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A WŚRÓD NAS PRZYSZŁA KADRA MEDYCZNA. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy na Temat Zdrowia i Jego 

Ochrony - MEDITEST odbył się w naszej szkole 17 listopada 2018r. Udział wzięło 72 uczniów. Wśród 

nich byli po raz pierwszy trzecioklasiści, zdobywając pierwsze szlify w konkursie ogólnopolskim z 

zakresu biologii. W tym roku w ogólnej klasyfikacji nasza Szkoła uzyskała bardzo dobre wyniki. Mamy 

jedną laureatkę i 15 wyróżnionych uczniów. Jeszcze tak nie było!  

Laureatka Karolina Kuczyńska ucz. kl. VIIIb 

Wyróżnienia: 

Oskar Dzierżanowski kl. IVb, 

Eliza Choroszewicz kl. V b 

Paulina Kuczyńska kl. VIb, 

Jan Fromm kl.VI c 

Aleksandra Przekopska kl.VI c 

Hubert Grzymkowski kl. VI b 

Zofia Wajda kl. VII a 

Piotr Kulik kl. VII c 

Julka Tydman kl. VIII b 

Truszkowska Maja kl. VIII b 

Uczniów przygotowała p. Małgorzata Russek 

Wyróżnienia:  

Bianki Jekaterina kl. IV a 

Lena Danelczyk kl. IV d 

Anna Kulig kl. IV f 

Zofia Ignaszak kl. IV c 

Marcel Lacki kl. V c 

Uczniów przygotowała p. Barbara Segień 

Wyróżnionym uczniom i nauczycielkom gratulujemy! 

 

KIERMASZ KSIĄŻEK. Dzięki środkom pozyskanym z ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

oraz osobom, które ofiarowały z domowych biblioteczek ciekawe książki, księgozbiór biblioteki 

powiększył się o ponad tysiąc nowych egzemplarzy. Aby nowe pozycje znalazły swoje miejsce na 

półkach, podjęłyśmy się selekcji starych i zniszczonych. Część z nich trafi na makulaturę. Cześć 

pragniemy zaproponować Państwu w zamian za symboliczną złotówkę. Razem możemy ocalić je od 

zapomnienia, sprawić sobie lub bliskim sentymentalną, czytelniczą niespodziankę, a przede 

wszystkim pomóc innym!!! Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie leczenia dzieci 

zmagających się z chorobami. Mamy nadzieję, że do ,,skarbonki” tej akcji trafią również pieniądze 

dane z serca i bezinteresownej chęci pomocy najmłodszym. Biblioteka otwarta jest w dni pracy szkoły 

w godz. 8:00- 15:30. Zapraszamy w okresie od 4 do 25 lutego 2019 roku (również podczas dyżuru 

pedagogicznego). Prosimy o rozpropagowanie tej wiadomości wśród dzieci i dorosłych, zachęcenie 

do aktywności oraz hojności. Z góry dziękujemy. Pracownicy biblioteki 
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KREATYWNE WARSZTATY. We wtorek 5. lutego uczniowie klasy 1e wybrali się do Castoramy, aby 

wziąć udział w niecodziennych zajęciach- niecodziennych, bo przeprowadzonych na terenie sklepu. 

Castorama, oferująca materiały budowlane, ma również w swojej ofercie bezpłatne zajęcia dla dzieci, 

które wspierają ich rozwój poprzez realizowanie projektów manualnych umacniających w nich 

poczucie samodzielności oraz odkrywających w nich pasję do majsterkowania. Uczniowie wzięli udział 

w warsztatach poświęconych dekoracji. Każdy miał swoje stanowisko, na którym był fartuszek, klej, 

nożyczki i deseczka. Uczniowie mieli przygotowane stanowisko z różnorodnymi materiałami 

dekoracyjnymi- mozaiki ceramiczne, tapety, koraliki, sznurki, taśmy. Zadaniem dzieci było 

przygotowanie smartfona z deseczki i tychże właśnie różnorodnych materiałów dekoracyjnych. 

Wszyscy byli bardzo zaangażowani w swoje prace, gdyż ogłoszono konkurs na najlepszego smartfona, 

w którym można było zdobyć nagrodę. Konkurs wygrała Iza Radziewicz. Wszyscy uczestnicy 

warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty. 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTOWANIA W KLASIE 1 D. 7 lutego w naszej klasie odbyła się uroczystość z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście przybyli chętnie. 

Na początku przypomniano jak ważną rolę w życiu każdego dziecka pełnią dziadkowie. Kochanym 

babciom i dziadkom dziękowano za cierpliwość, opiekę i czas, jaki poświęcają swoim wnuczętom oraz 

za ogrom bezinteresownej miłości. Wnuczęta bardzo szczerze wyraziły swoje przywiązanie i szacunek 

Dziadkom prezentując program słowno-muzyczny. 

Następnie swoim najbliższym dzieci wręczyły własnoręcznie przygotowane laurki wraz z życzeniami i 

całusami. A na zakończenie programu Dziadkowie zostali zaproszeni przez wnuczęta do wspólnego 

„Tańca dla Zuzi”. 

Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła się w oku. To był wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości 

i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie 

spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Uroczystość zakończono wspólną gościną przy 

stołach zastawionych domowym ciastem przygotowanym przez rodziców. U. Gąsowska  

 

PO RAZ KOLEJNY NASI SIATKARZE NAJLEPSI W EŁKU!. 13 lutego 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej Sportowej w Ełku odbyły się Mistrzostwa Miasta w mini piłce siatkowej chłopców 

urodzonych w roku 2008 i młodszych..  

W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego miasta.  

Wszystkie mecze odbyły się na trzech boiskach. W turnieju spotkania rozgrywane były systemem 

"każdy z każdym". Każdy set rozgrywany był do 15 punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich 

setów.  

Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy naszej szkoły. Wygrali oni wszystkie swoje spotkania i zajęli I 

miejsce. Zwycięstwo w zawodach pozwoliło zakwalifikować się młodym siatkarzom do Mistrzostw 

Rejonu VI, które odbędą się 21 lutego w Ełku.  

Na zakończenie chłopcy otrzymali puchar i słodkie upominki. 



Skład zespołu: Sikorski Jakub, Nikonowicz Michał, Smaka Brajan, Sawicki Filip, Bronakowski Szymon, 

Kamiński Sebastian 

Opiekunem chłopców jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka.  

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

WYJĄTKOWA LEKCJA O ZDROWYM ODŻYWIANIU. 12 lutego uczniowie klasy 1e wyruszyli do sklepu 

Tesco na wycieczkę dydaktyczną „Ekspedycja smaków” . Głównym celem tej wycieczki było 

promowanie zdrowego odżywiania i kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych zakupów. 

Uczniowie podczas zajęć mieli okazję zdobyć wiedzę o pochodzeniu różnych warzyw i owoców, i ich 

sezonowości. Pomocna była mapa świata i zaznaczone na niej owoce tropikalne, które możemy kupić 

w sklepie. Uczniowie odczytywali i odgadywali zagadki dotyczące nazw warzyw i owoców. Pracownicy 

sklepu przygotowali także degustację różnych produktów. Okazało się, że była to prawdziwa 

ekspedycja smaków, gdyż dzieci próbowały niektórych produktów pierwszy raz w życiu. Największym, 

pozytywnym zaskoczeniem okazała się kalarepa, której smak wyjątkowo przypadł im do gustu. 

Kolejnym punktem wycieczki była nauka prawidłowego czytania etykiet. Uczniowie przekonali się, że 

produkty posiadają różny skład i dwa produkty z pozoru identyczne mogą się bardzo różnić. Zdobyli 

także wiedzę o przechowywaniu żywności na poszczególnych półkach w lodówce. 

Najwięcej emocji wzbudziło w dzieciach samodzielne przygotowanie smacznego i zdrowego jogurtu. 

Uczniowie mieli do dyspozycji jogurty naturalne, bakalie, świeże owoce- łączyli produkty i próbowali 

różnych kombinacji. 

Dzięki tej wyprawie dzieci mogły spróbować wielu produktów, poznać nowe smaki i odkryć 

różnorodność zdrowych produktów. Miejmy nadzieję, że będzie to inspiracja, by na co dzień wybierać 

produkty pełnowartościowe w miejsce produktów przetworzonych.  

 

REWELACYJNY WYSTĘP. Po raz kolejny odpowiedzieliśmy na zaproszenie Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. 

Baczyńskiego w Ełku i zgłosiliśmy się do XXIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO. Wystartowaliśmy w dwóch formach konkursowych 

(spośród siedmiu) - w zmaganiach recytatorskich w języku ojczystym i w konkursie historycznym. W 

pierwszej formule należało wyrecytować dwa utwory - wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz 

prozę lub poezję na temat: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste…”. W konkursie historycznym 

uczniowie mieli za zadanie napisać pracę na temat: „Blaski i cienie II Rzeczypospolitej”. W każdej 

kategorii nasi uczniowie odnieśli sukcesy: w konkursie recytatorskim I miejsce zajął Mateusz Staszek z 

kl. 8b, a III miejsce Igor Grajewski z kl. 7c. W kategorii historycznej Piotr Kulik z kl. 7c oraz 

Maksymilian Rosiński z kl. 6a zdobyli wyróżnienia. Ten wojewódzki konkurs miał na celu nie tylko 

popularyzację twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale też rozwijanie wrażliwości na słowo 

poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pogłębienie wiadomości 

na temat faktów i postaw patriotycznych w historii Polski. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy im 

kolejnych sukcesów. 



KLASY SPORTOWE OSIĄGAJĄ WYSOKIE WYNIKI W EŁCKIEJ LIDZE PŁYWACKIEJ. 17.02.2019 r na 

basenie w Ełku rozegrana została RUNDA III – IV EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ. Zawodnicy rywalizowali 

na dystansie 50m w stylach: dowolnym, grzbietowym, motylkowym i 100 m stylu klasycznym. Naszą 

szkołę reprezentowali:  

Klasa IV: Patryk Biszewski, Szymon Bronakowskii, Maciej Jagiełło, Olga Kotylak, Maja Kucharska, Maja 

Łałak, Jakub Nowak, Maja Piwońska, Natalia Szymańczyk, Szymon Warecha, Michał Włodarczyk, Julia 

Zyskowska, Julia Kołodziej, Darmofał Joanna, Jagłowaska Julia, Trojanowski Maksymilian, Wiszowaty 

Jan,Heliński Kacper, Szymańczyk Natalia,  

Klasa V: Jonik Anna , Dominika Kołodziej, 

Klasa VI: Furman Igor, Rosiński Maksymilian, Hyzopski Hubert, Mielechowicz Anna, Wyszko Oliwia, 

Gabriela Darmofał, Magdalena Należyta, Filip Gręś, Kaja Zalewska.  

Wyróżnieni zawodnicy:  

50 m st. dowolnym, 9 lat i młodsi -3 m-ce Szymon Warecha, 10 lat 1 m-ce Maja Piwońska 

100 m st. klasycznym, 12 lat - 1 m-ce Hubert Hyzopski, 3 m-ce- Anna Mielechowicz  

50 m st. motylkowym, 12 lat - 1 m-ce Kaja Zalewska, 2 m-ce Oliwia Wyszko 

50 m st. grzbietowym, 9 lat i młodsi - 3 m-ce Szymon Warecha; 10 lat - 2 m-ce Anna Jonik 

Zawodnikom i trenerom p. E.Jeżewskiej i p. Redlinowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

ZA RĘKĘ Z TATĄ PO ZAUŁKACH LABIRYNTU. Zbliża się Szkolny Tydzień Naukowy, a wraz z nim 

prezentacja, obowiązkowego dla wszystkich klas zadania – modelu labiryntu. Na lekcjach czasami 

brakuje nam czasu na bardziej skomplikowane i złożone przedsięwzięcia, więc aby zrealizować to 

działanie uczniowie klasy Ic, wraz ze swoją wychowawczynią, umówili się na popołudniowe spotkanie 

w szkole. O pomoc poprosili klasowych tatusiów, którzy byli bardzo zaintrygowani tym pomysłem i 

zadaniem. Na spotkanie do szkoły przybyli z tajemniczymi walizeczkami. O 17.00 emocje sięgnęły 

zenitu, a już szczególnie wtedy, kiedy dzieci zajrzały do tych walizeczek! Czegóż tam nie było?!! 

Prawdziwe cuda i skarby! Śrubki, przecinaki, obcęgi i wiele, wiele innych. Szybko podzieliliśmy się na 

zespoły i przystąpiliśmy do pracy. Niektórzy przyszli już z jakimiś gotowymi pomysłami, a pozostali 

dołączyli do nich ze swoimi materiałami i narzędziami. Najbardziej rozszalały się dziewczyny – nawet 

tatusiowie się poddali. W ich labiryncie było wszystko: koraliki, kwiatuszki, muszelki, pazłotka, 

guziczki, itp. Żaden chłopak by czegoś takiego nie wymyślił! Wszyscy pożyczali sobie potrzebne 

narzędzia i materiały i ani się obejrzeliśmy, labirynty były gotowe. Oczywiście od razu chcieliśmy je 

przetestować, ale pani nie pozwoliła. Powiedziała, że bawić się będziemy w Tygodniu Naukowym i 

kazała sprzątać. Przy tym porządkowaniu trochę jednak udało nam się pobawić. No trudno było się 

powstrzymać! Ciekawe, jakie labirynty zrobią inne klasy? Zapowiada się rewelacyjna zabawa! 

 



WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE. Obchody I rocznicy powstania Klubu Seniora w Ełku odbyły się we wtorek, 

12 lutego. Na uroczystości związane z obchodami zaproszony został między innymi Prezydent Ełku- 

Tomasz Andrukiewicz oraz członkowie klubu. 

Nasze dzieci, na prośbę seniorów, uświetniły uroczystość przygotowanym przez siebie programem 

artystycznym, śpiewem i życzeniami. Klubowicze recytowali wiersze, a wszyscy doskonale bawili się 

do muzyki i śpiewu pana Daniela Szejdy. Był słodki poczęstunek dla dzieci oraz tort dla 

zgromadzonych gości. 

Nasi uczniowie wrócili do szkoły pełni pozytywnej energii i kolejnych wrażeń płynących z sympatii i 

akceptacji międzypokoleniowej. 

 

"ŚW. SCHOLASTYKA I ŚW. JAN PAWEŁ II -PATRONAMI DOBRYCH ROZMÓW”. 09 lutego uczniowie 

naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu benedyktyńskich wspólnot zakonnych diecezji ełckiej i 

łomżyńskiej i ich przyjaciół w Domu Biskupim w Ełku. Jednym z punktów bogatego programu było 

przedstawienie p.w. „Św. Scholastyka i Św. Jan Paweł II – patronami dobrych rozmów.” Wzorując 

się na katolickim programie pt. "Między ziemią a Niebem" uczniowie naszej szkoły przedstawili 

postać św. Scholastyki oraz przeprowadzili wywiad z przyjaciółmi św. Jana Pawła II. Uczestnicy 

spotkania poznali także Julię Lipińską, jedyną reprezentantkę polskich dzieci na Kanonizacji Jana 

Pawła II w Rzymie. W roli Julii wystąpiła Zuzanna Kozikowska z kl. IV f. W roli prezenterki telewizyjnej 

doskonale spisała się Lena Podemska z kl. IV f. Dzieci pięknie zaangażowały się także podczas 

śpiewów i tańców prowadzonych przez Młodzież Lednicką. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały 

koncertu akordeonowego i uczestniczyły w pokazie tańca towarzyskiego. Radosnym zakończeniem 

spotkania była także wspólna agapa wszystkich uczestników spotkania. 10.02.19r. dzieci powtórzyły 

występ podczas mszy św. w Kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku. Gratulujemy 

młodym aktorom! 

 

NASI SIATKARZE ZAGRAJĄ W PÓŁFINALE WOJEWÓDZTWA! 21 lutego 2019 r. w sali gimnastycznej 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI w mini piłce siatkowej 

chłopców urodzonych w roku 2008 i młodszych.  

W zawodach wzięły udział 4 zespoły: z Wydmin, Gołdapi, a także dwie szkoły z Ełku - Szkoła 

Podstawowa nr 7 oraz uczniowie naszej „Czwórki”. 

W turnieju spotkania rozgrywane były systemem "każdy z każdym". Każdy set rozgrywany był do 25 

punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów.  

Nasi zawodnicy spisali się znakomicie. Wygrali oni dwa spotkania, a raz musieli uznać wyższość 

drużyny z Wydmin. Ostatecznie nasi siatkarze zajęli II miejsce, które pozwoliło zakwalifikować się do 

półfinałów województwa.  

Na zakończenie chłopcy otrzymali dyplom i okazały puchar . 

Skład zespołu: Nikonowicz Michał, Smaka Brajan, Sawicki Filip, Bronakowski Szymon, Kamiński 

Sebastian, Stańczuk Szymon 



Opiekunem chłopców jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka.  

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy! 

 

DEUTSCHE ERFINDUNGEN - WYNALAZKI, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT. Niemcy to kraj wybitnych 

inżynierów, konstruktorów i wynalazców. Trudno sobie wyobrazić życie bez telefonu, jeansów, 

komputera, roweru, lodówki czy pasty do zębów. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile 

rzeczy z naszego codziennego otoczenia jest Made in Germany, czyli Hergestellt in Deutschland. 

Podczas Tygodnia Badawczego „Czwórka w(rozumie)” można było obejrzeć w naszej szkole wystawę 

poświęconą niemieckim wynalazkom. Przygotowali ją uczniowie klas 7 i 8 wraz z nauczycielką języka 

niemieckiego p. Natalią Jurczyk-Lemieszonek. Plakaty przedstawiały odkrycia z różnych obszarów 

tematycznych, m.in.: medycyny, sportu, gastronomii, mobilności, elektroniki, informatyki i 

komunikacji. 

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Praca nad nią była świetną okazją do poznania 

wielkich niemieckich nazwisk, takich jak: Benz, Einstein, Röntgen czy Dassler. Być może zmotywuje 

ona uczniów do własnych poszukiwań, przyczyni się do poszerzenia ich horyzontów i zadawania 

nowych pytań? 

 

NIEZWYKŁE KONSTRUKCJE TYGODNIA NAUKOWEGO. Za nami trzecia edycja Szkolnego Tygodnia 

Naukowego, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Niezwykłe konstrukcje”. Zaplanowano wiele 

działań w różnych obszarach. Niektóre można było zrealizować ze swoimi nauczycielami na lekcjach, 

inne zaś na specjalnie przygotowanych spotkaniach, warsztatach czy turniejach. Uczniowie klas 

młodszych bawili się w konstruktorów w sali zabaw „Kolej na klocki”. Mnogość i różnorodność 

zgromadzonych tam klocków pozwalała na tworzenie konstrukcji w skali micro i macro. Zajęcia te 

sprzyjały tez integracji, gdyż okazało się, że najlepsze konstrukcje powstają przy zgodnej współpracy 

grupowej. Klasy VII i VIII zgłębiały tajemnice brył w przestrzeni. Pod okiem architektów – p. Pauliny 

Drob oraz p. Agnieszki i Tomasza Truchanów ćwiczyli się w rysunku technicznym. Na lekcjach, w 

klasach, powstawały „struktury strzeliste”. Uczniowie klas I-III tworzyli je z papieru i rolek po papierze 

bez użycia spoiwa, natomiast zadaniem klas starszych było zbudowanie struktury z makaronu „Nitki”. 

Działaniom tym towarzyszyły różnorodne emocje, wątpliwości i niedowierzanie z dużą dawką 

serdecznego śmiechu. Zdecydowanie poważniejszym wyzwaniem były turnieje konstrukcyjne, które 

zaplanowano dla uczniów klas II i VI. Siedmioosobowe drużyny ze wszystkich startujących klas miały 

stworzyć, z przygotowanych materiałów, poziomą strukturę pomiędzy dwoma stolikami, a następnie 

przetestować jej wytrzymałość za pomocą dostępnych odważników. W czasie, gdy drużyny zmagały 

się ze swoim zadaniem, kibice próbowali swoich sił w budowaniu domków z kart co, jak się później 

okazało, było również poważnym wyzwaniem! Niemal na wszystkich lekcjach w Tygodniu Naukowym 

nauczyciele podejmowali tematy i działania konstrukcyjne. Na lekcjach j. polskiego i j. obcych dzieci 

bogaciły słownictwo o nowe, specjalistyczne pojęcia. Tworzyły opisy, wnioskowały i argumentowały. 

Na lekcjach informatyki rozwiązywały quizy o niezwykłych budowlach architektonicznych i 

poszukiwały o nich informacji w Internecie. Na historii budowały machiny oblężnicze, a na lekcjach 

plastyki projektowały najpiękniejsze okna z dawnych czasów – rozety. Ekspozycję prac plastycznych 

http://m.in/


można jeszcze oglądać na korytarzu na II piętrze. Najbardziej emocjonującym punktem Tygodnia 

Naukowego była jak zwykle Strefa Pokazów, urządzona z wielkim rozmachem na dużej sali 

gimnastycznej. Nasi uczniowie prezentowali tym razem labirynty. Okazało się, że pomysłowość 

naszych uczniów nie zna granic. Zaprezentowane modele miały postać boisk, skalnych miast, kopalń i 

podwodnych głębin. Niektóre były piętrowe, inne zaś działały na prąd. Wśród ponad 50 modeli , 

przez prawie 3 godziny, doskonale bawili się i duzi i mali.  

Szkolny Tydzień Naukowy to wielodyscyplinarne działanie, w którym nauka to prawdziwa 

przyjemność! 

 

AGILE i KAIZEN. Nowoczesne style i filozofie zarządzania stopniowo przenikają do edukacyjnej 

codzienności. Dotyczy to zarówno procesów decyzyjnych i współpracy w gronie nauczycieli, jak 

organizacji zajęć z uczniami. Grupa dwudziestu nauczycieli naszej szkoły ukończyła licencjonowane 

szkolenie i otrzymała międzynarodowy certyfikat eduscrumerów. Już od września filozofię „zwinnych” 

organizacji (agila) realizuje w praktyce nauczania języka angielskiego p. Katarzyna Garlicka. Teraz 

możemy liczyć na wsparcie silnej grupy, która w toku szkolenia finansowanego z EFS w ramach 

projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość” zdobyła wiedzę i przećwiczyła elementy 

eduScruma. Od naszych trenerek: Pauliny Orbitowskiej – Fernandez i Marty Orbitowskiej, wiemy że 

filozofia Kaizen i Agile stają się coraz bardziej popularne nie tylko w Europie Zachodniej, ale też w 

tradycyjnej Azji. Na scruma masowo przechodzą japońskie szkoły. Dołączamy do grona innowatorów.  


