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POŁAWIACZE BURSZTYNÓW. W pierwszym tygodniu wakacji najmłodsi uczniowie naszej szkoły z 

klasy 2c i 2d pod opieką p. Joanny Pabich, p. Doroty Kruszewskiej i p. Iwony Chwiedor wybrali się na 

wspólne wakacje nad morze. Bazą był bardzo ładny i wygodny ośrodek „Mewa” w Jantarze. Stamtąd, 

przy pięknej pogodzie, króciutką drogą przez las wędrowaliśmy nad morze. W Jantarze jantaru i 

muszli nie brakowało, a niektórzy znaleźli okazy prawdziwie jubilerskie! Na plaży odbyło się też 

„wielkie budowanie”, rozegrano kilka meczy nożnej i siatkowej piłki plażowej, no i pod czujnym 

okiem Prozerpiny i jej świty odbyły się zaślubiny z morzem. Tego dnia byliśmy niewątpliwie 

największą atrakcją dla turystów, którzy nas podziwiali, fotografowali i oklaskiwali. W Jantarze 

mieliśmy też spotkanie z rybakiem – o morskich kutrach, połowach i śledziach wiemy już wszystko. 

Poznaliśmy nawet bałtycką rybę trującą! Niemal codziennie wyjeżdżaliśmy autokarem na ciekawe 

wycieczki. Byliśmy 2 razy w Gdańsku – raz w Zoo i raz z młodą i fantastyczną panią przewodnik 

zwiedzaliśmy Starówkę, w tym Dwór Artusa i Muzeum Bursztynu. W Malborku, na zamku krzyżackim, 

zapoznaliśmy się z życiem rycerzy w dawnych czasach i wszyscy wiemy już, co po łacinie znaczy „locus 

secretus”. Wdrapaliśmy się też na latarnie morską w Krynicy Morskiej skąd mogliśmy dostrzec Zatokę 

Gdańską, Zalew Wiślany i rozdzielającą je Mierzeję Wiślaną. W wolnych chwilach pracowaliśmy w 

grupach nad wakacyjnym zadaniem „Dlaczego woda w morzu jest słona?”, do którego sami 

wymyślaliśmy scenariusze, szyliśmy kostiumy i przygotowaliśmy rekwizyty, a na koniec 

zaprezentowaliśmy się z występami przed całą grupą. Było też ognisko i 100 tysięcy innych atrakcji. 

No i byliśmy razem! Za rok znów jedziemy!!! Joanna Pabich WAKACJE Z MEDUZĄ. W dniach 9-16 

sierpnia 2014 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” działające przy Szkole Podstawowej nr 

4 im. profesora Władysława Szafera w Ełku zorganizowało wypoczynek letni „Wakacje z Meduzą” w 

Jastarni. Obóz cieszył się dużą popularnością, gdyż wzięło w nim udział 30 uczniów klas IV-VI, w tym 5 

osób spoza szkoły. Został on zaplanowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i 

w związku z tym mógł przebiegać bezpiecznie. Wykwalifikowana i opiekuńcza kadra w osobach p. 

Anny Zdanewicz, p.Małgorzaty Żmijewskiej i p. Krystyny Kuczyńskiej, pozwoliła na zintegrowanie 

uczestników , a urozmaicony program dostosowany był do ich potrzeb. Dzieci zaznały bezpiecznej 

kąpieli w morskich falach pod opieką pomysłowych ratowników w Jastarni. Uczestnicy obozowali w 

Ośrodku Campingowym im. Św. Jana Pawła II w Jastarni, gdzie nauczyli się współpracować w grupie 

podczas wspólnych zabaw, posiłków i codziennych obowiązków. Aby dzieci były za pan brat z higieną 

osobistą i otoczenia ogłoszono całotygodniowy Konkurs Czystości Domków, który na Szóstkę wygrały 

najmłodsze uczestniczki obozu. Wdychano morski, uzdrawiający jod, którego najwięcej było w 

godzinach rannych i wieczornych. Codziennie odbywały się poranne spacery nad morzem w celu 

poszukiwania bursztynów, meduz i innych skarbów morza typu muszelki. Podczas całego pobytu 

chłopcom udało się znaleźć jedną maleńką i dwie dorosłe meduzy. Za to najwięcej bursztynów 

znalazły dziewczynki. Czas wolny w ośrodku spędzały dzieci m. in. grając w piłkę, badminton, malując 

pejzaże morskie . Drużyna chłopców rozgrywała mecze piłkarskie z poznanymi drużynami w ośrodku, 



m. in. z grupą z Zakopanego. Rejs Kutrem Rybackim „Magdalenka” jako punkt programu wypoczynku 

okazał się nie tylko pokazem sztuki połowu ryb , ale również stworzył okazję do sterowania łodzią 

przez dzieci pod kierunkiem miłego żeglarza - sternika. Dużo śmiechu do łez przysporzył wszystkim 

uczestnikom Chrzest Kolonijny, na którym Neptun i jego świta, tj.: Prozerpina i Tyrmok, Diabełki oraz 

Nimfy raczyły dzieci niespodziankami takimi jak m. in.: Mrówczy Sąd, Galaretka Meduzowa, Nektar 

Neptuna czy Tor Przeszkód. Uwieńczeniem imprezy było ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

Jedzenie w ośrodku było pyszne i świeże, a ośrodek czyściutki, nie licząc miłych pajączków. Nie 

zabrakło też karmy duchowej dla każdego. Była możliwość uczestniczenia we Mszy Św. celebrowanej 

przez Ojca Konkola, po której to najstarsi chłopcy urzeczeni kazaniem zaprosili Ojca do Ełku. Dzieci 

zwiedziły Półwysep Helski, Muzeum Obrony Wybrzeża, miały okazję przejechać się Wojskową Kolejką 

oraz Drezyną, w Fokarium zobaczyły foczki i podziwiały ich zachowanie podczas karmienia. Wszystkie 

bez wyjątku weszły na Latarnię Morską i podziwiały widok na morze i zatokę. Nie zabrakło również 

dyskoteki, podczas której świętowano 11 urodziny Natalki oraz Zielonej Nocy, skrupulatnie 

zaplanowanej przez większość uczestników. Na morskiej plaży uczniowie szaleli w wodzie, skakali 

złodzi i grali w piłkę, ale także bawili się w mięciutkim piasku m. in. rzeźbiąc w nim okazałe budowle. 

Na koniec wybrano Najsympatyczniejszą i Najsympatyczniejszego uczestnika kolonii. Największą 

atrakcją podczas obozu letniego okazał się Tarzan Park- Park Linowy. Pokonywaniu wybranej trasy 

towarzyszyło wiele emocji. Dzieci przełamywały same siebie, swój strach i dopingowały się 

nawzajem. Niektórzy byli w takim parku po raz pierwszy. Wszystkim udało się prędzej czy później 

pokonać wybraną trasę. W imieniu uczestników obozu letniego „Wakacje z Meduzą” dziękujemy za 

możliwość przeżycia przygody w tak uroczym miejscu Pani Dyrektor SP4 - Pani Wandzie Wojnowskiej 

i Pani Małgorzacie Matysek - kierowniczce ośrodka. Szczególnie gorące podziękowania składamy 

Panu Markowi Markiewicz za bezpieczną jazdę i olbrzymi bonus za usługę transportową. Anna 

Zdanewicz 

 

WRZESIEŃ 

 

ORTOGRAFICZNE SPOTKANIA Z HIACYNTĄ. Już niedługo rusza druga edycja Szkolnej Ligi 

Ortograficznej „Czwóreczkowa ortografiada”. W szranki staną zgłoszeni przez polonistów 

reprezentanci klas IV – VI, którzy zmierzą się z poprawną ortografią. W tym miejscu wypada 

przypomnieć, jak to było z tym konkursem w pierwszej edycji. Od stycznia do maja 2014 r. trwała 

pierwsza edycja Szkolnej Ligi Ortograficznej. Reprezentanci kl. IV – VI spotykali się i brali udział w 

potyczkach ortograficznych. Podczas pisania dyktand mogli wykazać się wiedzą z zakresu ortografii i 

umiejętnością stosowania jej w praktyce, a jednocześnie przekonać się, kto potrafi zachować 

największą czujność ortograficzną. Bohaterką wszystkich dyktand była wróżka Hiacynta, która 

przyjaźniła się ze skrzatami Wilhelmikiem i Grzmotkiem. Konkurs zorganizowała i teksty dyktand 

układała pani Beata Dzierżanowska. Na starcie każdemu uczestnikowi przyznawało się 200 punktów. 

Za każdy błąd (ortograficzny, literowy i interpunkcyjny) od tej liczby odejmowało się uczniowi od 1 do 

3 punktów. Punkty zdobyte przez uczniów po każdym spotkaniu ligowym były łączone. O zwycięstwie 

w konkursie zadecydowała punktacja łączna zdobyta za poszczególne dyktanda. W każdym miesiącu 

uczniom, którzy uzyskali największą liczbę punktów na danym poziomie edukacyjnym, przyznawany 



był tytuł : „Lider miesiąca”. Oto liderzy poszczególnych miesięcy: - styczeń: Błażej Marciniak 4c, 

Karolina Wojsław 5c, Michał Kozaczek 6a - luty: Błażej Marciniak 4c, Julia Moroz 5a, Julia Sienkiewicz 

6c - marzec: Błażej Marciniak 4c, Nikola Białogłowa 5d, Lena Gryżewska 6b - kwiecień: Błażej 

Marciniak 4c, Julia Moroz 5a, Julia Sienkiewicz 6c - maj: Błażej Marciniak 4c, Julia Moroz 5a, Julia 

Sienkiewicz 6c W klasyfikacji generalnej zwyciężyli: I miejsce – Julia Sienkiewicz kl. 6 c, II miejsce – 

Rafał Merchelski kl. 6 c, III miejsce – Oliwia Gienieczko kl. 6 a. Osoby, które zajęły pierwsze dwa 

miejsca, reprezentowały naszą szkołę w miejskim konkursie „Mistrz Ortografii 2014”. W tym roku 

zmagania ortograficzne odbywać się będą na takich samych zasadach jak w ubiegłej edycji, co półtora 

miesiąca od października do maja. Po każdym dyktandzie konkursowym wyniki uczniów będą 

zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły www.sp4.elk.edu.pl w Gwiazdozbiorze (w 

zakładce Ćwiczenie czyni mistrza). Znajdą się tam również teksty dyktand pisanych przez uczniów 

oraz regulamin konkursu. Wszystkim uczniom zgłoszonym do Szkolnej Ligi Ortograficznej życzymy 

sukcesów i przysłowiowego połamania piór. Beata Dzierżanowska SALOS INTERNATIONAL DON 

BOSCO CUP 2014.W dniach 26-28 września odbył się Międzynarodowy Turniej w Piłkę Siatkową 

Dziewcząt „SALOS International Don Bosco Cup 2014”. Turniej, który przeprowadzony został na Hali 

Widowiskowo – Sportowej MOSiR Ełk zgromadził w naszym mieście dzieci i młodzież zarówno z Polski 

jak i zza granicy. W turnieju brały udział drużyny dziewcząt w kategoriach wiekowych: do lat 16, do lat 

14 i do lat 12 z Polski, Włoch oraz Litwy. Wśród uczestników były dziewczęta z naszej szkoły, które w 

kategorii do lat 12, zagrały dobrze i zwyciężyły. W ten sposób obroniły też tytuł z ubiegłego roku. 

Skład zespołu: Olimpia Ardziejewska, Beata Łozowska, Natalia Gałęska, Natalia Kowalewska, Patrycja 

Grosfeld i Zofia Steer. Trener Marian Malewski. Gratulujemy. AKCJA ZOOM – DZIECI W DRODZE I 

PROGRAM MAŁY MISTRZ. WSPÓLNY START. Uczniowie klas I Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Szafera 

w Ełku uczestniczyli w akcji Zoom – Dzieci w drodze organizowanej przez p. Ewę Paszkowską w dniach 

22-29 września 2014. Ogłoszony tydzień mobilności miał zachęcać dzieci, a za ich pośrednictwem 

rodziców, do działań wpływających na zrównoważony rozwój naszego otoczenia. W tym celu dzieci 

rejestrowały, w jaki sposób poruszają się w drodze do i ze szkoły, a swoje obserwacje przedstawiły w 

formie rysunków. Jeśli były to ekologiczne środki transportu (przejście pieszo, jazda rowerem, jazda 

autobusem), każdego dnia uczniowie wklejali zieloną stopę na swoim rysunku. Akcja Zoom miała 

również na celu promocję zdrowej żywności – uczeń otrzymał naklejkę – jabłko, jeśli w tygodniu 

unikał niezdrowego jedzenia lub gdy jadł tradycyjny obiad. Na koniec tygodnia mobilności 

wychowawcy klas I zliczyli wszystkie naklejki, a ilość stópek zebranych przez uczniów wpisali na 

wycięte z brystolu zielone stopy, które otrzymali od organizatora. Na stopach znalazły się także 

prośby do dorosłych, m.in. o więcej ścieżek rowerowych i placów zabaw. Prace uczniów i zielone 

stopy zostały zaprezentowane władzom miasta oraz dyrekcji szkoły 30 września, o godz. 10:00 na 

boisku szkolnym, na którym odbyło się podsumowanie akcji Zoom. Dzieci zebrały ogółem 1067 

zielonych stópek. Tym samym przyłączyły się do symbolicznej międzynarodowej podróży dzieci na 

Konferencję Klimatyczną, która w tym roku odbędzie się w Limie. Wraz z akcją Zoom odbyła się 

inauguracja projektu Mały Mistrz w naszej szkole. Obie akcje związane są z kształtowaniem 

aktywnych postaw wśród dzieci. E.Paszkowska JAK UBIEGALIŚMY SIĘ O ZIELONĄ FLAGĘ... Za działania 

w ubiegłym roku szkolnym decyzją kapituły przyznano w Polsce tylko 35 certyfikatów Zielonej Flagi na 

okres 3 lat. W gronie tych nielicznych placówek znalazła się nasza „czwórka”, która od wielu lat 

prowadzi aktywną edukację środowiskową. W minionym roku kontynuowano i podejmowano nowe 

działania angażujące uczniów i służące środowisku. Do nich należy zaliczyć m.in. udział w 

ogólnopolskich akcjach: „Mam kota na punkcie mleka”, „Śniadanie daje moc”, „Szklanka mleka”. 

Uczniowie SP4 wzięli też udział w szkolnym projekcie pn. „Soki z warzyw i owoców”. Na wniosek 



uczniów zmieniono desery w stołówce szkolnej, słodycze zamieniono na soki i owoce. Uczniowie 

klasy IIc realizowali roczny autorski projekt pn. „Dzieciaki do rondla” i prezentowali swoje 

umiejętności podczas regionalnego Święta Miodu. W szkole została zorganizowana regionalna 

konferencja: „Chemia na stole” i „Siedem kroków do Zielonej Flagi”, w której uczestniczyli 

nauczyciele z sześciu powiatów: ełckiego, oleckiego, piskiego, giżyckiego, gołdapskiego, 

węgorzewskiego. W trakcie Zielonego Tygodnia uczniowie zajmowali się zagadnieniami zdrowej 

żywności i zdrowego stylu życia. Z inicjatywy zespołu zarządzającego zadaniami Zielonej Flagi zostały 

zorganizowane dwa szkolne konkursy: na prezentacje zdrowych posiłków inspirowanych tradycją 

świąt Wielkanocnych i „Weroniki smakami z dzieciństwa” oraz „Zielone ogródki” na parapetach 

szkolnych klasopracowni. Działania związane z transportem i aktywnością ruchową przebiegały pod 

znakiem „Szkoły w Ruchu” i zostały nagrodzone przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Szkoły w 

Ruchu. Ponadto uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Podaruj dzieciom uśmiech” (zbiórka 

makulatury), w konkursie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Baterie na wagę 

czystego środowiska”, w akcji „Moje miasto bez elektrośmieci”, w ogólnopolskiej akcji „Zbieraj z klasą 

-zbiórka baterii i akumulatorów”. Mieli też możliwość udziału w jesiennym i zimowym ptakoliczeniu i 

warsztatach przyrodniczych „Jak ugryźć las” prowadzonych przez studentkę WSGGW w Warszawie. 

Przedstawiciele zostali zaproszeni na szczyt klimatyczny w Warszawie COP-19 . Prowadziliśmy 

wspólne działania z partnerską szkołą w Lørenskog (Norwegia )w ramach międzynarodowego 

projektu „Comenius Regio”. Podejmowane przez nas różnorodne działania sprzyjały uczniowskiej 

kreatywności, mobilizowały klasowe zespoły do współpracy z rodzicami, a co najważniejsze zachęcały 

społeczność szkolną do podejmowania ciekawych niekonwencjonalnych inicjatyw w zakresie 

zdrowego żywienia i aktywnego stylu życia. W naszym imieniu wyróżnienie odebrali: p. Barbara 

Dziuba - szkolny koordynator, zastępca dyrektora i Małgorzata Russek - liderka zespołu, nauczycielka 

przyrody. MAŁY MISTRZ. 23 września 2014 r. nasza szkoła była gospodarzem regionalnej konferencji 

dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego. Organizatorem 

spotkania był Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a prowadzącym był p. 

Zbigniew Bogdan. Na spotkaniu obecny był również prezes Warmińsko - Mazurskiego Szkolnego 

Związku Sportowego - p. Wacław Wasiela. Konferencja poświęcona była programowi "Mały Mistrz". 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest 

propagowanie aktywnej postawy. Nasza szkoła również przystąpiła do tego projektu, a zadania 

programu realizowane są przez uczniów klasy I. której wychowawczynią jest p. Joanną Kossakowską. 

Nauczycielem, wspierającym realizację treści programowych jest p. Paweł Konopka - nauczyciel 

wychowania fizycznego. W czasie konferencji dyskusji podlegały poszczególne zagadnienia programu 

"Mały Mistrz", a głównym punktem debaty była lekcja pokazowa z udziałem naszych 

pierwszoklasistów. Lekcję, w czasie której uczniowie realizowali wybrane zagadnienia projektu 

przeprowadził p. Paweł Konopka. Były ćwiczenia w biegu, w miejscu, na drabinkach i na ławeczkach 

gimnastycznych. W trakcie lekcji zostały zaprezentowane dwa testy sprawności, tj. bieg 10x5m, a 

także zwis na drążku. Uczniowie spisali się znakomicie, a na koniec zebrali gromkie brawa od 

uczestników konferencji. Paweł Konopka SZKOŁA NA ROWERACH. W ramach „Europejskiego 

Tygodnia Zrównoważonego Transportu” 22 września 2014r. w ogrodzie Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Ełku odbył się „Turniej rowerowy”. Uczestniczyły w nim trzy drużyny z SP4. Nasi 

uczniowie na specjalnie przygotowanej trasie, sprawdzali m.in. znajomość zasad ruchu drogowego na 

torze przeszkód sprawdzali swoje zdolności jazdy na rowerze. Rywalizacja między drużynami była 

bardzo wyrównana w końcowym efekcie drużyny w składach zajęły następujące miejsca: I miejsce: 

Izabela Niewęgłowska, Adrianna Krystochowicz, Jakub Makarewicz – uczniowie kl. 6a II miejsce: Maja 



Begicz, Kacper Chwiedor, Nataniel Miller – drużyna klasy kl.6c III miejsce: Wiktoria Cwalina, Milena 

Sabasińska, Olimpia Jankowska druga drużyna klasy kl.6c Najlepszym zawodnikiem turnieju został 

Kacper Chwiedor z klasy 6c. Opiekunem drużyn jest p. Sławomir Krakowiak. Gratulujemy! Sławomir 

Krakowiak PIKNIK „POD KASZTANAMI” W minioną niedzielę w „Domu pod kasztanami”, przy ul. 

Kościuszki, odbył się V już piknik charytatywny na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego otwarcie 

uświetnił występ uczniów klasy 3 c, którzy tym razem reprezentowali swoją szkołę i działające przy 

szkole Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła”. Dzieci przygotowały piosenkę z repertuaru 

Kasi Popowskiej „Przyjdzie taki dzień” i taniec do piosenki „What a wonderful world”. Po występie 

maluchów plac przed budynkiem zamienił się w wielką salę balową i do tańca ustawili się przybyli na 

piknik goście, a wśród nich także Prezydent Miasta – pan Tomasz Andrukiewicz. Pod czujnym okiem 

instruktorki tańca- p. Joanny Pabich i dzieci i dorośli zatańczyli najpierw jeden taniec w korowodzie, a 

potem taniec w kręgu. Figury tego drugiego wymuszały częstą zmianę partnerów, dlatego już po 

chwili wszyscy świetnie się zintegrowali i rozbawili. Pogoda dopisała, pachniało domowym ciastem i 

innymi przysmakami i w sposób niezauważalny nasze dzieci zrealizowały ważną lekcję z edukacji 

społecznej – bezinteresownie dały innym coś z siebie.Joanna Pabich JAK DAWNIEJ BYWAŁO? W 

ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego 2014 Muzeum Historyczne w Ełku 

zorganizowało etnograficzne spotkanie plenerowe z przejażdżką zabytkową kolejką wąskotorową. 

Fakt ten wykorzystali uczniowie klasy 3 c i wraz ze swoimi rodzinami wybrali się na klasową imprezę 

integracyjną. Pogoda była iście wakacyjna, dlatego podróż odkrytym wagonem do Sypitek okazała się 

prawdziwą przyjemnością. Na miejscu można było obejrzeć stoiska prezentujące sceny dawnego 

życia i zwyczajów. Sami też spróbowaliśmy prania na tarze, maglowania wałkiem i ubijania kapusty do 

kiszenia. Nasze klasowe koleżanki zrobiły papierowe firanki na okno i bibułkowe kwiatki. Był też chleb 

ze smalcem, domowe ciasto i na koniec ognisko z pieczeniem kiełbasek. Niektórzy z nas, nawet 

rodzice, pierwszy raz w życiu jechali wąskotorówką, dlatego i mali i duzi mogli doświadczyć czegoś 

nowego i ciekawego. Klasowe spotkanie integracyjne podobało się wszystkim! Joanna Pabich 8 

września 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem policjantem Marcinem Woznialis. 

Pogadanka przeprowadzona została dla uczniów klas 0-III na temat bezpiecznego poruszania się po 

drogach. Pan policjant zwrócił dzieciom uwagę na bezpieczeństwo i ostrożność podczas drogi do 

szkoły i ze szkoły. Przypomniał uczniom zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę przy 

sygnalizacji świetlnej na pasach oraz , że każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza 

obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Zaprezentował 

dzieciom niektóre ze znaków , np.:przejście dla pieszych oraz znak stop. Przypomniał numery 

alarmowe do służb ratowniczych: pogotowie 999, policja 997, straż pożarna 998 lub 112. Duże 

zainteresowanie dzieci wzbudził mundur policjanta oraz akcesoria potrzebne mu do pracy. Spotkanie 

było ciekawe i pouczające. Wiedzę , którą otrzymali nasi uczniowie jest bezcenna. Na koniec wszyscy 

zrobiliśmy zdjęcie pamiątkowe. Ewa Kowara WITAJ SZKOŁO! Dzień 1 września niezmiennie, od wielu 

lat, kończy beztroski czas wakacji i rozpoczyna nowy rok szkolny. Wakacje w tym roku były 

wyjątkowe, utkane z niemal wyłącznie słonecznych dni, dlatego wszyscy mieli okazję by się wspaniale 

opalić i nałapać dużo pozytywnej energii. Będziemy z niej czerpać w trakcie zdobywania nowej 

wiedzy, doskonalenia nabytych umiejętności, rozwijania talentów. Rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego najbardziej przeżywają najmłodsi uczniowie, wśród których pojawiło się aż siedem klas 

pierwszych. Ich lęki i obawy związane z rozpoczęciem nowego etapu w swoim życiu próbowali 

rozwiać uczniowie klasy 3 c, którzy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przygotowali specjalny 

występ z szyszkami w roli głównej. Otuchy wszystkim uczniom szkoły dodawały też w swoich 

wystąpieniach panie dyrektor. Po zakończeniu akademii na sali gimnastycznej uczniowie rozeszli się 



do klas na spotkania z wychowawcami. Aby jeszcze bardziej uświetnić początek roku szkolnego 

uczniowie klasy 3 c wraz ze swoją wychowawczynią –p. Joanną Pabich wybrali się do nowo otwartego 

kina Planet Cinema na film pt. „Wakacje Mikołajka”. W holu powitał nas pan dyrektor, a że byliśmy 

pierwszą w mieście zorganizowaną grupą, która wybrała się na seans, dostaliśmy w prezencie po 

porcji popcornu i różowym baloniku! Chodzenie do naszej szkoły, to nie tylko solidna nauka, to także 

niezwykłe przyjemności! Joanna Pabich 

 

PAŹDZIERNIK 

 

MINI PIŁKA SIATKOWA. 31 października 2014 roku w sali sportowej SP 7 odbyły się Mistrzostwa 

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

startowali zawodnicy klas piątych. W zawodach wystartowały ełckie podstawówki. Turniej rozegrano 

systemem „każdy z każdym”. Zespół naszej szkoły wygrał wszystkie spotkania tracąc tylko jednego 

seta, zostając Mistrzem Miasta i kwalifikując się do Mistrzostw Rejonu. Chłopcy wystąpili w 

następującym składzie: Rafał Redlin, Piotr Szymański, Bartosz Bagiński, Szymon Skindzier, Wiktor 

Markowski, Kacper Prawdzik, Michał Grygoruk i Mateusz Sawicki. Zespół prowadzi Marian Malewski. 

Gratulujemy! SUKCES SIATKAREK. Dnia 28 października 2014 roku w sali sportowej SP 9 odbyły się 

Mistrzostwa Miasta Ełku Czwórek Siatkarskich Dziewcząt w ramach Szkolnego Związku Sportowego. 

W tej kategorii startowały zawodniczki klas szóstych. W zawodach wystartowały ełckie podstawówki. 

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Zespół SP 4 wygrał wszystkie spotkania tracąc tylko 

jednego seta, zostając Mistrzem Miasta i kwalifikując się do Mistrzostw Rejonu. Dziewczęta wystąpiły 

w nast. składzie: Olimpia Ardziejewska, Beata Łozowska, Natalia Gałęska, Patrycja Grosfeld, Karolina 

Wojsław, Adrianna Krystochowicz, Maja Begicz, Aleksandra Jonik, Zofia Steer i Natalia Kowalewska. 

Zespół prowadzi p. Marian Malewski. Gratulujemy! Pierwsza trójka zawodów: 1. Szkoła Podstawowa 

nr 4 2. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 3. Szkoła Podstawowa nr 5 PUCHAR MISTRZOSTW ŚWIATA 

W PIŁCE SIATKOWEJ W EŁKU. 29 października w Zespole Szkół Samorządowych Ełku odbyło się 

spotkanie z Jerzym Mrozem, Prezesem Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej. 

Wydarzenie to poświęcone było mistrzostwom świata w piłce siatkowej, na których reprezentacja 

Polski zdobyła złoty medal. Główną atrakcją spotkania była prezentacja Pucharu Mistrzostw Świata. 

Na sali sportowej zgromadzili się sympatycy piłki siatkowej, uczniowie i nauczyciele z ełckich szkół. Na 

spotkaniu nie mogło zabraknąć również uczniów z naszej szkoły. W tym wydarzeniu wzięli udział 

uczniowie klasy 4d - klasy sportowej o profilu piłka siatkowa. Z pewnością było to duże przeżycie dla 

młodych sportowców. Miejmy nadzieję, że takie spotkanie zachęci jeszcze bardziej naszych młodych 

adeptów siatkówki do uprawiania tej dyscypliny sportu, dzięki czemu nasza szkoła będzie odnosiła 

liczne sukcesy na terenie miasta, województwa czy też całego kraju. Paweł Konopka „aleMĄDRALE” 

W KRAINIE ZIÓŁ. W czwartek, uczestnicy turnieju „ale MĄDRALE” przebywali w Centrum Edukacji 

Ekologicznej. Wzięli oni udział w zajęciach pod tytułem „Zioła lecznicze i przyprawy”. Podzieleni na 

dwie grupy uczniowie „aleMĄDRALE” , poznawali zioła. Dowiedzieli się, że zioła są „podobne” do 

ludzi, bo mają swoje sekrety. Te sekrety to substancje wywierające dobroczynny wpływ na ludzki 

organizm. Znajdujemy je w różnych częściach roślin: kwiatach, liściach, łodygach, korzeniach czy 

owocach. Uczestnicy zajęć poznali niektóre rośliny wykorzystywane w leczeniu a także te, które 



możemy zastosować w naszej kuchni jako przyprawy. Dowiedzieli się również, jakie są dobre rady dla 

zbieraczy ziół, np. pamiętamy, że ziół nie suszymy na słońcu i zbieramy je świeże, zdrowe oraz suche. 

Ważnym elementem spotkania w CEE oprócz zajęć było wzajemne poznanie się uczestników. 

Możliwe to było podczas pracy nad krzyżówkami oraz przy ognisku w trakcie pieczenia kiełbasek. 

Pierwsze lody zostały przełamane – przy następnym spotkaniu będzie jeszcze sympatyczniej. 

M.Russek MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA. Muzyce, od dawien dawna, przypisuje się wiele ról i wartości: 

uwrażliwia, odpręża, uspakaja, albo wręcz odwrotnie, energetyzuje i pobudza. Jest z nami w 

modlitwie, pracy, ważnych uroczystościach państwowych, wydarzeniach sportowych, a także przy 

wakacyjnym ognisku. Choć upodobania muzyczne na przestrzeni lat zmieniały się, to ostatnie 

wydarzenie w naszym mieście, zorganizowane z inicjatywy Urzędu Miasta, pokazuje, że przy dobrej 

muzyce odnajdą się i młodsi i starsi. 20 października odbyło się w ECK-u ciekawe spotkanie. 

Organizatorom zależało, aby znaleźć nić porozumienia pomiędzy mieszkańcami miasta w różnych 

przedziałach wiekowych, no i okazało się, że muzyka jest do tego doskonałym środkiem. Na scenie, 

we wspólnie wykonywanych utworach, pojawili się: Zespół Seniorów „Pojezierze” i uczniowie klasy 3 

c naszej szkoły. Razem zaprezentowali dwa utwory – jeden współczesny pt. „Biegnij przed siebie” z 

repertuaru A. Wyszkoni, a drugi retro pt. „Tak bardzo się starałem” zespołu „Czerwone Gitary”. 

Występ poprzedziły wspólne próby młodych i doświadczonych artystów w ECK-u, a także w naszej 

szkole, pod kierunkiem p. Daniela Szejdy. Występ okazał się niezwykłym sukcesem i był oklaskiwany 

przez Prezydenta Miasta - p. Tomasza Andrukiewicza oraz wielu innych znamienitych gości, wśród 

których była też Pani Dyrektor Wanda Wojnowska. Po występie widzowie mogli wysłuchać 

przyjemnego koncertu przygotowanego przez dwie muzykujące rodziny – Szejdów i Szulców, a 

później , wychowawczyni klasy 3 c, p. Joanna Pabich, zaprosiła wszystkich widzów i artystów do 

wspólnych tańców. W wielkim kręgu udało się zatańczyć 3 utwory do muzyki z różnych stron świata. 

Po raz kolejny okazało się, że najpełniej przeżywamy to, w czym sami jesteśmy aktywni. Całe 

przedsięwzięcie było bardzo udane, a zaproszenie naszej szkoły do udziału w tym projekcie 

traktujemy jako wielkie wyróżnienie i bardzo się z niego cieszymy! Joanna Pabich „TYDZIEŃ 

DOBREGO CHLEBA” Biblioteka szkolna włączyła się w działania Fundacji Dobre Życie w związku z 

szóstą edycją kampanii „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”. Podjęte 

działania miały na celu popularyzację tradycyjnie wypiekanego chleba na zakwasie oraz promowanie 

wśród dzieci zdrowych nawyków. W związku z tym wykonano wystawę książek o chlebie. Książki 

wyeksponowano w działach: „ Od ziarenka do bochenka”, „ Chleb w książkach kucharskich”, „ Motyw 

chleba w literaturze” i „Przysłowia o chlebie”. Podczas zajęć w bibliotece uczniowie klasy szóstej 

upiekli chleb na zakwasie z mąki pełnego przemiału. Zapach pieczonego chleba roznosił się po szkole. 

Następnego dnia, podczas degustacji, wszyscy orzekli, że chleb jest bardzo smaczny. Uczestnicy zajęć 

obejrzeli prezentację o zdrowym stylu życia. Zaprezentowano montaż słowno – muzyczny „Święto 

chleba”. Uczniowie naszej szkoły wiedzą już, że najlepszy jest tradycyjny chleb na zakwasie. Mam 

nadzieję, że dzięki takim akcjom znacznie wzrośnie świadomość młodych konsumentów na temat 

zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie. Wielu uczniów zrozumie, jak ważne jest dbanie o 

własne zdrowie, zdrowy styl życia. Alicja Wojsław DZIEWCZĘTA Z NASZEJ SZKOŁY ZWYCIĘŻAJĄ. 12 

października w hali Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku odbył się X Memoriał Stanisława Przekopa. Był to 

turniej mini piłki siatkowej dwójek siatkarskich dziewcząt rocznika 2004 i młodszych. W turnieju 

wzięły udział 32 zespoły z województwa warmińskomazurskiego, które były podzielone na 6 grup. 

Zawody odbywały się na 6 boiskach. W grupach rozgrywane były spotkania systemem "każdy z 

każdym" do 15 punktów, a następnie rywalizacja toczyła się o miejsca na podium. W turnieju 

wystąpiły 4 zespoły ełckiej "czwórki". Reprezentacja szkoły złożona była z uczennic klasy IV d - klasy 



sportowej o profilu piłka siatkowa. Nasze zawodniczki wypadły znakomicie. Dziewczęta zajęły kolejno 

następujące lokaty: 1 , 2 , 12 , i 19 miejsce. Dziewczęta prezentowały się bardzo dobrze. Zbierały 

gromkie brawa od kibiców, jak również liczne pochwały od trenerów i opiekunów pozostałych 

drużyn. Naszą szkołę reprezentowały: Ekstowicz Matylda, Mościcka Nikola, Kurzyk Maja, Szczotko 

Gabriela, Przekop Michalina, Pawłowicz Marlena, Cwalina Natalia, Bukowska Ewa. Trenerami 

dziewcząt są nauczyciele wychowania fizycznego: p. Marian Malewski i p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy! Paweł Konopka „aleMĄDRALE” w STARCIU Z NAUKĄ W PARKU NAUKOWO-

TECHNOLOGICZNYM W EŁKU. 18 i 19 października wzięliśmy udział w spotkaniu z naukowcami z 

Polskiej Akademii Nauk, Centrum Nauki Kopernik i Elbląskiego Parku Technologicznego. Była to dla 

nas nie lada gratka. Mogliśmy bowiem znaleźć odpowiedź na pytania od dawna nas nurtujące, np.: 

Skąd się biorą dziury w serze? Jak zamknąć Słońce w probówce? W jaki sposób udowodnić zbrodnię? 

Dzięki gospodarzom Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku włączyliśmy się w warsztaty, podczas 

których poznaliśmy między innymi mikrokosmos na talerzu, a więc zapoznaliśmy się z elementami 

arcyciekawej mikrobiologii. Dziś już dobrze wiemy, jak nazywają się najbardziej wartościowe 

mikroelementy jogurtów i niektórych serków. Obserwowaliśmy bakterie pod mikroskopem i 

nauczyliśmy się rozpoznawać ich przeróżne kształty. Niezapomnianą przygodą było laboratoryjne 

malowanie bakteriami na szkle. Wielu z nas poszerzyło swoją wiedzę o segregowaniu śmieci i 

sposobach ich wtórnego wykorzystania. A to za sprawą pokazu przygotowanego przez Centrum Nauki 

Kopernik. Mnóstwa emocji dostarczyły nam warsztaty i pokazy w „Akademii Młodego Chemika”. Z 

zapałem obserwowaliśmy eksperymenty z użyciem ciekłego azotu oraz helu. Poznaliśmy zależności 

między ciśnieniem i temperaturą. Wiemy także, jak ekstremalnie niska temperatura oddziałuje na 

żywą tkankę. Najbardziej pochłonęła nas „Wystawa EKSPERYMENTUJ!”, na której doświadczyliśmy 

działania różnych praw natury, między innymi: siły odśrodkowej, siły elektromagnesu, podciśnienia, 

wiatru. Spotkanie w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku było inspirującym spotkaniem z nauką, 

ale także z uczniami z innych szkół. Październikowe warsztaty w ełckim technoparku były pierwszym 

przedsięwzięciem w ramach inicjatywy naszej placówki dla najzdolniejszych uczniów z Ełku. 

„AleMĄDRALE” wstęp do rywalizacji mają za sobą. Z niecierpliwością czekamy na dalszy ciąg. Grażyna 

Truszkowska JABŁKA ZAMIAST SZCZEPIONKI. W minioną środę, w ECK-u, odbyło się II Ełckie Forum 

Onkologiczne. Imprezie towarzyszyło wiele prezentacji i pokazów, w tym także festyn dla dzieci, w 

ramach którego propagowano zdrowy styl odżywiania. Uczniowie klasy 3 c naszej szkoły, wraz z 

wychowawczynią p. Joanną Pabich, zostali poproszeni o przygotowanie krótkiego pokazu na 

rozpoczęcie tego festynu. Dzieci zaproponowały taniec „Jabłka” z prawdziwymi owocami jako 

rekwizytami. Angielskie powiedzenie mówi „One apple a day keep a doctor away”. W przysłowiu tym 

jest wiele racji. Jabłka, to owoce niezwykłe – dostarczają ogromnej ilości witamin, są łatwo 

przyswajalne przez organizm, soczyste i po prostu pyszne! „Jabłkowy” taniec bardzo podobał się 

publiczności. Emocje związane z występem mali artyści mogli ochłodzić serwowanym w holu świeżym 

sokiem jabłkowomarchwiowym, no i po występie wszyscy zjedli swój rekwizyt! Organizatorzy 

zorganizowali też dla dzieci ciekawe zabawy i konkursy z nagrodami. Było wesoło, kolorowo i zdrowo! 

Życzylibyśmy sobie, aby spożywanie świeżych owoców i warzyw stało się u naszych dzieci 

przyjemnym nawykiem. Joanna Pabich ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW. 14 października w obecności 

zaproszonych gości, rodziców i grona pedagogicznego odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 

pierwszych. Uroczystość odbyła się w scenerii bajkowej z udziałem Dobrej Wróżki. Niespodziewanie 

pojawiła się jednak Zła Wróżka, która chciała zaklęciem "hokus- pokus, czary- mary" pomieszać 

zamiary i nie dopuścić do ślubowania. Ale Dobra Wróżka sprawiła, aby uroczystość się odbyła. 

Przygotowała ona pierwszakom cztery zadania, które ukryła w zaczarowanym kufrze. Pierwsze 



zadanie to było najważniejszej osoby w szkole szukanie. Kolejnym zadaniem było pani 

rozpoznawanie. Trzecie zadanie, które skrywał kufer wróżki, to losowanie literek. Na tą wiadomość 

wszyscy, zarówno dzieci, jak też rodzice czekali z ogromną niecierpliwością. Ostatnim zadaniem 

przygotowanym przez Dobrą Wróżkę było wspólne odśpiewanie piosenki o tropieniu literek i cyferek. 

Po zabawach nadszedł czas na najważniejszy moment uroczystości- ślubowanie, po którym 

wychowawcy klas i przedstawiciele rodziców podpisali kontrakty edukacyjne. Następnie Pani 

Dyrektor wielkim, czerwonym ołówkiem pasowała wszystkich pierwszaków na uczniów naszej szkoły. 

Pan Prezydent ocenił, że uczniowie klas pierwszych wykazali się dużą dojrzałością i gotowością do 

podjęcia nauki. Miłą niespodzianką były prezenty i słodki poczęstunek, który czekał na dzieci w 

klasach. Wszystkim pierwszakom życzymy sukcesów w nauce i wielu przyjaźni w murach naszej 

szkoły. D.Kruszewska, A.Roszkowska SPOTKANIE Z NIEDOPARKAMI 9 października 2014r. klasa III d 

wspólnie z wychowawczynią p. Dorotą Kruszewską wybrała sie do Miejskiej Biblioteki Publicznej na 

warsztaty dla dzieci „Skarpetkowe spotkanie z Niedoparkami". Warsztaty te odbywały się w ramach 

Kalejdoskopu Kultur-Czechy. Miały one na celu zapoznanie dzieci z twórczością czeskiego pisarza 

Pavla Śruta, który napisał książkę dla dzieci "Niedoparki". Na początku bardzo serdecznie zostaliśmy 

powitani przez panie pracujące w bibliotece, po czym zostaliśmy zaproszeni do udziału w 

niecodziennych zajęciach. Mieliśmy sami przy pomocy różnych materiałów (skarpet, waty, włóczki, 

bibuły, filcu itp.) stworzyć własnego Niedoparka. Wszystkich nas nurtowało pytanie: Kto to taki? I 

wtedy pani bibliotekarka przeczytała nam fragment książki: " Mówi się, że jesteśmy tym, co 

jemy...Ponieważ żywią się skarpetkami, ich ciało wygląda jakby składało się ze skarpet...Niedoparki 

mają posturę raczej krępą i wysokość nieokreśloną...Oczka ma niedoparek małe i rozbiegane. 

Najbardziej okazałą część jego twarzy stanowi otwór gębowy. Wraz z nosem może tworzyć coś w 

rodzaju trąby, podobnej do rury od odkurzacza. Stworzenie jest więc znakomicie przystosowane do 

wydobywania strawy (skarpet) zza łóżka. W chwili zagrożenia niedoparki zachowują się niczym 

kameleony! Potrafią zlać się z otoczeniem. Po prostu znikają!". Wszyscy z ogromnym zapałem 

przystąpiliśmy do pracy i po pewnym czasie każdy cieszył się z nowego skarpetkowego przyjaciela. Na 

koniec każdy z nas wymyślił mu imię i zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Poznaliśmy jeszcze 

kilka przygód niedoparków i bardzo zadowoleni wróciliśmy do szkoły. Teraz już wiemy, kto będzie 

winny zagubienia naszych skarpetek w domu. D.Kruszewska MÓJ PRZYJACIEL PIES. Uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Zwierząt pod hasłem „Uśmiechnięte 4 łapy”. 

Przedsięwzięcie było efektem współpracy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckiego 

Stowarzyszenia Ekologicznego oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Celem tej akcji było 

uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec 

zwierząt. 08 pażdziernika odwiedziła nas przedstawicielka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 

Podczas tego spotkania dzieci obejrzały film, z którego dowiedziały się o prawach i potrzebach 

zwierząt oraz tego jak reagować kiedy zagraża nam nieznany pies. Poznały role, jakie pełnią psy w 

służbie ludzi (pies terapeuta, przewodnik, ratownik, pies tropiący itp.). Nasz gość opowiadał o 

zagadnieniu adopcji zwierząt ze schroniska oraz apelował o informowanie, kiedy widzimy, że wobec 

psa stosuje się przemoc, więzi go i nie zapewnia opieki. Uczniowie wzięli udział w konkursie 

plastycznym. Rozpoczęła się też zbiórka koców i karmy, które zostaną przekazane do schroniska w 

Ruskiej Wsi. Ewa Kowara 

 

 



 

LISTOPAD 

 

O IGLE Z NITKĄ… „Małe dzieci w wielkim działaniu” to projekt, jaki na ten rok szkolny wymyślili dla 

siebie uczniowie klasy 3c. Jego celem jest nabywanie przez dzieci umiejętności praktycznych, 

potrzebnych ludziom w codziennym życiu. Umiejętności te doskonale mają opanowane nasi rodzice, 

dlatego to pod ich okiem i kierunkiem postanowiliśmy je zdobywać. Pierwszym działaniem było 

„wielkie szycie”, w ramach którego każdy uszył dla siebie śliczną mikołajkową skarpetę. Nasze mamy 

spotkały się najpierw same na „spotkaniu roboczym”, na którym wykroiły z tkanin, filcu, wstążek, a 

nawet tapety wszystkie potrzebne elementy. W miniony czwartek spotkały się z nami po południu w 

szkole. Byliśmy niesamowicie podekscytowani! Przyszliśmy wszyscy! Niektórzy z nas zrezygnowali 

nawet z treningu piłki nożnej!!! Pracowaliśmy w grupach czteroosobowych. Każdą opiekowała się 

jedna lub dwie mamy. Głównym instruktorem była nasza wychowawczyni – p. Joanna Pabich. Wielu z 

nas trzymało w palcach igłę po raz pierwszy w życiu! Nauczyliśmy się nawlekać nitkę, wiązać supełki, 

szyć ściegiem za igłą i wciągać wstążeczkę w tunelik za pomocą agrafki. Nasze mamy były cierpliwe, 

życzliwe i bardzo pomocne, ale szyliśmy sami i bardzo nam się to podobało! Wszystkim się udało! 

Nasze skarpety są absolutnie wyjątkowe! Na spotkanie ze Świętym Mikołajem jesteśmy przygotowani 

wzorowo. W tym roku na pewno o nas nie zapomni! Joanna Pabich POPŁYNĘLI PO ZWYCIĘSTWO. 28 

listopada w Parku Wodnym w Ełku odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu. W 

zawodach pływackich rywalizowały wszystkie ełckie szkoły: SP2, SP 3, SP 4, SP 5, i SP 9. Nasi 

zawodnicy odnieśli zwycięstwo we wszystkich klasyfikacjach: ogólnej, dziewcząt i chłopców. 

Najbardziej widowiskową konkurencją były sztafety w kategorii dziewcząt i chłopców, w których 

również zwyciężyliśmy. Klasyfikacja ogólna -I miejsce SP4 Ełk Klasyfikacja dziewcząt - I miejsce SP 4 

Ełk Klasyfikacja chłopców - I miejsce SP 4 Ełk Tym samym awansowaliśmy do finałów Mistrzostw 

Województwa . Skład drużyny dziewcząt: Dominika Pawlukowska, Beata Łozowska,Roksana 

Kowalewska, Maja Kurzyk, Ewa Bukowska, Lempiecka Julita, Oliwia Kulesza,Szlaszyńska Emila, 

Zuzanna Piotrowska, Guerra Manuela Skład drużyny chłopców: Bartek Bagiński, Kacper Chwiedor, 

Stanisław Obara,Tomasz Wiecheć, Dawid Ruchlewicz, Michał Przyborowski, Jakub Sobociński, Suhak 

Noah, Wiktor Grzegorczyk Nasi zawodnicy aż dziesięciokrotnie stawali na podium w klasyfikacji 

indywidualnej. Konkurencje indywidualne – dziewczęta: Łozowska Beata-50 m stylem motylkowym -I 

miejsce Dominika Pawlukowska -50m stylem dowolnym I miejsce Kulesza Oliwia - 50m stylem 

grzbietowym-I miejsce Bukowska Ewa -50m stylem klasycznym- II miejsce Kowalewska Roksana-50m 

st motylkowym - IV miejsce Kurzyk Maja -50m st grzbietowym- IV miejsce Lempiecka Julita -50m 

stylem klasycznym -IV miejsce Szlaszyńska Emila- 50m stylem dowolnym -VI miejsce Konkurencje 

indywidualne – chłopcy: Bartek Bagiński -50m stylem klasycznym-I miejsce – Stanisław Obara- 50m st 

motylkowym-I miejsce Wiktor Grzegorczyk-50m st dowolnym -I miejsce – Kacper Chwiedor- 50m 

stylem klasycznym - II miejsce Tomasz Wiecheć-50m st dowolnym- II miejsce Michał Przyborowski-

50m st motylkowym -II miejsce Suhak Noah-50m st grzbietowym -IV miejsce Jakub Sobociński-50m st 

grzbietowy-VI miejsce Trenerem szkolnej drużyny jest p.Robert Redlin. Gratulujemy i jesteśmy z Was 

dumni. MŁODZI CUKIERNICY. 27 listopada wybraliśmy się do Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w 

Ełku na zajęcia cukiernicze. Szkoła ta posiada od kilku lat nowoczesne zaplecze kuchenne. Po 

pomieszczeniach pionu kuchennego oprowadziła nas mama naszego kolegi Michała. Pani Małgosia 



zaproponowała dzieciom upieczenie babeczek, które można wykorzystać podczas zabawy 

andrzejkowej. Nasi milusińscy umyli najpierw ręce, założyli na głowy białe czepki i przystąpili do 

wykonania ciasta: ucierali masło z cukrem na puszystą masę, dodali jajka, letnie mleko, na koniec 

mąkę i proszek do pieczenia. Ucierać ciasto przy pomocy robotów kuchennych pomogły dwie 

uczennice tejże szkoły. Następnie 5-6-latki z grupy 0 „A” przystąpiły do nakładania ciasta w 

silikonowe foremki na muffinki. Pani Małgosia wstawiła blachy z ciastem do piekarnika, a dzieci 

ponownie umyły ręce i buzie. W międzyczasie „zerówkowicze” częstowali się podobnymi babeczkami 

upieczonymi przed naszym przyjściem do tejże placówki. Były one tak pyszne, że ponownie trzeba 

było umyć ręce i buzie. Po upieczeniu i wystudzeniu własnoręcznie wykonanych babeczek milusińscy 

przystąpili do ich udekorowania. Każdą z nich trzeba było polać białą lub ciemną czekoladą i ozdobić 

posypką cukrową o różnym smaku bądź wiórkami kokosowymi. Ależ to pysznaaa …..zabawa. 

Niejedno dziecko oblizywało swoje paluszki z czekolady. I znowu „mali cukiernicy” musieli umyć 

swoje ręce. Na zakończenie pobytu w ZS nr 6 każde dziecko otrzymało dyplom uznania dla „młodych 

cukierników” , a upieczone babeczki zapakowaliśmy i przynieśliśmy do naszej szkoły. Urszula 

Gąsowska W ŚWIECIE EDWARDA LUTCZYNA. W drugiej połowie listopada uczniowie i uczennice klas 

4-6 naszej szkoły zapoznali się z pracami znanego polskiego artysty plastyka Edwarda Lutczyna, 

którego wystawa znajdowała się w Galerii "Ślad" w Ełckim Centrum Kultury. Edward Lutczyn znany z 

rysunków satyrycznych, karykatur oraz plakatów teatralnych i filmowych poruszył również dusze 

młodych twórców. Większość zwiedzających uczniów i uczennic podsumowała zobaczone tam prace 

jako dowcipne, warte poznania i wprowadzające w dobry humor, chociaż były też głosy bardziej 

krytyczne. Tak to ze sztuką bywa, że czasami znajdujemy z nią wspólny język, a czasami szukamy w 

innych przestrzeniach twórczych. Jedno jest pewne. Śmiechu podczas zwiedzania prac Edwarda 

Lutczyna było co niemiara, a jak mawiał Leonardo da Vinci: "Najbardziej ci do twarzy z uśmiechem". 

Anna Sołtys „DWA ŚWIATY CZY ŚWIAT NA DWA?” Świat jest jeden ale nie funkcjonuje dobrze, jeśli 

jest na nim tyle krzywdy i niesprawiedliwości. Ludzie nie mogą pozostać obojętni wobec globalnych 

problemów świata. Do takich wniosków doszli uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie edukacji 

globalnej. W realizację zaangażowali się uczniowie klas IVb, Vc, Vd i VId. Po zajęciach na temat „Czy 

na naszej planecie są głodne dzieci?”, „Prawa człowieka, prawa wszystkich ludzi?”, „Globalne 

Południe w twoim domu” i „Migracje i uchodźcy” uczniowie wymienili się posiadaną wiedzą podczas 

quizu „Koło globalnego świata”. Ale na ostateczny efekt wpłynęły opinie wszystkich uczniów klas IV-

VI i nauczycieli, którzy zostali sprowokowani do zajęcia stanowiska dzięki wykorzystaniu metody 

„open space”. Zdobytą wiedzą i refleksjami uczestników szkolnej konferencji członkowie zespołu 

wykazali się podczas debaty zamykającej projekt. Zabierający głos prezentowali krótko fakty i opinie 

dotyczące warunków życia w wybranych krajach szczególnie eksponując zagadnienia ubóstwa, głodu, 

ochrony zdrowia i łamania praw człowieka. Niektórzy wzbogacali wypowiedź o własny komentarz. 

Wypowiedziom towarzyszyły przygotowane przez uczniów prezentacje. Uczniowie stwierdzili, że na 

świecie są kraje w których ludzie żyją bezpiecznie i dostatnio oraz takie, w których łamane są prawa 

człowieka a ludzie umierają z głodu. Świat jest jeden i tak być nie powinno. Ludzie nie mogą pozostać 

obojętni wobec tych sytuacji. MINI PIŁKA SIATKOWA. Dnia 27 listopada 2014 roku odbyły się w 

Olecku Mistrzostwa Rejonu Trójek Siatkarskich Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. 

W zawodach tych startowały najlepsze zespoły klas piątych z powiatów: Giżycko, Gołdap, Olecko i 

Ełk. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Zespół SP 4 wygrał spotkania z Oleckiem i 

Giżyckiem, natomiast uległ nieznacznie drużynie z Gołdapi. Siatkarze z ełckiej czwórki zajęli 

ostatecznie drugie miejsce kwalifikując się do Półfinałów Mistrzostw Województwa. Chłopcy 

wystąpili w nast. składzie: Rafał Redlin, Piotr Szymański, Bartosz Bagiński, Szymon Skindzier, Wiktor 



Markowski, Kacper Prawdzik, Michał Grygoruk i Mateusz Sawicki. Zespół prowadzi Marian Malewski. 

Ostateczna kolejność zawodów: 1. SP 3 Gołdap 2. SP 4 Ełk 3. SP 4 Giżycko 4. SP 4 Olecko DZIEŃ 

PLUSZOWEGO MISIA. 25 listopada 2014 r. do szkoły razem z uczniami przybyły misie. W ich 

towarzystwie uczniowie klas 0 – III obchodzili Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Odbył się on 

pod hasłem ,,RAZEM Z MISIEM DBAM O ZDROWIE”. Głównym założeniem organizatorów święta było 

przybliżenie uczniom oraz ich rodzicom znaczenia właściwego odżywiania oraz aktywności fizycznej 

dla zdrowia i prawidłowego rozwoju oraz spowodowanie, by zdobyta wiedza była wykorzystywana w 

szkole oraz w domu. W toku różnorodnych działań najmłodsi uczniowie szkoły nie tylko bawili się ze 

swoim ulubieńcem. Rozmawiali również o zdrowiu i zdrowym stylu życia, wypracowali też wiele 

cennych materiałów. W oparciu o nową piramidę żywienia mówiono o codziennej diecie dziecka w 

wieku szkolnym, zapobieganiu nadwadze i otyłości. Uczniowie wypisywali recepty, układali treści 

porad gwarantujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia, pisali jadłospisy na jeden dzień 

żywieniowy i tworzyli klasowe książki kucharskie. Najwięcej radości przyniosły jednak działania 

związane z przygotowaniem posiłków, ,,Śniadankowo z Misiem” i degustacja zdrowych produktów. W 

związku z tegoroczną żywieniową tematyką święta zaproszono także panią dietetyk mgr Karolinę 

Grajewską z firmy Natur House w Ełku. Uświadomiła nam ona, jak wiele czynników i postaw wpływa 

na nasze zdrowie, służyła też radą i pomocą w zakresie prawidłowego odżywiania. Kolejnym 

działaniem była ,,Zumba z Misiem”. O wpływie tańca, ruchu, czy uprawiania sportu na nasze zdrowie 

dzieci dowiedziały się od instruktorki reprezentującej Fitness Club Fit&Fun pani Emilii Podziewskiej. 

Miłym akcentem obchodów była prezentacja misiowych piosenek w wykonaniu uczniów klasy 0b i IIa, 

układu muzyczno – ruchowego ,,Jabłka” przygotowanego przez uczniów klasy IIIc oraz wystawa prac 

uczestników konkursu plastycznego ,,Miś” (I m-ce Ola Ciborowska i Maja Małachowska, II m-ce 

Natalia Klemarewska, III m-ce Agata Ruchlewicz). Pielęgnując szkolną tradycję zorganizowano w tym 

dniu zbiórkę zabawek, książek, gier, przyborów szkolnych przeznaczonych innym dzieciom. Tym 

razem obdarowane nimi będą podopieczni Fundacji ,,OTUlony w nadzieję”i Fundacji ,,Mam 

marzenie”. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania. Nawiązując do 25. 

rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka podkreślono fakt 

ustanowienia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Odbyła się też prezentacja katalogu 

praw przyznanych dzieciom w tej Konwencji ze szczególnym podkreśleniem prawa do ochrony 

zdrowia. W ramach w/w święta uczniowie klasy 0b udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na 

„Urodziny Pluszowego Misia” i poczęstunek w postaci tortu. Podczas przyjęcia dzieci śpiewały, 

słuchały wierszy i opowiadań czytanych przez panie bibliotekarki. W tym samym dniu obchodzony był 

też DZIEŃ BEZ FUTRA – dzień, który ma uświadomić ludziom, by nie kupowali zwierzęcych futer. 

Bożena Merchelska, Joanna Pabich, Teresa Fiedorczyk, Ewa Kowara „HISTORIA POLSKI SŁOWEM, 

PIEŚNIĄ I PĘDZLEM MALOWANA". Dnia 20 XI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w 

Ełku odbył się I Międzyszkolny Konkurs pt. ,, Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem malowana". 

Uczniowie szkół podstawowych z Ełku prezentowali wiersze , pieśni i prace plastyczne o tematyce 

patriotycznej. Uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 4 zostali laureatami dwóch nagród. II miejsce w 

kategorii piosenki patriotycznej zdobył Dominik Sulima uczeń kl.4 b, który wykonał utwór Andrzeja 

Rosiewicza pt. ,, Pytasz mnie". Natomiast w kategorii recytacji III miejsce zdobyła Olga Bujnowska z kl. 

5 d, która recytowała fragment ,,Marcina Kozery" Marii Dąbrowskiej.Uczniom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. WYSPA aleMĄDRALI. 20 listopada 8-osobowe zespoły z sześciu szkół 

podstawowych spotkały się w sali „Zebra” Ełckiego Centrum Kultury. Tutaj we współpracy z 

pracownikami ECK przygotowano zmagania finałowe projektu, którym przyglądali się przedstawiciele 

zaangażowanych instytucji, uczniowie, nauczyciele i rodzice „aleMĄDRALI”. Konwencję finału 



rozbudowano wokół tematu „WYSPA aleMĄDRALI”. Uczniowie pracowali samodzielnie, co wymagało 

nie tylko wiedzy i umiejętności tematycznych, ale też zdolności organizacyjnych, współpracy i 

krytycznej samooceny. Wydarzenia tak zaprojektowano, aby drużyny w trakcie pracy nad jednym 

zadaniem musiały delegować przedstawicieli do drugiego. Po wykonaniu zadania dokonywano 

autooceny (w tym momencie zawodnicy poznawali punktację za spełnienie kryteriów). W kolejnych 

działaniach uczniowie: 1. Odnajdywali na podstawie matematycznych wskazówek ukryty na sali list w 

butelce. 2. Wykazali się umiejętnością aktywnego słuchania i współdziałaniem w odczytaniu treści 

listu, który zawierał fragmenty całej wypowiedzi. 3. Używając naturalnych barwników zebranych w 

grze ulicznej namalowali swój proporzec; 4. Skonstruowali lampę lawa na podstawie doświadczeń 

przeprowadzanych podczas warsztatów w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku. 5. Wykazali się 

umiejętnością udzielania pomocy medycznej dobierając zioła i ustalając sposób ich przygotowania. 6. 

Podejmowali decyzje o zagospodarowaniu odpadów. 7. Tworzyli akompaniament do wybranego 

utworu muzyki klasycznej a następnie wykonywali go z udziałem publiczności. 8. Projektowali most 

nad przepaścią z użyciem różnych materiałów. Tego zadania nie ukończyła żadna z drużyn. Na 

różnych poziomach zadaniowych zaplanowaliśmy zawodnikom tzw. „przeszkadzajki", które polegały 

na osłabianiu drużyn poprzez wywoływanie ich reprezentantów do różnych zadań: „spelowanie", 

rachunek pamięciowy oraz „memory". W rezultacie dwie drużyny uzyskały taką samą największą 

wartość punktów: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku i Szkoła Podstawowa nr 

4 im. Władysława Szafera w Ełku. Wynik ten wymagał zorganizowania dogrywki (wykorzystano 

spelowanie i memory), która nie przyniosła zmiany. Ostatecznie po dwóch nierozstrzygniętych 

zadaniach dodatkowych o wygranej zadecydowało losowanie przeprowadzone przez Artura 

Urbańskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Ełku. Tytuł „SuperTalent I edycji" trafił do drużyny Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku. POMNIKI MOJEGO MIASTA. Uczniowie klasy 3 c, 

pod opieką swojej wychowawczyni – p. Joanny Pabich, właśnie zakończyli realizację dłuższego 

projektu, którego efektem jest bardzo ładny i ciekawy folder turystyczny. Autorski projekt „Pomniki 

mojego miasta” zwyciężył w miejskim konkursie grantowym ogłoszonym przez Urząd Miasta Ełku. W 

ramach zaplanowanych działań dzieci same wykonały potrzebne zdjęcia oraz, na podstawie 

zebranych dokumentów, opracowały część informacyjną. Przy pomocy wolontariuszy z I LO im. S. 

Żeromskiego w Ełku i GIM 4 w Ełku wzbogaciły swoje umiejętności z zakresu technologii 

informacyjnej i przygotowały tekst do druku. Korzystając z zaproszenia p. Eweliny Bujnowskiej 

odwiedziły I LO w Ełku, gdzie wzięły udział w specjalnie przygotowanych warsztatach z j. angielskiego, 

o tematyce zgodnej z realizowanym zadaniem. Folder ma pełne tłumaczenie na j. angielski. Projekt 

ujmował również działania artystyczne. Młodzi artyści tworzyli głównie prace przestrzenne z gliny i 

papieru. Doskonalili swoją zręczność i precyzję w technice orgiami i quillingu. Przy realizacji całego 

projektu pogłębiali swoją wiedzę, rozwijali wyobraźnię, kreatywność i wrażliwość, doskonale się przy 

tym bawiąc. Mamy nadzieję, że powstały folder zachęci mieszkańców Ełku oraz odwiedzających nasze 

miasto gości do spacerów, najlepiej szlakiem pomników. J.Pabich JAK WYGLĄDA CUKRZYCA? 

Środowiska medyczne naszego miasta, zrzeszone w różnych fundacjach i stowarzyszeniach, ogłosiły 

w listopadzie konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Jak wygląda 

cukrzyca?”. Jego wyniki ogłoszono w miniony piątek na uroczystej gali finałowej w ECK-u. Cieszymy 

się, że wśród wyróżnionych znalazło się czterech uczniów naszej szkoły ( wszyscy są uczniami klasy 

3c): Cyprian Poniatowski, Stefan Cholewicki, Igor Grajewski i Filip Urbanowicz. Przygotowując się do 

konkursu uczniowie zgłębili swoją wiedzę o zagadnienia związane z cukrzycą – współcześnie zaliczaną 

do chorób cywilizacyjnych. Wiedzą też, jak należy postępować, aby jak najdłużej zachować zdrowie i 

sprawność. Po raz kolejny okazało się, że posiłki bogate w warzywa i owoce oraz aktywność ruchowa 



działają jak najlepsze lekarstwa! J.Pabich PODRÓŻE W CZASIE aleMĄDRALI. 13 listopada 2014 roku. 

Po raz kolejny „aleMĄDRALE” spotkały się, aby zdobywać wiedzę i rozwijać zainteresowania. Tym 

razem odwiedziliśmy Muzeum Historyczne w Ełku. Gospodarzem był pan doktor Rafał Żytyniec, 

współautor książki pt. „Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym”. Prowadzący przeniósł nas do 

dziewiętnastowiecznego i dwudziestowiecznego Ełku. Snuł opowieść o dziejach dawnej kolei 

wąskotorowej, starego kościoła ewangelickiego oraz Wieży Ciśnień. Na początku rozmawialiśmy z 

panem doktorem o zabytkach. Mieliśmy okazję odpowiadać na pytania związane z wydarzeniami 

zapisanymi na kartach historii. Pan Rafał Żytyniec pytał nas także o to, co najbardziej podoba nam się 

w naszym mieście. Podaliśmy wiele propozycji znanych miejsc w Ełku, z czego wyróżniały się: 

promenada, zamek krzyżacki, cmentarz żołnierzy oraz zabytkowe kamienice. Następnie przeszliśmy 

do prezentacji multimedialnej, dzięki czemu dowiedzieliśmy się o ich historii (między innymi o latach 

założenia, większych zmianach). Najdłużej rozmawialiśmy o Ełckiej Kolei Wąskotorowej, o różnych 

pociągach i o tym, jak kolej się rozwijała i czym jest teraz - w 2014 roku. Bardzo podobały nam się te 

warsztaty. Zdobytą wiedzę możemy wykorzystać w różnych sytuacjach szkolnych. Niestety były to już 

ostatnie spotkanie przed finałem w Ełckim Centrum Kultury. Maja Truszkowska IVb, Błażej Marciniak, 

Vc KONCERT CHÓRÓW ŚPIEWAJĄCEJ POLSKI. W czwartek 13 XI 2014r. w Ełckim Centrum Kultury 

odbyło się niezwykłe spotkanie młodych wykonawców biorących udział w Ogólnopolskim Programie 

Rozwoju Chórów szkolnych ”Śpiewająca Polska”. Uroczysty koncert zainicjowała pani Honorata 

Cybula, która jest koordynatorem programu. Cały występ prowadziła pani Joanna Kotarska. Obie 

panie wykładają na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Instytucie Muzyki. Jako pierwszy 

wystąpił nasz chór szkolny „Fantazja” z SP4 prowadzony przez pana Tomasza Sulimę i zaprezentował: 

Gaude Mater Polonia, Legiony, Tu wszędzie jest moja ojczyzna, Dziecięcy blues i kanon De dum. Jako 

drugi zaprezentował się chór „Hajduczki” z SP3 prowadzony przez panią Marię Bielską z 

następującymi utworami: Pamięć w nas, Piechota, Marsz pierwszej brygady, Popod turnie, Solo w 

chórze czy w duecie. Chór „Feliksinki” z Wydmin pod dyrekcją Beaty Ordyniec zaśpiewał: O mój 

rozmarynie, Rozkwitały pąki białych róż, Śpij Aniołku, Psalm 117 w opracowaniu chóralnym i Rodzina 

z Kabaretu Starszych Panów. Wieńczący koncert zaprezentował chór ełcki „Canzonetta” z G4, 

prowadzony przez panią Annę Świderską: Rota, A jeśli ciebie ja zapomnę, Nie lękajcie się. Spotkanie 

było okazją do wymiany doświadczeń, odbyły się również warsztaty, na których wykonawcy mogli 

poznać tajniki śpiewu zbiorowego. Chórzyści mogli zdobyć wiedzę i nauczyć się jak czerpać radość ze 

wspólnego śpiewania. Anna Miszkiel ŚPIEWALI NIEPODLEGŁEJ. Już po raz 7 w Ełckim Centrum Kultury 

odbył się „Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej”. Na przesłuchaniu do tego konkursu, który odbył 

się 4 listopada 2014r. zaprezentowały się oba chóry z naszej szkoły. Uczestnicy klasy 1g 

zaprezentowali pieśń „Nie pamiętasz, bo nie możesz”, w której partię solową zaśpiewał Filip 

Luberecki z klasy 3c. Klasy starsze zaśpiewały „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” Ewy Zawadzkiej z 

podziałem na dwa głosy. Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w niedzielę 9 

listopada, gdzie zaprezentowali się wszyscy wyróżnieni wykonawcy: od przedszkoli, szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych aż po osoby dorosłe. Z rąk pana prezydenta 

Tomasza Andrukiewicza i pani dyrektor ECK Anety Werli chórzyści z naszej szkoły otrzymali 

następujące wyróżnienia: najmłodsi wykonawcy otrzymali I miejsce w kategorii zespoły i chóry, 

chórzyści z klas IV-VI otrzymali II miejsce w tej samej kategorii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z 

wyróżnień, tym bardziej, że najmłodsi uczniowie śpiewają dopiero 2 miesiące na zajęciach chóru i jest 

to bardzo motywujące do dalszej pracy. Klasy młodsze do występu przygotowywała pani Anna 

Borkowska-Miszkiel, starsze przygotowywał pan Tomasz Sulima. Serdecznie gratulujemy młodym 

wykonawcom, ich rodzicom i dyrygentom! A.MISZKIEL DEBATA OKSFORDZKA W NASZEJ SZKOLE W 



bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu CEO „WF z klasą”. Celem programu 

jest rozwijanie aktywności fizycznej uczniów m.in. poprzez realizację ciekawych pomysłów na 

zajęciach wf . Pierwszym krokiem w programie jest szkolna debata poświęcona lekcjom wf. Do 

naszego Sportowego Okrągłego Stołu zasiedli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wspólnie 

poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie „Czy powinniśmy zmienić organizację zajęć wf?” 

Zdecydowaliśmy się na debatę oksfordzką. Dwa zespoły, złożone z uczniów i nauczycieli wf, 

prezentowały publiczności argumenty: jeden z zespołów na TAK, drugi na NIE. Argumenty i 

kontrargumenty dotyczyły rozgrzewki, dyscyplin sportowych, miejsca zajęć oraz dostosowania 

ćwiczeń do możliwości uczniów. Publiczność, po wysłuchaniu obu zespołów opowiedziała się za 

wprowadzeniem zmian organizacyjnych na zajęciach wf. Nasi uczniowie po raz pierwszy uczestniczyli 

w debacie oksfordzkiej. I chociaż jest to dość trudna forma pracy, bardzo dobrze wywiązali się z tego 

zadania. Podziękowania należą się nauczycielom wf, którzy przygotowali uczniów do szkolnej debaty. 

M.Michoń MUZYKA ŁĄCZY... ale aleMĄDRALE. Kolejnym przystankiem w miejskim turnieju szkół 

podstawowych „aleMĄDRALE” była Szkoła Muzyczna w Ełku, gdzie uczniowie uczestniczyli w trzecim 

warsztacie pod hasłem „Wśród dźwięków”. W sali baletu powitała wszystkich pani Agnieszka Zadroga 

wicedyrektor ZPSM, która poprowadziła zajęcia. Na początku było muzyczne przywitanie wykonane 

przez uczestników w języku angielskim. Uczniowie podzieleni na dwie grupy (chłopcy i dziewczęta) 

spróbowali zaśpiewać to w kanonie – zaczynając w różnym czasie. Niezwykle emocjonujący okazał się 

moment, w którym dzieci otrzymały instrumenty muzyczne: trójkąty, tamburyna, marakasy, bębenki, 

dzwonki. Po kilku próbach dwudziestoczteroosobowa grupa złożona z uczniów ełckiej „trójki”, 

„czwórki” i „piątki” brzmiała jak prawdziwa orkiestra. Nie lada wyzwaniem było kolejne zadanie. 

Uczniowie nauczyli się słów i melodii nieznanej im wcześniej piosenki, następnie pobawili się ze 

śpiewem operowym, a na koniec stworzyli jeszcze akompaniament. Zajęcia dostarczyły wszystkim 

wielu wrażeń, wzbogaciły wiedzę, ale przede wszystkim pokazały, że każdy z uczestników ma talent 

muzyczny. K.Matys SIATKARZE Z NASZEJ SZKOŁY NAJLEPSI W EŁKU. 4 listopada 2014 r. na sali 

gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku odbyły się Mistrzostwa Miasta w Mini Siatkówce 

Chłopców. Były to rozgrywki "4" siatkarskich w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Do rywalizacji 

przystąpiło 5 ełckich podstawówek, w tym nasza "czwórka". Spotkanie rozgrywane były na dwóch 

boiskach i obowiązywał system gry "każdy z każdym". Mecze rozgrywane były do dwóch zwycięskich 

setów do 25 punktów. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja naszej szkoły. Chłopcy wygrali 

wszystkie swoje spotkania i ostatecznie stanęli na najwyższym stopniu podium zdobywając tytuł 

Mistrza Ełku .Tym samym nasi siatkarze zakwalifikowali się do Mistrzostw Rejonowych. Warto 

również dodać, iż nasza reprezentacja jako jedyna nie straciła w całym turnieju seta. Skład zespołu: 

Dobkowski Maciej, Rozmysłowski Kewin, Żurek Maciej, Grzegorczyk Wiktor, Redlin Rafał, Opacki 

Piotr, Szulc Franciszek, Filipkowski Kuba, Cimochowski Hubert, Szymański Piotr. Trenerem zespołu 

jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy!> 

 

GRUDZIEŃ 

 

ŚWIĘTA PACHNĄCE PIERNIKAMI. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są wyjątkową okazją do 

kultywowania w naszej szkole, pięknej polskiej tradycji - związanej ze śpiewaniem kolęd, strojeniem 



choinki. Niezapomniany klimat tworzą klasowe Jasełka, wspólne świętowanie z rodzicami podczas 

Wieczoru Kolęd oraz Szkolnej Kolędy Chóru. Tegorocznej przedświątecznej magii uległy dzieci  z grupy 

p. Teresy Fiedorczyk i pod jej kierunkiem przygotowały świąteczne pierniki. W szkolnej, kuchennej - 

pracowni dzieci zgromadziły potrzebne produkty  i przygotowały słodkie upominki swoim rodzicom, 

które wręczyły podczas wigilijnego spotkania. Pachnących  pierników było bez liku więc sześciolatki 

podzielą się z innymi, biorąc udział w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Fundację Ratujmy 

Życie pod hasłem Pamiętamy - Doceniamy - Dziękujemy, kierowanej do  ludzi z  wyjątkowej grupy 

zawodowej, która każdego dnia ratuje ludzkie życie i sama narażona jest na niebezpieczeństwo. A, że 

ma to być świąteczna niespodzianka, więc na razie cicho-sza…   

Różnorodne działania naszych uczniów, w tym rozlegający się wokół śpiew kolęd i pastorałek 

śpiewanych przez uczniów przy akompaniamencie gry na pianinie pana Tomasza Sulimy i  zapach 

pierników roznoszący się po całej szkole, przypomina nam wszystkim o nadchodzących świętach. 

<i>Barbara Dziuba 

</i> 

,,Razem u siebie “ to tytuł tegorocznych działań w ramach 14 kampanii  Przemocy stop! Nie zamykaj 

oczu. 

Celem tegorocznej kampanii było  budowanie przyjaznej atmosfery życia szkolnego .  Działania  

przebiegały w trzech odsłonach. W  konferencji prasowej  z udziałem rodziców  uczniowie  

odgadywali  gdzie pracują zaproszeni  goście. Dowiedzieli się   jak należy zachowywać się w tych 

miejscach oraz czym jest to podyktowane. Wspólnie z wychowacami  rozmawiali o wybranych 

miejscach w naszej szkole i opracowali  katalog zachowań ważnych ze względu na przeznaczenie tych 

miejsc i osób w nim przebywających. Był  również czas na wspólną zabawę. Uczniowie wzięli udział w 

grach i zabawach sportowych. Efektem wspólnej zabawy było  ułożenia hasła XIV kampanii Przemocy 

stop! Nie zamykaj oczu. Razem u siebie.  <i>Beata Chmielewska</i> 

 

KOT MLECZYSŁAW. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości - to tematyka pierwszych zajęć w 

tym roku szkolnym, w ramach ogólnopolskiego programu ,,Mam kota na punkcie mleka''. Dlaczego 

warto sięgać po te zdrowe i pyszne produkty, o tym dowiedziały się dzieci wykonując różnorodne 

zaplanowane zadania: rozwiązując krzyżówkę, słuchając przygód Kota Mieczysława - bohatera 

kampanii ,,Mam kota na punkcie mleka''. Próbowały również policzyć kości szkieletu człowieka 

zastępując je zapałkami - doliczyły się ich aż 356. Przedszkolaki przekonały się, że spożywając mleko i 

przetwory mleczne dostarczamy do naszego organizmu potrzebnych składników niezbędnych do 

wzrostu i rozwoju oraz ważnego budulca kości tj. wapń – który wzmacnia nasze kości i zęby, 

pełnowartościowe białko, które buduje każdą komórkę ciała, oraz witaminy z grupy A, B, D. Dzieci 

dowiedziały się, że powinny wypijać 3- 4 szklanki mleka dziennie lub zastępować je jego przetworami. 

Zachęcane do ich degustacji robiły samodzielnie kanapki z różnymi rodzajami serów. Zjadły je potem 

na drugie śniadanie. Na zakończenie zajęć dzieci wspólnie przyrządziły wyśmienity koktajl mleczno-

owocowy, który wszystkim bardzo smakował. Zachęcamy wszystkich do rocznej podróży z Kotem 

Mieczysławem, który propaguje zdrowy styl życia i  spożywanie przetworów mlecznych. <i>Teresa 

Fiedorczyk</i> 



 

MIKOŁAJKOWY KONCERT. 6 XII  to szczególny dzień, w którym grzeczne dzieci otrzymują prezenty od 

Mikołajka i najczęściej odnajdują go w bucie. 6 grudnia 2014 w Ełckim Centrum Kultury odbyło się 

niezwykłe spotkanie dzieci  z Mikołajem. Tego dnia sala była wypełniona po brzegi. Najmłodsi mogli 

osobiście przekazać jemu swój list i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Pod okiem instruktora można było 

wykonać świąteczne ozdoby, kartki świąteczne i inne magiczne przedmioty związane ze świętami. 

Nasz chór wystąpił tego dnia z małym koncertem. Zaśpiewaliśmy dla naszych słuchaczy następujące 

piosenki: „Zła zima” Marii Konopnickiej, "Kochany panie Mikołaju” z repertuaru Majki Jeżowskiej, 

„Dzwonki sań” na melodię Jingle bells. Na deskach ECK wystąpił również chór z Grodna, który w 

ciekawy sposób zaprezentował utwory świąteczne.  

Już dziś zapraszamy na nasze następne koncerty, które odbędą się w sobotę    

13 XII. O godz.10:45 zaśpiewamy na jarmarku świątecznym przed ECK, następnie udamy się na 

występ przed pływalnią. Atrakcji tego dnia nie zabraknie… 

Chór przygotowują dyrygenci: Anna Borkowska - Miszkiel i Tomasz Sulima.  

 

 

,,OJ MALUŚKI, MALUŚKI'' CZYLI ŚWIĄTECZNE WSPOMNIENIA…  Chociaż Święta Bożego Narodzenia 

są już tylko miłym wspomnieniem …to zorganizowany 18 stycznia koncert- przywołał ponownie 

magiczną atmosferę tamtych dni. W niedzielne przedpołudnie w Ełckim Centrum Kultury odbył się XII 

Dziecięcy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pt. „Oj Maluśki, Maluśki”, 

zorganizowany przez Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”. Do udziału w przeglądzie zaproszone 

zostały dzieci z wszystkich ełckich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych. Naszą szkolną społeczność reprezentowały trzy wokalistki: Amelia Piekarska, Lena 

Mirva i Joanna Darmofał z grupy 0b. Dziewczynki zaśpiewały kolędę ,,Grudniowe noce”, a licznie 

zgromadzona publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami. Gratulujemy naszym 

siedmiolatkom i ich wychowawczyni p. Teresie Fiedorczyk. <i>Barbara Dziuba</i> 

 

DROGA DO SZCZĘŚCIA-DROGĄ DO BETLEJEM. W zimowy piątek- 19 grudnia -prowadzeni przez 

uczniów klasy IV b -wyruszyliśmy w drogę by odnaleźć szczęście i miłość. Choć wszystkim 

przyświecały te same pragnienia to jednak wielu z nas szukało TEGO ŻRÓDŁA zupełnie gdzie indziej.  

Niektórzy upatrywali je w sporcie i laurach sukcesów, inni w „wypasionym portfelu”, kolejni w 

nowoczesnych TIK, a byli i tacy którym wystarczały „młodzieńcze wybryki” i szał dyskoteki… 

Jakże trudne miał zadanie nasz „Przewodnik”- uczeń który w Betlejem w Maleńkim Jezusie odnalazł 

jedyne Źródło Szczęścia i Miłości. W niełatwym dialogu i prostowaniu pojęć pomogli mu anielscy 

wysłańcy. To oni mimo szatańskich podszeptów umacniali apostolską gorliwość ucznia Jezusa. Dzięki 

tej pomocy i wielkiej sile miłości udało się zgromadzić wszystkich życiowych wędrowców przy 

betlejemskiej grocie, skąd od 2000 lat bije prawdziwe Źródło Szczęścia. To tam wszystkich przybyłych 

gości powitała rozradowana Maryja: „Witajcie! Wiedziałam, że przyjdziecie. Tej Miłości nie można się 



oprzeć. Tą Miłością trzeba się dzielić! Weźcie Jezusa do swoich serc i idźcie z Nim w świat.”A  św. 

Józef jak zawsze udzielił nam praktycznych rad: „Uczcie innych jak chronić miłość by nigdy nie zgasła 

nam w sercach, jak przy niej cichutko trwać każdego dnia”.  

Nie zabrakło też wyśpiewanych z szopki świątecznych i noworocznych życzeń. Wśród dźwięków 

kolęd, przy roziskrzonych choinkach i ciszy betlejemskiej szopy Pani Dyrektor Wanda Wojnowska 

życzyła wszystkim, aby odnalazłszy Źródło Szczęścia  i Miłości każdy z nas potrafił się nim dzielić z 

innymi. Abyśmy nieustannie stawali się darem dla każdego człowieka. Wszak aby dawać nie potrzeba 

mieć wiele-wystarczy SERCE. I oby tego DARU nie zabrakło nikomu w Nowym 2015 Roku. 

Wszystkich którzy czują niedosyt wędrówki i świętowania zapraszamy 11 stycznia na godz. 11.30 do 

parafii NSJ w Ełku- wtedy to  jeszcze raz udamy się do Betlejem- by zaczerpnąć ze Źródła Szczęścia i 

Miłości. (s.Ernesta) 

WIECZÓR KOLĘD PRZYWOŁUJE ŚWIĘTA. Wszyscy kochamy Święta Bożego Narodzenia. Czekamy na 

nie z tęsknotą, a kiedy nadejdą cieszymy się nimi, jak dzieci. Lubimy też tę radość dzielić z naszymi 

bliskimi. Temu służy tradycja szkolnego kolędowania w naszej szkole. Na ten jeden wieczór sala 

gimnastyczna zmieniła wygląd. Roziskrzona blaskiem lampek i ogniem świec gościła trzy pokolenia: 

uczniów, ich rodziców oraz dziadków, których połączył magiczny klimat kolęd i pastorałek 

wykonywanych przez dzieci. Niespodzianką wieczoru był występ klasy 3 c z zespołem „Pojezierze”. W 

świątecznym repertuarze zaprezentowały się klasy 0a, 1c, 1g, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d. 

Niektóre klasy zachwyciły nas akompaniamentem, inne zaskoczyły siła głosów. Zgromadzeni na sali 

przyjęli życzenia złożone przez dyrektora szkoły p.Wandę Wojnowską, zastępcę prezydenta p. Kamila 

Buksę i dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku p. Annę Cieśluk.  Święta pukają do naszych 

drzwi. Otwórzmy je szeroko. 

KOLĘDNICY MISYJNI. W tym roku Koło Misyjne w ramach kolędników misyjnych wspiera dzieci 

mieszkające w Indiach. 

Po "kropelkę wody i miłości" dla tamtejszych dzieci udaliśmy się najpierw do Pani Dyrektor Wandy 

Wojnowskiej. U Pani Dyrektor Barbary Dziuby dopełniliśmy "nasz dzban" kroplami "dobroci" 

i"nadziei", a z życzeniami pomyślności w podjętej akcji na rzecz potrzebujących, udaliśmy się do 

poszczególnych klas, nie pomijając zerówkowiczów i "Małych Odkrywców". <i>s.Tomisława</i> 

 

STYCZEŃ 

 

 

 FERIE ZIMOWE 2015- „ŻYJ ZDROWO I WESOŁO” 

  W naszej szkole w dniach 26-30.01.2015r. odbyły się ferie zimowe. W zimowisku brało udział 30 

dzieci z klas z I- V. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku  w  godzinach 9.00. - 

14.00. 



Pierwszego dnia wszystkie dzieci zostały serdecznie powitane na zimowisku  . Uczestnicy zostali  

podzieleni  na 2 grupy – każda grupa wspólnie z wychowawcą przygotowała – okrzyk,  nazwę grupy, 

piosenkę i portret swojej pani wychowawczyni. Grupa I pani Grażyny Krasińskiej  nazywała się 

„Biedronki”  i grupa II pani Ewy Kowary „Przyjaciele”. Następnie dzieci udały się na kręgle. Odbyło się 

również spotkanie panią z pielęgniarką i rozmowa na temat ”Bezpiecznie bawimy się”. We wtorek   

grupy uczestniczyły w zajeciach na basenie . Po powrocie z basenu  odbyła  się prezentacja grup. W 

środę odbył się wspólny wyjazd autokarem na kulig. W lesie  czekało na nas ognisko przy ,którym 

dzieci śpiewały piosenki. Niezapomniane będą zabawy na śniegu – rzucanie śnieżkami i spacer po 

ośnieżonym lesie. Niesamowite przeżycie dla każdego dziecka stanowiła jazda saniami – prawdziwy 

kulig. Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Grupy  brały udział w konkursie plastycznym -

„Widokówka z zimowiska 2015” oraz w  konkurencjach sportowych na sali gimnastycznej- „ Zręczni i 

szybcy „. Odbyły się rozgrywki grupowe w gry stolikowe: „Mistrz chińczyka i bierek”,” Czarno – białe 

zamieszanie”, turniej warcabowy, układanie puzzli, rozgrywki w „Pchełki . Odbył sie konkurs piosenki 

i tańca.  W czwartek ponowne  wspólne wyjście na kręgle.  Ostatniego dnia zimowiska wszystkie 

grupy poszły do sali zabaw „ Tęcza”. Po przyjściu  odbył się   bal pod hasłem "Karnawałowe  figle i 

psoty "  konkurs na  najciekawszą  prezentację stroju, zabawa przy  muzyce i konkursy z nagrodami.  

Na zakończenie każde dziecko otrzymało  upominek, płytkę ze zdjęciami z zimowiska. Był to dobrze 

spędzony czas. <i>Ewa Kowara</i> 

 

BEZPIECZNE FERIE 

21 stycznia 2015r. 60 uczniów klas 0- IV uczestniczyło  w spotkaniu z policjantem-Panem Marcinem  

Woznialis. Tematem pogadanki było „ Bezpieczne ferie  ”,  celem było poznanie i  przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.  Policjant  omówił z dziećmi zasady 

bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych, zabaw na świeżym powietrzu jak i również 

unikania kontaktu z osobami  obcymi. Funkcjonariusz przestrzegał przed ślizganiem się  na 

zamarzniętych jeziorach, rzekach i stawach , przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się  w pobliżu 

ulic. Udzielił wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu podczas zjeżdżania z górki na sankach czy 

nartach,  i jak  zachować się  na kuligu.   

Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego pobytu w górach oraz ze znakami narciarskimi 

ostrzegawczymi i informacyjnymi jakie mogą spotkać , jak i również dowiedziały się o konieczności 

nakładania kasku narciarskiego podczas jazdy na nartach , kiedy  będą spędzały ferie w górach .  

Ponadto przypomniano numer  ratunkowy GOPRU  601 100  300  albo  985 . Należy z niego korzystać 

tylko wtedy, gdy ktoś ulegnie wypadkowi i  będzie potrzebował pomocy.  Na zakończenie spotkania 

wspólnie utworzyliśmy ”Kodeks postępowania  podczas ferii zimowych.” <i>Ewa Kowara</i> 

 

„FERIE Z JEZUSEM I EREMITAMI” to oferta z jakiej skorzystało 22 uczniów naszej szkoły. Spotkania 

miały miejsce w Parafii NSJ w dniach 27-30 stycznia 2015r. Pomysłodawcą i realizatorem ferii była s. 

Ernesta Dec. Każdy dzień miał własne hasło: Dzień I -Żyj Mszą Święta; Dzień II- Czytaj Ewangelię; 

Dzień III -Kochaj bliźniego i Dzień IV- Bądź trzynastym Apostołem. Zadania te to program 

Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM) – stąd nazwa „eremici”.  W programie znalazło się wiele 

niespodzianek i atrakcyjnych wyjść. Wielkim przeżyciem był udział uczestników w Ostatniej Wieczerzy 



jaką Pan Jezus spożył wraz ze swymi uczniami. Księga Biblii by na nowo rozbłysnąć  Dobrą Nowiną 

otrzymała radosną okładkę – którą zaprojektowali uczestnicy ferii.  Zaś jazdę na łyżwach ułatwiały 

nam pingwinki- pomagając podnosić się z każdego upadku-przypominając  wszystkim o codziennej 

miłości bliźniego. Ostatniego dnia niczym Anna Caspary (ełcka malarka)odkryliśmy w sobie wielkie 

talenty malarskie- stało się to w czasie zajęć w Muzeum Historycznym gdzie wspólnie ułożyliśmy i 

pokolorowaliśmy Ełk. Słowo podsumowujące należało do Gospodarza miejsca  Ks. Proboszcza 

Andrzeja Oleksego który wszystkim uczestnikom wręczył dyplomy i pogratulował nominacji na 

Trzynastego Apostoła.  …Oby zapał apostolski i radość uczniów Jezusa nie zgasły, zapraszamy na 

kontynuację zajęć w czasie cotygodniowych spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych w każdą 

sobotę o godz. 10.00 w salkach parafialnych. Za wspólnie przeżyte dni, młodzieńczy zapał i codzienną 

iskierkę radości wszystkim uczestnikom z całego serca podziękowała s. Ernesta. 

 

PIŁKARZE NA MEDAL. W dniu 15 stycznia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VI 

Świątecznym Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym przez UKS „Olimp Ełk”. Zawody odbyły się na 

boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku. Zawodnicy rywalizowali w systemie każdy z 

każdym. Nasza drużyna zajęła I miejsce zdobywając 9 punktów, piłkarze przegrali jedynie jeden mecz 

ze Szkołą Podstawową nr 3. Drugie miejsce, z taką samą liczbą punktów, ale z gorszym bilansem 

bramek, zajęła Szkoła Podstawowa nr 7. Na trzeciej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 3. 

Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Prawdzik, Mateusz Rakus, Jacek Krajewski, Michał Przyborowski, 

Piotr Szymański, Kacper Sokołowski, Wiktor Antonowicz, Maciej Brdys, Rafał  Redlin. Opiekunem 

zespołu był p. Łukasz Ormanowski. Serdecznie gratulujemy! 

 

JAK KARNAWAŁ, TO KARNAWAŁ. Okres karnawału to czas zabaw i balów, dlatego też 14 stycznia w 

naszej szkole odbyła się dyskoteka szkolna. Dziewczyny wyglądały i tańczyły zjawiskowo, a nasi 

młodzi panowie również dobrze prezentowali się na parkiecie. Muzyczne klimaty z barwnymi 

efektami świetlnymi stworzyli dla przybyłych nasi absolwenci. Głównym DJ'em tego wieczoru był Filip 

Merchelski, a wspierał go jego kolega Michał Trawiński. Chłopakom zza konsoli dziękujemy za 

pozytywne wibracje muzyczne, a wszystkim przybyłym za wspólna zabawę zapraszając jednocześnie 

na ostatnia dyskotekę w tym roku szkolnym, która zaplanowana jest na 11 lutego. 

Następnego dnia w czas karnawału wkroczyli najmłodsi uczniowie. Ich bal karnawałowy prowadziła 

firma „TANMUZ” znana dzieciom z lekcji tańca. Na sali gimnastycznej była naprawdę gorąca 

atmosfera. Roztańczonym przebierańcom towarzyszyli licznie przybyli rodzice. <i>Anna Sołtys</i> 

LUTY 

 

JESTEŚMY SZKOŁA ŚPIEWAJĄCEJ POLSKI. Szkolny chór „Fantazja” prowadzony przez p. Tomasza 

Sulimę od 2006 roku uczestniczy w programie rozwoju chóralistyki szkolnej „Śpiewająca Polska”. W 

tym roku w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program pn. Akademia Chóralna 

realizuje Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Nasz wniosek został zaakceptowany i poza 



dofinansowaniem otrzymamy też opiekę merytoryczną zapewniającą możliwość rozwoju. Celem 

nadrzędnym projektu Akademia Chóralna jest „rozpowszechnienie śpiewu jako dobra 

bezdyskusyjnego poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów od szkoły podstawowej do 

zespołu zawodowego”. Tematem edycji 2015 Akademii Chóralnej jest „Romantyzm i romantyczność 

w muzyce chóralnej”.   

Obok chóru „Fantazja” składającego się z uczniów klas IV-VI w naszej szkole z coraz większymi 

sukcesami śpiewa chór uczniów klas młodszych prowadzony przez p. Annę Borkowską-Miszkiel. A my 

mamy możliwość słuchania muzyki w wykonaniu połączonych chórów.  

Obu chórom, chórzystom i dyrygentom życzymy sukcesów.  

 

VIII Potyczki Ortograficzne 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku zaprosiła uczniów klas 4-6 ełckich szkół do rywalizacji o tytuł Dziecięcego 

Mistrza Ortografii.  Tekst dyktanda nie był łatwy. Niektóre słówka sprawiły sporo trudności. Nie 

zdobyliśmy w tym roku zaszczytnego tytułu mistrza.  Sukcesem jednak są podwójne wyróżnienia  w 

obu kategoriach.  

W kategorii  uczniów  klas czwartych wyróżniono Maję Truszkowską   z klasy  IV b  i  Jakuba 

Sobocińskiego z IV a.      W kategorii uczniów  klas piątych i szóstych – Błażeja Marciniaka  z V c  i 

Paulinę Jędrusik z VI a.  

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy a wyróżnieni nagrody rzeczowe. W dyktandzie wzięło udział 

dziewięćdziesięciu dziewięciu uczestników. Naszą szkołę reprezentowało czterdziestu uczniów. Udział 

tak licznej grupy  w konkursie był ważnym elementem promującym wizerunek szkoły.  Uczniowie zaś 

stwierdzili, iż  uczestnicząc  zdobyli  cenne doświadczenie. Mieli szansę sprawdzenia swoich 

umiejętności poprawnego posługiwania się  językiem  polskim. Ponadto dostarczyli satysfakcji 

nauczającym  ich polonistom. Serdecznie gratulujemy. <i>Alicja Wojsław</i> 

 

NA ŁYŻWACH I… WŚRÓD PINGWINÓW. Czwartek 19 lutego nie był dla klasy Vc zwykłym czwartkiem. 

Po długich oczekiwaniach wreszcie nadszedł upragniony dzień. Klasa wybrała się na lodowisko! Z 

pozytywną energią i ciepłymi rękawicami wyruszyliśmy na podbój śliskiej tafli.  

Okazuje się, że gwarancją sukcesu jest nie tylko właściwa  technika jazdy, ale również… odpowiednio 

zawiązane łyżwy. Niektórzy z nas po raz pierwszy zasmakowali tego sportu. Mogli jednak liczyć na 

wsparcie kolegów, którzy pomogli im porzucić pomocniczą barierkę i wydostać się na środek mroźnej 

krainy. W rytmie skocznej muzyki Vc radośnie i z wypiekami na twarzy pokonywała każdy skrawek 

lodu. Do naszej podróży dołączyli absolwenci naszej szkoły, z którymi nasza wychowawczyni 

zamieniła kilka słów. Człowiek uczy się przez całe życie, więc lekkie kontuzje i upadki nie zniechęciły 

nas do kręcenia piruetów i szybkiej, ale bezpiecznej jazdy. Nie mogło nam zakręcić się w głowie, 

ponieważ  czuwał nad nami kierownik lodowiska i w odpowiednim momencie sygnalizował zmianę 

kierunku jazdy.  



Młodzi adepci łyżwiarstwa  okazali się dzielnymi zawodnikami,  a niektórych do celu poprowadziły 

niezastąpione… pingwiny. Pobyt był udany i z niecierpliwością czekamy na następne atrakcje. 

<i>Błażej Marciniak</i> 

 

 

TEATRIX W EŁKU. 23 stycznia bieżącego roku klasy IV – VI udały się do teatru, aby obejrzeć sztukę pod 

tytułem „Magia teatru”, która odbyła się w WSFiZ.  

 Przedstawienie opowiadało o Neyo, który uciekł ze świata Matrixa, a za nim podążały dwie agentki. 

Główny bohater próbując uciec przed nimi odnalazł Morfeusza, który wtajemniczył go w historię 

teatru. I tak oto odbyła się podróż od czasów starożytnej Grecji aż po współczesność. Każda epoka 

charakteryzowała się swoją tradycją związaną z teatrem. Dowiedzieliśmy się, że w starożytnej Grecji 

aktorzy zakładali maski upodabniające ich do m.in. bogów i nosili buty na koturnach. W tamtych 

czasach nie było zamkniętych teatrów; widz podziwiał sztukę w plenerze. Później przenieśliśmy się do 

Wenecji, w której aktorzy również zakładali maski, lecz z długimi nosami. Następnym przystankiem 

podróży była Anglia, w której spotkaliśmy Szekspira. Opowiedział nam jak w jego czasach zamiast 

rekwizytów przedstawiających miejsca stawiano tabliczki.  

Dzięki tej podróży w czasie uświadomiliśmy sobie, że teatr zmieniał się na przestrzeni wieków. 

Uczniowie odebrali sztukę bardzo pozytywnie, tym bardziej, że… na scenie pojawił się jeden z 

uczniów. <i>Błażej Marciniak 

</i> 

 

ZAWODNICZKI Z SP4 NAJLEPSZE W EŁKU. 18 lutego 2015 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

Sportowej nr 6 w Ełku odbyły się Mistrzostwa Miasta w  mini piłce siatkowej dziewcząt klas 

czwartych. Reprezentacja naszej szkoły złożona była z uczennic klasy sportowej - 4d. W zawodach 

wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego miasta.  Zawody rozgrywane były na trzech 

boiskach. Na turnieju obowiązywał system gry "każdy z każdym". Każdy set rozgrywany był do  20 

punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów.  Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki 

naszej szkoły. Wygrały one wszystkie 6 spotkań i jako jedyne w turnieju nie przegrały żadnego seta. 

Dziewczęta prezentowały się bardzo dobrze. Zbierały gromkie brawa od kibiców, jak również liczne 

pochwały od trenerów i opiekunów pozostałych drużyn. Na zakończenie dziewczęta otrzymały 

puchar i słodkie upominki. Wygrana ta pozwoliła zakwalifikować się naszym zawodniczkom do 

Mistrzostw Rejonu. Skład zespołu: Mościcka Nikola, Ekstowicz Matylda, Przekop Michalina, Kurzyk 

Maja, Szczotko Gabriela, Bukowska Ewa. Trenerami dziewcząt  są nauczyciele wychowania fizycznego 

: p. Marian Malewski i p. Paweł Konopka. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! <i>Paweł 

Konopka</i> 

 

„CZARODZIEJSKI FLET” - WALKA DOBRA ZE ZŁEM.. Z okazji  Walentynek biblioteka szkolna 

zorganizowała dla amatorów dobrej sztuki wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na 



szkolny spektakl opery "Czarodziejski flet" Wolfganga Amadeusza Mozarta. Baśniowa historia o 

przeżywaniu miłości, bólu, rozpaczy i samotności zyskała za sprawą nowoczesnych technologii 

multimedialnych, m. in. iluminacji świetlnych, znakomitą ilustrację. Wspaniała muzyka W. A. Mozarta 

pod batutą Michała Klauzy towarzysząca temu arcydziełu wzruszyła i ukoiła wiele serc. Opera 

śpiewana była w języku niemieckim, natomiast sceny odgrywano w języku polskim. Stwarzało to 

niebywałą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych przez uczestników naszej szkoły 

uczących się właśnie tego języka obcego. Po obejrzeniu spektaklu uczniowie czwórki uczestniczyli w 

warsztatach prowadzonych przez jednego z pracowników opery. W części teoretycznej poznali 

historię powstania opery i wspólnie omówili jej tematykę. W części praktycznej scharakteryzowali i 

dokonali oceny głównych bohaterów dzieła w pracy plastycznej tworząc karykaturę postaci. 

Najpopularniejszą postacią okazał się uroczy i zabawny Papageno- ptasznik Królowej Nocy, który 

rozbrajał widownię swoim tchórzostwem.  Uczniowie wykonali również wspólną pracę plastyczną - 

Dywan Dobra i Zła, którą  można  podziwiać w czytelni szkolnej. Walka dobra ze złem to motyw 

przewodni spektaklu. 

"Czarodziejski flet"- ten tajemniczy spektakl w OiFP przeznaczony był dla widza klas starszych szkoły 

podstawowej. Uczniowie po raz pierwszy siedzieli na widowni przeznaczonej dla dorosłych, mogli 

wyczuć podniosłą atmosferę panująca na sali i poznać prawdziwą magię opery. Nie była ona łatwa i 

wymagał od uczestników dużej dozy cierpliwości. <i>Anna Zdanewicz</i> 

 

KOLĘDY ŚPIEWAMY NAJPIĘKNIEJ!  Kolędy, to pieśni nieodłącznie związane ze świętami Bożego 

Narodzenia. Towarzyszą nam przy wigilii, są nieodłącznym elementem naszej świątecznej tradycji. 

Podobno pierwszą kolędę, wiele lat temu, zaśpiewał święty Franciszek i od tamtej pory wciąż 

napełniają nas one nadzieją, otuchą i radością. Aby przedłużyć ten cudowny, świąteczny czas Miejski 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zorganizował dla dzieci „Konkurs kolęd i pastorałek”. 

Uczestniczyli w nim uczniowie klas młodszych z wielu szkół naszego miasta i okolic, którzy zmagali się 

w dwóch kategoriach: zespoły i soliści. Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły sięgnęli w tym 

konkursie po najwyższe laury! 

W I kategorii zespół uczniów klas I w składzie: Oliwia Lewkowicz, Wiktoria Sakowicz i Alicja 

Makarewicz, przygotowany przez p. Ewę Kowarę ze świetlicy, zdobył wyróżnienie, uczniowie z klasy 

IG, pod opieką p. Anny Borkowskiej – Miszkiel wywalczyli II miejsce, a uczniowie klasy 3C p. Joanny 

Pabich zdobyli w tym konkursie miejsce I. 

Sukcesy odnotowaliśmy również w kategorii „Soliści”. Dominika Sabasińska z kl. 3 C uzyskała 

wyróżnienie, a Julia Kamińska z kl. I, przygotowana przez p. E. Kowarę miejsce II. 

Najpiękniejszym głosom naszej szkoły serdecznie gratulujemy! <i>Joanna Pabich</i> 

 

 

MARZEC 



 

BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. 1 marca 2015 r. reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku 

uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie przebiegli 1963 m, liczba ta jest nawiązaniem do daty 

śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka "Lalka", który zginął właśnie w 1963 roku. 

Ten symboliczny bieg odbył się jednocześnie w 81 polskich miastach. Na starcie wraz z naszymi 

biegaczami stanęło łącznie 170 osób. Wszyscy dzielnie pokonali trasę, a w nagrodę po biegu w 

Centrum Edukacji Ekologicznej odbyło się wspólne ognisko dla wszystkich uczestników. Była to okazja 

do poznania historii bohaterów, którzy z podziemi walczyli o wolną Polskę. 

Naszą szkołę reprezentowali: Zofia Steer, Julia Jarosińska, Ada Krysztofowicz, Zuzanna Grajewska, 

Dominika Pawlukowska, Katarzyna Sztachelska, Martyna Grzesiuk, Kacper Dziarnowski, Mateusz 

Wiszowaty, Piotr Szymański, Łukasz Czajkowski oraz Bartosz Bagiński. Opiekunem grupy był Łukasz 

Ormanowski. 

SZANSA NA SUKCES. Język polski ze względu na złożoną gramatykę i trudną ortografię, od których 

reguł jest wiele wyjątków, jest uznawany za trudny. Jednak nie taki diabeł straszny jak go malują.. 

Przekonali się o tym uczniowie SP 4 w Ełku, którzy przystąpili do ogólnopolskich konkursów 

polonistycznych. Oni wiedzą jak nie wpaść w gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne pułapki. 

Zgłębiają wiedzę na ten temat od dłuższego czasu. Oni wiedzą, jak jest poprawnie: szeptasz czy 

szepczesz, meczy czy meczów, kaszy manny czy kaszy mannej? 

Takie dylematy nie zrażają uczniów, dlatego wciąż nie słabnie zainteresowanie uczniów konkursem „Z 

poprawną polszczyzną na co dzień”. W bieżącym roku szkolnym przystąpiło do niego  135 osób z klas 

II - VI. W pierwszym etapie, który odbył się 17 listopada 2014 r., uczestnicy zmagań głowili się nad 

testem wyboru i musieli wykazać się znajomością poprawnej polszczyzny. Do drugiego etapu 

konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w za test uzyskali minimum 75 % poprawnych 

odpowiedzi. Byliśmy szczęśliwi, że ponad 70 % piszących w naszej szkole przeszło do kolejnego etapu. 

96 osób przystąpiło  15 stycznia 2015 r. do drugiej części konkursu, podczas której uczniowie musieli 

dokonać korekty tekstu nasyconego błędami językowymi. Tym razem kryteria oceny były bardziej 

srogie, gdyż należało uzyskać 95% poprawnych odpowiedzi, aby przejść do ostatniego etapu. Już 

wiemy, że do finału konkursu dostało się 9 osób: Paulina Kuczyńska z kl. 2b, Jakub Dzierżanowski i 

Zofia Wajda z kl. 3a, Julia Tydman i Maksymilian Sokołowski z kl. 4b, Michalina Przekop z kl. 4d, 

Dominika Pawlukowska i Maciej Drażba z kl. 5d oraz Rafał Redlin z kl. 5b.  

Do  ogólnopolskiego konkursu „Z ortografią na co dzień” również przystąpili uczniowie dość chętnie. 

W pierwszym etapie z testem ortograficznym zmagały się 53 osoby z klas II – VI. Spośród nich  ponad 

60 % uczestników przeszło do II etapu, który odbył się 14 stycznia 2015 r. i polegał na napisaniu 

dyktanda. Tekst był trudny i trzeba było go napisać  w 95 % poprawnie, by przejść do finału. Spośród 

naszych wychowanków czworo dostało się do finału. Są to: Jakub Dzierżanowski z kl. 3a, Julia 

Tydman, Kacper Łukawski i Maja Truszkowska z kl. 4b. 

  Wszystkim naszym finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale! <i>Beata 

Dzierżanowska</i> 



LET’S SING. W ubiegły czwartek już po raz trzeci odbył się w naszej szkole Szkolny Przegląd 

Optymistycznej Piosenki Angielskiej "Let's Sing". Jak co roku uczestnicy przeglądu mieli za zadanie 

dobrać repertuar tak by zawierał minimum jedno  

z optymistycznych słów takich jak: love, peace, like, spring, itp. W tym roku zgłosiło się aż 10 

uczestniczek, które zaśpiewały optymistyczne utwory znanych wykonawców, takich jak: Sam Smith, 

John Newman, Bruno Mars, Ellie Goulding. Wszystkie dziewczęta bardzo się starały by zaśpiewać jak 

najlepiej. Jednak JURY w składzie: Pani Dyrektor Małgorzata Michoń, Pan Tomasz Sulima, Pani 

Katarzyna Karanowska oraz absolwentka naszej szkoły Zuzanna Miakinin zadecydowało, że trzecie 

miejsce wyśpiewała Ada Jarosińska z klasy 5b a drugie miejsce zajęła Barbara Grzesiuk przygotowane 

przez Panią Sylwię Błyszczek-Wasilewską. Natomiast pierwsze miejsce powędrowało do Natalii 

Kulbackiej z klasy 6d (Pani Ewy Paszkowskiej), która zaśpiewała utwór Birdy "TeeShirt". Te trzy 

wokalistki będą reprezentowały naszą szkołę podczas IV Międzyszkolnego Konkursu Optymistycznej 

Piosenki Angielskiej "DON’T WORRY, SING HAPPY!", który odbędzie się 9 kwietnia 2015r. w Zespole 

Szkół Samorządowych w Ełku. Wszystkim śpiewającym gratulujemy udziału a naszym zwyciężczyniom 

życzymy powodzenia w kolejnym etapie! <i>Sylwia Błyszczek</i> 

 

KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM. W tym dniu od samego rana w bibliotece szkolnej zrobiło się wesoło, 

gwarno i kolorowo. Odbywała się bowiem bardzo ważna i długo oczekiwana uroczystość – pasowanie 

pierwszoklasistów na czytelników biblioteki. Pomiędzy półkami lektur i książek dla dzieci, w 

oczekiwaniu na swój występ, przechadzały się dzieci z Koła Przyjaciół Biblioteki, przebrane za postacie  

bajkowe. Był Czerwony Kapturek i Słoń Trąbalski, Pinokio i Piotruś Pan, Baba Jaga i Pan Hilary,  Kubuś 

Puchatek i Rycerz szukający Królewny Śnieżki, Baj i Jaś z Małgosią, Krasnale, Zła Królowa, Fantazja i 

wielu innych bohaterów inscenizacji. Uczniowie klas pierwszych obejrzeli inscenizacje pt. 

„Zamieszanie w krainie bajek” i „Bajkowy ambaras”. Wróżka zadawała  wierszowane zagadki. Dzieci  

bezbłędnie odgadywały, za co dostawały w nagrodę zakładki do książek. Mali aktorzy piosenką 

pt.„Wypożyczaj książki stale” i „Zaproszenie ”zachęcili dzieci do systematycznego wypożyczania i 

czytania książek. Po części artystycznej najmłodsi uczniowie złożyli przyrzeczenie, że będą dobrymi 

czytelnikami. Następnie każdy uczeń został  pasowany „magiczną księgą” na czytelnika biblioteki 

przez Dyrekcję Szkoły Panie Wandę Wojnowską i Barbarę Dziuba. Na pamiątkę tego wydarzenia 

uczniowie otrzymali Certyfikaty czytelnika z prośbami książki oraz tekst złożonego przyrzeczenia. Na 

zakończenie Pani Dyrektor życzyła czytelnikom, by  każda książka była ich podróżą do krainy fantazji, 

by żaden film czy gra komputerowa nie zastąpiły wrażeń jakie może dać im książka. By wszystkie 

dzieci pokochały czytanie. <i>Alicja Wojsław</i> 

 

SUKCES DWÓCH ZESPOŁÓW . 11 marca 2015 r. odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI Szkolnego Związku 

Sportowego w Minisiatkówce "2" Dziewcząt i Chłopców(klasy IV). Zawody rozegrano na boiskach sali 

SP 4 w Ełku. W kategorii dziewcząt rywalizowały ze sobą: SP Wydminy, SP 6 Ełk, SP 4 Ełk i SP Wieliczki. 

W  tej kategorii bardzo dobry występ zanotowały reprezentantki  ełckiej czwórki wygrywając 

wszystkie swoje mecze, na drugim miejscu uplasowały się dziewczęta z SP Wydminy. W kategorii 

chłopców rywalizowali ze sobą SP 4 Giżycko, SP 3 Olecko, SP 3 Gołdap i SP 4 Ełk. Zdecydowanie 

najlepsi okazali się chłopcy z Gołdapi, na drugim miejscu zameldowała się drużyna z SP 4 Ełk. Dwa 

pierwsze zespoły w każdej kategorii awansowały do Półfinału Mistrzostw Województwa. To już 



kolejny sukces ełckiej czwórki w mini-siatkówce. Na sześć kategorii siatkarskich licząc chłopców i 

dziewczęta, klasy IV, V i VI, zespoły SP 4 w Ełku osiągnęły jeden finał Mistrzostw Województwa oraz 

cztery półfinały i grają jeszcze dalej. 

Skład zespołu dziewcząt: Bukowska Ewa, Ekstowicz Matylda, Kurzyk Maja, Mościcka Nikola, Przekop 

Michalina, Szczotko Gabriela. 

Trener: Paweł Konopka. 

Skład zespołu chłopców: Fabisiak Jakub, Romanowicz Jakub, Rozmysłowski Samuel, Smoliński Gabriel, 

Więczkowski Piotr, Wysota Michał, Prawdzik Kacper. 

Trener: Marian Malewski. 

GRATULUJEMY! 

 

O MISJACH PRAGNIEŃ. Dzień 9 marca 2015 r. zapisze się  nie tylko w kronikach naszej szkoły, ale 

także w wielu sercach naszych uczniów i pracowników.  W tym bowiem dniu gościliśmy w murach 

naszej szkoły Pasterza Diecezji Ełckiej - Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jerzego Mazura, który 

przybył z wizytą do swoich najmłodszych diecezjan.  Dostojnemu Gościowi towarzyszył Ks. Proboszcz 

Parafii NSJ ks. Andrzej Oleksy oraz  kapłani.  Po serdecznym przywitaniu naszego Gościa przez Panią 

Dyrektor Wandę Wojnowską zaprosiliśmy Księdza Biskupa i przybyłych Gości do wsłuchania się w 

Jezusowe wołanie z krzyża: Pragnę. Wraz z Maryją i św. Janem odwiedziliśmy wszystkie kontynenty 

świata, przekazując tamtejszym mieszkańcom kroplę Bożej Miłości. Anioł przewodnik rozradowany 

misją dotarcia do wszystkich serc przekazał również kropelki Bożej Miłości uczestnikom spotkania. 

Zadanie to spontanicznie i z wielką radością podjął Ks. Biskup. Wyciągnięte małe rączki 

przedszkolaków i uczniów klas młodszych napełniały się serduszkami jakie im wręczał ks. Biskup, a 

uśmiechnięte twarze promieniały miłością.  „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”- to 

Jezusowe słowa posłania jakie w tym dniu skierował do nas Ks. Biskup. Zachęcając wszystkich abyśmy 

potrafili dzielić się z innymi skarbem wiary. Abyśmy jak nauczał nasz papież św. Jan Paweł II  mieli 

odwagę żyć dla miłości.  Wskazując na krzyż i Jezusowe pragnienie by cały świat poznał Ewangelię Ks. 

Biskup wezwał nas do bycia misjonarzami.  Pasterskie słowa, wspólna modlitwa i błogosławieństwo 

umocniło nas do pełnienia tej radosnej choć niełatwej misji. 

Nasi Dostojni Goście zostali zaproszeni do wspólnej wędrówki po naszej szkole, podczas której 

uczniowie w roli przewodników, przywoływali najpiękniejsze chwile i uroczystości minionych dni i 

szkolnych lat, zapisane na kartach kronik. Wspólne spotkanie Ks. Biskupa z nauczycielami dało okazję 

do wyrażenia wzajemnych oczekiwań i pragnień. Mamy nadzieję, że deklaracje zapisane na 

symbolicznych kroplach wypełnimy życiem.  <i>s.Ernesta</i> 

 

LITERACKI ZWIERZYNIEC. Poprawna wymowa, nienaganna dykcja, ciekawa interpretacja to warunki, 

jakim musieli sprostać uczestnicy Szkolnego Konkursu Recytatorskiego, który w tym roku przebiegał 

pod hasłem „Literacki zwierzyniec”. 



W eliminacjach wzięło udział ponad 80 uczniów z klas I – VI, z czego do finału zakwalifikowało się 14 

uczniów z klas I – III i 10 z klas IV – VI. Najlepsi z najlepszych prezentowali się na scenie w czwartkowe 

popołudnie. Ich występy oceniało jury w składzie: p. Wanda Wojnowska – Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 4, p. Ewa Awramik – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku, p. 

Jadwiga Truszkowska – nauczycielka j. polskiego. Na widowni były też obecne rodziny wszystkich 

występujących. Aby osłabić nieco tremę pomiędzy kolejnymi występami dzieci rozwiązywały zagadki 

o zwierzętach.  Komisja wysłuchała wszystkich recytacji i w efekcie wyłoniła sześciu zwycięzców, 

którzy będą reprezentowali naszą szkołę na Miejskim Konkursie Recytatorskim „Przez różową 

szybkę”: 

Kategoria wiekowa I – III: 

I miejsce – Maksym Białozierski – kl. 3 c 

II miejsce – Marta Maciorowska – kl. 3 a 

III miejsce – Emil Bartoszewicz – kl. 3 d 

 

Kategoria wiekowa IV – VI: 

I miejsce – Natalia Polakowska – kl. 5 b 

II miejsce – Lidia Kalinowska – kl. 6 d 

III miejsce – Michalina Przekop – kl. 4 d 

 

Gratulujemy i trzymamy kciuki na kolejnym etapie!<i>Joanna Pabich</i> 

 

WIÓRY LECĄ! W marcowe popołudnie uczniowie klasy 3c, wraz ze swoją wychowawczynią p. Joanną 

Pabich,  po raz kolejny spotkali się w szkole na nietypowych zajęciach w związku z realizacją własnego 

projektu „Małe dzieci w wielkim działaniu”. Tym razem, pod okiem tatusiów, dzieci zmierzyły się z 

obróbką drewna, a dokładnie drewnianej sklejki. Tatusiowie przybyli na spotkanie obładowani niczym 

Święci Mikołajowie. W skrzynkach i pudełkach znalazły się wszystkie potrzebne materiały i narzędzia. 

Pracowaliśmy w siedmiu czteroosobowych grupach. Najpierw trzeba było odrysować wzór na 

prostokątnej deseczce, a potem było cięcie piłką włosową, szlifowanie papierem ściernym, wiercenie 

otworu wiertarką i wypalanie wzoru lutownicą lub specjalną wypalarką. Wióry leciały! 

Okazało się, że drewno nie jest łatwym surowcem do obróbki, ale wszyscy, nawet dziewczyny, 

daliśmy radę i nikt się nie skaleczył! W efekcie powstały śliczne deski do krojenia, które zabraliśmy do 

domów i podarowaliśmy naszym mamom. Tatusiowie byli z nas dumni, mamusie wzruszone, a my po 

prostu szczęśliwi, że znów mogliśmy się tak fantastycznie, a jednocześnie ambitnie pobawić! 

<i>Joanna Pabich</i> 

 



WSPOMNIENIE DNIA SAMORZĄDNOŚCI. 23 marca 2015r. w naszej szkole odbyły się różne działania w 

ramach Dnia Samorządności, którym towarzyszyły spotkania na kreatywnych stacjach.  

Klasy 0 –III tradycyjnie wzięły udział w festiwalu muzycznym. Przegląd odbył się w dwóch turach: 

klasy 0-I oraz II-III. W tym roku witaliśmy wiosnę kolorowo. W przygotowanych przez dzieci piosenki 

pojawiły się wszystkie kolory tęczy. Widoczne były one również w pomysłowych strojach  

i rekwizytach. Prezentacje przeplatane były zagadkami o kolorach. Po odgadnięciu zagadki dzieci 

wskazywały po trzy wiosenne elementy w danym kolorze. Szukały też piosenki, w której wystąpiło 

najwięcej barw.  

W klasach IV – VI  przeprowadzono najpierw turnieje międzyklasowe.  Klasy czwarte wzięły udział w  

rozgrywkach „Aktywna szkoła, aktywny uczeń”. Uczniowie układali wyliczanki, prezentowali plakaty o 

samorządności, uczestniczyli w zabawach ruchowych: „Stonoga” i „Kopiec kreta” oraz w 

konkurencjach twórczych, takich jak: pisanie telegramu na bazie wyrazu „hipochondryk” czy 

układanie historyjki na podst. słów wylosowanych z gazety.  Pierwsze miejsce w tych zmaganiach 

zajęła klasa 4b.  

Klasy piąte brały udział w turnieju „Z mitologią na Ty”. Odbyły się konkurencje wiedzowe np. bitwa 

morska, rozwiązywanie krzyżówki czy rozpoznawanie, do jakich mitów nawiązują dzieła malarskie. 

Uczniowie wykazali się kreatywnością w zadaniach artystycznych, takich jak prezentacja okrzyku na 

cześć  bohatera mitologicznego czy przebrania za bogów olimpijskich.  Oprócz tego reprezentanci klas 

zmagali się w konkurencjach sprawnościowych: w skoku w dal i w biegach sztafetowych.  Zwyciężyła 

klasa 5b.  

Klasy szóste uczestniczyły w turnieju „Lizak”. Szóstoklasiści startowali w konkurencjach sportowo- 

zręcznościowych, przygotowali i prezentowali portrety wychowawców, piosenkę z playbacku, 

inscenizację do wiersza Tuwima lub Brzechwy oraz wykazywali się wiedzą o szkole. Zwycięstwo 

odniosła klasa 6d. 

To nie był koniec atrakcji tego dnia. Później uczniowie uczestniczyli w różnorodnych grach i 

zabawach. W wyznaczonych  miejscach w szkole, na stacjach, czekały na nich:  „Koło fortuny”, 

„Sudoku”, gry planszowe,  kalambury, karaoke, zabawy z chustą Klanzy, zabawy ruchowe  na boisku 

szkolnym, konkurencje plastyczne czy polonistyczne. Dwie godziny zabaw upłynęły dzieciom szybko i 

w przyjemnej atmosferze. Uczniowie mogli się zintegrować i pokazać swoje talenty. Zaliczają ten 

dzień do udanych. <i>J.Kossakowska, B.Dzierżanowska</i> 

 

 

Z WIZYTĄ W UGANDZIE. 24 marca 2015 r. w naszej szkole pojawili się niecodzienni gości, 

wolontariusze fundacji „Usłyszeć Afrykę”: Ewa Jodko i Wojciech Niewiński. Spotkali się z uczniami klas 

4b i 4d i opowiadali nam o swojej pracy z dziećmi w Ugandzie na wyspie Ssese. W tym pięknym 

miejscu mieszkają ludzie, którzy borykają się z różnymi problemami. Brak prądu, wysokie czesne za 

szkołę, niskie zarobki, podejmowanie pracy przez dzieci to tylko namiastka tych problemów. Dzięki 

opowieściom wolontariuszy i prezentacji multimedialnej nasi uczniowie dowiedzieli się wielu 

ciekawych rzeczy na temat tej części Afryki. Wiedzą już, jakie mundurki noszą ugandyjskie dzieci, jak 



wyglądają ich szkoły, w co się uczniowie bawią. Zdumiało nas to, że w Ugandzie niektóre klasy liczą 

nawet ponad dziewięćdziesięciu uczniów i nie ma tam problemów z utrzymywaniem dyscypliny. 

Dowiedzieliśmy się, że w tym kraju panuje moda na krótkie włosy, dlatego nie dziwią już nas zdjęcia 

ugandyjskich dziewcząt. Wiemy też, ile dobrego nasi goście zrobili dla dzieci z Ugandy. Prowadzili dla 

nich lekcje języka angielskiego, warsztaty z zakresu rozwoju talentu i zainteresowań, zajęcia 

artystyczne. Poza tym przygotowali i przeprowadzili warsztaty dotyczące podstaw ekonomii i 

efektywnego zarządzania pieniędzmi, happeningi tematyczne dla lokalnych społeczności, warsztaty 

rękodzielnicze i kulinarne dla młodych kobiet. Dzięki naszym gościom, ugandyjskie dzieci dowiedziały 

się, co to jest np. plastelina, mogły wziąć udział w malowaniu szkoły i innych działaniach 

zaplanowanych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z 

wysp Ssese w Ugandzie" współfinansowanemu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  

Pani Ewa i pan Wojciech sprawili, że z zainteresowaniem słuchaliśmy ich opowieści o Ugandzie, 

odpowiadali na nasze pytania, którym nie było końca. Zaimponowali nam tym, co robili w Afryce i 

chęcią powrotu do tamtego miejsca, by nadal dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z 

mieszkańcami wyspy Ssese.  

 

KWIECIEŃ 

 

DOBRE RADY NA ODPADY. Już po raz jedenasty w ramach Zielonego Tygodnia w Szkole Podstawowej 

nr 4 im. prof. W. Szafera w Ełku rozstrzygnięty został Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny Dobre rady 

na odpady kierowany do uczniów klas zerowych i edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku przebiegał 

pod hasłem „W świecie dużych i małych zwierząt”. Temat okazał się bardzo atrakcyjny. Z pięciu 

ełckich szkół (SP3, SP4, SP5, SP7, SP9) i pięciu przedszkoli (MP Mali Odkrywcy, MP Światełko, MP 

Słoneczna Ósemka, MP Ekoludki, PN Słoneczko) wpłynęło ponad 80 prac reprezentujących 

przedstawicieli niemalże wszystkich grup zwierząt – ssaki, ptaki, owady, płazy, gady. Do ich 

stworzenia najmłodsi wykorzystali butelki plastikowe, kartony, papier, puszki aluminiowe, folię, korki, 

skrawki materiału. Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że zależy im na czystym środowisku, 

pokazali, że ze starego i brzydkiego można zrobić coś nowego i ładnego.   

Lista laureatów 

Grupy 0 

I miejsce: Marysia Kacprzyk    MP Światełko, Inga Kalinowska  0a  SP4, Alan Szmajda  0b  SP4 

II miejsce: Sebastian Nicowski  0a  SP4, Martyna Wysocka   MP Światełko, Maksym Szurant  MN 

Słoneczko 

III miejsce: Martyna Olender  MP Światełko, Julia Laskowska  0a  SP9, Weronika Laskowska  0a  SP9, 

Maria Szulc   0a   SP4 



Wyróżnienie: Alicja Janowicz MP Mali Odkrywcy, Julia Groth  MP Światełko, Michał Naruszkiewicz  

MP Słoneczna Ósemka, Dawid Sadowski  0b  SP9, Paweł Dobrydnio MP Ekoludki 

Klasy I: I miejsce 

Ewelina Kalinowska 1c  SP5, Natasza Głowacka 1a  SP9, Olaf Płatek  1b  SP4 

II miejsce: Maciej Redlin  1b  SP4, Julia Filipkowska  1c  SP5, Igor Jabłoński  1b  SP3, Weronika Ejsmont 

1b SP7 

III miejsce: Kuba Malinowski  1b  SP3, Piotr Wittlieb  1b  SP9, Michał Kuczyński  1c  SP9 

Wyróżnienie: Wiktoria Narel  1a  SP9, Wanda Pieklarz  1d  SP3, Weronika Pilecka  1b  SP4 

Klasy II:  

I miejsce: Wiktoria Lipińska  2d  SP5, Nikodem Szmajda  2d  SP4, Olaf Krzyżewski  2d  SP4 

II miejsce: Michał Dyro  2c  SP5, Oliwia Falacińska  2c  SP5, Franek Piela  2b  SP3 

III miejsce: Jakub Dąbrowski  2c  SP5, Lena Buko  2d  SP4, Sara Szulc  2d  SP4 

Wyróżnienie: Elżbieta Prostko  2b  SP9, Daria Kukiełko  2b  SP3 

Klasy III 

I miejsce: Artur Naruszewicz  3b  SP4, Patryk Kostyk  3a  SP4 

II miejsce: Patryk Piekarski  3d  SP7, Igor Grajewski  3c  SP4, Oliwia Wilanowska 3c SP7 

III miejsce: Wiktoria Kulesza    3d  SP7, Jakub Dzierżanowski  3a  SP4, Maja Jędrusik  3a  SP4 

Gratulujemy! <i>Katarzyna Matys</i> 

 

BEZPIECZNI NAD WODĄ. Przez dwa kwietniowe dni gościliśmy w naszej szkole pięcioosobową ekipę 

instruktorów z Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Gdańsku, którzy przeprowadzili dla wszystkich 

uczniów klas IV – VI, a także dwóch klas młodszych niezwykle profesjonalne, efektywne i bardzo 

ciekawe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Łącznie przeszkolono 240 

uczniów podzielonych na kilkunastoosobowe zespoły. Każda grupa odbyła czterogodzinny kurs, na 

który składały się dwie godziny zajęć teoretycznych i dwie praktycznych. W trakcie tych pierwszych 

dzieci zapoznały się ze sprzętem ratowniczym stosowanym w ratownictwie wodnym, sposobami 

oznaczania bezpiecznych i niebezpiecznych miejsc do kąpieli oraz  z ogólnymi zasadami bezpiecznego 

korzystania z kąpielisk. Zajęciom towarzyszyły projekcje multimedialne, filmy instruktażowe, a także 

scenki odgrywane przez instruktorów – czasami bardzo zabawne, co wywoływało salwy śmiechu, ale 

też bardziej przykuwało uwagę młodej widowni. Podczas zajęć praktycznych każdy uczeń, pod okiem 

instruktora, nauczył się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym sztucznego 

oddychania, masażu serca, układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Dzieci ćwiczyły 

na fantomach, a także na swoich kolegach. Na koniec wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali 

certyfikaty „Młodszego asystenta ratownika medycznego”, a także niezwykle przydatne gadżety: 



czepek kąpielowy, odblask, turystyczny zestaw opatrunkowy w poręcznym etui. W wyniku 

przeprowadzonego szkolenia dzieci nabyły praktycznych umiejętności  ratowania życia, potrzebnych 

nie tylko nad wodą, ale też w wielu innych sytuacjach codziennego życia. Mimo powagi 

realizowanego tematu wszyscy się doskonale bawili i zgodnie orzekli, że zajęcia były na szóstkę z 

plusem!<i>Joanna Pabich</i> 

 

ORLIK VOLLEYMANIA. Regionalny etap turnieju Orlik Volleymania w piłce siatkowej odbył się 28 

kwietnia na Stadionie Miejskim w Ełku. Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Ełku, Prostek i 

Gołdapi (w sumie 9 zespołów) walczyły o awans do mistrzostw makroregionu (4 województwa). 

Zespoły grały w trybie mikstów czwórek, co znaczy, że w każdym wystąpiły dwie dziewczynki i dwóch 

chłopców (plus rezerwowi). Pierwsze miejsce i awans do makroregionu wywalczyła drużyna z naszej 

szkoły, pokonując w finale Szkołę Podstawową Sportową nr 6 w Ełku. 

Skład zwycięskiego zespołu: Olimpia Ardziejewska, Patrycja Grosfeld, Natalia Gałęska, Piotr 

Szymański, Rafał Redlin i Bartłomiej Prawdzik. Trener: Marian Malewski. 

Gratulujemy! 

 

TURNIEJ WIEDZY O LESIE. Las i jego otoczenie to źródło wielu cennych darów dla duszy i ciała 

człowieka. Znajomość zagadnień związanych z lasem uwrażliwia młodych ludzi na poszanowanie 

przyrody. O tytuł „Leśnego Geniusza” walczyli uczniowie klas szóstych. Celem turnieju było 

popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej i  ochrony przyrody. Turniej przyjął formę „Jednego 

z dziesięciu” i składał się z trzech etapów. W pierwszym zawodnicy kolejno odpowiadali na dwa 

pytania. Odpowiedź prawidłowa na jedno z pytań -umożliwiała udział w drugim etapie, w którym 

zawodnicy wyznaczali, który z zawodników ma odpowiadać. Gra toczyła się do momentu, gdy na 

„polu walki” pozostało trzech zawodników. Brali oni udział w  rozgrywkach finałowych zakończonych  

wyłonieniem zwycięzców.     W poszczególnych  klasach zwycięzcami zostali:w klasie 6a  Julia Moroz 

zdobywając 130 punktów; w klasie 6b  Dominik Grajewski - 60 punktów; w klasie  6c Oliwer Kuprel -  

80 punktów; w klasie 6d  Dominika Białogłowa -  60 punktów. 

Tytuł „Leśnego Geniusza” zdobyła Julia Moroz kl.6a.   Gratulujemy wiedzy.<i>Wojsław Alicja</i>  

 

UCZNIOWIE DEBATUJĄ.  

  Nauka-obowiązek czy przywilej? pod takim hasłem zorganizowano  debatę uczniów naszej 

szkoły. Już od kilkunastu lat społeczność „Czwórki” porusza tematy ważne dla środowiska lokalnego.  

Tym razem wysłuchaliśmy wystąpień  przedstawicieli klas V. W piątkowe przedpołudnie I piętro 

szkoły pełniło rolę sali sejmowej. Około 100 posłanek 

 i posłów zebrało się, by po raz kolejny zaprezentować własny punkt widzenia.  

Zgodnie z tradycją zaproszono również gości, m.in. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. 

Nasierowskiej w Ełku panią Iwonę Adeszko, absolwentki szkoły – uczennice gimnazjum i liceum. 



Swoje głosy wygłosiła również mama uczennicy naszej szkoły. Wszyscy zebrali się po to, by 

przedyskutować kwestię wartości edukacji.  

Uczniowie w swoich wystąpieniach zastanawiali się, co jest dla nich ważne w uczeniu się, co 

motywuje do nauki.  Głoszący postulaty zwracali uwagę na kwestię korzyści płynących z edukacji. 

Świadomie odnosili się do tych, które wiążą się z przyszłością, ze zdobyciem wymarzonego zawodu 

czy po prostu realizacją marzeń, pasji. Uczniowie podawali konkretne przykłady na to, że dzieci w 

Polsce mają szansę, o jakiej trudno byłoby marzyć młodym ludziom w innych częściach świata. 

Różnorodne metody pracy, wycieczki dydaktyczne, dostęp do urozmaiconych źródeł informacji to 

zdaniem uczniów zalety współczesnej szkoły.  

Debatujący byli zgodni w swoich wypowiedziach – zdarza się, że bywają chwile, w których zeszyt 

przedmiotowy nie jest ulubioną lekturą przed snem, ale odpowiedni system nagród (np. pochwała 

rodzica, dodatkowy czas przed komputerem czy wyjście do kina) mobilizuje do utrwalania wiedzy.  

Postulaty skłoniły nas do wielu przemyśleń. Ważne jest, co podkreślili zaproszeni goście, aby 

obowiązek nauki był przede wszystkim obowiązkiem wobec samego siebie. Powinniśmy doceniać 

współczesne możliwości edukacji. Możemy uczyć się wielu języków obcych, nie tylko języka 

rosyjskiego, jak wspomniała mama zabierająca głos podczas debaty.  

Uczniowie z wielką uwagą przysłuchiwali się wystąpieniom absolwentek naszej szkoły, które 

podkreśliły, że warto się uczyć, ponieważ to umożliwia im realizację swoich marzeń. Nie zawsze jest 

chęć i zapał, ale warto podejmować próbę. Satysfakcja z posiadanych umiejętności jest wartością 

samą w sobie, a stypendia, nagrody zawsze motywują.  

 Prowadzące obrady – Natalia Filipkowska i Malwina Chojnowska podkreśliły fakt, iż nauka powinna 

kojarzyć się przede wszystkim z przyjemnością, zabawą. Szkoła to miejsce wyjątkowe – tu zawieramy 

przyjaźnie, zdobywamy wiedzę, usamodzielniamy się już od szóstego roku życia. Ważne, by naukę 

traktować przede wszystkim jak przywilej.   

<i>P.Stankiewicz</i> 

SPOTKANIE AUTORSKIE. Uczniowie klasy pierwszej b mieli przyjemność uczestniczenia w spotkaniu 

autorskim z panem Andrzejem Markiem Grabowskim. To autor kilkunastu książek adresowanych do 

dzieci oraz do młodzieży. Jego książki są dowcipne, ciekawe, ale także dające czytelnikowi wiedzę o 

otaczającym go świecie – o rówieśnikach, o dorosłych, o zwierzętach. Niektóre z nich oparte są na 

przeżyciach autora lub jego bliskich – mamy czy dzieci. Pan Andrzej Grabowski jest także twórcą 

radosnych piosenek najbardziej znanych w wykonaniu zespołu „Fasolki”. Przed laty prowadził także 

kilka programów dla dzieci w telewizji. Najbardziej znane to: „Pan Tik-Tak”, „Profesor Ciekawski”. 

Dzieci uczestniczące w spotkaniu mogły pobawić się lalkami z programów telewizyjnych, wysłuchać 

piosenek autora oraz fragmentów jego książek. Mieli okazję zapoznać się z najnowszą książką 

Andrzeja Grabowskiego „Instrukcja obsługi psa Jacósia”. Kto chciał wiedzieć więcej, mógł zadać swoje 

pytanie bezpośrednio pisarzowi. Do nabycia były książki autora. Chętni nabywcy na zakończenie 

spotkania otrzymali dedykacje z zabawnymi rysuneczkami Andrzeja Marka Grabowskiego. Spotkanie 

było bardzo ciekawe i urozmaicone. Dzieci były szczęśliwe, że mogły być jego uczestnikami. <i>Joanna 

Kossakowska</i> 

 



W –F Z LICEALISTAMI. 9 kwietnia 2015r. my - uczniowie klasy 3a uczestniczyliśmy w nietypowej lekcji 

w-fu prowadzonej przez licealistów: Natalię, Alana i Martynę. Dwugodzinne spotkanie zaczęliśmy  od 

wzajemnego poznania się.  

Na początku prowadzący wyjaśnili nam zasady pierwszej zabawy. Potem wspólnie bawiliśmy się w 

berka, który był nietypowy, gdyż złapane przez „berka” osoby musiały trzymać się za ręce i razem 

ganiać pozostałych. Następnie bawiliśmy się w berka „rannego”. Tym razem osoba złapana musiała 

trzymać się za miejsce, w które dotknął ją „berek” i razem z nim łapać resztę. Później były zawody 

rzędów, podczas których ścigaliśmy się: na czworakach, pajączkiem i biegiem. Następnie bawiliśmy 

się w berka „krowę”. Polegał na tym, że osoba złapana musiała stać w rozkroku i czekać aż ktoś pod 

nią przejdzie. Potem zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa grała w siatkówkę, druga w 

koszykówkę, a trzecia w piłkę nożną. Co chwilę się zmienialiśmy. Podczas siatkówki rzucaliśmy piłki 

nad siatką i pod nią, łapaliśmy je, na koniec graliśmy w „rzucankę”. Podczas koszykówki kozłowaliśmy 

piłkę i rzucaliśmy ją do kosza. Podczas piłki nożnej podawaliśmy do siebie piłkę i strzelaliśmy ją w 

bramkę. Mogliśmy doskonalić swoje umiejętności sportowe. Potem wszyscy się zebraliśmy i pani 

Matys zrobiła nam pamiątkowe zdjęcie.  Dostawaliśmy też nagrody za wyróżniającą postawę podczas 

zajęć,  np. zeszyty, kalendarze i podkładki pod myszkę komputerową.  

Na koniec pożegnaliśmy się z Natalią, Alanem i Martyną i podziękowaliśmy im za ciekawe zajęcia. 

Uważamy, że to był udany w-f i wesoło spędziliśmy ten czas. Cieszymy się, że mogliśmy w czymś 

takim uczestniczyć. 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Sport to zdrowie – kształtujemy młodych sportowców” 

realizowanego przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ełku. <i>Jakub 

Dzierżanowski, Patryk Kostyk kl.3a</i> 

 

SUKCES W KINDER’ach. W Węgorzewie odbył się drugi turniej eliminacyjny rozgrywek dziecięcych w 

siatkówce Kinder+Sport. Rywalizacja tradycyjnie przebiegała w trzech kategoriach: dwójek, trójek i 

czwórek. Ponownie bardzo dobrze zaprezentowali się  zawodnicy naszej szkoły. W kategorii „2” 

dziewcząt drugie i czwarte przypadło naszym drużynom. W kategorii „2” chłopców także zajęliśmy 

drugie miejsce.  Zgodnie z regulaminem rozgrywek mini siatkówki Kinder+Sport 2015, wojewódzkie 

eliminacje składają się z trzech turniejów. Każdy zespół może wziąć udział w nie więcej niż 2 

turniejach eliminacyjnych, natomiast awans do turnieju finałowego uzyska 8 najlepszych zespołów z 

każdej kategorii. Za nami turnieje w Kętrzynie i Węgorzewie, przed nami eliminacja w Lidzbarku 

Welskim. Bez względu na wyniki trzeciego turnieju zawodnicy UKS Czwórka Ełk wywalczyli awans do 

turnieju finałowego dla czterech zespołów. 

Udział zespołów UKS Czwórka Ełk w rozgrywkach mini siatkówki Kinder+Sport 2015 jest możliwy 

dzięki wsparciu Urzędu Miasta Ełku. <i>Marian Malewski</i> 

 

ZBIERAMTOpl DLA MISJI I ŚRODOWISKA. To projekt dzięki któremu chronimy środowisko i wspieramy 

misje. Podejmując to zadanie chcieliśmy przesłać naszą cegiełkę tamującą fale spustoszenia jakie 

wywołał tajfun SENDONG na Filipinach. Śmierć poniosło 1200 osób a 9000 rodzin straciło dach nad 

głową. Żywioł zmiótł wtenczas z powierzchni ziemi niemal 52 tys. domów. Poruszeni tym dramatem, 



solidaryzując się z ofiarami tak wielkiego cierpienia, włączyliśmy się w budowę domów i przedszkola 

w wiosce Matki Bożej Miłosierdzia w Opol. Docelowo ma być wybudowane 600 domów. Nie musimy 

kupować działki, wylewać fundamentów i szukać wziętego architekta, aby powstał taki dom. Jeden 

nowy dom można wybudować ofiarnym sercem i 6 kg starego srebra. To niesamowite że stary, 

zaśniedziały srebrny złom zalęgający nasze szuflady i szkatułki może mieć wartość złota i może komuś 

przywrócić nadzieję na nowe życie.  

Kolejny nasz gest pomocy to ekoakcja „zbieraj i wspieraj” polegająca na pozyskiwaniu elektrośmieci: 

nasze stare niepotrzebne płyt Cd i DVD nie tylko oczyściły najbliższe nam środowisko, ale stały się 

kolejną cegiełką. Dochód uzyskany z ich utylizacji przeznaczymy również na budowę domów na 

Filipinach i wsparcie pracy sercańskich misjonarzy. Wszystkim Darczyńcom s. Ernesta jako 

koordynator akcji składa serdeczne podziękowania. Ospałych budzimy z „zimowego snu” i zachęcamy 

do czynu. Wszyscy ZbierajMY i PomagajMY! 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły potwierdzili czynem słowa:       

POMAGAMY bo… 

-LUBIMY DZIELIĆ SIĘ DOBREM 

-CHCEMY BYĆ DLA INNYCH 

-WIERZYMY W LUDZI                                                                   

oby tak było już zawsze i wszędzie! <i>s. Ernesta</i> 

 

 

BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM. Kolejne zwycięstwo uczniów naszej szkoły. 14.04.2015 r. w 

Gimnazjum nr 3 w Ełku odbyła się kolejna edycja Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym. Drużyna naszej szkoły w składzie: Izabela Niewęgłowska (6a), Gabriela 

Karczewska (6d), Bartłomiej Prawdzik (6b), Wiktor Potapczyk (6c) zajęła I miejsce w eliminacjach 

miejskich oraz II miejsce w eliminacjach powiatowych. Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z 

zakresu przepisów ruchu drogowego. Nasza drużyna dobrze wykonała zadania wymagające 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zadanie sprawnościowe pokonując 

na rowerze tor przeszkód. Bartłomiej Prawdzik  otrzymał  nagrodę indywidualną  za najlepszy wynik 

uzyskany w teście sprawdzającym znajomość przepisów ruchu drogowego. Uczniowie naszej szkoły 

od 2006r. każdego roku zajmują pierwsze miejsce w eliminacjach miejskich. Od 10 lat w eliminacjach 

powiatowych zdobywają miejsca na podium. Współautorem sukcesu jest p. Sławomir Krakowiak -

nauczyciel zajęć technicznych. Gratulujemy!<i>Sławomir Krakowiak</i> 

 

NASI w KINDER+SPORT. W hali MOSiR W Kętrzynie odbył się pierwszy w tym sezonie turniej 

eliminacyjny znanej i prestiżowej imprezy Kinder + Sport 2015, której kolejnym etapem jest finał 

wojewódzki (po rozegraniu trzech kwalifikacji) i ostatnim akordem finał krajowy. Rywalizacja odbywa 



się w trzech kategoriach: „2”, „3” i „4” dziewcząt i chłopców. W pierwszej próbie udział wzięło w 

sumie około 500 uczestników, znacznie więcej młodych siatkarek. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się siatkarze UKS Czwórka Ełk zajmując następujące miejsca: 

„2” dziewcząt – 2 miejsce na 78 zespołów 

„4” dziewcząt – 4 miejsce na 24 zespoły 

„2” chłopców – 5 miejsce na 40 zespołów 

„3” chłopców – 5 miejsce na 13 zespołów 

„4” chłopców – 4 miejsce na 13 zespołów 

Trenerami zespołów są: Katarzyna Mroczek, Paweł Konopka i Marian Malewski. 

Udział zespołów UKS Czwórka w turnieju eliminacyjnym Kinder + Sport 2015 był możliwy dzięki 

wsparciu Urzędu Miasta Ełku. <i>M.Malewski 

</i> 

MAJ 

 

ZAWODY Z OKAZJI DNIA DZIECKA. 31.05.2015r. w Parku Wodnym odbyły się ,,Zawody Pływackie z 

Okazji Dnia Dziecka’ Uczniowie z  roczników 2004 i 2003 reprezentowali naszą szkołę. Oliwia Kulesza, 

Michał Przyborowski, Noah Suhak, Manuella Samaniego Guerra, Ruchlewicz Dawid, Weronika 

Popiołek, Zuzanna Piotrowska, Natalia Uzdowska, Piotr Szczęk, Dominik Dec, Emilia Chmielewska, 

Wiktoria Gredel.  

Wszyscy poprawili swoje rekordy życiowe oraz wywalczyli złote, srebrne i brązowe medale. 

Złoci medaliści:  Oliwia Kulesza, Michał Przyborowski, Noah Suhak, 

Srebrni medaliści: Manuella Samaniego Guerra, Michał Przyborowski. 

Brązowi medaliści: Suhak Noah, Oliwia Kulesza, Manuella Samaniego Guerra, Ruchlewicz Dawid, 

Natalia Uzdowska 

Trenerem zespołu jest p. Robert Redlin 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

AWANS DO MISTRZOSTW POLSKI. W hali Centrum Sportu i Biznesu w Elblągu odbył się w niedzielę 

(31 maja) finał wojewódzki imprezy Kinder + Sport, w której uczestniczą najmłodsi adepci siatkówki.  

W rywalizacji uczestniczyło po osiem najlepszych zespołów w konkurencjach „dwójek”, „trójek” i 



„czwórek” dziewcząt i chłopców. Do turnieju krajowego w Krakowie (2-5 lipca) zakwalifikowały się po 

trzy najlepsze drużyny. Dominowały cztery kluby: gospodarze czyli IKS Atak Elbląg, Kurianvolley 

Olsztyn, Omega Mrągowo, które wprowadziły do rozgrywki centralnej po trzy zespoły oraz UKS 

Czwórka Ełk – dwie drużyny. Pod Wawelem młodych siatkarzy czeka trudna walka, ale też moc 

atrakcji. Siatkarze ełckiej czwórki wywalczyli awans w kategorii „2” siatkarskich dziewcząt (Nikola 

Mościcka, Gabriela Szczotko, Matylda Ekstowicz), a także „3” siatkarskich chłopców (Rafał Redlin, 

Piotr Szymański, Bartosz Bagiński, Szymon Skindzier). Trenerem zespołów jest Marian Malewski. 

 

PRZYJACIELE MISYJNI W DRODZE NA KONGRES. Trwa pięciotygodniowy cykl spotkań formacyjnych 

przygotowujących do wyjazdu na IV Krajowy Kongres Misyjny. Jego hasło: „Radość Ewangelii źródłem 

misyjnego zapału” było inspiracją do tego, by podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka na placu 

Jana Pała II swoje miejsce znalazło Szkolne Koło Misyjne w postaci „Namiotu misyjnego” . Nasze  

stroje kontynentalne, loteria misyjna  i własne produkty z warsztatu i kuchni misyjnej,  gromadziły 

przy naszym stoisku liczne rzesze odwiedzających nas gości. Być może Panie Dyrektorki usłyszały 

naszą reklamę: „ Słodkie łódeczki – zapraszamy; po złotówce na misje zbieramy”. <i>s.Tomisława</i> 

 

DZIEŃ DZIECKA W PARKU LINOWYM. 01.06.2015r. dzieci z oddziału przedszkolnego 0 „c” wybrały się 

w plener. Wędrówkę swoją zakończyły w Parku Linowym. Było to dla dzieci ogromne przeżycie, 

ponieważ wiele z nich było tam po raz pierwszy. Strach wzbudzały wysoko zawieszone przeszkody, 

które ruszały się przy każdym kroku. Dzieci dzielnie pokonywały przeszkody walcząc ze swoim 

strachem i uprzedzeniami. Zmęczone fizycznymi zmaganiami z ochotą usiadły do wspólnego posiłku – 

pieczonych kiełbasek, słodyczy i napojów. Zmęczone ale zadowolone wróciły do szkoły i dzieliły się 

swoimi wrażeniami. Pogoda i dobre humory towarzyszyły dzieciom przez cały dzień jak przystało na 

Dzień Dziecka. <i>Iza Dąbrowska.</i> 

 

PRZYRODNICZE ORIENTACJE. W słoneczny czwartek 28 maja 2015 roku klasy 5b i 6d wybrały się na 

wcześniej zaplanowany „Przyrodniczy marsz na orientację”. Gra została zorganizowana przez 

Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy, którzy przybyli na miejsce zbiórki o godzinie 9:00 zostali 

podzieleni na 8 drużyn. Każda z grup została wyposażona w mapę z zaznaczoną trasą, kartki i kopertę, 

a przede wszystkim w tryskającego humorem harcerza - instruktora, który czuwał nad poprawnością 

wykonywanych przez nas zadań i gwarantował, że dojdziemy do celu cali i zdrowi.  Zabawa polegała 

na odnajdywaniu ukrytych miejsc – drzew i udzielaniu odpowiedzi na pytania o tematyce 

przyrodniczej w jak najkrótszym czasie. Trasa gry okazała się niezwykle ciekawa, miejscami trudna i 

wymagająca, a udzielenie odpowiedzi na pytania niejednokrotnie sprawiało nam kłopoty.  Wielkie 

zaangażowanie i pomysłowość doprowadziły nas do celu. Tym razem zwycięstwo przypadło grupie z 

6d, która w najkrótszym czasie 29 minut odpowiedziała na 7 pytań.    W nagrodę otrzymała 

pamiątkowe koszulki i długopisy, a na resztę uczestników czekały dyplomy.  Nadszarpnięte długim 

marszem siły zregenerowaliśmy przy ognisku. Po wyczerpującym wysiłku fizycznym i intelektualnym 

pieczone kiełbaski smakowały nam jak nigdy przedtem.  O 13:00 zaplanowano powrót do domu. 

Wracaliśmy piechotą, zmęczeni, ale pełni wrażeń, bogatsi o nową przyrodniczą wiedzę. <i>Zosia 

Matysiuk Vb. 



</i> 

28 maja w Ełckim Domu Kultury odbył się  finał XXI Festiwalu Piosenki Dziecięcej "Złota Nutka 2015r." 

Do rywalizacji przystąpiło 109 uczestników w kategoriach: soliści, duety i zespoły. Przez dwa dni, 21 i 

22 maja komisja przysłuchiwała się wystąpieniom uczestników i wybierała najlepszych. Poziom 

występów był dość wysoki. Prezentowane utwory miały bardzo różnorodną tematykę. Ze sceny 

płynęły melodie skoczne, wesołe zabawne, z humorem ale także liryczne, melancholijne, zmuszające 

do chwili zadumy. Jak zawsze najmłodsi uczestnicy otrzymywali najwięcej gromkich  braw od 

widowni. Wśród obecnych był również Prezydent Miasta Ełk pan Tomasz Andrukiewicz, który wraz  z 

panią dyrektor Ełckiego Centrum Kultury wręczali nagrody finalistom. Nasza szkoła może pochwalić 

się dużym osiągnięciem w tegorocznym konkursie, ponieważ aż cztery zespoły odniosły sukcesy. 

"Złotą Nutkę" zdobyła "Rozśpiewana czwóreczka" w składzie Joanna Darmofał, Amelia Piekarska, 

Lena Mirva, Wiktoria Skoczek i Jakub Łukawski. Dzieci przygotowała p. Teresa Fiedorczyk z grupy 0B. 

"Złotą Nutkę " zdobył również zespół "Raz, dwa, trzy", z klasy IId pod kierunkiem p. Eleonory 

Sadowskiej w składzie: Gabrysia Darmofał, Sara Szulc, Lena Buko, Wiktoria Siwek, Filip Kuberski oraz 

Maciek Ślużyński. Wyróżnienie otrzymał zespół przygotowany przez p. Annę Borkowską-Miszkiel z 

klasy IG w składzie: Nela Andryszczyk, Weronika Borowik, Amelia Cebeterewicz, Patrycja Bareja, 

Jakub Chojnowski, Konrad Chodnicki. Dziewczęta z klasy piątej przygotowane przez p.Tomasza Sulimę 

również mogą pochwalić się wyróżnieniem.   

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. <i>E.Sadowska</i> 

 

ŚLADAMI NAJWIĘKSZEGO MISJONARZA NASZYCH CZASÓW. 

23 maja 2015r. dzieci diecezji ełckiej spotkały się w Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej. W 

miejscu które w czerwcu 1999r. podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski odwiedził papież Jan 

Paweł II. To właśnie w tym malowniczym zakątku naszej ziemi, w atmosferze radości i modlitwy 

wspólnota dzieci modliła się za misjonarzy i misjonarki, Kościół w Chinach, Kościół prześladowany, 

Ojczyznę i dar mądrości dla narodu. Z naszej szkoły w spotkaniu udział wzięła 30 osobowa grupa 

uczniów z klas II i IV, która pod opieka s. Ernesty i p. Agaty Fiłonowicz wyruszyła na pielgrzymi szlak. 

Głównym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur. Ksiądz biskup 

przypominał nam iż wszyscy jesteśmy misjonarzami. Wskazywał na wzór misyjnego zapału jaki 

pozostawił nam święty Jan Paweł II- największy z misjonarzy naszych czasów.  Słowa te zostały 

przyjęte z wielkim entuzjazmem przez zgromadzone dzieci reprezentujące 5 kontynentów misyjnych 

oznaczonych właściwymi kolorami. Nasz ełcki rejon przedstawiał Afrykę o czym świadczyły nasze 

zielone flagi i murzyńskie spódnice, a także fryzury z mnóstwem afrykańskich warkoczyków. Warto 

było włożyć tyle wysiłku, bo to niezwykłe spotkanie było transmitowane na żywo przez Telewizję 

TRWAM. <i>s.Ernesta</i> 

 

ATYWNIE I CHARYTATYWNIE. W marcu delegaci naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu 

warsztatowym informującym o idei kampanii Kilometry Dobra, które odbyło się w siedzibie Ełckiego 

Stowarzyszenia Aktywnych STOPA. Natalia Gałęska przewodnicząca samorządu oraz Patrycja Grosfeld 

skarbnik, utworzyły szkolny sztab kampanii. Następnie odbyło się w naszej szkole specjalne 



spotkanie, na którym omówiono pomysły działań w kampanii. Spośród nich wybrane zostały te, które 

później realizowane były w szkole. Nasza kampanii Kilometry Dobra wystartowała podczas szkolno-

rodzinnego pikniku. Dla przybyłych gości i rodziców zaplanowaliśmy warsztat zumby, który cieszył się 

dużym zainteresowaniem. Zajęcia poprowadziła Pani Paulina Kosmala. Nasze panie kucharki 

przygotowały pyszną zupę owocową oraz sałatkę, Panie Teresa Fiedorczyk i Ewa Seweryn wraz z 

uczennicami (Klaudia Górska i Natalia Filipkowska z kl. 5c oraz Ania Kurzyna i Adrianna Krystochowicz 

z kl 6a) przygotowały pyszne pierniczki i rogaliki (prosto z pieca!), które w ekspresowym tempie 

zostały sprzedane. Dla chętnych uczniów Pani Beata Dzierżanowska przygotowała turniej „1 z 10” o 

tematyce mitologicznej. Sobotnie atrakcje nie były końcem naszych działań. W ostatnim tygodniu 

kwietnia podczas długich przerw chętni uczniowie mogli przyjść do sekretariatu i zrobić sobie zdjęcia 

w fotelu Pani Dyrektor. Propozycja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród naszych 

młodszych uczniów i uczennic, którzy mogli na chwilę wcielić się w rolę dyrektora szkoły siadając za 

biurkiem i spojrzeć na świat z innej perspektywy. Towarzyszyło temu dużo emocji, a pozostały po tym 

doświadczeniu pamiątkowe zdjęcia. 

Udział we wszystkich atrakcjach związanych ze szkolną kampanią Kilometry Dobra kosztował tylko 1 

zł, a udało nam się zebrać w tym krótkim czasie aż 500 zł i 20 gr. Dziękujemy wszystkim Uczniom, 

Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły, którzy pomogli nam w przeprowadzeniu zaplanowanych 

działań na terenie szkoły. Specjalne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które poprzez swój 

udział i wrzucenie symbolicznej złotówki do naszych puszek mogli razem z nami współtworzyć szkolną 

kampanię Kilometry Dobra. <i>aNNA sOŁTYS</i> 

 

Spotkanie z pisarką. 21 maja 2015r. uczniowie z klasy IId wybrali się do   Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Ełku. Powodem odwiedzin było spotkanie z pisarką dla dzieci panią Zofią Beszczyńską. 

Przyszli też uczniowie z innych szkół ełckich. Przed spotkaniem można  było kupić książki autorstwa 

pani Zofii. Przyciągały uwagę pięknymi , różnorodnymi ilustracjami oraz starannym wydaniem. Pani 

Beszczyńska okazała się w kontakcie z dziećmi bardzo komunikatywna, otwarta i pełna pasji dla tego, 

co robi. Zaprezentowała książki wydane wcześniej , jak też najnowsze propozycje. Czytała swoje 

najbardziej ulubione wiersze. Opowiadała o podróżach do wielu krajów Europy. Pobyt w każdym z 

nich zaowocował powstaniem nowego utworu. Dzieci miały okazję do zadawania pytań. Dowiedziały 

się , że chcąc zostać poetką czy pisarką trzeba każdego dnia pisać choć kilka linijek tekstu. Jest to 

żmudna , systematyczna praca,  

-To takie wprawki poetyckie- mówiła pani Zofia. 

Pisarka była bardzo szczera w swoich wypowiedziach, czym zjednała sobie słuchaczy. Na zakończenie 

spotkania pani Zofia podpisywała wszystkie zakupione książki. Rysowała w nich księżyce, słoneczka, 

ptaszki i pisała ciepłe, miłe słowa. Może ktoś po takim spotkaniu już wie, że w przyszłości będzie 

właśnie pisarzem. <i>Eleonora Sadowska</i> 

 

24.05.2015r. w Parku Wodnym odbyły się ,,Zawody Pływackie z Okazji Dnia Dziecka’’. W zawodach 

mogli wystartować zawodnicy z rocznika 2005 i młodsi. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 

I  Filip Gąska i Maciej Redlin. Wywalczyli trzy złote i jeden brązowy medal. 



Filip Gąska zwyciężył na dystansie 25m stylem grzbietowym z czasem 0:27.03, natomiast na dystansie 

50 m  był trzeci osiągając bardzo dobry czas 1:00.51. 

Maciej Redlin zwyciężył w obu konkurencjach stylu dowolnego zdobywając dwa złote medale. Na 25 

m uzyskał czas 0:22.98, natomiast w wyścigu na 50 m 0:48.63. 

Nasi starsi koledzy z klas IV – VI będą reprezentowali naszą szkołę w zawodach które odbędą się w  

31.05.2015 r . Zwycięzcom gratulujemy, a za startujących w niedzielę trzymamy kciuki. 

 

POLONISTYCZNE PODIUM. 21 maja 2015 r. przedstawiciele ełckich szkół podstawowych wzięli udział 

w Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym „Łamigłówki bez klasówki”, który odbył się w SP 9 w 

Ełku. Był on adresowany do uczniów klas  czwartych. Naszą szkołę reprezentowały: Maja Truszkowska 

i Julia Tydman z kl. 4b. Dziewczęta wykazały się umiejętnością czytania ze zrozumieniem, znajomością 

pojęć z zakresu teorii literatury i gramatyki. Bez problemu wskazały środki poetyckie w wierszu, 

analizowały budowę zdania i wypisywały związki wyrazowe. Umiejętnie dobrały synonimy i wyrazy 

pokrewne oraz zredagowały bardzo dobry dialog. Ich poster z  rebusem / hasłem polonistycznym 

zyskał uznanie w oczach komisji. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu była grzeczność w 

utworach literackich, powiedzeniach i przysłowiach. Z większością zadań Maja i Julka poradziły sobie 

wspaniale, o czym może też świadczyć zdobyte przez nich II miejsce. Jesteśmy z nich dumni , 

gratulujemy im i życzymy kolejnych sukcesów. <i>Beata Dzierżanowska</i> 

 

ŚWIĘTO NAUKI W SP 7. 15 maja 2015r. po raz ósmy obchodzono w Szkole Podstawowej nr 7 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Ełku „Święto Nauki”. Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich ełckich 

szkół podstawowych. Najmłodsi, dzieci sześcioletnie z oddziałów przedszkolnych prezentowały się w 

recytacji. Uczniowie klas trzecich sprawdzali swoją wiedzę w konkursie ortograficznym i 

matematycznym. W zmaganiach matematycznych uczestniczyły też dwuosobowe reprezentacje klas 

piątych, a w potyczkach ortograficznych – klas szóstych. Honorowy patronat nad imprezą objął 

Prezydent Miasta Ełku Tomasz  Andrukiewicz.  

Reprezentanci naszej szkoły pokazali się z jak najlepszej strony zdobywając trzy nagrody. Z 

dyktandem „Postanowienia Juliusza Gżegżółki” świetnie poradził sobie uczeń klasy 3a Patryk Kostyk 

zdobywając tytuł „Małego Mistrza Ortografii”. Jakub Dzierżanowski, uczeń tej samej klasy, uplasował 

się na III miejscu w konkursie matematycznym „Mały Cybermatematyk”.  III miejsce w konkursie 

ortograficznym klas IV-VI „Mistrz Ortografii” uzyskała również uczennica klasy 6a Julia Moroz.  

Naszą szkołę reprezentowali: Adam Bujnowski, Jakub Dzierżanowski i Patryk Kostyk z klasy 3a, 

Gabrysia Kiersztyn – 3b, Ola Kosiorek – 5b, Błażej Marciniak – 5c, Paulina Jędrusik i Julia Moroz z klasy 

6a. Wszystkim startującym w konkursach organizowanych w ramach „Święta Nauki” gratulujemy! 

<i>kATARZYNA mATYS</i> 

 

MAMY ZŁOTE DZIEWCZYNY. 15 maja 2015 r. odbyły się Mistrzostwa Województwa Szkolnego 

Związku Sportowego w minisiatkówce "2" dziewcząt (klasy IV). Zawody rozegrano w Olsztynie.  Do 



rywalizacji przystąpiły następujące szkoły: SP 2 Górowo Iławeckie, SP Zwierzewo, SP 4 Ełk, SP 19 

Elbląg i gospodarz turnieju SP 7 Olsztyn. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”.  W  tej 

kategorii bardzo dobry występ zanotowały nasze reprezentantki  wygrywając wszystkie swoje mecze. 

Na drugim miejscu uplasowały się gospodynie – SP 7 Olsztyn, zaś na trzecim zespół z Elbląga. 

Dziewczęta otrzymały pamiątkowe medale mistrzostw województwa z rąk Macieja Dobrowolskiego 

zawodnika Indykpolu AZS Olsztyn. 

Skład zespołu dziewcząt: Bukowska Ewa, Ekstowicz Matylda, Kurzyk Maja, Mościcka Nikola, Przekop 

Michalina, Szymańska Weronika i Szczotko Gabriela. Trenerzy: Paweł Konopka i Marian Malewski. 

Gratulujemy! <i>Marian Malewski</i> 

 

„ ZOSIA, ZOFIA, ZOSIEŃKA, ZOŚKOWE CZYTANIE”. W konkursie pięknego czytania, zorganizowanego, 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z okazji imienin jej patronki,  wzięło 

udział dwudziestu pięciu uczniów z klas drugich i trzecich naszej szkoły. Celem konkursu było 

zachęcenie uczniów do czytania książek, uwrażliwienie na piękno słowa. Uczniowie czytali głośno a 

właściwie  interpretowali wybrany i przygotowany przez siebie wiersz lub fragment utworu, którego 

bohaterką była Zosia.   Eliminacje miejskie przebiegały w dwóch etapach.  Do finału zakwalifikowano 

dziesięcioro dzieci, w tym czworo z naszej szkoły:  Lenę Buko z klasy 2d, Jakuba Wilczewskiego 2b, 

Martę Maciorowską  i Amelię Kozikowską  3a. Nasi uczniowie zaprezentowali  wysoki poziom 

czytania. Amelia Kozikowska 3a zajęła 3 miejsce a pozostali otrzymali wyróżnienia.  Rywalizacja 

przebiegała w przyjaznej atmosferze. Gratulujemy uczestnikom, którzy odważnie interpretowali 

wiersze i fragmenty opowiadań  przed tak liczną publicznością i pokazali, że czytanie to sama 

przyjemność. <i>Alicja Wojsław</i> 

 

„W IMIĘ PRZYJAŹNI”. Klasy IV-VI  naszej szkoły wybrały się na przedstawienie pt. „W imię przyjaźni” w 

wykonaniu teatru Artenes. Ponownie zagościliśmy w WSFiZ. Spektakl opowiadał o kilkorgu 

nastolatkach i kradzieży pieniędzy z akcji charytatywnej.  

Podczas spektaklu swoje umiejętności aktorskie prezentowało czworo aktorów (troje w roli uczniów, 

jeden w roli nauczyciela). Historia przedstawiała jednego z uczniów, który został wyrzucony z „12”, 

szkoły gimnazjalnej, ponoć został wyrzucony za kradzież, o czym dowiedziała się jedna z uczennic. 

Podczas jednej z akcji, która miała na celu zbiórkę pieniędzy, puszka została rzekomo zabrana przez 

podejrzanego typa w pomarańczowej kominiarce. Próbując domyślać się, kto to był, oskarżono 

Adama, jednego z uczniów. Później jedna z uczennic dowiedziała się, że Adam został wyrzucony z 

dawnej szkoły za kradzież. Druga uczennica nie wierzyła w oskarżenia na Adama i próbowała znaleźć 

dowody niewinności kolegi. Później dziewczyna znalazła liścik, który wskazywał na to, że sprawcą jest 

kto inny. 

Scenografia przedstawiająca kilka miejsc nie była zbyt wyszukana. Jedno tło pełniło funkcję kilku 

miejsc. Podczas sztuki teatralnej aktorzy prezentowali swoje umiejętności wokalne, a dodatkowe 

efekty świetlne sprawiły, że sztuka bardziej przypadła nam do gustu. 



Podczas przedstawienia publiczność reagowała śmiechem na zabawne wydarzenia. Gdy aktorzy 

śpiewali, widownia głośno klaskała, co niektórym wydawało się denerwujące, ale dawało klimat. 

Choć to zwykłe przedstawienie, zawierało morał. Nie wolno oceniać i oskarżać kogoś, jeśli nie znamy 

prawdy i nie mamy dowodów. Myślę, że to dobre pouczenie dla niektórych osób. <i>Błażej Marciniak, 

Vc</i> 

 

ROK Z HIACYNTĄ. Od dwóch lat w naszej szkole odbywa się Szkolna Liga Ortograficzna 

„Czwóreczkowa ortografiada”. W bieżącym roku szkolnym trwała ona od października do maja. 

Reprezentanci kl. IV – VI spotykali się co półtora miesiąca i brali udział w potyczkach ortograficznych. 

Podczas pisania dyktand mogli wykazać się wiedzą z zakresu ortografii i umiejętnością stosowania jej 

w praktyce, a jednocześnie przekonać się, kto potrafi zachować największą czujność ortograficzną. 

Bohaterką wszystkich dyktand była Hiacynta – bohaterka z poprzedniego roku. W kolejnych 

odcinkach dyktand byliśmy świadkami jej przygód: jej spotkań z przyjaciółmi, np. z Honoratą z 

Hrubieszowa, wizyty Wilhelmika, spotkania z nie najciekawszym rzezimieszkiem i pościgu wszech 

czasów.  Uczestnicy ortografiady nieraz mieli dylematy jak napisać: nicnierobienie, niby-kucharze, 

wniwecz, kurdebalans czy klituś-bajduś.  

Konkurs zorganizowała i teksty dyktand układała pani Beata Dzierżanowska. Na starcie każdemu 

uczestnikowi przyznawało się 200 punktów. Za każdy błąd (ortograficzny, literowy i interpunkcyjny) 

od tej liczby odejmowało się uczniowi od 1 do 3 punktów. Punkty zdobyte przez uczniów po każdym 

spotkaniu ligowym były łączone. O zwycięstwie w konkursie zadecydowała punktacja łączna zdobyta 

za poszczególne dyktanda. W każdym miesiącu uczniom, którzy uzyskali największą liczbę punktów 

na danym poziomie edukacyjnym, przyznawany był tytuł : „Lider miesiąca”. Oto liderzy 

poszczególnych miesięcy:  

październik: Maja Truszkowska 4b, Błażej Marciniak 5c, Julia Moroz 6a 

grudzień: Maja Truszkowska 4b, Błażej Marciniak 5c, Paulina Jędrusik 6a 

styczeń: Maja Truszkowska 4b, Błażej Marciniak 5c, Julia Moroz 6a 

marzec: Maja Truszkowska 4b, Błażej Marciniak 5c, Julia Moroz 6a 

maj: Maja Truszkowska 4b, Błażej Marciniak 5c, Julia Moroz 6a 

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:  

I miejsce –Błażej Marciniak kl.5c, II miejsce – Julia Moroz kl. 6a, III miejsce – Paulina Jędrusik  kl. 6 a. 

Wyróżnienie zdobyła Maja Truszkowska z kl. 4b.  

Osoby, które zajęły drugie i trzecie miejsca, reprezentowały naszą szkołę w miejskim konkursie 

„Mistrz Ortografii 2015”, który odbył się 15 maja w SP 7 w Ełku.  Julia Moroz zajęła trzecie miejsce w 

tymże konkursie. Wszystkim naszym mistrzom ortografii serdecznie 

gratulujemy!<i>B.Dzierzanowska</i> 

 



70 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WOJNY. Nasi uczniowie uczestniczyli w obchodach 70 rocznicy 

zakończenia II wojny światowej. Do współudziału zostaliśmy zaproszeni przez p. Teresę Ostrowską – 

przewodniczącą Związku Kombatanckiego „Dzieci Wojny”. Od kilku lat chór naszej szkoły 

przygotowuje koncert dla członków stowarzyszenia. W tym roku spotkaliśmy się w Ełckim Centrum 

Kultury. Przewodnicząca „Dzieci Wojny” odczytała fragmenty publikacji, jaką organizacja cyklicznie 

wydaje z okazji rocznicy. Tym razem były to dziecięce wspomnienia z okresu powojennego- 

wspomnienia dziecka pozbawionego rodziny i dachu nad głową. Autorka tekstu wychowywała się w 

tzw. sierocińcu, prowadzonym przez siostry zakonne. Pamięta, że czasem brakowało jedzenia i ubrań. 

Bardzo serdecznie wspomina nauczycieli, którzy szczególną opieką otaczali wojenne sieroty.  

Uczniowie kl. I przygotowani przez p. Annę Miszkiel złożyli życzenia i własnoręcznie wykonane laurki, 

co wzbudziło wzruszenie zgromadzonych.  

Chór przygotowali: p. Anna Miszkiel i p. Tomasz Sulima. 

 

CZERWIEC 

 

 

WARIACJE Z NAUKĄ. Lekcja poza szkołą jest niewątpliwie dla uczniów niezwykle atrakcyjnym 

sposobem zdobywania wiedzy. W tym roku, już po raz trzeci, swoje drzwi otworzył Park Naukowo-

Technologiczny w Ełku proponując dzieciom edukację, zabawę i wiele pozytywnych emocji. Z tej 

okazji skorzystali uczniowie klasy II d i III a. Na początku wkroczyli w świat robotów, poznali ich 

budowę, zastanawiali się nad ich wykorzystywaniem. Najwięcej emocji jednak wzbudził pokaz 

robotów, które witały się, robiły fikołki, próbowały gryźć. Następnie w wirtualnym laboratorium 

Professora Why niektórzy mogli przeprowadzić eksperymenty chemiczne. Ze świata wirtualnego 

uczniowie przenieśli się do Eksperymentarium, gdzie odbyły się rzeczywiste pokazy chemiczne. W 

mobilnym planetarium można było się zrelaksować podziwiając najdalsze zakątki Kosmosu, poznać 

zasadę działania teleskopu, czy wybitnych astronomów, a także obejrzeć wystawę meteorytów. Na 

koniec kosmicznej przygody uczniowie mogli sprawdzić swą odwagę i wytrzymałość na symulatorze 

przeciążeń. To były niezwykle emocjonujące zajęcia, które przybliżyły trochę nieznany i tajemniczy 

świat nauki. <i>Katarzyna Matys</i> 

 

MÓJ PRZYJACIEL  PIES. W dniu 12.06.2015r. roku uczniowie i rodzice  naszej szkoły wybrali się w 

odwiedziny  do schroniska dla zwierząt w Ruskiej Wsi. Wyjazd  poprzedzony był zbiórką produktów 

potrzebnych zwierzętom: sucha  i mokra karma .Gdy dotarliśmy na miejsce, wszyscy posmutnieli 

na widok tych piesków.  Kiedy przekazaliśmy karmę, pracownik schroniska, opowiedział nam kilka 

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

szczeniaki. Mają tutaj podstawową opiekę: dach nad głową, jedzenie i opiekę lekarską. Do 

schroniska trafiają zwierzęta porzucone przez właścicieli lub odebrane im ze względu na złe 

traktowanie. Duża część psów, znalazła już sobie domy .Gdy pracownik zakończył opowiadać 



pozwolił nam pospacerować na terenie schroniska. Niektóre psy chciały się z nami bawić (jedne 

podawały łapy, inne skakały na siatkę wesoło merdając ogonem), ale niestety nie pozwolono nam 

ich dotykać ze względu bezpieczeństwa. Pracownicy  schroniska byli  bardzo zadowoleni, że 

przyjechaliśmy i pamiętamy o tych zwierzętach. Są smutne, tęsknią za ludźmi i cierpią.Dziękujemy 

serdecznie Dzieciom i  Rodzicom za okazaną pomoc. <i>Ewa Kowara</i> 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2015. W naszej szkole dla uczniów klas 0 - III (80 uczniów) zostały 

przeprowadzone zajęcia „Bezpieczne wakacje” z  udziałem przedstawicieli służb: policji i opieki 

zdrowotnej . Celem zajęć  było przygotowanie dzieci  do podejmowania bezpiecznych zachowań w 

czasie letniego wypoczynku oraz kształtowanie właściwych nawyków związanych z 

bezpieczeństwem  w górach, w lesie, w mieście, na wsi , nad wodą. Podczas spotkania 

przypomniano jak bezpiecznie poruszać się  po drogach i szlakach górskich, jak właściwie 

zachowywać  się   w środkach komunikacji publicznej, przestrzegać  regulaminu na placach zabaw i 

obiektach sportowych , zasada bezpieczeństwa nad wodą ( pływania w wyznaczonych miejscach, 

na strzeżonych kąpieliskach) itp. Przypomniano zasady powiadamiania odpowiednich służb w razie 

wypadku  oraz numery alarmowe: z telefonu komórkowego 112, Pogotowie Ratunkowe 999, 

Policja 997, Straż  Pożarna  998, WOPR 601 100 100, GOPR 985 lub 601 100 300. Na zakończenie 

spotkania wspólnie utworzyliśmy „Kodeks postępowania  w czasie wakacji” .Dzieci z dużym 

zaciekawieniem i zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu.  Wszystkim  dzieciom życzymy 

bezpiecznych, radosnych i słonecznych wakacji! <i>Ewa Kowara</i> 

 

PEREŁKA NA SCENIE. Nasze miasto obchodziło 590-rocznicę swego istnienia. Z tej okazji miały 

miejsce liczne wydarzenia. Wśród nich znalazła się nasz „Perełka” - pierwszy w dziejach szkoły 

spektakl muzyczny przygotowanym z uczniami ełckiej „Czwórki”.  

Pomysł na muzyczną formę teatralną przyjechał z partnerskiej szkoły w Norwegii, ale ostateczny 

kształt nadała mu Pani Grażyna Truszkowska, która była też reżyserem i producentką spektaklu. 

Stworzyła ona scenariusz wprowadzając nas w czas znany po części z historii, po części z lokalnych 

legend. W powstanie musicalu zaangażowali się także: Pani Joanna Pabich, która stworzyła 

oryginalne układy taneczne, Pani Anna Borkowska-Miszkiel i Pan Tomasz Sulima z chórem 

szkolnym oraz Pani Anna Sołtys – autorka koncepcji scenograficznej i plakatu. Przychylności Pani 

Anety Werli – dyrektorowi ECK zawdzięczamy możliwość wystąpienia na prawdziwej scenie, a za 

pośrednictwem Pani dyrektor serdecznie dziękujemy też pracownikom tej instytucji, którzy 

bezpośrednio zaangażowali się w organizację. Pan Bartosz Truszkowski był autorem efektów 

wizualnych, dzięki którym odbiór spektaklu był bogatszy.  

W musicalu wystąpili uczniowie naszej szkoły. Najmłodsi są z klasy pierwszej, najstarsi z szóstej. W 

poszczególne role wcielili się: Perełka - Amelia Borucińska, Prokurator - Malwina Chojnowska, 

Jefrozyna - Natalia Kulbacka, Bartosz Bratomil - Wiktor Grzegorczyk, Jaguś - Natalia Polakowska, 

Maćko - Artur Garlcki, Boguś - Filip Luberecki, Jacuś - Jacek Bagiński, mazurskie dziewczęta: Zofia 

Steer, Zofia Boguszewska, Martyna Grzesiuk, Karolina Bućko, Katarzyna Sztachelska; chłopi: Kacper  



i Bartłomiej Prawdzikowie, Krzyżacy: Kacper Wocial, Maciej Drażba, Marcin Czyż, Mateusz Duba, 

Mateusz Rakus, Jan Truszkowski, Damian Drewniak, łabędzie: Oliwia Kulesza, Julia Ślużyńska, 

Katarzyna Rzotkiewicz, Monika Dołęgiewicz, Emilia Łosiewicz. W scenie finałowej znalazły się też: 

chór i zespoły taneczne klas IIIc, Va i Vc oraz VIa i VIc.  

Gratulujemy pomysłu i mistrzowskiego wykonania potwierdzonego gromkimi brawami 

publiczności.  

URODZINOWY BIEG EŁCZAN. 20 czerwca 2015r. grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. 

Władysława Szafera w Ełku wzięła udział w biegu urodzinowym organizowanym przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji z okazji 590-lecia miasta. Bieg odbył się na dystansie 3 km, trasa biegła 

od Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wzdłuż promenady ełckiej, meta była zlokalizowana przy 

Parku Kopernika. Nasi zawodnicy dzielnie pokonali cały dystans i wszyscy w komplecie stawili się 

na mecie.  Tam na  uczniów czekała dyrekcja, tort urodzinowy oraz szereg atrakcji  w trwającej  

właśnie Fieście Kopernikańskiej. Każdy z zawodników naszej szkoły otrzymał pamiątkowy dyplom i 

drobny upominek. Opiekunem grupy była p.M.Nagolska. Naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna 

Grajewska, Katarzyna Zamojtel, Dominika Pawlukowska, Patrycja Miławicka, Katarzyna 

Puchaczewska, Agata Różańska, Barbara Milewska, Piotr Szymański, Oskar Kicelman, Wiktor 

Markowski, Kacper Wszeborowski.  <i>Monika Nagolska</i> 

SPOTKANIE WYBITNYCH UCZNIÓW . Najlepsi z najlepszych spotkali się  18 czerwca 2015 r.,  w 

Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim podczas  gali laureatów konkursów przedmiotowych, 

organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Wśród 

zaproszonych gości znaleźli się wielokrotni laureaci  konkursów, ich nauczyciele, rodzice oraz 

dyrektorzy szkół. Uroczystości przewodniczyła Dorota Anuszkiewicz Warmińsko - Mazurski 

Wicekurator Oświaty, która pogratulowała dyrektorom szkół wszechstronnych osiągnięć  uczniów, 

podkreślając jednocześnie znaczącą rolę nauczycieli.   Talent, systematyczna praca, dobra pamięć 

to najczęściej  przywoływane słowa przez tegorocznych laureatów, którzy dzielili się własnymi 

refleksjami na temat odniesionego sukcesu. Uzdolnieni uczniowie odebrali okolicznościowe 

dyplomy uznania oraz nagrody książkowe. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Jonik z kl. 6a, 

laureatka konkursu z języka polskiego i Błażej Marciniak z kl. 5c laureat konkursu z przyrody i 

historii. Gratulujemy i życzymy im wielu kolejnych sukcesów. <i>Barbara Dziuba</i> 

TANIEC TO SIŁA! 19 czerwca 2015 r. korytarz I piętra SP4 zamienił się w salę teatralną. To właśnie 

tam uczniowie klas 4b i 5b naszej szkoły, należący do kółka polonistycznego prowadzonego przez 

panią Beatę Dzierżanowską, wystawili sztukę pt. „Taniec to siła”. Zaprosili do jej  obejrzenia kilka 

klas i nauczycieli. Główna bohaterka przedstawienia  to uczennica Natalia, która musiała wyjechać 

z rodziną z Polski, bo w Szwecji  jej rodzice mieli mieć lepszą pracę. Dziewczynka buntowała się 

przeciwko tej decyzji dorosłych, jednak musiała się jej podporządkować. W Szwecji nie mogła się 

tak łatwo zaaklimatyzować, pomógł  jej w tym taniec.  

Bohaterka sztuki dała widzom do zrozumienia, jak ważne w życiu jest podtrzymywanie swoich 

pasji, dzięki nim życie staje się ciekawsze i łatwiejsze do zaakceptowania.  Spektakl poruszył ważne 

i aktualne  tematy, mówił np. o  emigracji, o przemijaniu sławy i osamotnieniu starszych osób. 

Wszyscy aktorzy bardzo realistycznie i umiejętnie odegrali swoje role, sprawili, że widzowie od 

pierwszej do ostatniej minuty z zainteresowaniem śledzili losy Natalii. Przekaz werbalny 

wzbogacony został o ruch sceniczny (taniec, gesty) oraz muzykę. Widownia podziwiała 



umiejętności taneczne naszych uczniów, ich grę aktorską i nagrodziła ich brawami po zakończeniu 

przedstawienia. Nie szczędziła im tez pochwał. <i>Beata Dzierżanowska</i> 

 

TYDZIEŃ DLA ZIEMI. W okolicach 22 kwietnia bieżącego roku (Dzień Ziemi) na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego realizowana była akcja „Tydzień dla Ziemi”. Akcja miała na 

celu uświadomienie nam, że stan środowiska naturalnego zależy od nas wszystkich a edukacja 

ekologiczna wymaga stałego wielokierunkowego działania. W ramach akcji w naszej szkole 

wydarzyło się wiele działań (Zielony Tydzień), które opisaliśmy i wysłaliśmy do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zostaliśmy zaproszeni na podsumowanie, które odbyło 

się 17 czerwca 2015 r. w Olsztynie na terenie Lasu Miejskiego w Parku Jakubowym.  Na miejscu 

okazało się, że będziemy uczestniczyć w fantastycznym pikniku. Na różnych stanowiskach 

mogliśmy poznawać tropy zwierząt, sprawdzać swoją wiedzę odpowiadając na pytania, wykazywać 

się umiejętnościami plastycznymi, bawić się bańkami mydlanymi, odnajdywać bursztyny w błocie, 

szukać w skałach skamieniałości. Najbardziej podobały nam się quizy przy stoiskach. Mogliśmy 

również zdobywać nową wiedzę o parkach krajobrazowych i lasach Warmii i Mazur. Za wszystkie 

aktywności czekały nas atrakcyjne nagrody. Zapewniono nam również posiłek w postaci kiełbaski, 

bułeczki, soczku i jabłuszka. Wielką frajdą była też wspólna zabawa i taniec pod kierunkiem Pana 

Remika. Pan ten potrafił wszystkich uczestników pikniku wciągnąć do wspaniałej zabawy. Na 

koniec było podsumowanie akcji „Tydzień dla Ziemi”. Maja Truszkowska, Karolina Kuczyńska, 

Błażej Marciniak - przedstawiciele reprezentujący społeczność szkoły odebrali piękną statuetką 

wraz z cudownymi pozycjami albumowymi pokazującymi piękno naszej polskiej przyrody. Wszyscy 

wrócili zadowoleni. <i>M.Russek</i> 

 

MOJE MIEJSCE-MAZURY. 17 czerwca 2015 roku podczas uroczystej Gali Ełczanina Ełku, która odbyła 

się w Ełckim Centrum Kultury, zostały wręczone nagrody w miejskim konkursie literackim, 

plastycznym i fotograficznym pt.  „Moje miejsce-Mazury”. Towarzystwo Miłośników Ełku, 

instytucja organizująca przedsięwzięcie, zadbało o uroczystą oprawę spotkania. Celem konkursu 

było popularyzowanie wśród młodzieży twórczości literackiej związanej z pięknem regionu, w 

którym żyjemy na co dzień.  

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac literackich z naszej placówki na wyróżnienia zasługiwało 

siedmioro uczniów. Podjęli się redagowania różnych form wypowiedzi, wśród których przeważały 

opowiadania. Doceniono ich przede wszystkim za pomysłowość, kreatywne przedstawienie 

tematu. Uczniowie z dumą odbierali nagrody na scenie. Licznie zgromadzona publiczność miała 

okazję usłyszeć fragmenty ich twórczości. Czas spędzony w środowe popołudnie urozmaicił występ  

uczniów szkoły muzycznej, którzy zaprezentowali swoje umiejętności gry na akordeonie.  Prace 

nadesłane na konkurs zostaną odczytane na antenie radia Bayer FM oraz w siedzibie Towarzystwa 

Miłośników Ełku.  

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Wiktora Gredel, Natalia Kopiczko, Sandra Gdula, Karolina Gdula, 

Oliwier Rosiński, Julita Lempicka i Aleksandra Jonik. Jesteśmy dumni z sukcesów naszych 

podopiecznych i owocnej pracy  w przyszłym roku. <i>Paulina Stankiewicz</i> 



NASI UCZNIOWIE ZWYCIĘZCAMI  WIELKIEGO TURNIEJU WIEDZY O EŁKU. W Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku odbył się Wielki Turniej Wiedzy o Ełku, w którym 

uczestniczyły trzyosobowe drużyny z ełckich szkół podstawowych. Każda z nich udzielała 

odpowiedzi na wylosowane pytania. Dwie błędne odpowiedzi wyeliminowywały zawodników  z 

turnieju.  Po wielu rundach, coraz to trudniejszych pytań, wyłoniono zwycięzców.  Laur przypadł 

naszej drużynie w składzie: Aleksandra Jonik i Kacper Wszeborowski z klasy 6a i Błażej Marciniak z 

klasy 5c. Wykazali się oni ogromną wiedzą na  temat historii, geografii oraz współczesności naszego 

pięknego miasta. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a zwycięzcy zostali nagrodzeni zestawami 

książek o Ełku. Celem turnieju było zwiększenie wiedzy na temat historii miasta, kształtowanie 

pozytywnego wizerunku miasta oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Konkurs 

zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej  oraz  Muzeum Historyczne w 

Ełku z okazji 590 lecia powstania Ełku. <i>Alicja Wojsław</i> 

WIELKI DZIEŃ MAŁEJ PSZCZOŁY. Dzieci z trzech grup zerowych uczestniczyły w festynie „Wielki 

Dzień małej pszczoły” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Ełckie 

Stowarzyszenie Ekologiczne.   

Celem tego przedsięwzięcia było promowanie pozytywnych działań związanych z ochroną pszczół, 

których znaczenie dla ludzi i środowiska naturalnego jest bardzo ważne.  6 – latki zostały 

wprowadzone w wyjątkowy świat owadów, dzięki czemu dowiedziały się o roli, jaką w życiu 

człowieka pełnią pszczołowate, wpływie tych owadów na środowisko, istnieniu produktów, które 

zawdzięczamy pracy pszczół. 

Podczas festynu zorganizowano zabawy i gry zachęcające dzieci do bliższego poznania świata 

pszczół. Osoby zajmujące się pszczelarstwem przekazały ważne informacje o życiu tych owadów, 

jak też o właściwościach pszczelich „produktów”. Dzieci obejrzały również w sali projekcyjnej film 

ukazujący pracę pszczół, pszczelarzy  i wpływie owadów na całe środowisko. Na zakończenie 

imprezy  milusińscy upiekli przy ognisku kiełbaski, które  ze smakiem zjedli. 

Warunkiem uczestnictwa w festynie było wykonanie przez grupę plakatu promującego ochronę 

pszczół.  Dzieci  z grupy 0 „A” wykonały piękną pracę, za którą otrzymały jedno z sześciu 

równorzędnych wyróżnień. 

W festynie wzięły udział grupy dzieci  z Powiatu Ełckiego.<i>Urszula Gąsowska</i> 

GALA LAUREATÓW W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE. 12 czerwca 2015 r. reprezentacja 

naszej szkoły wzięła udział w uroczystej gali laureatów ogólnopolskich konkursów „Z poprawną 

polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  Nasi 

uczniowie zostali laureatami  w konkursie ortograficznym. Do stolicy pojechali:  Jakub 

Dzierżanowski z kl. 3a, Maja Truszkowska i Kacper Łukawski z kl. 4b wraz z opiekunem panią Beatą 

Dzierżanowską. Pisanie dyktand finałowych okazało się nie lada wyzwaniem. Nasi mistrzowie 

ortografii pisali je 22 maja w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Kuba 

pisał dyktando pod tytułem „O tym, jak ponadsześcioipółletni Henio zamarzył o superpodróży”, a 

Maja i Kacper pt.:  „O przekomarzankach ponadjedenastoipółletnich chłopków-roztropków”. 

Teksty zawierały trudne pod względem ortograficznym  wyrazy: rzężący rzęch, wniebogłosy, 

kurdebalans, rach-ciach, ecie-pecie, klituś-bajduś, super-Europejczyk, niby-chojrak, summa 

summarum i wiele innych. Kuba, Maja i Kacper pokazali, że ortografia nie musi byś czymś nudnym i 



trudnym. Dopóki wyzwala w nas zainteresowanie, dopóki pobudza w nas dociekliwość poznawczą i 

chęć poznawania hipertrudnych słów, dopóty jesteśmy w stanie żyć z nią za pan brat i osiągać na 

tym polu sukcesy. Nasi uczniowie udowodnili, że są pasjonatami ortografii: Maja zajęła szóste 

miejsce w Polsce, a Kuba i Kacper siódme miejsce, oczywiście w swoich kategoriach wiekowych. 

Znaleźć się w  gronie dziecięciu laureatów i pokonać ok. dwa tysiące konkurentów to wielki sukces. 

Gratulujemy im i życzymy kolejnych sukcesów! <i>Beata Dzierżanowska</i> 

BEZPIECZNI W WYMIARZE 3D. VI kampania ,,Bezpieczna szkoła” przebiegała pod hasłem 

,,Bezpieczeństwo w 3D”. W tym dniu uczniowie mieli okazję wykazać się swoimi wiadomościami i 

umiejętnościami w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa: w ruchu drogowym, w szkole, w 

domu, na dworze, w świecie wirtualnym. Uczniowie klas 0- III spotkali się z funkcjonariuszami 

Straży Miejskiej: Mariuszem Dremo, Krzysztof Mieczławskim i Marcinem Dorf. Poznali wyposażenie 

i zadania patrolu rowerowego oraz wspólnie z funkcjonariuszami powtórzyli i utrwalili znaki 

drogowe i zasady poruszania się po ścieżkach rowerowych i w ruchu drogowym. Obejrzeli też film 

oraz prezentację o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Uczniowie klas IV- VI spotkali się z 

funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji: nadkomisarz Agatą Jonik i posterunkową Agatą 

Kulikowską. W trakcie spotkania poruszane były tematy cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa 

podczas wakacji. 

Swoimi umiejętnościami uczniowie mieli okazję popisać się podczas wykonywania zadań  w 

miasteczku rowerowym oraz podczas zabaw sportowych. W tym dniu dzieci z  klas młodszych 

obejrzały pokaz rowerowy w wykonaniu uczniów klas starszych. W trakcie pokazu można było 

zobaczyć  jak powinien być ubrany i oznakowany rowerzysta oraz obejrzeć przejazd uliczkami 

miasteczka rowerowego. Była to skuteczna reklama i zachęta maluchów do brania udziału w 

organizowanych w klasach starszych zajęciach BRD, przygotowujących do uzyskania karty 

rowerowej. 

Ostatnim działaniem było przeprowadzenie ewakuacji szkoły. Tu naszymi partnerami były dwa 

zastępy strażaków: Wojciech Szczepanik (zastępca dowódcy jednostki), Wojciech Bednarowicz 

(dowodzący akcją), Paweł Rochowicz, Kamil Maciejewski, Jacek Nowak, Grzegorz Rejmer, Tomasz 

Wójcik, Wojciech Zyskowski, Michał Jasiński, Jarosław Peszko, Wojciech Dziuba. O pożarze 

zawiadomieni zostali przez jedną z uczennic. Zauważyła ona dym wydostający się z okien jednej z 

sal na drugim piętrze. Dramatyzmu sytuacji dodało zgłoszenie, że w Sali tej pozostał nauczyciel a w 

innym pomieszczeniu ogień odciął drogę uczennicy. Dzięki sprawnym działaniom akcja przebiegła 

wyjątkowo szybko. Już w 12 minut od zauważenia pierwszych oznak pożaru wszyscy byli 

bezpieczni. 

Za współpracę serdecznie dziękujemy Panom Komendantom oraz wszystkim strażakom, 

policjantom i strażnikom, którzy zaangażowali się w nasze działania. <i>Beata Chmielewska</i> 


