowej „Zorientuj się na Ełk – 

Runda I” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.  

Na czym to polegało? Najprościej – biegaliśmy po lesie, czytaliśmy mapę, która nie zawsze była dla 

nas czytelna ;) i podbijaliśmy karty w punktach kontrolnych, a było ich 9. Jednocześnie zachwycaliśmy 

się pięknem przyrody, ciszą lasu, ale zdeterminowani w pocie czoła pokonaliśmy ok. 10 km trasy. 

Górki, doły, połamane konary drzew, tworzące leśny naturalne przeszkody, nie okazały się dla nas 

takie straszne. Jak łanie biegaliśmy po mięciutkim mchu i miejscami grząskim błocie, starając się w jak 

najkrótszym czasie dobiec do mety. Pomimo niesamowitego zmęczenia humor dopisywał. Miło było 

obserwować jak wzajemnie sobie pomagamy, a kiedy trzeba było narzucić tempo wzajemnie się 

motywowaliśmy. Dziewczyny okazały się naprawdę świetnymi nawigatorkami. Serio! I wcale nie 

obracały mapy ;)  

Sami popatrzcie. Jak sądzicie, czy potrafilibyście dotrzeć do każdego punktu posługując się mapą? 

Czas naszego marszobiegu to 2,5 godziny. Na mecie czekała na nas nagroda: ognisko z kiełbaskami, 

ciepłe i zimne napoje, a przede wszystkim uśmiechnięci, choć zmęczeni uczestnicy wyścigu. 

Atmosfera była bardzo przyjemna. Bieg na orientację w terenie okazał się świetnym pomysłem na 

spędzenie czasu wolnego w aktywny sposób.  

Wszystkich tych, którzy mieliby ochotę wystartować z nami w Rundzie II już 6 maja 2018 proszę o 

zgłoszenie się do nauczycieli wychowania fizycznego. Naprawdę warto zdobyć nowe doświadczenia, a 

przy tym wspaniale się bawić! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe sportowe postawy ;) 

Spisaliście się na 6! Opiekunkami drużyn były: Elżbieta Jeżewska, Magdalena Kukiełko i Monika 

Nagolska. 



 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE. 16.04.2018 na stadionie miejskim w Ełku (wyjątkowo, ponieważ 

plaża miejska jest w remoncie) odbyły się Sztafetowe biegi Przełajowe Szkół Podstawowych w 

ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. W zawodach wzięło udział siedem szkół 

podstawowych naszego miasta . Rywalizacja nie należała do łatwych, wysoki poziom zawodów, długi 

dystans koronie stadionu i ogromny stres dały o sobie znać wszystkim zawodnikom. Naszą szkołę 

reprezentowało łącznie 39 zawodników, wszyscy mieli do pokonania ten sam dystans ok. 600 m, 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 IV miejscu. Na wyróżnienie zasługują uczniowie 

klas szóstych, którzy dzielnie wspólną zespołową pracą wywalczyli I miejsce wśród swoich 

rówieśników. Wszystkim zawodnikom zawodów serdecznie gratulujemy zaciętej rywalizacji! 

 

POMYSŁOWE SCRABBLE. 13 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się turniej klas V „Mistrz 

słowa”, z okazji Światowego Dnia Scrabble .Turniej realizowany był w ramach projektu „Stoofka na 

start”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez kreatywne uczennice z klasy VIIB: Julię Tydman, 

Oliwię Szermińską i Kasię Szkatułę. Cały projekt był nadzorowany przez panią Beatę Dzierżanowską, 

która jako polonistka pełniła również funkcję jury całego turnieju. Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem uczniów.  

Klasy V rozpoczęły swoje starcie na I piętrze szkoły, gdzie zostały przedstawione reguły całej gry. 

Niedługo po tym reprezentanci klas V wraz z pomocnikami z klas siódmych rozbiegli się po całej 

szkole w poszukiwaniu pochowanych literek. Okazało się, że poradzili sobie z tym zadaniem bardzo 

dobrze. Znaleźli prawie wszystkie literki, co było nie lada zadaniem. Na kolejnej godzinie rozpoczęła 

się trudniejsza część turnieju. Klasy musiały ze znalezionych liter układać słowa, które były 

punktowane. Musiały wykazać się wielką kreatywnością w tworzeniu słów (im dłuższe i trudniejsze, 

tym lepiej punktowane) oraz wiedzą z ortografii.  

Burzliwe zmagania obserwowali znakomici goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: panowie 

Maciej Olszewski i Paweł Wilk oraz Pani Iwona Olkowicz z Funduszu Lokalnego Ziemi Ełckiej. Była też 

obecna niezastąpiona Pani Wanda Wojnowska – dyrektor szkoły. Naszym gościom bardzo spodobał 

się turniej, który nakłaniał do pomysłowości, wyrazili też nadzieję na powtórzenie takiego konkursu 

już wkrótce. 

Największą kreatywnością, szybkością podejmowania decyzji i szczęściem wykazała się klasa Vb, która 

zajęła pierwsze miejsce, ale walka pomiędzy wszystkimi klasami była wyrównana. Każda klasa 

otrzymała upominki, ufundowane przez sponsorów „Stoofki na start”. Gratulujemy klasom piątym 

zajętych miejsc oraz mamy nadzieję, że w naszej szkole projekt „Stoofka na start” będzie 

kontynuowany w kolejnych latach. Katarzyna Szkatuła 

 

CIASTKA DLA ZOSI. W ostatnim tygodniu nasza klasa 6c zorganizowała akcję charytatywną, która 

miała na celu pomoc pięcioletniej Zosi, chorej na nowotwór mózgu i części centralnego systemu 

nerwowego –– glejaka. 



W celu uzyskania pieniędzy dla dziewczynki postanowiliśmy przez tydzień sprzedawać w szkole, na 

długich przerwach, własne wyroby piekarnicze. Zrobiliśmy plakaty informujące o naszej akcji i 

rozwiesiliśmy je w szkole. Każdy z nas miał okazję wziąć udział w tym działaniu. Do każdego dnia 

tygodnia zostały przydzielone inne osoby z naszej klasy, które piekły ciasta i sprzedawały je na 

specjalnym stoisku. Ciasta oraz inne przysmaki chętnie kupowali uczniowie jak i nauczyciele naszej 

szkoły. W ten sposób udało nam się uzbierać aż 1247,90 zł. Przy okazji mieliśmy okazję zrobić coś 

razem, co pomogło nam nauczyć się efektywnej pracy w grupie oraz zintegrować we wspólnym 

działaniu. 

Ta akcja zakończyła się naszym sukcesem i udowodniła, że nawet młodzież potrafi zorganizować się i 

pomóc potrzebującym. Gabrysia Kiersztyn, Jan Szczepanik - kl 6c 

 

 

W KSIĄŻCE MAŁE JEST WIELKIE. 2 kwietnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

i jednocześnie rocznica urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. W 2018 roku 

gospodarzem święta była Łotwa. Wraz z obchodami wystosowano list do najmłodszych pod tytułem 

,,W książce małe jest wielkie”. Nawiązując do tego święta nauczyciele bibliotekarze, pani Bożena 

Merchelska i pani Marzanna Wielgat, odczytywały czytelnikom ,,Czwórki" jego fragmenty (,,Książka 

dla dzieci jest cudowną siłą, która wyraża pragnienie i zdolność do bycia małej istoty. Pokazuje jej siłę 

i odwagę, aby żyć"), pytały o cechy książki dla dzieci i dlaczego warto je czytać.  

,,Trójwymiarowe, krótkie, relaksujące, interesujące, mądre, kolorowe, zrozumiałe"...- tak między 

innymi uczniowie określili książki przeznaczone dla nich i podali wiele zalet związanych z ich 

czytaniem. W okresie 4-6 kwietnia 2018 roku w bibliotece można było również obejrzeć wystawę 

ilustracji pochodzących z książek Andersena (udostępnionych przez Duńskie Centrum Literatury dla 

Dzieci) i wykonanych przez Jana Marcina Szancera – wybitnego polskiego grafika. Prowadzące 

spotkania twórczość ,,króla ilustratorów", ,,malarza dziecięcych marzeń", ,,kreatora baśniowych 

światów" przybliżyły przybyłym uczniom i nauczycielom w oparciu o prezentację biografii artysty oraz 

wystawę książek, w których znalazły się prace J. M. Szancera. Rysownik pozostawił po sobie ponad 

240 zilustrowanych książek, a wśród nich takie arcydzieła jak „Pinokio, „Miś Paddington", „Przygody 

Tomka Sawyera”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi", ,,Akademia Pana Kleksa", wiersze J. Brzechwy, 

J. Tuwima, dzieła A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, czy niezapomniane ilustracje do baśni H. Ch. 

Andersena, które znamy i podziwiamy. B.Merchelska 

 

KLASYKA Z KLASĄ. W naszej szkole jest wielu kreatywnych uczniów i nauczycieli, czego efektem są 

różnorodne projekty i akcje. W lutym tego roku rozpoczęło się przedsięwzięcie inne niż wszystkie - 

projekt „Klasyka z klasą“. Dlaczego jest taki nietypowy? Pozwala nam oderwać się od naszych zajęć i 

spotkać się, aby obejrzeć wartościowy film lub porozmawiać. Na wszystkich warsztatach panuje luźna 

i przyjemna atmosfera, niczym nie przypominająca zajęć szkolnych. Jego pomysłodawczyniami oraz 

organizatorkami są panie Joanna Pabich oraz Katarzyna Garlicka. Do udziału zaprosiły uczniów z klas 

6-7 naszej szkoły, którzy wyróżniali się na tle innych swoimi osiągnięciami i kreatywnością. Do tej 

pory nasza dwudziestoosobowa grupa spotkała się 5 razy. Wśród naszych spotkań znalazły się 2 



wieczory filmowe, a 3 pozostałe warsztaty miały za zadanie przybliżenie nam historii Wiednia oraz 

wybitnych postaci z nim związanych. Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie, 

ponieważ już teraz przyniósł nam wiele korzyści. Przeprowadzone zajęcia sprawiły, że poznaliśmy 

bliżej rzeczy, których wcześniej nie zauważyliśmy. Ponadto zintegrowaliśmy się i staliśmy się zgraną 

drużyną. Karolina Kuczyńska i Mateusz Staszek 

 

MAJ 2018 

 

W dniu 25. kwietnia w budynku Gimnazjum nr 3 w Ełku odbyła się kolejna edycja Warmińsko-

Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2018. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Ełku im. prof. Wł. Szafera w składzie: Karolina Kuczyńska klasa 7 b, Dominika Sabasińska klasa 6 c, 

Jakub Siemieniewicz klasa 6 c, Igor Grajewski klasa 6 c pod opieką nauczyciela zajęć technicznych p. 

Sławomira Krakowiaka zajęła I miejsce w eliminacjach miasto(gmina) Ełk, oraz I miejsce w 

eliminacjach powiatowych. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z dziedziny przepisów ruchu 

drogowego bardzo dobrze wykonali zadanie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentowali się 

również w jeździe na rowerze podczas pokonywania sprawnościowego toru przeszkód. W konkursie 

przydzielono również nagrody indywidualne. Karolina Kuczyńska otrzymała już drugi raz nagrodę za 

najlepiej napisany test z przepisów ruchu drogowego ufundowaną przez Kuratorium Oświaty w 

Olsztynie i wręczoną przez jego przedstawiciela. Ten sukces upoważnił naszą zwycięską drużynę do 

reprezentowania powiatu na szczeblu wojewódzkim w turnieju WMTBwRD 2018.  

Drużyna naszej szkoły nieprzerwanie od 2006 r. zdobywa pierwsze miejsce w eliminacjach miasto-

gmina Ełk. To już 13 raz z rzędu, a w eliminacjach powiatowych zdobywają miejsca punktowane na 

podium. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

W kwietniu SP5 w Ełku ogłosiła Powiatowy Konkurs „Orzeł Biały nasza duma” pod patronatem 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzaty Kopiczko, w dwóch kategoriach: literackiej i 

plastycznej. Z naszej „Czwóreczki” na te zmagania wysłaliśmy kilka prac literackich, głównie 

czwartoklasistów. Uczniowie klas IV-V redagowali legendę związaną z początkiem państwa polskiego 

(godłem Polski, postacią legendarną, powstaniem państwa). Liczył się pomysł dziecka, jego spojrzenie 

na historię związaną z powstawaniem państwa polskiego. Sukcesem w tym konkursie zakończył się 

udział uczennicy z kl. 4f Urszuli Kozłowskiej, której praca literacka została doceniona przez komisję. 

Ula zajęła 3. miejsce i 30 kwietnia 2018 r. w ełckiej „Piątce” odebrała nagrodę z rąk Pani Senator i 

organizatorów. Serdecznie gratulujemy! Beata Dzierżanowska 

 

Uczennice klasy 7c Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku, Julia Ślużyńska , 

Katarzyna Rzotkiewicz, Emilia Łosiewicz i Monika Dołęgiewicz wzięły udział w projekcie Funduszu 

Lokalnego Ziemi Ełckiej,,Stoofka na Start’’. 

Młode liderki projektu zaskoczyły wychowanków klasy 0a i 0b ,,Lekcją na słodko”. Najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły wspólnie ze starszymi koleżankami przygotowywali , piekli i zdobili słodkie 

babeczki. Uczennice za 100zł, które otrzymały od Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA kupiły 



wszystkie produkty, które były potrzebne do przygotowania owego wypieku. Ideą spotkania była 

integracja uczniów grup najmłodszych ze starszą klasą, wspólna pomoc, współpraca w grupie, 

wartości kulinarne oraz opieka nad uczniami. Dzieci z uwagą przyglądały się procesowi powstawania 

deseru , pomagały w jego przygotowaniu oraz zadawały pytania odnośnie smakołyku. W oczekiwaniu 

na upieczenie się babeczek siódmoklasistki przygotowały różne wesołe zabawy dla dzieci. Po 

fenomenalnie spędzonym czasie wszyscy mogli udekorować swoje wypieki różnego rodzaju lukrami, 

posypkami oraz orzechami. Po upiększeniu swoich słodkości najmłodsi wzięli się za konsumpcję 

przygotowanego przez nich dania, podziękowali koleżankom i wyrazili wielką chęć spotkania się 

ponownie. Nad wszystkim czuwały wychowawczynie grup p.Teresa Fiedorczyk i p. Izabela 

Dąbrowska. Serdecznie dziękujemy za spotkanie!  

 

 

09.05.2018 na stadionie miejskim w odbył się czwórbój lekkoatletyczny szkół podstawowych Ełku w 

ramach Szkolnego Związku Sportowego. W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe 

naszego miasta. Czwórbój składał się z czterech dyscyplin takich jak: bieg na dystansie 60m, skok 

wzwyż, rzut piłką palantową i bieg na dystansie 600m dziewcząt oraz 1000m metrów chłopców. 

Każdy z młodych lekkoatletów musiał zaliczyć wszystkie konkurencje, a suma wyników wpływała na 

klasyfikację szkoły w rozgrywkach miejskich. Naszą szkołę reprezentowało łącznie 16 zawodników z 

klas V oraz VI. Rywalizacja nie należała do łatwych, doskwierający upał, skwar, brak wiatru i wysoka 

temperatura nie ułatwiała zadania wszystkim startującym. W ostatecznej klasyfikacji nasze 

dziewczęta zajęły VI miejsce, a chłopcy IV. Należą im się wielkie brawa, ponieważ walczyli do 

ostatniego metra i dali z siebie wszystko. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i do zobaczenia za 

rok! 

 

07.05.2018 na stadionie miejskim w Ełku odbyła się nietypowa lekcja wychowania fizycznego klasy 

4D. Uczniowie pomogli w przeprowadzeniu zajęć pt. „Sprintem do Maratonu” dla dzieci z przedszkola 

Słoneczna Ósemka w Ełku, . Głównym zadaniem naszych uczniów było przeprowadzenie rozgrzewki 

dla młodszych kolegów i koleżanek, wspólny start, przebiegnięcie całego okrążenia na stadionie, 

opieka nad nimi podczas biegu, wsparcie w dotarciu na metę oraz integracja. Wszyscy razem 

pokonali dystans 9200m, były łzy szczęścia, ale i łzy zmęczenia (szczególnie u tych najmłodszych 

biegaczy). Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Otoczyli opieką całą grupę „Wiewióreczki”. 

Nie odstępowali ich na krok. Jednym słowem spisali się medal! Na zakończenie każdy uczestnik 

otrzymał medal oraz dyplom. Dziękujemy klasie 4D za udział w zajęciach, jesteśmy z dumni z Waszej 

koleżeńskiej postawy! 

 

W dniu 10.05.2018r. na stadionie miejskim odbył się Trójbój Lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców 

klas IV w ramach Szkolnego Związku Sportowego. W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły 

podstawowe z Ełku. Trójbój składał się z trzech dyscyplin sportowych tj. bieg na dystansie 60m, bieg 

na dystansie 300m oraz rzut piłeczka palantową na odległość. Szkołę reprezentowało 10 uczniów, 

którzy pomimo ogromnej rywalizacji i doskwierającego upału poradzili sobie z wszystkimi 



konkurencjami. Każdy z zawodników brał udział we wszystkich konkurencjach, które były 

punktowane, a łączna suma wpłynęła na końcowy wynik klasyfikując nasza szkołę na V miejscu.  

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

 

 

Coroczne obchody Dnia Scrachta tym razem zorganizowaliśmy pod hasłem „Scracht w kimonie”. 

Głównym akcentem była nauka szachów japońskich „Dōbutsu shogi” (zwierzątkowe szachy) znana 

też pod nazwą „Złap lwa”. Przyjazne środowisko gry eliminuje obawy, jakie wiążą się z nauką w 

tradycyjne szachy. Zarówno postacie zwierząt, jak i sama plansza, zachęcają do przystąpienia do 

„drużyny lasu” lub „drużyny nieba”. Niech jednak nikogo nie zwiodą pozory. Gra wymaga 

strategicznego myślenia, szybkich decyzji i zdolności przewidywania ruchów przeciwnika. Pochłania i 

angażuje uczestników a jednocześnie każe stosować się do japońskich zasad kultury. 

Z zasadami gry uczniowie klasy 7a zapoznawali swoich młodszych kolegów i koleżanki. Po krótkim 

filmie instruktażowym klasowe drużyny rozgrywały partie szachów na dużej planszy rozłożonej na 

holu szkoły. Zarówno uczestnicy gry, jak i wcieleni w instruktorów wolontariusze z klasy 7a z 

zadowoleniem opowiadają o swoich pierwszych doświadczeniach z Dōbutsu shogi. Gra zachwyciła też 

nauczycieli. 

Wkrótce warcabowe stoliki zamienimy na stoliki do szachów japońskich. A może rozegramy szkolny 

turniej? 

 

8 maja 2018 r. chóry szkolne „Nolinki” i „Fantazja” uczestniczyły w uroczystych obchodach 71. 

rocznicy zakończenia II wojny światowej zorganizowanej przez Kombatancki Związek Dzieci Wojny 

Rzeczypospolitej w Ełku. W Ełckim Centrum Kultury nasi uczniowie pod dyrygenturą p. Anny 

Borkowskiej-Miszkiel i p.Tomasza Sulimy zaprezentowali swój patriotyczny repertuar, w skład 

którego wchodziły piosenki o czasach, kiedy nasi dziadkowie byli jeszcze mali. Również laureaci 

„Konkursu Pieśni Patriotycznej” wyśpiewali kilka wzruszających utworów. Wysłuchaliśmy także 

interesujących fragmentów wspomnień pani Teresy Ostrowskiej dotyczących czasów wojny.  

Na zakończenie tego patriotycznego wydarzenia przedstawiciele „Dzieci Wojny” rozdali 

zgromadzonym najnowsze wydanie biuletynu, w którym można przeczytać ich wspomnienia z okresu 

II wojny światowej, a także prace zwycięzców konkursu historycznego „Trudne Czasy”.  

Uczestnicy ceremonii, którzy w bardzo młodym wieku przeżyli lata wojny, byli wręcz wzruszeni tym, 

co uczniowie z tej okazji przygotowali. To miło, że tak niewiele wywołało uśmiech na twarzach 

starszego pokolenia. Mam nadzieję, że w naszym mieście będzie więcej takich uroczystości łączących 

ze sobą oba pokolenia. Julia Emilia Sarnacka 6c 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, od wielu lat, jest organizatorem 

konkursów z różnych dziedzin nauki. W tym roku szkolnym reprezentanci klas I – III wszystkich szkół 

w mieście mogli się ze sobą zmierzyć w czterech kategoriach: recytacji, czytaniu, ortografii i 

matematyce, a klas V – VI w ortografii i matematyce. Uczniowie naszej szkoły stanęli na podium w 

większości tych kategorii. Wśród wyróżnionych uczniów klas I-III znaleźli się:  

Mistrz ortografii – III miejsce- Emil Bućko, kl. 3e 

Mistrz matematyki – I miejsce – Radosław Gałczyński, kl. 3 f, II miejsce – Jakub Łukawski, kl. 3b 

W grupie uczniów klas IV-VI, którzy odnieśli sukces podczas piątkowych zmagań są: 

Mistrz ortografii – I miejsce – Paulina Kuczyńska, kl. 5b, II miejsce – Piotr Kulik, kl. 6c 

Mistrz matematyki – I miejsce – Jakub Dzierżanowski, kl. 6a 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

 

LEKCJA HISTORII W MUZEUM WOJSKA 

Dnia 11 maja klasa IV d wraz z klasą IV e wybrały się na wycieczkę do Białegostoku. Na początku 

odwiedziliśmy Muzeum Wojska. Wizyta w Muzeum miała na celu upamiętnienie 100 rocznicy 

odzyskania Niepodległości. Uczniowie nie tylko mieli możliwość zwiedzania wszystkich muzealnych 

ekspozycji ale także mogli czynnie wziąć udział w ciekawych ćwiczeniach proponowanych przez 

prowadzącego na każdej z wystaw.  

W kolejnej części wycieczki udaliśmy się do Manufaktury Cukier Lukier. Tam uczniowie mogli 

przyjrzeć się z bliska jak gotowany karmel wylewany na kamienny blat zamienia się w kolorowe 

słodkości. Każdy z uczniów oraz opiekunów mógł wypróbować swoich sił w sztuce cukierniczej. 

Każdemu uczestnikowi wycieczki udało się stworzyć własnego lizaka.  

Po słodkościach przyszedł czas na rekreację połączoną ze sportem. Uczniowie po rozgrzewce z 

trenerem i zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa mieli czas na skakanie na trampolinach. 

M.Cybulko 

 

W dniu 11 maja w klasach 1-7 odbył się coroczny Scratch Day. W tym roku w imprezie z 

programowania wiodły prym japońskie szachy. Na powitanie uczniowie klas 4-7 mieli do rozwiązania 

zagadkę z programowania. Za prawidłowe rozwiązanie zostali obdarowani drobnymi nagrodami, w 

czołówce rozwiązujących zagadki znaleźli się Wiktoria Uściłowicz klasa 5 a, Igor Grajewski klasa 6 c, 

Anna Jarosińska klasa 7 a. Następnie podczas zajęć uczniowie klas od pierwszej do siódmej zgłębiali 

tajniki japońskich szachów pod kierunkiem swoich koleżanek z klasy 7 a. Rozgrywki szachowe w 

grupach przyniosły wiele emocji szczególnie wśród maluchów. Pozwoliły naszym uczniom kształtować 

umiejętności logicznego i strategicznego myślenia. Kolejnym elementem dnia było dźwiękowe 

programowanie. Na lekcjach informatyki uczniowie tworzyli własne skrypty które, wprowadziły je w 

melodyjny świat programowania. 

Dziękujemy i zapraszamy za rok na kolejny Scratch Day.  



 

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny -„Dyktando Patriotyczne” to wydarzenie towarzyszące 

obchodom Roku dla Niepodległej, adresowane do uczniów klas III-VII szkoły podstawowej i 

zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 w Ełku. Wydarzenie objęli patronatem: Senator 

Małgorzata Kopiczko, Prezydent Miasta Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku oraz Warmińsko- Mazurski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. W naszej szkole odkrywamy i rozwijamy uzdolnienia 

polonistyczne, mamy dużą grupę uczniów, którzy są bardzo dobrzy w ortografii. Nasze reprezentacje, 

zarówno z klas III, jak i kl. IV – VII, z wiarą we własne umiejętności, ale też z pewną dozą niepewności 

przystąpiły do tych zmagań ortograficznych. Teksty dyktand nawiązywały do ważnych wydarzeń z 

historii Polski i jak się okazało, nie były zbyt trudne dla Czwóreczkowiczów. W klasach trzecich 3. 

miejsce wywalczył Jakub Łukawski z kl. 3b. W starszych klasach mamy troje laureatów: 2. miejsce 

zdobyła Julia Tydman z kl. 7b, a 3. miejsce zajęli ex aequo Jakub Dzierżanowski z kl. 6a i Maja 

Truszkowska z kl. 7b. Jesteśmy dumni z naszych uczniów i gratulujemy im. B.Dzierżanowska 

 

WODNY ŚLAD. Dnia 11 maja 2018 r., 374 uczniów naszej szkoły, uczestniczyło w niecodziennych 

lekcjach z przewodnikami na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku: Baza -

Suwalska 64, w Stacji Uzdatniania Wody w Przekopce i Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej. 

Zajęcia terenowe odbyły się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Ełku. Uczniowie mogli się przekonać i przyjrzeć się z bliska, jak 

funkcjonuje nasze miasto pod względem poboru wody pitnej ze studni głębinowych, jej przepływu, 

zużycia, odprowadzania i oczyszczania. Podczas spotkań uczniowie obejrzeli tematyczne filmy 

edukacyjne. Pracowników Przedsiębiorstwa PWiK, zaprezentowali nowoczesne techniki udrażniania 

awarii sieci wodociągowej w naszym mieście. Uczniowie z pomocą kamery samodzielnie ćwiczyli 

monitorowanie kanałów, poznali techniki łączenia rur odprowadzających, byli operatorami koparki i 

wyszukiwali poprzez wykrywacze zakopane w piachu metale. Uczniowie zobaczyli, jak wygląda proces 

uzdatniania wody, mogli również zobaczyć, jak przebiega proces oczyszczania ścieków i w jaki sposób 

można wykorzystać osad ściekowy do wytwarzania prądu. Dowiedzieli się, jak ważne są działania na 

rzecz czystości jezior, rzek i innych zbiorników wodnych. Były to wyjątkowe lekcje, do których 

niejednokrotnie będą nawiązywać uczniowie, ucząc się w szkolnych murach. Wszyscy przywieźli ze 

sobą dobre wspomnienia i otrzymane upominki w postaci koszulki i kubka z logo firmy. K.Kulik, 

M.Nagolska,E Łańczkowska 

 

ORTOGRAFIADA. Ortografia spędza sen z oczu niektórym uczniom, zawiera bowiem dużo wyjątków 

od zasad pisowni polskiej, mimo to zawsze 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 piąta edycja Szkolnej Ligi Ortograficznej „Czwóreczkowa ortografiada”. W szranki stanęli 

zgłoszeni przez polonistów reprezentanci klas V – VII, którzy zmierzyli się z poprawną ortografią. Od 

października 2017 do maja 2018 r. reprezentanci kl. V – VII 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 

nużącej chandrze i hochsztaplerze Henryku, o pseudoznachorze i niby-duchu z zamku nad jeziorem 



Tałty, o co poniektórych przekomarzankach, o telefonicznych dysputach o oryginalnych 

półinteligentach i patriotycznych zapędach Wilhelma. Summa summarum, to nie były łatwe 

dyktanda, ale dzięki nim mogliśmy przekonać się, że w naszej szkole są uczniowie, dla których 

ortografia nie jest straszna. 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. Na każdym etapie uczniom, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów na danym poziomie edukacyjnym, przyznawany był tytuł : „Lider 

miesiąca”. Liderami klas piątych na poszczególnych etapach były: Paulina Kuczyńska kl. 5b (trzy razy), 

Gabriela Darmofał kl. 5a i Aleksandra Izbicka kl. 5d, w klasach szóstych był to Jakub Dzierżanowski z 

kl. 6a (pięć razy) i Patryk Kostyk z kl. 6a, a w klasach siódmych liderowały: Julia Tydman kl. 7b (cztery 

razy), Michalina Przekop i Maja Kurzyk kl. 7d. 

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: I miejsce –Jakub Dzierżanowski kl. 6a, II miejsce –Julia Tydman kl. 

7b, III miejsce – Patryk Kostyk kl. 6a, IV miejsce – Piotr Kulik kl. 6c. Brawo! 

 

NASZE "3" W WOJEWÓDZTWIE. W dniu 16.05.2018r w Górowie Iławeckim odbył się Wojewódzki 

Finał Piłki Siatkowej " 3" Dziewcząt, w którym wzięły udział uczennice klas piątych naszej szkoły. 

Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym "do dwóch wygranych setów. Spotkania nie 

należały do łatwych, często potrzebne były trzy sety aby wyłonić zwycięzcę. Po długich i ciężkich 

zmaganiach, wymianie wielu trudnych piłek, dziewczęta SP 4 Ełk zajęły IV miejsce w województwie. 

Naszą szkołę reprezentowały: Surażyńska Wiktoria, Kosiorek Maja, Syryca Martyna, Nowakowska 

Amelia, Podziewska Magdalena, Mirva Nicola, Czaplicka Amelia, Kuczyńska Paulina. Najlepszą 

zawodniczką SP 4 Ełk została Kosiorek Maja. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów. Brawo dziewczęta! 

 

„(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” W okresie 8-15 maja w Polsce obchodzony jest Tydzień Bibliotek. 

Tegoroczny odbył się pod hasłem ,,(Do)wolność czytania”. Z tej okazji nauczyciele bibliotekarze, panie 

Bożena Merchelska i Marzanna Wielgat, zaproponowały uczniom naszej szkoły kilka działań 

promujących bibliotekę i czytelnictwo. Uczniowie klasy IIa mieli okazję spotkać się w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Ełku z pisarką panią Roksaną Jędrzejewską - Wróbel (autorką ponad 30 

książek dla dzieci, tekstów do podręczników i bajek terapeutycznych, słuchowisk, telewizyjnych 

wieczorynek, autorką tekstów umieszczanych w czasopismach ,,Dziecko”, ,,Świerszczyk”, ,,Miś”, bajek 

promowanych przez Radio BIS, laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień). Podczas spotkania 

rozmawiano o jej twórczości oraz stanie czytelnictwa w naszym kraju. Uczniowie mogli pozyskać 

autograf pisarki i zrobić z nią pamiątkowe zdjęcia. Nawiązując do 100 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości z uczniami klasy IVc rozmawiano o tym, jak walczono o wolność oraz jak i 

dlaczego wolność była nam odbierana. Wsparciem były głośno czytane bajki z książki ,,Mam Gen 

wolności”. Uczniom klas I – III zaproponowano konkurs plastyczny ,,Oblicza wolności”. Zdaniem jury 

pojęcie wolności najciekawiej zilustrowali uczniowie klasy IIa: Zofia Truchan (I m-ce), Daniel Bareja (II 



m-ce) i Julia Dmochowska (III m-ce). Gratulujemy! Pozostałym uczestnikom - uczniom klasy Ia, Ic, IIa, 

IIIa oraz Wychowawczyniom dziękujemy za aktywny udział w konkursie. W Tygodniu Bibliotek pracę 

bibliotekarzy wsparli też uczniowie klasy 7b Julia Skomin, Kacper Frąszczak i Krystian Jabłoński, którzy 

najstarszej grupie dzieci przebywających w świetlicy zaprezentowali bajkę edukacyjną ,,Wojenne 

dzieci” wg opowieści kamishibai. W wymienionym czasie nie zabrakło też wspólnych zabaw, 

wyszukiwania odpowiedzi na wylosowywane ,,Pytania do Czytelników”, rozwiązywania 

przygotowanych przez pracowników biblioteki zadań i obdarowywania się upominkami. B. 

Merchelska 

 

BRD. 17 maja w Elblągu odbył się wojewódzki finał Warmińsko-Mazurskiego Konkursu 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestniczyła w nim pod opieką p. Sławomira Krakowiaka 

drużyna z naszej szkoły w składzie: Dominika Sabasińska kl. 6 c, Gabriela Kiersztyn kl. 6 c, Igor 

Grajewski kl. 6 c, Jakub Siemieniewicz kl. 6 c. Rywalizacja między przybyłymi na finał drużynami była 

bardzo zaciekła. W czterech konkurencjach (test z przepisów ruchu drogowego, tor sprawnościowy 

na rowerze, miasteczko ruchu drogowego, pierwsza pomoc przedmedyczna) uczniowie z naszej 

drużyny wykazali największy kunszt wiedzy i sprawności. W końcowym efekcie o miejscu na liście 

finalistów decydowała różnica jednego lub dwóch punktów. Nasza drużyna dzielnie rywalizowała z 

innymi i w końcowym efekcie zajęła 16 miejsce wśród wszystkich szkół w województwie. 

Gratulujemy! 

 

SREBRNE PASMA NASZYCH CHÓRÓW. 18 maja 2018 nasze chóry o poranku wyjechały do 

Białegostoku na przegląd chóralny, który odbywa się co roku w ramach Akademii Chóralnej 

„Śpiewającej Polski”. Występ odbywał się w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jego 

piękne otoczenie nas oczarowało, mogliśmy odpocząć w cieniu ciekawych drzew i krzewów oraz 

zwiedzić drogę krzyżową. Od godziny 9:00 odbywały się próby akustyczne. Przegląd rozpoczął się o 

godz. 11:00 po wspólnym zaśpiewaniu hymnu Akademii Chóralnej. Zespołów było łącznie 17: od 

przedszkolaków, poprzez szkoły podstawowe po chóry ponadpodstawowe o głosach równych. Chóry 

z naszej szkoły „Nolinki” i „Fantazja” prezentowały się w kategorii B. 

Jury w składzie: prof. dr hab. Cezary Szyfman, dr hab. Małgorzata Nowak i mgr Justyna 

Wieruszewska-Biniek przyznało obu naszych chórom Srebrne Pasmo. 

Do Ełku wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń. Cieszymy się, że oba nasze chóry godnie 

reprezentują naszą szkołę na wysokim szczeblu wojewódzkim.  

Gratulujemy chórzystom, ich rodzicom i naszym dyrygentom! A.Miszkiel 

 

POLSKA BIEGA. 20 maja odbyły się w całej Polsce biegi w ramach akcji „Polska Biega”. Wraz z 

nauczycielami wychowania fizycznego 53 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w tym biegu, by 

pokazać, że bieganie bez względu na wiek czy formę fizyczną może łączyć pokolenia i jest dostępne 

dla wszystkich. Każdy uczestnik po biegu otrzymał pamiątkowy dyplom. Ta rodzinna, biegowa 



impreza, propagująca zdrowy styl życia i wspólne spędzanie czasu wolnego połączyła 250 ełczan, 

którzy w tym dniu stanęli na starcie.  

Cieszymy się, że w tej grupie nasza reprezentacja była tak liczna. M. Kukiełko 

 

HEAR OR HERE. Dnia 23 maja odbył się w naszej szkole pierwszy międzyszkolny konkurs z języka 

angielskiego „HEAR OR HERE” Speaking Competition dla klas VI-VII. Głównym celem konkursu było 

doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów 

anglojęzycznych, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich 

umiejętności językowych. Do konkursu przystąpiło osiem szkół podstawowych z Ełku. Z każdej szkoły 

wytypowani byli trzej uczniowie. Pierwszym etapem konkursu była mała rozgrzewka. 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. Na wszystkich uczestników czekał przygotowany poczęstunek, który 

umilił czas oczekiwania na wyniki. Podczas gdy młodzież odpoczywała po wytężonym wysiłku, komisja 

konkursowa pracowała intensywnie, aby jak najszybciej ogłosić wyniki. Czas ten okazał się świetną 

okazją, aby poznać kolegów i koleżanki z innych szkół. W końcu przyszedł czas na nagrodzenie 

zwycięzców i uczestników. Nagrody wręczała pani wicedyrektor Barbara Dziuba oraz organizatorki, 

nauczycielki języka angielskiego: pani Magda Cybulko i pani Justyna Jagielska. Pierwsze miejsce ex 

aequo zajęli nasi uczniowie Alex Lewoń oraz Kacper Eustachiewicz. Drugie miejsce Wiktoria 

Wilczewska z SP1, a trzecie Tobiasz Ryk z SP9. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, 

wszystkich uczestników nagrodzono słodkimi upominkami. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH. Delegacja naszej szkoły odpowiedziała na zaproszenie pana Prezydenta 

Miasta Ełku, pana Tomasza Andrukiewicza, i 22 maja o godz. 16.00 przybyła do ełckiego ratusza, gdzie 

odbyła się gala wręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów ełckich szkół podstawowych i 

gimnazjalnych. Spośród 70 wniosków o przyznanie stypendiów wybrano i wyróżniono 30 uczniów. 

Najliczniejszą reprezentację stanowili uczniowie naszej szkoły, którym w tym ważnym momencie 

towarzyszyli rodzice i pani dyrektor Wanda Wojnowska. Za wysokie wyniki w nauce i aktywność 

społeczną zostali wyróżnieni: Zuzanna Nikonowicz z kl.6c, Hubert Grzymkowski z kl.5b, Michalina 

Przekop z kl.7d, Jakub Dzierżanowski z kl.6a, Karolina Kuczyńska z kl.7b, Sandra Gdula i Karolina Gdula 

z kl.7a. Cieszymy się, że nasi uczniowie zostali docenieni za swoje osiągnięcia, gratulujemy im 

zaangażowania w życie społeczności lokalnej i odniesionych sukcesów. Z dumą gratulujemy 

wyróżnionym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. To wspaniałe mieć codzienny kontakt z dziećmi 

o niezwykłym potencjale, kreatywnymi i gotowymi do działań na rzecz własnego rozwoju ale dla 

dobra innych. 

 



MAMY SREBRNE MEDALISTKI W FINALE WOJEWÓDZTWA 23 maja 2018 r. w Bartoszycach odbył się 

Finał Mistrzostw Województwa minipiłce siatkowej w kategorii „2” siatkarskich dziewcząt w ramach 

Szkolnego Związku Sportowego.  

W zawodach wzięło udział 6 najlepszych drużyn z całego województwa. Do rywalizacji przystąpiły 

szkoły podstawowe z Ełku, Giżycka, Bartoszyc, Ostródy, Lechowa i Kętrzyna. Naszą szkołę 

reprezentowały uczennice klasy 4 „b” - klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. Zespoły zostały 

podzielone na dwie grupy. W turnieju spotkania były rozgrywane na dwóch boiskach, systemem 

„każdy z każdym” w grupie, do dwóch zwycięskich setów do 25 punktów, a następnie spotkania o 

miejsca. 

Bardzo dobra i konsekwentna gra zawodniczek sprawiła, iż nasza drużyna okazała się 

bezkonkurencyjna w swojej grupie, wygrała dwa spotkania (z Giżyckiem i Bartoszycami) i awansowała 

do półfinału z pierwszego miejsca. Na tym etapie zawodów młode siatkarki pokonały zespół z 

Kętrzyna i pewnie awansowały do finału. Tutaj nasza szkoła ponownie spotkała się z Bartoszycami, 

ale niestety tym razem musiała uznać wyższość rywalek i ostatecznie uplasowała się na drugim 

stopniu podium. Najlepszą zawodniczką w naszym zespole została uznana Blanka Sajnaga, a nasza 

szkoła uzyskała tytuł wicemistrza województwa.  

Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały: Cebeterewicz Amelia, Choroszewicz Eliza, Sajnaga Blanka, 

Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Matulewicz Maja, Czyż Weronika. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

MAJÓWKA W KRAKOWIE I JEGO  OKOLICACH. W dniach 18-20 maja uczniowie klas: VII a , VII b, VII d 

oraz VI a i VI c byli na szkolnej wycieczce krajoznawczej zorganizowanej przez nauczycielkę geografii 

panią Danutę Krupińską. Program wycieczki był bardzo interesujący, bogaty w doznania i dla duszy, i 

dla ciała. Tajemnice krakowskich zabytków , takich jak: Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, Smocza 

Jama, Katedra Wawelska, Barbakan, Rynek Główny, odsłaniał nam przewodnik, ubarwiając 

informacje historyczne licznymi legendami. 

Niezwykłym doświadczeniem było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Zjechaliśmy pod ziemię ubrani 

w kombinezony i wyposażeni w specjalistyczny osprzęt. : kaski, latarki, pochłaniacze dwutlenku 

węgla. Wędrowaliśmy szybem górniczym prowadzeni przez górnika, który dostarczał nam wielu 

atrakcji w postaci zadań do wykonania, np. odczytywanie map , symulacja wybuchu dynamitu a 

przede wszystkim kopanie soli, którą mogliśmy zabrać na powierzchnię. Wcześniej jednak zmęczeni 

długą wędrówką, zjedliśmy posiłek w komorze „Budryka”. Wielu miłych przeżyć dostarczyły nam 

wizyty w takich miejscach Krakowa jak: Teatr Współczesny , Park Trampolin GOjump oraz ZOO. 

Niemniej pozytywne doznania czekały nas w Ojcowskim Parku Narodowym, gdzie zgłębialiśmy 

wiedzę przyrodniczą, również z pomocą przewodnika. W Jaskini Łokietka mieliśmy okazję oglądać 

stalagmity, stalaktyty oraz nietoperze. To właśnie nietoperz znajduje się na znaku Ojcowskiego PN. 

Wędrując szlakami niebieskim i czarnym, dotarliśmy do Maczugi Herkulesa. Po drodze pokrzepiliśmy 

się wodą ze Źródełka Miłości. 



Naszym noclegowym miejscem był harcerski ośrodek wypoczynkowy w miejscowości Korzkiew, 

zlokalizowany u podnóża tajemniczego zamku - pierwszego na "Szlaku Orlich Gniazd". Tu na 

pożegnanie z ziemią krakowską wieczorem rozpaliliśmy ogień. Pomimo dość wyczerpujących 

wędrówek w ciągu upalnego dnia, przy ognisku bawiliśmy się świetnie i w harcerskim stylu. 

W drodze powrotnej mieliśmy Częstochowę ze słynnym Sanktuarium Maryjnym na Jasnej Górze. Tu 

pokłoniliśmy się Czarnej Madonnie w Kaplicy Cudownego Obrazu, zwiedziliśmy Bazylikę Jasnogórską, 

Skarbiec, Arsenał oraz Muzeum Jubileuszu 600- lecia.  

Miło będziemy wspominać naszą wyprawą na polskie wyżyny z Panią od geografii oraz paniami, które 

były naszymi opiekunkami. 

 

CZERWIEC 2018 

 

NAUCZYCIELE NA WAKACJACH Z ERASMUSEM. W dniach 24.06.-27.06.2018r. w rumuńskim mieście 

Vaslui odbyło się międzynarodowe spotkanie koordynatorów i nauczycieli każdej ze szkół 

uczestniczących w projekcie Erasmus+ „Bullying: I don`t stay! Yes, to friendship”. Celem wizyty było 

omówienie działań projektowych, które odbyły się w pierwszym roku projektu Erasmus+, omówienie 

dalszej współpracy, szczegółów planowanej wizyty w Polsce w październiku 2018r. Naszą szkołę 

reprezentowały: p. Dyrektor- Wanda Wojnowska, koordynator projektu- Magdalena Górska oraz 

Wioletta Michalewicz i Kamil Kulik.  

W trakcie wizyty odbyły się spotkania, podczas których: 

-  omówiono zarządzanie i realizację projektu, 

- opracowano raport z realizacji celów i działań projektowych 

- planowano wizytę projektową w Polsce. 

Spotkania odbywały się na terenie Children Palace w Vaslui.  

 Vaslui  jest miastem we wschodniej Rumunii. Liczy ok. 50 tys. mieszkańców. To urocze miasto, z dużą 

ilością zieleni i ciekawych obiektów. Przywitało nas piękną pogodą i życzliwością mieszkańców. Nasze 

zainteresowanie wzbudził Children Palace, piękny, zabytkowy budynek, który jest siedzibą szkoły 

artystycznej. Wymaga generalnego remontu, większa jego część nie jest udostępniona do użytku. To 

piękne miejsce, w którym czuć historię. Z wielkim żalem patrzyliśmy na niszczejący zabytek.  

Poza oficjalną, warsztatową częścią wizyty mieliśmy czas na zwiedzenie Vaslui. Zainteresowanie 

wzbudza centrum miasta z pięknymi fontannami. Szczególnie przy Teatrul de vara, która szczególnie 

wieczorem wprowadza niezwykły klimat. Mile spędzić czas można w Copou Park, dużym, zadbanym 

parku z pomnikami znanych osób. Uwagę naszą zwróciła duża liczba gatunków kwiatów w praku. Jako 

partnerzy projektu gościliśmy również w Stefan cel Mare park, pięknym parku przy Kościele 

Baptystów Św. Jana. Drugiego dnia wizyty, po warsztatowej części spotkania, zwiedzaliśmy oddalony 

50km od Vaslui klasztor żeński. Zachwycił nas piękny kościół oraz wytwory pracy kobiet żyjących w 

klasztorze - pięknie haftowane ubrania. Niezwykle wrażenie robiły historyczne księgi oraz obrazy 

zgromadzone w tamtejszej bibliotece. 

Na zakończenie wizyty partnerzy otrzymali Certyfikat Uczestnictwa. Wizyta przebiegła zgodnie z 

programem, w bardzo miłej atmosferze współpracy i przyjaźni.  

Kolejne spotkanie odbędzie się u nas. Czekamy z niecierpliwością. 



 

CZAS PODSUMOWAŃ. Za nami rok szkolny 2017/2018. Jesteśmy zadowoleni z wyników, które 

pozwoliły nam na zajęcie pierwszego miejsca w tzw. „złotej dziesiątce”  w województwie. Podobne 

sukcesy odnotowaliśmy jako efekt codziennej pracy. Aż 40% uczniów klas I-III i co czwarty uczeń w 

klasach IV-VII zasłużyli na wyróżnienie za wyniki w nauce i godne naśladowania zachowanie. Aż 107 

uczniów otrzymało świadectwo z tzw. „czerwonym paskiem”. Pierwsze miejsce z wynikiem 5,8 

zajmują Paulina Kuczyńska (5b) i Jakub Dzierżanowski (6a).  Z grupy 758 uczniów 756 cieszy się 

nieskrępowanie wakacjami. Za dwóch uczniów trzymamy kciuki i wierzymy, że dobrze wykorzystają 

ten czas przygotowując się do egzaminów.  Cieszymy się, że stworzyliśmy w naszej szkole przyjazną 

edukacji przestrzeń. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy odnieśli sukces uzyskując promocję do 

kolejnej klasy. 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2018. 19.06.2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem policjantem 

Marcinem  Woźnialis. Tematem przewodnim było szeroko rozumiane zachowanie bezpieczeństwa 

podczas zbliżających się wakacji. Omówione zostały zasady bezpieczeństwa w mieście, na wsi , w 

lesie ,nad wodą i w górach. Funkcjonariusz policji przypomniał uczniom zasady bezpiecznego 

poruszania się po drodze ( o zmierzchu poza terenem zabudowanym pamiętamy o nakładaniu  

kamizelek odblaskowych ), właściwego przechodzenia przez jezdnię. Omówił jak zachować się, gdy 

zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy. Przestrzegał również uczniów przed korzystaniem z 

niestrzeżonych kąpielisk i organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach. Przeprowadził 

konkurs "Sprawdź swoją wiedzę o bezpieczeństwie". Odczytaliśmy "Kodeks  postępowania w czasie 

wakacji." Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały ulotki "Bezpieczne wakacje", z zaangażowaniem 

uczestniczyły w spotkaniu. 

Wszystkim życzymy bezpiecznych, słonecznych i radosnych wakacji. 

 

WIOSNA W KADRZE. WIOSNA W KADRZE- taki tytuł nosił konkurs fotograficzny ogłoszony w kwietniu. 

Mogli w nim wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Konkurs był dwuetapowy. W pierwszym 

etapie uczestnik fotografował element przyrody ożywionej (roślinę, krzew, drzewo, itp.) wczesną 

wiosną. W drugim etapie fotografował ten sam element, ukazując na zdjęciu zmiany, które zaszły w 

przyrodzie ożywionej. Celem konkursu było zachęcenie do obserwacji zmian w przyrodzie 

zachodzących wiosną oraz kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodą oraz 

fotografią jako formą wyrazu artystycznego. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria- klasy I-III, II kategoria- klasy IV-VII. Gratulujemy zwycięzcom konkursu klas starszych: I 

miejsce Aleksandra Szawrycka 7b, II miejsce Wiktor Truchan 7a, III miejsce Filip Zukowski 4f. Laureaci 

z klas młodszych: I miejsce Zofia Truchan 2a, II miejsce Marcel Kiełczewski 1c, III miejsce Gabriela 

Kwiatkowska kl. 1a. 

Zachęcamy do obejrzenia wystawy w holu szkoły. 

 



KLASYKA Z KLASĄ… OKIEM RODZICA. Pewnego styczniowego dnia dostaliśmy email z zaproszeniem 

na tajemnicze spotkanie od Pani Joasi Pabich i Kasi Garlickiej. Na spotkaniu, nieco zaskoczeni, 

dowiedzieliśmy się, że nasz syn dostał zaproszenie do projektu „Klasyka z klasą”. Tematem projektu 

był Wiedeń oraz wszystko, co się z nim wiąże, a finalnym efektem miała być podróż do Wiednia i 

udział w dwóch koncertach z muzyką klasyczną, jeden z pokazem Hiszpańskiej Dworskiej Szkoły Jazdy 

Konnej, zwiedzanie, poznawanie i smakowanie tego miasta. Nie do końca byliśmy przekonani, czy na 

pewno nasz syn jest dobrym adresatem tego projektu, gdyż jego zainteresowania kręciły się wokół 

siatkówki i innych wszelakich sportów. Z muzyki raczej wolał współczesne dźwięki, a jeśli chodzi o 

nauki humanistyczne, czy sztuki piękne, to raczej bardziej interesowało go programowanie, granie na 

komputerze i matematyka w każdej postaci. Jednak, jako że z Panią Joasią współpracujemy już szósty 

rok, postanowiliśmy zaufać. I tak oto od stycznia do maja nasz syn uczęszczał na cotygodniowe, a 

nawet częstsze spotkania przygotowujące do wyjazdu. Ku naszemu zaskoczeniu nasz syn w miarę 

rozwoju projektu był w stanie zrezygnować ze swoich sportowych zajęć na rzecz warsztatów. Po 

spotkaniach opowiadał nam o historii Wiednia, o perypetiach w rodzinie Straussów, o tym jaka jest 

różnica miedzy sernikiem wiedeńskim, a tortem Pischingera i jak powinien być ubrany mężczyzna 

udający się na koncert do opery. No i nadszedł dzień wyjazdu. Ze spakowanymi w walizkę: marynarką 

i zestawem koszul oraz much, odprowadziliśmy go na dworzec, gdyż podróż do Wiednia odbywała się 

pociągiem. Spanie w kuszetkach stanowiło dodatkową atrakcję wyjazdu. Znając obydwie Panie 

wiedzieliśmy, że na samym wyjeździe się nie skończy i tak oto po kilku tygodniach od powrotu, 

dostaliśmy zaproszenie na uroczyste zamknięcie projektu „Klasyki z klasą”, które odbyło się w 

piątkowy wieczór w naszej szkole. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy po przybyciu zamiast zwykłego 

korytarza szkolnego zastaliśmy małą wiedeńską kawiarenkę ze stoliczkami ubranymi w żywe kwiaty, z 

zapachem kawy i przeogromnym wyborem ciast i ciasteczek. Jednak nie to było dla nas największym 

zaskoczeniem. Panie pokazywały zgromadzonym rodzicom slajdy z wyjazdu, krótkie filmiki i 

wypowiedzi naszych dzieci. Same dzieci grały muzykę braci Straussów. Jednak punktem 

kulminacyjnym był walc. I wtedy zobaczyliśmy naszego syna, jego kolegów i koleżanki w zupełnie 

innym wymiarze. Byli to piękni młodzi ludzie, w pięknych sukienkach i wytwornych muchach, którzy 

w rytm walca wiedeńskiego, tak jak w starych filmach, wirowali na parkiecie tworząc przepiękne 

figury. Wszyscy rodzice i zebrani goście patrzyli oniemieli ze łzami w oczach. Było to niezapomniane 

przeżycie. Już dzisiaj wiemy, że niezależnie od tematyki, chcemy, aby nasze dzieci uczestniczyły w 

kolejnych, organizowanych przez Panie Asię Pabich i Kasię Garlicką projektach. Dziękujemy - rodzice 

Kacpra 

 

TRAIN YOUR BRAIN. 5 czerwca 2018r. odbył się konkurs języka angielskiego klas III pt.: „Train your 

brain”. Celem konkursu było nie tylko zachęcenie uczniów do lepszego opanowania znajomości 

języka angielskiego i umiejętności wykorzystania go w sytuacjach codziennych, ale również 

uświadomienie trzecioklasistom, ze języka angielski to przydatne narzędzie do poznania świata. Stąd 

zrodził się pomysł osadzenia konkursu na idei CLIL (Content and Language Integrated Learning), tak 

cenionej w innowacyjnym podejściu do uczenia języków. W pierwszym etapie, z każdej klasy zostało 

wybranych czterech najlepszych reprezentantów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z testu 

wstępnego. W ten sposób sam udział w konkursie oraz stanięcie w szranki z najlepszymi był ukłonem 

w stronę ucznia zdolnego. W kolejnym etapie uczniowie wykonywali zadania na 7 różnych stacjach 

CLIL, takich jak: maths, science, everyday life, logic, vocabulary, gram mar oraz art. Polegały one na 

wykorzystaniu wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin z użyciem języka angielskiego. 



Konkurs przybrał dosyć nietypową formę, ponieważ uczniowie musieli podzielić się zadaniami przy 

każdej stacji, określić kto najlepiej wykona dane zadanie, gdyż czas był ograniczony. Bardzo ważna 

zatem była dobra organizacja pracy grupy oraz współpraca. Najlepsi okazali się reprezentanci klasy III 

B, którzy zajęli I miejsce. Z małą różnicą punktów, na II miejscu znalazła się klasa III F. Wszystkim 

serdecznie gratulujemy. Podziękowania kierujemy również w stronę klasy 4 F, która wsparła nas przy 

organizacji konkursu. Dzięki ich pracy konkurs przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze. 

 

MÓJ PRZYJACIEL PIES. W dniu 09.06. 2018r. z uczniami klas 0- VII pojechaliśmy do schroniska 

Sonieczkowo koło  Augustowa w celu przekazania karmy mokrej i suchej dla piesków , zebranej 

wcześniej przez uczniów naszej szkoły. 

Po przekazaniu karmy właścicielom schroniska jeden z pracowników opowiedział nam kilka  historii o 

psach tu przebywających. Obecnie schronienie znalazło  400 dorosłych psów i 3 szczeniaczki , które 

przechodzą kwarantannę i już przygotowane są do adopcji. Następnie udaliśmy  się na teren 

schroniska , które cały czas jest modernizowane- duże i przestrzenne. Niektóre  pieski podawały 

łapkę , merdały ogonkami . Pracownicy schroniska byli bardzo zadowoleni ,że po  raz kolejny 

przyjechaliśmy i pamiętamy o tych biednych pieskach.  

Wizyta do schroniska wzbudziła w uczniach poczucie odpowiedzialności za zwierzęta i refleksje na 

temat ich właściwego traktowania. Przekazaliśmy prace plastyczne ,które dzieci narysowały. Wszyscy 

otrzymaliśmy znaczki w kształcie serca z napisem " Przyjaciel zwierząt". Być może pewnego dnia , 

ktoś podaruje im prawdziwy dom , otoczy miłością i opieką ,a one odwdzięczą się przywiązaniem i 

bezgrannicznym oddaniem. Twój pies czeka na adopcję . 

Numer telefonu do schroniska 881 554 422. 

 

II  Rajd Rowerowy z Klasą… III F. W sobotę 16.06.2018 odbyła się druga edycja Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego, którego organizatorem był tata naszego kolegi Gucia, pan Arek Paszkiewicz. Trasa była 

długa, ok. 35km i wiodła urokliwymi ścieżkami leśnymi i polami z Ełku do miejscowości Babki 

Gąseckie, gdzie czekało na nas ognisko. Podczas odpoczynku rodzice  rozegrali zacięty mecz 

siatkówki, a dzieci zażyły kąpieli w rzeczce obok młyna. Potem pełni energii i dobrych humorów 

ruszyliśmy w drogę powrotną. Moja siostra Zosia pomyliła trasę, ale na szczęście, w porę odkryliśmy 

jej błąd i wszyscy w komplecie wróciliśmy do miasta.  

Wyprawa była super. Już dziś myślimy o kolejnej rowerowej przygodzie za rok. Małgosia Pięcikowska 

kl.3f 

 

PAINTBALL 4A – TRZECI PRZYWILEJ KLASOWY. Sobota 9 czerwca 2018 była gorącym dniem, ale 

dodatkowo emocje podgrzane były przez odbierany trzeci przywilej klasowy. Na polu paintballowym 

koło Rękus stawiło się w sobotni poranek łącznie 16 wojowników i wojowniczek z 4a. Każdy uczeń 

musiał przebrać się w specjalny strój ochronny wraz z kamizelką osłaniającą klatkę piersiową. 

Wszyscy uczestnicy zaopatrzeni byli również w specjalne maski ochronne. 



Wszyscy z niecierpliwością czekali na możliwość wejścia na pole gry, aby rozpocząć wspólną zabawę. 

Klasa 4a wraz z wychowawczynią została podzielona na dwie drużyny (czerwonych i niebieskich). 

Każdy uczestnik został poinformowany o zasadach gry na polu walki, obsługi markera paintballowego 

(karabinka) oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Każda drużyna udała się do swojej bazy i od 

tych miejsc gra się rozpoczęła. Cała zabawa przebiegała w dwóch rundach z dostępnością 50 kulek na 

jedną rozgrywkę. Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się sporą sprawnością fizyczną chowając się za 

przeszkodami, sprytem i strategią w dotarciu do przeciwnika oraz zapewnieniem ochrony i wsparcia 

dla własnej drużyny. W czasie gry okazało się, że wystrzelenie 50 kulek to chwila moment. Po 

zakończeniu pierwszej serii wszyscy mieli chwilę oddechu, a po załadowaniu kolejnego pakietu kulek 

zaczęła się druga część gry ze zmianą baz (stron gry). Cala zabawa była dość wyczerpująca ze względu 

coraz bardziej grzejące słońce. Wśród uczniów klasy 4a znaleźli się jednak prawdziwi twardziele, 

którzy zakupili sobie dodatkowy pakiet kulek i grali dalej.  

Po zakończonej grze organizator przygotował wszystkim ognisko, więc każdy chętny mógł upiec swoją 

kiełbaskę, posilić się i odpocząć. Przy ognisku uczestnicy mogli podzielić się swoimi wrażeniami z pola 

gry oraz przywołać zabawne momenty i ważne zwroty akcji. Wychowawczyni klasy 4a wraz z uczniami 

dziękuje Rodzicom za dowiezienie oraz odebranie wszystkich uczestników z pola paintballowego koło 

Rękus. Anna Sołtys 

 

KOLEJNY ROK Z...LEKKĄ ATLETYKĄ. Mijają 3 lata odkąd realizowany jest w naszej szkole ogólnopolski 

program „Lekkoatletyka dla każdego”. Program ten pokazuje lekką atletykę jako sport atrakcyjny, 

niosący wiele radości młodszym dzieciom, a młodzieży dający satysfakcję z aktywności fizycznej, 

rywalizacji z rówieśnikami i zdobywania nowych umiejętności. Ta wyjątkowa propozycja dziewczętom 

i chłopcom z klas IV-VI  zapewniała dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu 

testów i zawodów lekkoatletycznych. Był to również pierwszy etap selekcji i naboru najmłodszych 

zawodników oraz odkrywania talentów. Zajęcia prowadzone były trzy razy w tygodniu. Od kwietnia 

2018 r. dodatkowo dzieci z klas 1-3  mogły raz w tygodniu, w trakcie gier i zabaw lekkoatletycznych 

zacząć swoją przygodę z lekką atletyką. Zarówno sprzęt, jak i proponowane ćwiczenia były 

dostosowane do wieku i możliwości motorycznych dziecka. 

 

PIERWSZA POMOC… Z RODZICAMI. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Rodzice uczniów klasy 3  f 

zorganizowali i przeprowadzili ostatnie już na tym etapie edukacyjnym zajęcia dydaktyczne. Tata 

Karoliny i Małgosi po raz kolejny wprowadzał nas w tajniki udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Tym razem spotkaliśmy się w sali edukacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej, gdzie przywitał nas tata Hani. Na początku zapoznaliśmy się z „Podręcznikiem do 

nauki pierwszej pomocy”. Pan Marcin, który jest ratownikiem medycznym, pokazał nam jak ułożyć 

poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, jak się robi oddechy ratownicze i uciska klatkę 

piersiową. W czasie ćwiczeń praktycznych okazało się, że nie jest to łatwe i wymaga sporo wysiłku. 

Tym bardziej ucieszyliśmy się, gdy nasi eksperci wręczyli nam certyfikaty ukończenia kursu pierwszej 

pomocy. Na zakończenie mogliśmy się sprawdzić na torze przeszkód. 

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i aktywny udział w życiu naszej klasy. 



 

KOMPETENCJE NA SZÓSTKĘ. Uczniowie klasy 3 f przez cały rok szkolny realizowali program 

edukacyjny „Kompetencje na szóstkę” zaproponowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. W ramach 

programu dzieci wspólnie z wychowawczynią zrealizowały cykl lekcji kształtujących kompetencje 

społeczne. Uczyły się współpracować i komunikować w grupie, rozwijały umiejętność krytycznego i 

logicznego myślenia, argumentowania, wnioskowania oraz dowiedziały się, jak trenować 

kreatywność. W trakcie zajęć „Jak gimnastykować wyobraźnię?” uczniowie rozegrali mecze skojarzeń 

i zamienili kubeczki plastikowe w istne cudeńka. Realizując temat „Jak trenować myślenie?” poznali 

historię o zapomnianych urodzinach, a następnie musieli znaleźć kreatywne rozwiązanie problemu i 

przygotować przyjęcie urodzinowe przy użyciu rekwizytów dostępnych w klasie. Odpowiedź na 

pytanie „Jak wspólnie zapracować na sukces?” poznali podczas budowania „jajkodromu”. Wielu 

emocji dostarczyły dzieciom zajęcia, w czasie których skonstruowały rakiety i wystrzeliły je w 

powietrze. Na koniec zbudowały prototyp urządzenia oczyszczającego ścieki.  

To były fascynujące lekcje! 

 

WARIACJE Z NAUKĄ- VI EDYCJA PIKNIKU NAUKOWEGO. Czym jest muzyka? Co nazywamy ciśnieniem? 

Ile wspólnego ma wynalazca Nicola Tesla z elektrycznym samochodem Tesla? Na te wszystkie pytania 

w dniu 15.06 mogli usłyszeć odpowiedź uczniowie klasy 6 c i 7 c, którzy pod opieką pana S. 

Krakowiaka w Parku Naukowo-Technologicznym uczestniczyli w pokazach i warsztatach 

organizowanych głownie przez pracowników Politechniki Białostockiej. Główną atrakcją były 

warsztaty rakietowe sponsorowane przez Polskie Towarzystwo Rakietowe. Podczas nich uczniowie 

zmontowali własny model rakiety i mogli go odpalić. Wrażenia i emocje nie zapomniane. Podobało 

się wszystkim uczestnikom na 101%. 

GRAMY W PRZYRODĘ. 12.06.2018r. uczniowie oddziału 0a wzięli udział w zajęciach na temat 

przyrody ożywionej i nieożywionej, prowadzonej przez panią Małgorzatę Rusek w Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Ełku. Zajęcia miały charakter gry przyrodniczej na terenie CEE. 

Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa otrzymała plan ze wskazówkami, zagadkami, 

odnalezienia określonej rośliny, odczytania nazwy tej rośliny i wpisania hasła. 

Po znalezieniu wszystkich roślin i ich nazwaniu, uczniowie wspólnie z nauczycielem wpisywali hasło 

końcowe. 

Zajęcia prowadzone przez panią Małgorzatę Rusek, bardzo się dzieciom podobały. Dzieci poszerzyły 

wiedzę o środowisku przyrodniczym, obcowały z przyrodą w naturalnych warunkach a element 

rywalizacji był dodatkową atrakcja podczas zajęć w terenie. 

 

NIEDZIELA W KAJAKU. W tym roku czerwcowa pogoda dopisuje i zachęca do spędzania czasu 

wolnego na świeżym powietrzu. W minioną niedzielę mieliśmy okazję, już po raz trzeci, uczestniczyć 

w spływie kajakowym zorganizowanym przez wychowawczynię klasy 3 b panią Joannę Pabich. 

Impreza miała charakter integracyjny – wzięły w niej udział całe rodziny. Szkolny spływ odbył się 



rzeką Czarną Hańczą skąd, po przepłynięciu kilkunastu kilometrów, skręciliśmy w Kanał Augustowski. 

Rzeka przepływa przez teren Puszczy Augustowskiej. Dookoła panowały cisza i spokój. Na trasie 

spływu strome skarpy oraz powalone drzewa dodawały licznych wrażeń. Widzieliśmy również 

żeremie bobrów, wodne ptactwo i zachwycające swym wyglądem kwitnące, wodne kwiaty. 

Na trasie wszyscy poradzili sobie znakomicie. Dopisywał nam dobry humor i wspaniała zabawa. 

Ważna była wzajemna pomoc i pomysłowość w pokonywaniu nielicznych przeszkód. Niezapomnianą 

atrakcją i nowym doświadczeniem była przeprawa przez dwie zabytkowe śluzy obsługiwanie ręcznie 

na Kanale Augustowskim. 

Wspólne kajakowanie zakończyło się wielkim grillowaniem i degustacją potraw przygotowanych 

przez rodziców. Zarówno dzieci, jak i rodzice, skorzystali z kąpieli w jeziorze.  

Czas spędzony na kajakach był, jak zawsze, niezapomnianym przeżyciem dla dzieci i rodziców. 

Dopisywały nam dobre humory. Żałowaliśmy, że czas tak szybko płynie i musimy wracać do domu. 

Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować zaczęte przez panią Joasię coroczne spływy kajakowe, 

które bardzo nas integrują. Aneta i Wojciech Janowicz ( rodzice Ali) 

 

SPOTKANIE KLASY 4A Z ADWOKATEM. Klasa 4a w ramach godziny wychowawczej spotkała się z 

wyjątkowym gościem, którym był ełcki mecenas Pan Wojciech Stpiczyński. Uczniowie mieli możliwość 

dowiedzenia się kim jest adwokat, prokurator, sędzia i jakie role pełnią te podmioty w 

postępowaniach sądowych. Pan mecenas przybliżył uczniom swój zawód. Czwartoklasiści dowiedzieli 

się również jakie są atrybuty prawnika, jakie znaczenie mają kolory żabotów przy togach 

przedstawicieli zawodów prawniczych, np. kolor fioletowy przynależy sędziom, czerwony 

prokuratorom, zielony adwokatom, a niebieski radcom prawnym. Uczniowie naocznie przekonali się 

jak wygląda toga adwokacka oraz jak obszernymi pozycjami są KODEKSY (prawa karnego czy prawa 

cywilnego). 

Pan mecenas Stpiczyński przywołał wiele przykładów ze swego prawniczego doświadczenia 

akcentując konsekwencje wynikające z:  

- niemądrych „zabaw” w przestrzeni internetowej (np. umieszczanie komentarzy/dopisków przy 

zdjęciach), 

- obrażania (dokuczania/dręczenia) drugiej osoby, czyli przestępstwa uporczywego nękania, 

- pobicia kogoś (również ze skutkiem śmiertelnym), 

- tzw. wagarów, czyli systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego w odniesieniu do 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz roli sądu rodzinnego. 

Adwokat podkreślił, że każde złe zachowanie niesie za sobą jakąś konsekwencję, dlatego ważne jest, 

aby pamiętać, że nie można pomawiać kogoś bez podstaw. Takie pomówienia wiążą się z poważnymi 

konsekwencjami! Uczniowie klasy 4a słuchali w skupieniu, a później mieli swoje „100 pytań do…”, 

czyli co grozi za: groźby, wyśmiewanie kogoś, zabójstwo, porwanie dziecka, znęcanie się nad 

zwierzętami, za niszczenie rzeczy (wandalizm), narażenie kogoś na niebezpieczeństwo, 



spowodowanie wypadku komunikacyjnego itd. Czwartoklasiści mogli dowiedzieć się również, jak 

długo trzeba się uczyć, aby móc zostać adwokatem. 

Czas biegł nieubłaganie, ale na koniec lekcji klasa 4a zrobiła wspólne pamiątkowe zdjęcie z gościem. 

Wychowawczyni oraz cała klasa 4a serdecznie dziękują Panu mecenasowi Wojciechowi 

Stpiczyńskiemu za poświęcony czas i te wyjątkowe spotkanie! Anna Sołtys 

PSZCZELI SOJUSZNICY. 12 czerwca 2018r. klasa 3 c udała się na zajęcia do Centrum Edukacji 

Ekologicznej. Uczniowie wzięli udział w projekcie organizowanym przez Biebrzański Park Narodowy, 

w ramach obchodów Święta Pszczoły. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie 

świadomości ważnej roli pszczół w naszym życiu. Naszym przewodnikiem była Pani Gosia, która 

wprowadziła nas w świat pszczół. Dowiedzieliśmy się po co potrzebne są nam pszczoły, co jedzą, jak 

funkcjonują, co potrzebują do przeżycia, jakie zagrożenia czyhają na pszczoły, oraz jaki wpływ na ich 

prawidłowy rozwój i funkcjonowanie ma nowoczesna gospodarka i cywilizacja. Dużym zaskoczeniem 

dla nas były słowa Alberta Einsteina, które brzmią: „Od chwili gdy zginie ostatnia pszczoła, 

człowiekowi pozostaną cztery lata życia”. Po zakończeniu interaktywnej rozmowy dzieci miały 

możliwość zbudowania hotelu dla zapylaczy. Wszyscy bardzo się postarali i dzięki temu pszczoły będą 

mogły przezimować w domku, a my będziemy mieli co jeść. 

 

AKTYWNA 7C. 7 i 8 czerwca klasa 7c wraz z wychowawcą odpoczywała na dwóch wycieczkach 

zorganizowanych dzień po dniu. Najpierw uczniowie udali się pociągiem do Białegostoku do Jumper 

Parku, gdzie przez godzinę mogli się wyskakać i wyszaleć na trampolinach. Tyle czasu w zupełności 

wystarczyło na spożytkowanie energii u uczniów. Na drugi dzień przy ogromnej pomocy rodziców 

pojechali na Litwę do Druskiennik do Aqua Parku. Przez trzy godziny zjeżdżali na różnorodnych 

zjeżdżalniach, pływali, nurkowali i kąpali się w basenach odpoczywając przy tym od szkolnych ławek i 

książek. To były niezapomniane chwile dla wielu z nich. Do szkoły wrócili zrelaksowani, zadowoleni , 

wypoczęci i uśmiechnięci. 

 

WŚRÓD NAJZDOLNIEJSZYCH W KRAJU! 17 maja 2018 r. reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku 

wzięła udział w etapie finałowym Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych „Z poprawną 

polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie. W kategorii ortograficznej finalistami tego konkursu ogólnopolskiego zostali: Oskar 

Dzierżanowski kl. 3b i Julia Tydman kl. 7b. W konkursie z poprawnej polszczyzny tytuł finalisty zdobyli: 

Agata Pietruszyńska kl. 2b, Lena Podemska kl. 3f, Julia Sarnacka i Piotr Kulik kl. 6c. Wiemy już też, że 

dwoje uczniów znalazło się w ścisłej czołówce wśród najlepszych uczniów w Polsce z ortografii. 

Laureatami w konkursie ortograficznym w tym roku szkolnym zostali: Jakub Dzierżanowski kl. 6a i 

Lena Buko kl. 5d. Kuba i Lena pisali dyktando pod tytułem „O tym, jak ponaddziesięcioipółletni 

hipochondryczny ladaco stał się arbitrem elegantiarum wszech czasów”. Tekst naszpikowany były 

trudnymi pod względem pisowni wyrazami, ale to nie przeraziło naszych reprezentantów. Co sądzi o 

finałowych potyczkach Jakub? 

- Dyktando nie było trudne. Podobny poziom miały teksty w Szkolnej Lidze Ortograficznej, podczas 

której pisaliśmy o przygodach Hiacynty. Dzięki lidze mogłem opanować wiele najeżonych 



trudnościami wyrazów i teraz było mi łatwiej. Wiem na pewno, że popełniłem błąd w wyrazie 

biedapensyjka. Wątpliwości miałem też przy pisowni wyrazów z cząstką „nowo” i „niby”, gdyż nie 

wszystkie wyjątki z tymi cząstkami są mi na tę chwilę znane. 

Kuba i Lena udowodnili, że ortografia wcale nie musi być czymś trudnym. Pokonali wielu uczniów z 

całej Polski i znaleźli się w gronie laureatów w swoich kategoriach wiekowych na miejscu pierwszym, 

drugim lub trzecim. Które ostatecznie miejsce zajęli, dowiemy się 15 czerwca podczas uroczystej gali 

laureatów w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Gratulujemy wszystkim: laureatom i finalistom, 

nauczycielom przygotowujących uczniów i rodzicom. Brawo! 

 

KOLEJ NA KLOCKI. Czerwiec tego roku, obfituje w wiele atrakcyjnych imprez. Po pracowitym roku  

i osiągnięciu wysokich wyników, uczniowie oddziału 0a, mogli odpocząć  

w nietypowym miejscu, jakim jest ”Kolej na klocki”. Uczniowie wcielili się  

w architektów i budowniczych, tworząc nowe nietypowe zabudowania dla naszego miasta. Powstały 

latające restauracje, stacje paliw i wiele innych fantastycznych rozwiązań architektonicznych. 

Dzieci doskonale się bawiły i jednocześnie uczyły. Czas spędzony w tym miejscu może kiedyś 

zaowocuje zdolnymi architektami tworzącymi niepowtarzalne przestrzenie. 

 

EŁCKI MINIOMNIBUSIK. 07.06.2018r. dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w konkursie 

wiedzy ogólnej pt., „Ełcki Miniomnibusik”. Podczas konkursu musiały zmierzyć się z zagadnieniami z 

zakresu przyrody, matematyki, języka polskiego. Nasze uczestniczki, doskonale poradziły sobie ze 

wszystkimi zadaniami, osiągając wysokie lokaty. 

Iga Borkowska z oddziału 0a, zajęła II miejsce, Adrianna Rydzewska z oddziału 0b  

miejsce III. Do osiągnięcia najwyższej lokaty Idze Borkowskiej brakowało zaledwie 1 punktu, Adzie 2 

punktów. Gratulujemy wysokich wyników i odwagi w osiąganiu coraz wyższych szczytów edukacji. 

 

5B W HOŁDZIE TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE. 8 czerwca w murach Szkoły Podstawowej nr 4 odbyła się 

premiera widowiska teatralnego „Kościuszko. Historia o wolności i tolerancji”, zrealizowanego przez 

uczniów klasy 5b. Scenariusz do spektaklu powstał pod piórem i w reżyserii pani Grażyny 

Truszkowskiej na podstawie książki biografisty Tadeusza Kościuszki pana Aleksa Stróżyńskiego. 

Przedstawienie było żywą lekcją historii o jednym z najwybitniejszych Polaków. Prezentowało 

działalność Kościuszki na rzecz praw człowieka i walki o niepodległość ojczyzny. Pokazało także 

ciekawostki z życia bohatera narodowego, między innymi dzieciństwo, epizod nauczycielski 

Kościuszki, wątek miłosny, przyjaźń z niewolnikami afrykańskimi w Ameryce Północnej, Indianami, 

ojcami założycielami USA, bitwę pod Maciejowicami… Ełcka widownia była świadkiem pościgu 

konnego za Kościuszką, balu u hrabiego Sosnowskiego z pięknie odtańczonym polonezem, sztormu 

na oceanie w okolicach Martyniki, walki kosynierów z Rosjanami, krótkiego monologu carycy 

Katarzyny. Uczniom, nauczycielom i ełczanom goszczącym w Czwórce szczególnie spodobała się rola 



Kościuszki, carycy Katarzyny i nauczyciela historii – pana Kulikowskiego. Wszyscy aktorzy zasługują na 

uznanie za pięknie zrealizowane kreacje bohaterów, kostiumy i scenografię. Przedstawienie było 

cegiełką uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w obchodach stulecia obchodów odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Widowisko obejrzało blisko 200 osób. Premiera została nagrodzona owacjami na 

stojąco.  

Dziękujemy za aplauz i zaszczycenie czwórkowiczów obecnością ełczan: naszych rodziców, dziadków, 

kolegów, miłośników historii i dziecięcego teatru.  

 

PODSUMOWALIŚMY GOTOWANIE NA WESOŁO I KURS DOBRYCH MANIER. 6 czerwca uczniowie klasy 

5b wraz z wychowawcą – panią Grażyna Truszkowską - byli gospodarzami podsumowania projektów 

edukacyjnych realizowanych przez Czwórkę we współpracy z Zespołem Szkół nr 6 im. Macieja Rataja 

w Ełku: „Cooking makes fun” i „Savoir vivre dla najmłodszych”.  

Pierwszy z całorocznych projektów polegał na teoretycznym i praktycznym poznawaniu tajników 

sztuki kulinarnej. Pani Katarzyna Grzymkowska – anglistka, pomysłodawczyni i realizatorka projektu – 

uczyła dzieci studiowania przepisów kulinarnych w angielszczyźnie na potrawy z różnych stron świata. 

Czuwała nad językową stroną warsztatów. Projekt wspierała kuchmistrzyni - pani Urszula Walas, 

która wraz z uczniami pracowni cukierniczej ZS nr 6, uczyła dzieci przygotowania raz mięsnych, raz 

wegetariańskich potraw, a wreszcie ulubionych przez dzieci słodkości i deserów. Czwórkowicze 

nauczyli się przyrządzać pizzę, mięso mielone na amerykańską nutę, praliny, czekoladę, ciasta i 

ciasteczka. W ciągu rocznej kulinarnej przygody 5b zapoznała się także z przygotowaniem 

tradycyjnych polskich przysmaków, np. kluseczek śląskich na słodko i pierników. Zabawa w kucharzy 

zaowocowała nie tylko umiejętnościami kulinarnymi, ale także zgraniem zespołu klasowego w 

podejmowaniu trudnych zadań, np. w przygotowaniu dużego przyjęcia dla rodziców.  

Drugi z projektów zrealizowany został dzięki pani Dorocie Kozłowskiej, która szlifowała czwóreczkowe 

diamenty, ucząc zasad zachowania się przy stole, w kinie, teatrze, restauracji, w szkole… Za sprawą 

warsztatu dobrych manier dzieci utrwaliły sobie sztukę nakrywania do stołu, posługiwania się 

najbardziej wyszukanymi sztućcami, witania się, dziękowania, proszenia itp. Dziś uczniowie 5b 

potrafią pięknie nakryć do stołu, ułożyć kwiaty z wprawą florystki, obsłużyć gości, odnaleźć się tam, 

gdzie obowiązuje wysoka kultura.  

Piątoklasiści dowiedli swych umiejętności podczas uroczystej kolacji, na którą zaprosili swoich 

rodziców. W restauracji ZS nr 6 w Ełku podziękowali dyrekcji szkoły, pomysłodawczyni projektów, 

rodzicom, którzy ufundowali projekt. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy pani Katarzynie 

Grzymkowskiej i pani Dorocie Kozłowskiej za poświęcony czas i entuzjazm w pracy z uczniami SP 4. 

 

KANGUR 2018. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, tradycyjnie już, cieszył się w 

naszej szkole dużą popularnością. W XXVII edycji konkursu wzięło udział aż 139 uczniów z klas II – VII.  

Podczas uroczystego podsumowania Kangura 2018, które odbyło się 4 czerwca w Ełckim Centrum 

Kultury nagrody wręczono aż 25 uczniom naszej szkoły.  



Nagrodę specjalną za najwyższy wynik w regionie, obejmującym powiaty: ełcki, piski, olecki i 

gołdapski odebrał Jakub Dzierżanowski z kl.6a. Kuba otrzymał również nagrodę za bardzo dobry 

wynik w konkursie.  

Wyróżnienia natomiast odebrali:  

Gałczyński Radosław 3f, Stankiewicz Igor 3b, Kulig Anna 3f, Bianki Jekaterina 3a, Grzymkowski Jan 3b, 

Bućko Emil 3e, Łukawski Jakub 3b, Dzierżanowski Oskar 3b, Pieńkosz Adam 3b, Piotr Czaplicki 3b, 

Kamińska Julia 4c, Hutna Maja 4e, Lewkowicz Oliwia 4c, Matulewicz Maja 4b, Nikonowicz Michał 4b, 

Malinowski Wiktor 4f, Izbicka Aleksandra 5d, Słyż Karol 5c, Makuch Eryk 5b, Korczyńska Kasjana 5d, 

Krzyżewski Olaf 5d, Cholewicki Stefan 6c, Nikonowicz Zuzanna 6c, Kuczyńska Karolina 7b. Gratulacje! 

 

WIEDEŃ W MUZYCZNEJ PODRÓŻY. 23 maja 2018r nadszedł wreszcie ten najbardziej wyczekiwany 

przez uczestników projektu "Klasyka z klasą" moment - wyjazd do Wiednia. 

Spotkaliśmy się po trzynastej na ełckim dworcu i chwilę później siedzieliśmy w pociągu do Warszawy. 

Droga minęła nam w przyjemnej atmosferze ekscytacji, ponieważ już niedługo czekała nas pierwsza z 

atrakcji, czyli podróż kuszetką do Austrii. Dla każdego z nas było to nowe doświadczenie, więc nikogo 

nie powinno dziwić to, że niektórzy z nas pozostali niewyspani. Podczas całej wycieczki poruszaliśmy 

się komunikacją miejską. Do Wiednia przyjechaliśmy wczesnym rankiem i niemal od razu 

wyruszyliśmy na zwiedzanie. Panią przewodnik pokazała nam zabytki Starego Miasta, takie jak: 

Wiedeńskie Towarzystwo Muzyczne, budynek Opery, zamek Hofburg wraz ze Skarbcem. Największe 

wrażenie zrobiły na nas jednak ogrody zamku Belvedere oraz katedra św. Szczepana, do których 

udaliśmy się już bez przewodnika. Wieczorem mieliśmy okazję uczestniczyć w koncercie "Strauss & 

Mozart" w Oranżerii pałacu Schönbrunn. Bardzo podobały nam się efekty specjalne podczas występu, 

a szczególnie moment, w którym tancerze używali lasera mającego imitować świetliki. Nie mogliśmy 

oderwać wzroku od muzyków, tancerzy oraz śpiewaków. Byliśmy dumni, że nie mieliśmy problemów 

z rozpoznaniem wielu prezentowanych utworów. Drugiego dnia naszego pobytu w mieście muzyki i 

snów, wraz z nową panią przewodnik, udaliśmy się do jednej z licznych wiedeńskich galerii w pałacu 

Belvedere. Mogliśmy tam zobaczyć obraz, o którym wiele wcześniej słyszeliśmy, czyli "Pocałunek" 

Gustava Klimta. Następnie ponownie skierowaliśmy się do pałacu Schönbrunn, aby zobaczyć 

oryginalne komnaty, które kiedyś były miejscem życia wielu arystokratów oraz niesamowita 

Powozownię. Każdy pewnie domyśla się, że zwiedzanie bywa męczące. Z tego względu, tuż po wyjściu 

z pałacu, udaliśmy się na obiad, który, podobnie jak zwiedzane wcześniej pałace, szokował swoją 

wielkością. Z ogromnym zapasem energii udaliśmy się więc do bardzo nowoczesnego muzeum "Time 

Travel to Vienna", które przypominało bardziej kino 5D. Świetnie się tam bawiliśmy i jednocześnie 

poznawaliśmy historię Wiednia. Wieczorem, pięknie wystrojeni, skierowaliśmy się do Hofburga, aby 

zobaczyć pokaz Hiszpańskiej Szkoły Jazdy Konnej przeplatany wystąpieniami Wiedeńskiego Chóru 

Chłopięcego. Po wieczornej sesji zdjęciowej wróciliśmy do hostelu, jednak emocje związane z 

pokazem nie opuszczały nas jeszcze przez długi czas. Ostatniego dnia pobytu, w godzinach 

porannych, ponownie spotkaliśmy się z przewodniczką i bezzwłocznie udaliśmy się pod dom 

Hundertwassera. Byliśmy zafascynowani całkowicie odmienną w stosunku do tego, co widzieliśmy 

wcześniej, architekturą tego miejsca. Potem spacerowaliśmy nad Dunajem i przechodząc przez 

najnowocześniejszą dzielnicę miasta Uno City udaliśmy się na Prater. Wszyscy skorzystaliśmy z 

przejażdżki na Diabelskim Młynie, skąd mogliśmy podziwiać panoramę miasta. Po obiedzie, już we 



własnym gronie, zwiedzaliśmy piękne wiedeńskie parki i ogrody, pełne zjawiskowych roślin i 

cudownie pachnących róż. Na zakończenie poszliśmy do kawiarni, gdzie wielu z nas spróbowało 

prawdziwych wiedeńskich przysmaków. Do Ełku wróciliśmy w ten sam sposób, w jaki dotarliśmy do 

Wiednia, jednak bogatsi o nową wiedzę i ciekawe doświadczenia. Wycieczka ta przerosła wszelkie 

nasze oczekiwania. Pogoda była wspaniała, a opowieści pań przewodniczek bardzo interesujące. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę pań organizatorek: Joanny Pabich oraz Katarzyny Garlickiej. 

Dzięki nim przeżyliśmy wiele niesamowitych chwil. 

Mateusz Staszek, Karolina Kuczyńska 

 

NASZ DOM – MAZURY. 6 czerwca 2018 roku w ECK-u odbyła się uroczysta gala podsumowująca 

konkurs „Nasz dom – Mazury” zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ełku. Adresatami 

konkursu byli nie tylko uczniowie, ale też i osoby dorosłe, wszyscy, którzy chcieli napisać dowolny 

utwór literacki o Mazurach albo w formie plastycznej ukazać piękno i różnorodność naszego regionu. 

Uczniowie naszej szkoły wystartowali w kategorii literackiej tego konkursu. Laureatami, którzy zostali 

nagrodzeni, są: Dominika Kołodziej kl. 4f, Urszula Kozłowska z 4f, Hania Kozłowska z 4f, Marysia 

Szajowska kl.4f oraz Jakub Dzierżanowski z 6a. Cieszymy się, że nasi uczniowie podjęli wyzwanie i 

spróbowali swoich sił w redagowaniu tekstów literackich. Ukazali w nich przywiązanie do Mazur, 

podkreślili piękno i walory naszego regionu oraz udowodnili, że potrafią być kreatywni. Brawo! 

 

SZKOŁA MISTRZÓW. Co roku Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty organizuje uroczystą galę 

podsumowującą wojewódzkie olimpiady przedmiotowe. Zaprasza wtedy uczniów, którzy mają kilka 

tytułów laureata, nauczycieli, którzy z sukcesem przygotowali olimpijczyków, i dyrektorów szkół. 

Podczas tegorocznej Gali Laureatów Konkursów Przedmiotowych, która odbyła się 5 czerwca w 

Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, nasza szkołę reprezentowały: Maja Truszkowska z kl. 7b, pani 

wicedyrektor Dorota Maksymowicz i polonistka, pani Beata Dzierżanowska. Maja, jako trzykrotna 

laureatka, odebrała z rąk pana kuratora Krzysztofa Marka Nowackiego dyplom uznania i nagrodę 

książkową za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Pan kurator docenił również 

osiągnięcia dwukrotnej laureatki Karoliny Kuczyńskiej i przekazał dla niej dyplom i nagrodę na ręce 

szkolnej delegacji. Podczas uroczystości dyplom Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymała 

też pani Beata Dzierżanowska w dowód uznania za przygotowanie czterech laureatek i jednej 

finalistki konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Największą radość sprawiła nam wiadomość, 

że znaleźliśmy się w gronie najlepszych szkół z naszego województwa, wśród „Szkół Mistrzów”. 

Gratulacje za wybitne osiągnięcia uczniów naszej szkoły w dziedzinie olimpiad przedmiotowych 

przyjęła Pani wicedyrektor Dorota Maksymowicz. Cieszymy się zarówno z sukcesów indywidualnych 

naszych uczniów, nauczycieli, jak i tytułu „Szkoła Mistrzów”. Brawo! 

 

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO.  4 czerwca w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się Event 

Lekkoatletyczny w ramach programu "Lekkoatletyka dla każdego" dla klas I-III w formie sztafety 

wahadłowej z różnymi zadaniami biegowymi z okazji Dnia Dziecka. W zabawie tej uczestniczyło 

łącznie 87 dzieci (42 dziewcząt i 45 chłopców) ze szkół podstawowych nr 2, 3 i 4. Na zakończenie 



każdy uczestnik za rywalizację „fair play” otrzymał z rąk Pani Wicedyrektor Doroty Maksymowicz 

pamiątkowy dyplom LDK oraz słodki poczęstunek. Nie zapominamy oczywiście o pomocy naszych 

wolontariuszek dzięki którym przeprowadzenie zabaw przebiegło bardzo sprawnie i za to 

zaangażowanie jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 

 

RESO SUWAŁKI. 02.06.2018 uczniowie naszej szkoły przy współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem 

Sportowym w Ełku wzięli udział w biegach ulicznych zorganizowanych w Suwałkach z cyklu Reso 

Suwałki. Zawodnicy podzieleni na grupy wiekowe uczestniczyli w dwóch biegach, pierwszy na 

dystansach 600m (grupa młodsza) i 900m (grupa starsza). Zawodnicy mieli do pokonania trasę 

przebiegającą wzdłuż głównej ulicy Suwałk, a do mety wbiegali jak prawdziwe gwiazdy po czerwonym 

dywanie. Drugi to charytatywny Bieg Bajkowy pt: „Razem dla autyzmu” wspierający osoby z 

autyzmem odbył się na dystansie 1km. Za obydwa biegi każdy startujący otrzymał pamiątkowe 

medale. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Kosiorek, Bartosz Nagolski, Igor Bartoszewicz, Kacper 

Borowik, Dawid Łałak, Mateusz Lekenta, Katarzyna Skarżyńska i Maja Truszkowska. Dziękujemy 

zawodnikom za udział i do zobaczenia za rok! 

 

ZANIM NADEJDĄ WAKACJE. 30 maja 2018 r. odbyła się coroczna kampania „Bezpieczna szkoła”. Tak 

jak w poprzednim roku wybraliśmy formę gry miejskiej. Teren szkoły oraz miasto stały się planszą, 

natomiast nasi uczniowie byli żywymi pionkami. Na ulicach, skwerach, placach zabaw, Parku 

Kopernika, basenie i wielu innych miejscach czekały na graczy niespodzianki i zadania do wykonania. 

Uczestnicy musieli pokonać całą trasę pieszo. W tym roku hasłem przewodnim były „Bezpieczne 

podróże małe i duże”. Na każdej stacji na uczniów czekało inne zadanie, m.in. układali piosenki o 

bezpiecznych wakacjach, przypominali zasady bezpieczeństwa nad wodą, w górach czy w lesie, 

rozpoznawali podstawowe znaki drogowe oraz zmagali się z różnymi zadaniami sportowymi. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się kody QR, które prowadziły klasy z jednej stacji do drugiej. 

Dodatkową atrakcją był przyjazd Straży Pożarnej, która zaprezentowała jak wygląda akcja ratownicza 

podczas gaszenia pożaru. Na koniec strażacy puścili wodę z węży, do której chętnie wskoczyły dzieci, 

ponieważ tego dnia temperatura była bardzo wysoka. E.Łańczkowska 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SPORTOWEGO.  Na stadionie miejskim dokonano podsumowania sportowej 

rywalizacji międzyszkolnej na poziomie szkół podstawowych za rok szkolny 2017/2018. 

24 maja zakończono rywalizację szkół podstawowych. Prezydenci Miasta Ełku: pan Tomasz 

Andrukiewicz i pan Artur Urbański wręczyli wszystkim szkołom puchary, dyplomy oraz symboliczne 

czeki do wykorzystania na cele sportowe za całoroczną rywalizację w ramach międzyszkolnych 

zmagań sportowych. W mijającym roku szkolnym na poziomie szkół podstawowych odbyły się 22 

zawody na szczeblu Mistrzostw Miasta. Rywalizowało 7 podstawówek, w wyniku tych zmagań nasza 

szkoła zajęła trzecią pozycję ulegając SP 5 i SP Sportowej nr 6. Wszyscy cieszymy się z tego wyniku, na 

który złożyły się m.in. sukcesy osiągane w kategoriach: piłka siatkowa i pływanie. Z roku na rok nasi 

uczniowie podnoszą wyniki startując też z zawodach lekkoatletycznych. Gratulacje należą się zarówno 

zawodnikom, jak i nauczycielom wychowania fizycznego. Brawo!  

http://m.in/
http://m.in/


 

 

POEZJA MICHAŁA KAJKI. W związku z obchodami 160 rocznicy urodzin mazurskiego poety Michała 

Kajki Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku i SP 5 w Ełku zorganizowały Międzyszkolny Konkurs 

Recytatorski dla kl. IV - VII poświęcony twórczości tego poety. Adresatami konkursu byli uczniowie 

ełckich podstawówek, którzy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-V oraz VI-VII. 28 maja 

2018 r. odbyły się zmagania recytatorskie, w których wystartowała też nasza reprezentacja: Marta 

Maciorowska z kl. 6a i Katarzyna Szkatuła z kl. 7b. Twórczość Kajki nie jest łatwa, tym bardziej cieszy 

nas sukces Kasi, która tak pięknie wyrecytowała wiersz o mazurskich jeziorach, że zdobyła I miejsce w 

tym międzyszkolnym konkursie. Serdecznie Kasi gratulujemy. 

 

"PERŁA MAZUR". Dnia 30 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku, odbyła się kolejna edycja 

międzyszkolnego turnieju Perła Mazur. Celem konkursu było rozwinięcie wśród uczniów 

zainteresowania dziejami naszej małej ojczyzny. Dodatkowo każda szkoła musiała stworzyć krótki 

spot promujący nasze miasto. W tym roku reprezentowali nas uczniowie klasy 6c- Julia Sarnacka, 

Piotr Kulik i Maksym Białozierski. Spot o Ełku stworzyła uczennica klasy 7b Aleksandra Szawrycka. Po 

wielu interesujących konkurencjach i podliczeniu punktów okazało się, że nasi reprezentanci byli 

najlepsi i zajęli pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy. 

 

 

 

 

 

 

 


