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SZKOLNE LAURY 
20 maja w budynku Szkoły Artystycznej na zaproszenie Prezydenta Miasta Ełku spotkali się laureaci 
tegorocznych olimpiad przedmiotowych. Na uroczystość przybyli wraz z rodzicami i nauczycielami. 
Naszą szkołę reprezentowały Joanna Grabek i Weronika Chołopiak. 
 
PŁYWAMY, PŁYWAMY... 
W roku szkolnym 2007/2008  nasza szkoła  brała udział w zawodach pływackich pn. Liga Szkół 
Podstawowych. W  I rundzie rozegranej  w dniach  23 – 24 lutego zdobyliśmy  336,5 pkt.  W II rundzie 
rozegranej 9-10 kwietnia   371,5 pkt. , co dało nam II miejsce  wśród ełckich podstawówek.  
 
MIĘDZYKULTUROWY DIALOG O ŚRODOWISKU 
16 maja odwiedził naszą szkołę Pan Ulrich Nowikow – przedstawiciel niemieckiej organizacji 
ekologicznej Grune Liga.  Wizyta ma zapoczątkować wspólne działania. Partnerzy stwierdzili, że 
niektóre z prezentowanych doświadczeń spróbują wdrożyć u siebie. My też chętnie się czegoś 
nauczymy. 
 
WOKÓŁ EUROPY RAZ JESZCZE 
Uczestniczyliśmy w IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego MOJA SZKOŁA W UNII 
EUROPEJSKIEJ , którego organizatorem był Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W  ramach 
szkolnych działań konkursowych uczniowie klas IV – VI wykonali indywidualnie i zespołowo prace na 
temat MOJE SPOTKANIA Z EUROPEJSKĄ KULTURĄ .  
 
NASI BRĄZOWI MEDALIŚCI 
8 maja odbyły się w Bartoszycach Mistrzostwa Województwa Czwórek Siatkarskich Chłopców. W 
pierwszym spotkaniu nasi chłopcy pokonali bez problemów Ostródę. Następnie walcząc o min. drugie 
miejsce w województwie musieli uznać wyższość gospodarzy z Bartoszyc, przegrywając w setach do 
23 i 22.  
 
NASZE ZDANIE W EUROPIE 
Pani Ewa Paszkowska została koordynatorem polskiej części projektu Evaluation of the Environment 
for Young Europeans website. Do badań wybrano naszą szkołę oraz Gimnazjum nr 4 w Ełku i 
Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej. Uczniowie brali udział w dyskusji w grupach fokusowych po 
zapoznaniu się z EYE website oraz odpowiadali na pytania w kwestionariuszu on- line. Oceny, uwagi i 
pomysły uczniów i nauczycieli będą brane pod uwagę przy wprowadzanych zmianach. 
 
UNIA EUROPEJSKA - ROZŚPIEWANA, ZNANA I BLISKA 
Europejski tydzień w naszej szkole odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ełku. 
Pani Bożena Merchelska była szkolnym koordynatorem i główną organizatorką konkursu. Wybrane 
przez Nią prace trafiły do Olsztyna a tam wyróżnione zostały II miejscem na szczeblu wojewódzkim. 
Na zakończenie tygodnia zaprojektowano imprezy zbierające liczne aktywności. Klasy 0-III poznając 
wybrane państwo zjednoczonej Europy w ostatnim dniu tygodnia uczestniczyły we wspólnej 
„Podróży po Europie”. W klasach IV-VI rozlosowano państwa o stosunkowo krótkim stażu w UE 
(dodatkowo włączono Ukrainę, jako bliskiego sąsiada Polski). Tu zmagania realizowano pod hasłem 
„Nowe państwa w Unii Europejskiej”. Oceniano następujące konkurencje: gazetka ścienna 
prezentująca państwo, prezentacja pn. „Me In a Foreign Country”, klasowa piosenka do melodii 
„Europo witaj nam”, ziemniaki w kuchni europejskiej – prezentacja potraw w wykonaniu rodziców 
uczniów z danej klasy i konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.  
 
SZKOLNO-RODZINNY PIKNIK 



W trakcie sobotniego szkolno-rodzinnego pikniku dopisała i pogoda i nastroje. Najwcześniej przyszły 
dzieci z kółka kulinarnego, które pod kierownictwem opiekuna p. Sławomira Krakowiaka, 
przygotowały żurek serwowany wraz z bigosem w trakcie pikniku. Już o 8. rozegrano wyścigi rodziców 
w pływaniu stylem dowolnym.  Następnie otwarto dwie wystawy. Na II piętrze wystawę plastyczną 
prezentującą prace powstałe w Zielonym Tygodniu i prace uczestników koła plastycznego otworzyła 
Pani Anna Sołtys. Na I piętrze wystawę fotograficzną prezentującą wyróżnione fotografie z pleneru 
obejrzeli przede wszystkim wraz z rodzicami uczniowie klasy IIb z Panią Joanną Pabich. Na sali 
gimnastycznej najpierw rozegrano rzuty do kosza.  W meczu finałowym VIII Ligi Piłki Siatkowej 
Rodziców spotkały się drużyny klas Ib i Vb. Z wynikiem 2:1 zwyciężyli rodzice klasy Vb.  Dalsza część to 
wielka wspólna zabawa na boisku. Konkurencje sportowe zdominowało przeciąganie liny. Na 
zakończenie podsumowano udział rodziców w poszczególnych konkurencjach, na które złożyły się: 
piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, rzuty do kosza i przeciąganie liny. Puchar i tytuł 
„najbardziej usportowionego zespołu” uzyskali rodzice z klasy IIb. 
 
NIETYPOWY PLEBISCYT 
Podczas Pikniku Rodzinnego odbyła się wystawa zwierząt domowych połączona z plebiscytem na 
Najsympatyczniejsze zwierzątko’2008. Zainteresowanie wystawą przeszło oczekiwania organizatorek. 
Zgłoszono 54 zwierzątka różnego rodzaju i gatunku: psy, koty, chomiki, króliki, żółwie, rybki, a nawet 
kaszatkę.  (Joanna Wocial) 
 
KLASOLADA 
 Nauczyciele bibliotekarze po raz pierwszy zorganizowali w szkole KLASOLADĘ – konkurs adresowany 
do uczniów klas VI. Turniej był wzorowany na telewizyjnej FAMILIADZIE, stąd też jego nazwa. 
Przedstawiciele klas odpowiadali na pytania dotyczące kwiatów, wiosennych krzewów, parków 
narodowych. Musieli również wykazać się wiedzą na temat rodzajów i gatunków drzew 
występujących w Polsce. (Izabella Kraszewska) 
 
DEBATA UCZNIOWSKA 
Bezpieczeństwo w szkole i okolicy było tematem organizowanej jak co roku debaty uczniów naszej 
szkoły. Wystąpieniom przedstawicieli poszczególnych klas przysłuchiwało się około 120 uczniów. W 
tym roku swój głos wygłosili również zaproszeni rodzice. Poprawienie bezpieczeństwa uczniów przy 
szkole stało się tematem przewodnim wystąpień.  W wielu wystąpieniach podejmowano temat 
bezpiecznej drogi do szkoły. Propozycje uczniów to: ustanowienie jednego kierunku jazdy przez 
wprowadzenie właściwego oznakowania, ustalenie prawa zwyczajowego, zakaz parkowania przy 
szkole. Temat ten podejmowali też dorośli uczestnicy debaty. Większość rodziców jest za 
ograniczeniem ruchu samochodów przy szkole. Także Pan Policjant obiecał swoją pomoc. (Paulina 
Stankiewicz) 
 
MOCARZ I SZCZĘŚCIARZ Z WOLI DZIECI 
25 kwietnia ( w ramach Dni Patrona) uczniowie klas 0-III uroczyście nadali imiona posadzonym 
drzewom. Dąb, choć jeszcze malutki, otrzymał imię Mocarz. Bukowi czerwonemu nadano imię 
Szczęściarz. (Joanna Wocial) 
 
DRUŻYNA NAJLEPSZA W POWIECIE 
Kolejne wielkie zwycięstwo naszej szkolnej drużyny BRD. Tym razem drużyna naszej szkoły  okazała 
się najlepsza w powiatowych eliminacjach Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym 2008.  (S.Krakowiak) 
 
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 
Jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła, Łódzkiego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz projektanci z Pracowni Sztuki 
Ogrodowej zapoznało się z opisami ogródków i oceniło ich: walory przyrodnicze, estetykę (na 



podstawie nadesłanych fotografii), organizację pracy związanej z funkcjowaniem ogródka, 
wykorzystanie ogródka do pracy dydaktycznej oraz ciekawe pomysły związane z urządzeniem i 
wykorzystaniem ogródka. W wyniku oceny zdobyliśmy II miejsce. Dziękujemy wszystkim, którzy 
docenili nasze przedsięwzięcie. 
 
UWAGA POŻAR! 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej  
Straży Pożarnej podjęła działania profilaktyczne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. W dniach 14 – 15.04.2008r. pedagog szkolny zorganizowała cykl spotkań klas na 
wszystkich poziomach z przedstawicielem Komendy Straży Pożarnej. (Agnieszka Dobkowska) 
 
GOTUJĘ Z KLASĄ 
Od marca w ramach projektu „Nasze Pasje” rozpoczęła się nowa edycja zajęć kulinarnych dla 
uczniów. Zajęcia przewidziane są dla dziewcząt i chłopców klas piątych i szóstych.  
 
LIZAK - REAKTYWACJA 
Po wielu latach przerwy Pani Małgorzata Rusek zdecydowała się na reaktywację „LIZAKA”. Tak jak 
kiedyś do udziału zaproszono najstarszych uczniów szkoły.  
 
FESTIWAL TAŃCA I ZABAWY 
Tegoroczny przegląd nosił nazwę „Wiosenne zaproszenie do tańca”.  Corocznie zabawę prowadzą 
panie Joanna Pabich i Joanna Gabrylewicz. Klasy zaprezentowały się w różnorodnym repertuarze. 
(Joanna Gabrylewicz) 
 
Z MITOLOGIĄ NA TY 
28 marca 2008 r odbył się na sali gimnastycznej teleturniej klas piątych „Sięgnijmy do korzeni, czyli z 
mitologią na Ty”. (Beata Dzierżanowska) 
 
ŁAMIGŁÓWKI BEZ KLASÓWKI 
W V edycjI Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Łamigłówki bez klasówki” wzięły udział 
reprezentacje wszystkich ełckich szkół podstawowych.Nasza drużyna zdobyła I miejsce. Gratulujemy. 
(Eliza Grądecka) 
 
EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów w szkole zostały zorganizowane  spotkania 
klas szóstych z przedstawicielem policji . Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień: ,,Jak nie stać się 
ofiarą przestępstwa- kradzieży’’, ,,Narkotyki wśród nieletnich”, ,,Odpowiedzialność własna”, 
,,Przemoc wśród rówieśników”. (Agnieszka Dobkowska) 
 
CZAS PODSUMOWAŃ  - TO LUBIĘ 
Realizacja projektu „To lubię” dobiega końca. W związku z tym nadszedł czas na jakieś 
podsumowania, na sprawdzenie, czego uczniowie dowiedzieli się podczas zajęć pozalekcyjnych. 
Umożliwiło to uczestnikom polonistycznych kół zainteresowań „Smętek”, „Kłobuki” i „Barstuki”  
spotkanie, które odbyło się 6 marca bieżącego roku.  Wygrana drużyna (uczennice klasy V b ) 
zawdzięcza swój sukces bogatej wiedzy na temat regionu. Konkurs okazał się doskonałą okazją do 
utrwalenia wiadomości zdobytych na zajęciach pozalekcyjnych i integracji uczniów oraz ciekawą 
formą spędzania wolnego czasu. (Beata Dzierżanowska, Paulina Stankiewicz) 
 
Z WIZYTĄ U POETY REGIONU  - TO LUBIĘ 
W ramach zadań objętych programem „To lubię” my, uczniowie klasy II b, wybraliśmy się na 
wycieczkę do Ogródka. Zwiedziliśmy tam Muzeum Michała Kajki oraz wystawę prezentującą dawne 
narzędzia i sprzęty używane przez ludność mazurską.  (J.Pabich) 



 
RUSZYŁA UCZNIOWSKA STRONA WWW  i ...- TO LUBIĘ 
Pod adresem www.strony.sp4.elk.edu.pl uruchomiliśmy stronę z publikacjami uczniów. Już wkrótce 
opublikujemy wynik projektu w programie "TO LUBIĘ...", czyli informacje o tym, co wydarzyło się w 
szkolnym megaprojekcie pn. "RZEKA MÓWI". Następne projekty tuż, tuż... Publikację strony 
zawdzięczamy firmie ElkNET S.C. Dziękujemy za kolejny już wyraz sympatii dla naszych działań. 
 
MISTRZOSTWA REGIONU- PIŁKA SIATKOWA I... - TO LUBIĘ 
Na koncie siatkarskich drużyn szkoły znalazły się już pierwsze sukcesy. 30 stycznia, podczas rozgrywek 
w Szczytnie w kategorii czwórek startowali uczniowie klas szóstych. Drużyny z pierwszych miejsc 
uzyskały bezpośredni awans do finału wojewódzkiego (min. 4 miejsce w województwie). Najlepszym 
zawodnikiem klas szóstych wybrano ucznia naszej szkoły Jędrzeja Jasnosa. Opiekunem zespołu 
dziewcząt jest p. Ewa Cywoniuk, natomiast chłopców p. Marian Malewski 
 
CIEPŁO Z ODPADÓW 
Uczniowie klas III zwiedzili oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.  (Joanna Wocial) 
 
KULINARNE WYZWANIA- TO LUBIĘ 
Od października do grudnia w ramach projektu To Lubię.. uczniowie klas 6-tych mieli możliwość pod 
kierunkiem opiekuna p. Krakowiaka odkrywać tajniki kuchni .  Korzystając z przygotowanych 
przepisów nauczyli się od podstaw jak sporządzać : zupy na zimno i gorąco, sałatki, surówki, 
wykonywać koktajle mleczne, desery.  Dodatkowymi atrakcjami była wycieczka do ełckiej restauracji 
oraz ognisko na którym uczniowie zapoznali się ze sposobami grillowania różnych produktów.   
(Sławomir Krakowiak) 
 
ŚWIĄTECZNE NASTROJE 
Magia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia jak co roku natchnęła klasę VI d do przygotowania 
spektaklu. Rozpoczęło się od tego, że uczniowie sami napisali scenariusz przedstawienia. Głowni 
bohaterowie to oczywiście uczniowie, którzy próbują dociec, czym jest w naszym życiu Boże 
Narodzenie, jaki jest jego sens…  Kiedy przygotowania do przedstawienia dobiegły końca, klasa VI d 
wystąpiła dwukrotnie przed publicznością.(Beata Dzierżanowska) 
 
PRZEMOCY STOP. NIE ZAMYKAJ OCZU 
Już po raz szósty przeprowadzono szkolną kampanię „Przemocy stop! Nie zamykaj oczu”. Uczniowie 
wytypowali miejsca w naszym mieście, w których czują się bezpiecznie oraz te, w których nie mają 
tego poczucia. Na planie miasta dzieci wskazały miejsca, w których nie czują się w pełni bezpiecznie i 
zwróciły się z prośbą do Prezydenta Miasta, Starosty, Policji i Straży Miejskiej, aby o te miejsca 
szczególnie zadbali. (Małgorzata Michoń) 
 
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 
Ten dzień był szczególny. Przed lekcjami dzieci powitały Pana Mikołaja i Panią Mikołajową na holu 
szkoły. Później był czas na mikołajkowe zmagania: sceny z życia gości (IV-VI) i festiwal piosenki (I-III). 
Już po raz piąty zorganizowaliśmy mikołajkową zbiórkę żywności. W tym roku uczniowie byli bardzo 
hojni, więc zebraliśmy jej rekordową ilość. (Katarzyna Matys) 
 
NIE  RZUCIM  ZIEMI  SKĄD  NASZ  RÓD - SZKOŁA PO LEKCJACH 
Dzięki realizacji programu „ Szkoła po lekcjach ” uczniowie klasy Ic i VI c  wyjechali  do Suwałk. 
Wycieczka obejmowała wizytę w Muzeum  im.  Marii Konopnickiej. Pod przewodnictwem 
pracowników muzeum poznaliśmy wiele interesujących faktów z jej życia i twórczości literackiej, 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia przed jej pomnikiem w jednym z suwalskich parków. Kolejnym 
punktem naszej wizyty w muzeum było obejrzenie wystaw tematycznie związanych z kotem. 
Przyjrzeliśmy się kotom jako bohaterom występującym w różnych rolach w literaturze polskiej, 



teatrze, muzyce. Mieliśmy okazję założyć kocie maski, obejrzeć kocie przysmaki. (Bożena Merchelska, 
Paulina Stankiewicz) 
 
DZIEŃ WRÓŻB I CZARÓW 
29 listopada „zerówkowicze” bawili się na imprezie integracyjnej, której celem było przede wszystkim 
propagowanie tradycji  andrzejkowej. Spotkanie było pełne magii i niespodzianek: dekoracja – 
papierowe nietoperze, wizytówki – czterolistne koniczynki, muzyka – melodie cygańskie.  Dzieci 
poznały źródła ludowej tradycji andrzejkowej. Najwięcej radości sprawiło jednak  wróżenie dalekiej i 
bliskiej przyszłości  na przygotowanych stanowiskach wróżbiarskich. (Małgorzata Maciorowska) 
 
DO SERCA PRZYTUL PSA... 
Szkolne Koło Małych Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt zorganizowało wyjazd do Siedlisk. 30 uczniów, 
reprezentujących klasy od I do VI , odwiedziło schronisko dla bezdomnych zwierząt. Dzieci przywiozły 
ze sobą karmę, miski, koce i maskotki, a także potwierdzenie wpłaty w wysokości 467, 30 zł. na konto 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Było to możliwe dzięki wcześniej przeprowadzonej w szkole 
akcji zorganizowanej przez Koło Małych Przyjaciół oraz Samorząd Uczniowski, który przekazał na ten 
cel 205 zł., zebrane podczas szkolnej dyskoteki.  (Joanna Wocial) 
 
PYTANIA O PRZESZŁOŚĆ - TO LUBIĘ 
Ełk to miasto z przeszłością. Jaka ona była ? – odpowiedzi na to pytanie szukali uczniowie klas drugich 
podczas zajęć interdyscyplinarnych „Od źródła do ujścia” realizowanych w ramach projektu To lubię. 
Po zaznajomieniu się z kalendarium i bibliografią, uczniowie wyruszyli szlakiem najstarszych miejsc i 
zabytków oraz miejsc pamięci narodowej. W Wieży Ciśnień zwiedzili Muzeum Kropli Wody. Poznali 
historię wieży i jej dawne przeznaczenie. Obejrzeli zabytkowe pompy, stare maszyny, lampy, sprzęt 
gospodarstwa domowego oraz wyposażenie kuchni. Z wysokości podziwiali panoramę Ełku. Kolejne 
kroki uczniowie skierowali do Muzeum Kolejnictwa, gdzie poznali sprzęt dawniej wykorzystywany na 
kolei. Największą atrakcją była możliwość dotknięcia i wypróbowania sprzętu oraz założenia czapki 
kolejarskiej. Na koniec uczniowie obejrzeli skansen pszczelarski i pracownię rzeźbiarską, poznali pasje 
spotkanych tam ludzi oraz wytwory ich pracy.  (Katarzyna Matys) 
 
MŁODZI CHEMICY - TO LUBIĘ 
W ramach projektu „To Lubię”w klasach IV-VI prowadzone są zajęcia pod hasłem „Szkiełko i oko - 
pokochać rzekę”. Ta edukacja przyrodnicza obfituje w wiele interesujących tematów. Wybraliśmy się 
do Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie każdy z uczestników zajęć samodzielnie mógł zabawić się w 
młodego chemika. Dokonując analizy chemicznej wody wszyscy czuli się zafascynowani 
odczynnikami, probówkami i tym co powstaje w kolejnych pomiarach. Badaliśmy wodę rzeki Ełk. 
Okazało się, że nasza rzeka pod względem ilości związków amonowych i azotowych jest 
klasyfikowana do wód I klasy czystości. Gorzej jest ze związkami fosforanowymi, ich ilość świadczy o 
III klasie czystości. Dowiedzieliśmy się również, że woda rzeki ma odczyn obojętny oraz zawiera dużo 
związków mineralnych, o czym świadczy duża twardość. Martwimy się jednak, skąd w wodach rzeki 
tak wiele jeszcze  związków fosforanowych. Czyżby z nielegalnych zrzutów ścieków wzdłuż rzeki? 
(Małgorzata Russek) 
 
ŚWIĘTO POLSKIE 
10 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości szkolnych obchodów Święta 
Niepodległości. Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie klas IV – VI pod opieką Pani 
Grażyny Wiśniewskiej (słowo) i Pana Tomasza Sulimy (muzyka). W Apelu Poległych uczestniczyła wraz 
z dziećmi Siostra Lucilla. Pani Anna Sołtys zadbała o scenografię. 
 
CO UMIE SZÓSTOKLASISTA? 
6 listopada  uczniowie klas VI  przystąpili do pisania sprawdzianu próbnego. Przebiegał on zgodnie z 
procedurami opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną . Była to próba generalna przed 



sprawdzianem zewnętrznym. Poza określeniem poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i 
umiejętności, sprawdzian miał na celu „oswoić” ich z sytuacją egzaminacyjną, obniżyć poziom stresu, 
zapoznać z rodzajami zadań, sposobami ich rozwiązywania i właściwego gospodarowania czasem. 
Dziewięćdziesięciu dziewięciu uczniów podróżując  „Śladami Stasia i Nel”, rozwiązywało zadania o 
charakterze międzyprzedmiotowym, wykorzystując wiedzę i umiejętności, wcześniej zdobyte na 
różnych przedmiotach. Wyniki wkrótce. (Andrzej Szarejko) 
 
ZAUROCZENI PRZYRODĄ - TO LUBIĘ 
W ramach projektu „To Lubię” odbyła się wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego oraz 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV – VI, którzy realizują 
działania edukacji przyrodniczej – „Szkiełko  i oko”. Podczas wycieczki uczniowie mogli poznać faunę i 
florę  Wigierskiego Parku Narodowego. W siedzibie parku – Krzywe, podziwiali eksponaty zwierząt 
występujących na Wigrach. Ciekawość wzbudziła również wystawa etnograficzna, dająca 
wyobrażenie o kulturze materialnej mieszkańców nadwigierskich wsi. Suwalski Park Krajobrazowy 
zachwycił wszystkich uczestników wycieczki swoimi polodowcowymi formami. 
 
"MENAŻERIA DOKTORA DOLITTLE"- TO LUBIĘ 
W ramach wieloletniej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku przystąpiliśmy do udziału w 
konkursie literackim „Menażeria doktora Dolittle”. Zróżnicowane testy dla grup wiekowych okazały 
się niezwykle trudne ale wszyscy mieli wielką satysfakcję po rozwiązaniu zadań konkursowych.  
Uzyskaliśmy bowiem pierwsze lokaty we wszystkich grupach wiekowych. Laureatami zostali: Zuzanna 
Wysocka IIb, Dominika Pabich IIId, Grzegorz Cichocki IVb. Wyróżnienia przypadły: Zuzannie Drażbie II 
b, Julii Merskiej II d, Karolinie Lewandowskiej IVa, Annie Olszewskiej IVa, Natalii Romatowskiej IVc i 
Grzegorzowi Brzezinskiemu IVb. Postać sympatycznego i pogodnego lekarza – przyjaciela ludzi i 
zwierząt, należy do ulubionych bohaterów książkowych dzieci. (Alicja Wojsław) 
 
ŚWIĘTO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI  
22 października od samego rana w bibliotece szkolnej zrobiło się tłoczno i gwarno. Klasa I a spotkała 
się z Kolorową Wróżką  by posłuchać pięknych wierszyków czytanych przez uczniów z klasy IV c. 
Przedstawiciele uczniów z klas I –VI sprawdzali szybkość głośnego i prawidłowego czytania specjalnie 
dobranego testu.  Podczas długich przerw dzieci z Koła Przyjaciół Biblioteki, przebrane za  postaci z 
bajek, udostępniały księgozbiór kolegom i koleżankom. Czytelnicy mieli sposobność obejrzenia kronik 
biblioteki wyeksponowanych na wystawce „Biblioteka wczoraj i dziś” oraz książek z dedykacjami 
autorów. Wszyscy odwiedzający mieli  możliwość  zapisania swojej ulubionej książki na plakacie 
„Warto mnie przeczytać”. Następnego dnia uczniowie klas V uczestniczyli w turnieju bibliotecznym 
„Bibliolada 2007”. (Alicja Wojsław) 
 
KOGO SŁYCHAĆ W LESIE? 
„ DARZBÓR ” - takim to okrzykiem uczniowie klas pierwszych i klasy II„a” przywitali się z 
komendantem Straży Leśnej Panem Ryszardem Mielziukiem. Jako przedstawiciel „leśnych 
policjantów” przedstawił zebranym uprawnienia strażników Lasów Państwowych, rodzaje 
szkodnictwa leśnego, omówił symbolikę swego umundurowania.  W związku z Dniem Świętego 
Huberta (3 listopada) opowiedział legendę związaną z patronem myśliwych i leśników, przybliżył ideę 
„ pogoni za lisem .” Uczestnicy spotkania utrwalili zasady i formy zachowywania się w lesie, obejrzeli 
fotografie ilustrujące piękno przyrody na terenie Nadleśnictwa Ełk. Na pamiątkę spotkania klasy 
otrzymały modrzewie- drzewka, którymi będą się opiekować. Dzięki realizacji zajęć w ramach 
projektu „TO LUBIĘ” najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogli poznać specyfikę pracy strażników 
leśnych i utwierdzić się w przekonaniu, że od nas wszystkich zależy piękno oraz bogactwo polskich 
lasów. (Bożena Merchelska) 
 
Z WIZYTĄ U PANA PREZYDENTA 



Szkolne Koło Małych Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt złożyło wizytę w Urzędzie Miasta i spotkało 
się z Panem Prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem. Pan Prezydent potraktował nas bardzo 
poważnie. Było nam miło, gdy rozpoznał po stroju uczniowskim, którą szkołę reprezentujemy. 
Podczas spotkania dzieci zadawały wiele pytań, które w większości dotyczyły schroniska dla zwierząt. 
Na pytanie, jak powstrzymać bezduszność właścicieli, którzy pozbywają się niechcianych zwierząt, 
usłyszeliśmy o nowym programie znakowania psów. Polegać to będzie na wszczepieniu 
mikroprocesora pod skórę na grzbiecie. Pomoże to w identyfikacji zwierzęcia, np. gdy zaginie, lub 
zostanie porzucone. Najbardziej ucieszyła nas wiadomość, że nowe schronisko ma już swoje 
wytyczone miejsce i w roku 2008 zostanie rozpoczęta jego budowa. Ma to być przytulisko na miarę 
XXI wieku, pełniące również funkcję edukacyjną. Odwiedzający będą mogli nie tylko przyjrzeć się 
zwierzętom, ale również obejrzeć filmy o tematyce przyrodniczej. (Joanna Wocial) 
 
MALI PRZYJACIELE ZWIERZĄT W STADNINIE 
W ramach Szkolnego Koła Małych Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt wybraliśmy się do Ośrodka 
Jeździeckiego Krzysztofa Szmidta. Była to dla nas doskonała okazja, aby spróbować wyczyścić konia, 
nakarmić i dosiąść go. Początkowo mieliśmy wiele obaw związanych z jazdą na Amatorze, ale ten 6-
letni koń był niezwykle cierpliwy i spokojny. Nawet nasza wychowawczyni odważyła się na jazdę 
kłusem. Było też sporo śmiechu, gdy jedno ze źrebiąt próbowało chwytać za kurtki i czapki. 
Wszystkim bardzo podobała się wizyta w ośrodku, a bliski kontakt z końmi zrodził w nas większy 
szacunek i zrozumienie dla tych zwierząt oraz ich opiekunów.   (Joanna Wocial) 
 
W GOŚCINNYM OGRÓDKU - TO LUBIĘ 
Chcąc poznać historię naszego regionu i ludzi z nią związanych, klasa II c wybrała się do Ogródka. 
Zwiedziliśmy tam muzeum, mieszczące się w domu, który zbudował i w którym mieszkał ponad pół 
wieku Michał Kajka. Dzięki uprzejmości pani przewodnik poznaliśmy fakty z życia, działalności i 
twórczości poety. Mogliśmy podziwiać kopie rękopisów i książkowe wydania jego wierszy, 
czasopisma, w których drukował swoje wiersze. Oglądaliśmy też oryginalne meble Kajki oraz 
eksponaty sztuki ludowejZajęcia zrealizowano w klasach II w ramach projektu TO LUBIĘ.  (Katarzyna 
Matys) 
 
W MŁYNIE WODNYM - TO LUBIĘ 
Klasy III w ramach realizowanego projektu TO LUBIĘ - „Plum, czyli wodne poszukiwania” odwiedziły w 
październiku  gospodarstwo agroturystyczne „Młynek” należące do państwa Elżbiety i Jerzego 
Klemarewskich. Zachwyca tam nie tylko bogactwo przyrody, spokój, bliskość lasu i stawów, ale 
również kultywowanie dawnych tradycji. Jak wskazuje nazwa gospodarstwa, był tam młyn, po którym 
pozostało młyńskie koło i żarna. Wprawdzie koło to nie jest już używane, ale uczniowie poznali 
kolejny sposób wykorzystania energii wody dla potrzeb człowieka. Państwo Klemarewscy wypiekają 
chleb metodą tradycyjną, dzięki temu dzieci miały okazję poznać składniki i wykonać wszystkie 
potrzebne czynności, aby upiec chleb.  (Joanna Wocial) 
 
RZEKA W LICZBACH - TO LUBIĘ 
czniowie klasy piątej realizujący projekt „Rzeka w liczbach” kolejny raz uczestniczyli w zajęciach 
terenowych. Tym razem zajęcia odbywały się na odcinku Nowa Wieś Ełcka – Barany (obie wsie 
położone są nad rzeką Ełk). Podczas wyprawy uczniowie prowadzili obserwacje oraz wykonywali 
liczne ćwiczenia doskonalące i rozwijające umiejętności wykonywania pomiarów, obliczeń czy 
posługiwania się mapą. Rozwiązując zadania dzieci dowiedziały się, ile lat liczy sobie budynek starego 
młyna, zlokalizowały elektrownię wodną na rzece Ełk oraz jaz pod jednym z mostów w Nowej Wsi 
Ełckiej. Nie zabrakło również zadań na prędkość, drogę i czas. Niektóre z nich uczniowie wykonali na 
podstawie przeprowadzonych przez siebie pomiarów.  (Małgorzata Michoń)  
 
ŚWIĘTO DRZEWA 



10 października najmłodsi uczniowie wraz z Pani Małgorzatą Michoń zasadzili 3 drzewa na terenach 
rekreacyjno-sportowych szkoły. Jest to nasz udział w międzynarodowej Kampanii Miliarda Drzew 
(Plant for the Planet: Billion Tree Campaign"), której patronuje Organizacja Narodów Zjednoczonych) 
i V edycji programu Klubu Gaja pn. „Święto drzewa”.  Inicjatorką tych działań w naszej szkole jest Pani 
Joanna Wocial 
 
MUZEUM, WYSTAWY, SKANSEN I MY... - TO LUBIĘ 
5.października  wzięli udział w wycieczce do Węgorzewa. Głównym celem tego wyjazdu było Muzeum 
Kultury Ludowej. Uczestniczyli w warsztatach w pracowni ceramicznej, spodobała się im pracownia 
kwiatów artystycznych. Odwiedzili też  skansen, który mieści się na terenie należącym do muzeum. 
Zaciekawiły ich również wystawy: dziecięca wystawa prac „Słowiańskie baśnie” ze Szkoły Artystycznej 
w Czerniachowsku, „Kultura i sztuka ludowa Huculszczyzny” wystawa ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie oraz muzealiów pozyskanych w ramach akcji „Dar dla Muzeum 2006”. 
Wyjazd okazał się ciekawy i udany. (Beata Dzierżanowska) 
 
NA  TROPACH  KUBUSIA  PUCHATKA 
Kubuś Puchatek jest misiem bardzo ciekawskim, łasym przygód i przysmaków. Jego tajemnice 
uczniowie klasy II b zgłębiali w „Stumilowym Lesie”, czyli naszym szkolnym ogródku oraz w Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Do „Stumilowego Lasu” można trafić niezwykłą „ścieżką zmysłów” , a na 
miejscu odkryć skrzynię – szafkę pełną różnych zagadek. W CEE  przy ul. Parkowej zaglądaliśmy do 
ula, próbowaliśmy różnych rodzajów miodu i każdy zrobił sobie prawdziwą świeczkę z pachnącej 
miodem woskowej węzy.  (Joanna Pabich) 
 
MALUCHY  W  ZIELONEJ  SZKOLE 
Uczniowie z klasy II b wraz z wychowawczynią, w ramach Zielonej Szkoły, realizowali zajęcia 
inspirowane książką A.A. Milne pt. „Kubuś Puchatek”. Dzieciom najbardziej podobały się zajęcia 
praktyczne z obsługi kompasu oraz prace obserwacyjno – badawcze w lesie. Mówią: Nigdy jeszcze nie 
spędziliśmy tyle czasu ze sobą i nigdy razem nie nocowaliśmy. Bardzo się nam to podobało! Zajęcia w 
ramach Zielonej Szkoły polecamy innym klasom, bo my sami chcemy przeżyć taką przygodę jeszcze 
wiele razy! (Joanna Pabich) 
 
NOWY ROK, NOWE.... w szkole 
Nowe w szkole to nowa tradycja, jaką wprowadzamy od pierwszych dni. Wchodzą mundurki (!), ale 
nam nie podoba się to nazewnictwo i wolimy mówić o jednolitym stroju szkolnym (tak formułuje to 
ustawa). Nowe będąc wrogiem starego zawsze napotyka opór.  Mamy nadzieję, że po okresie buntu, 
dostrzeżemy dobre strony tej tradycji. A może uczniowie zaproponują nowe elementy tego stroju 
tworząc modę szkolną?  
Każdego roku okres wakacyjny wykorzystujemy do przeprowadzenia drobnych napraw i remontów. 
Wszystkich pewnie ucieszy nowy wystrój stołówki szkolnej. Pomalowane ściany wykorzystamy do 
eksponowania prac naszych uczniów. W najbliższym czasie przygotujemy małą salę gimnastyczną na 
potrzeby zajęć z tańca i rytmiki. Powinno to ucieszyć sporą część uczniowskiej braci  
Elementy obowiązkowego, jednolitego stroju szkolnego dostępne są w sklepie "Brzdąc" ul. 
Marsz.Piłsudskiego, obok stadionu. Opis stroju dostępny jest w Statucie Szkoły 
 
SZKOŁA PO LEKACJACH - NA SPORTOWYCH WAKACJACH 
W ostatnich dniach sierpnia grupa uczniów naszej szkoły przebywała na obozie sportowym w 
Ośrodku AZS Wilkasy, k. Giżycka. Grupa liczyła 14-stu chłopaków z klas V i VI, reprezentantów szkoły 
w piłce siatkowej. Wyjazd miał na celu kształtowanie elementów technicznych oraz integrację grupy. 
Opiekunem i trenerem chłopców jest p. Marian Malewski. Wyjazd zorganizowano w ramach 
programu „Szkoła po lekcjach” finansowanego ze środków MEN. Poza zajęciami sportowymi 
uczniowie poznawali walory turystyczne Giżycka i okolic. 


