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W KLUBIE SENIORA. „Wiemy, że w środku jesteście inni” - pod takim hasłem 17.01.2020 r. miało 

miejsce spotkanie uczniów klas II, podopiecznych świetlicy szkolnej z seniorami z Klubu Seniora w 

Ełku. Wyjście do klubu związane było ze zbliżającym się świętem babci i dziadka, co było kontynuacją 

podtrzymywanych relacji z Seniorami. Spotkanie poprzedzone było licznymi rozmowami na temat 

przemijania, rzeczy ważnych w życiu, budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie i społeczności. 

Dzieci wcześniej przygotowywały piosenki, konkursy oraz prace plastyczne Seniorom. Zostały one 

przyjęte z wielkim aplauzem, radością i wzruszeniem. Dzieci wspólnie z Seniorami rozebrały choinkę, 

spotkanie zakończył słodki poczęstunek, po którym pożegnaliśmy się obietnicą spotkania w maju. 

 

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI. Początek szkoły podstawowej to okres, w którym uczniowie otrzymują 

od opiekunów pierwsze kieszonkowe. Pojawiają się więc nowe doświadczenia w zakresie 

dokonywania wyboru i podejmowania decyzji o wydawaniu własnych pieniędzy. W związku z tym 

rodzi się potrzeba przygotowania ucznia do racjonalnego i świadomego dysponowania posiadanymi 

środkami finansowymi. 

W grudniu 2019 r. uczniowie klas drugich a, c, e rozpoczęli działania w projekcie Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Od grosika do złotówki”. Ich celem jest rozbudzenie ciekawości 

poznawczej dzieci oraz kształtowanie praktycznych umiejętności, rozwijanie samodzielności w 

podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo. Przez kolejnych dziesięć 

miesięcy uczniowie, podróżując po planetach z przewodnikiem Grosikiem, poznają podstawy edukacji 

finansowej. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i 

przedsiębiorczości – pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, 

inwestowanie. Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów 

unikania różnych ryzyk. Istotnym elementem edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami, którzy 

pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich 

dzieci. Projekt jest realizowany od XII 2019 i potrwa do XII 2020. 

 

6C NA LODZIE. 15.01.2020 wybraliśmy się całą klasą 6c na łyżwy jako przywilej za uzbieranie 600 

punktów BRAWO! 

Niestety, tu trzeba przyznać, że w tym sporcie lepsze są dziewczyny, ponieważ przez całą godzinę 

jeżdżenia na lodowisku chłopcy podpierali, a raczej obciążali bramki. Dziewczyny w tym czasie zdążyły 

zrobić sobie zdjęcia i objechać całe lodowisko wiele razy. W tym samym czasie na lodowisku była też 

klasa z liceum wojskowego i podnosiła każdego z nas po każdym zaliczonym upadku i starała się być 

na każdym naszym zdjęciu. Podczas jazdy wspierała nas nasza wychowawczyni Justyna Jagielska-

Dziuba, której dziękujemy za zorganizowanie naszego wyjścia klasowego. Maria Kantowicz klasa 6c 

 

Dzień Babci i Dziadka w kl. 2d. Babcia i Dziadek to osoby, które w życiu każdego dziecka ogrywają 

bardzo ważną rolę, bo kto pocieszy, przytuli, upiecze szarlotkę, u kogo są najwspanialsze wakacje i 

święta? Dlatego nikomu nie trzeba przypominać o randze obchodów święta Babci i Dziadka. Są to 

najpiękniejsze dni, w których obdarzani są Oni szczególnymi dowodami miłości. 

6 lutego 2020 r. klasa 2 „d” pod opieką wychowawczyni U. Gąsowskiej przygotowała uroczystość z 

okazji Dnia Babci i Dziadka . Zaproszeni goście zjawili się licznie, by wziąć w niej udział. 



W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach 

artystycznych. Mamy przygotowały dla gości poczęstunek w postaci ciasta, kawy oraz herbaty. 

Wnuczęta obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Dzieci 

wykonały też piękne portrety swoich Dziadków, a Ci z kolei musieli rozpoznać na nich siebie. 

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

Dzieci poprzez inscenizacje, wiersze, piosenki oraz wspólną zabawę mogły wyrazić kochanym 

Dziadkom swoje uczucia i podziękować za trud włożony w ich wychowanie. 

 

POMAGAMY DZIECIOM Z AMAZONII. Od 28.12.19 r. do 12.01.20 r. kolędnicy misyjni wyruszyli w 

drogę, by zwiastować radosną nowinę o narodzinach Zbawiciela. Spotkań było wiele. 30.12.19 r. 

kolędnicy spotkali się z Księdzem Biskupem Jerzym Mazurem i pracownikami Kurii Biskupiej Diecezji 

Ełckiej. 12.01.20 r. kolędnicy odwiedzili dzieci i młodzież z Domu Pomocy Społecznej w Ełku, który 

prowadzą Siostry Benedyktynki Misjonarki. Wiele radości towarzyszyło nauczycielom, dzieciom i 

kolędnikom podczas kolędowania w naszej SP4. Wyjątkowe były także spotkania z mieszkańcami Ełku 

podczas wędrówek, czy odwiedzin w ich mieszkaniach. Dniem radości była niedziela 31.12.19 

r.,wtedy właśnie kolędnicy zawitali do Kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. W tym roku 

kolędnicy wspierali swoim trudem i modlitwą dzieci z Amazonii. Ofiary zebrane podczas kolędowania 

już zostały przeznaczone na misyjny cel. Dziękujemy wszystkim spotkanym za otwarte i pełne radości 

serca. 

 

WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW. Uczniowie SP4 chętnie wzięli udział w Diecezjalnym konkursie plastycznym 

pt. „ Wy jesteście spadkobiercami tej ziemi…” zorganizowanym przez redakcję „Martyrii” z okazji 20 

rocznicy pobytu Jana Pawła II w Ełku. Nasi uczniowie zdobyli I miejsca w konkursie plastycznym, 

brawo! Realnie to właśnie my jesteśmy spadkobiercami tej ziemi! 

Pierwsze miejsca zajęły: 

-w kategorii I- III: Wiktoria Gutowska z klasy III b 

-w kategorii IV-VI: Małgorzata Fiłonowicz z klasy VF. 

Gratulujemy naszym laureatkom. 

 

TAK! MOGĘ! Design for Change – takim hasłem 3 lutego samorządy uczniowskie klas 7 i 8 naszej 

szkoły rozpoczęły pierwszy dzień szkoły po przerwie zimowej. SP4 jako jedyna szkoła w Polsce podjęła 

kroki w kierunku szkolenia na moderatorów działań ujętych w ramy DfCh nie tylko nauczycieli, ale 

także swoich uczniów. DESIGN for CHANGE to największy światowy ruch napędzany przez dzieci, 

które realizują projekty zmian społecznych i udowadniają, że każde dziecko może i ma siłę, by 

zmieniać świat. Dzieci zadziwiająco wnikliwie patrzą na swoje otoczenie i dostrzegają problemy, które 

utrudniają życie. Od zbyt ciężkich plecaków, śmieci na ulicach, po poprawę higieny w domach, 

zapobieganie wykluczeniu czy szkolny mobbing. W trakcie szkolenia połączonego z rozbudowanym 

warsztatem nasi uczniowie najpierw określili a następnie podjęli pierwsze próby rozwiązania 

problemów, które dotykają ich bezpośrednio. I tak powstał np. prototyp dyspensera papieru 

toaletowego w naszych toaletach. Uczniowie wskazywali obszary życia szkolnego, na który mają 

wpływ i mogą je zmienić. Wszyscy byliśmy zaskoczenie swoimi supermocami i że „Tak! Mogę 



zmieniać świat każdego dnia.” warto wprowadzać w życie, ponieważ to właśnie małe kroki i małe 

zmiany prowadzą do zmiany całego świata. 

JAK SMAKUJĄ KSIĄŻKI? 14 lutego 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku odbyło się 

spotkanie autorskie z panią Małgorzatą Strękowską - Zaremba. Z pisarką, autorką podręczników, 

recenzentką, dziennikarką, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, stypendystką Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Warszawy spotkali się uczniowie ełckich szkół 

podstawowych, w tym dzieci z klasy 3b z wychowawcą i nauczycielem bibliotekarzem. Laureatka 

licznych nagród i wyróżnień literackich zachęcała do zaprzyjaźnienia się z książkami już od 

najmłodszych lat. Mówiła, że ,,z książkami jest jak z jedzeniem cukierków - trzeba próbować różnych 

smaków”. Zachęcała do wizyt w bibliotekach, by szukać pozycji które nas zaciekawią. Nawiązując do 

czytania lektur proponowała potraktować je jako prace domowe, które trzeba przeczytać. 

Sugerowała ustne i pisemne wypowiedzi na temat ,,Dlaczego dana książka nam się nie podobała?”. W 

programie spotkania znalazły się odczyty fragmentów z książek ,,Okropny Maciuś”, ,,Filipek i 

dziewczyny”, zabawa przy rapie ,,Ruch to zdrowie” oraz zagadki związane z baśniami i legendami, 

które w opinii Gościa stanowią ,,fundament dla czytelnika”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że 

pani Małgorzata Strękowska - Zaremba napisała 49 książek, które ,,zabawiają i zmuszają do 

myślenia”, że jej kolejna książka ,,Bunt pomników” będzie związana z pomnikami Warszawy, a ,,Białą 

plamę” skierowała do młodzieży. W odpowiedzi na licznie zadawane przez uczniów pytania autorka 

opowiedziała o współpracy z polskim raperem Taco Hemingwayem (właśc. Filip Tadeusz Szcześniak) i 

wykorzystaniu fragmentów jego tekstów w swojej twórczości. Powiedziała również o czytaniu książek 

od 4 roku życia, że pierwszą książkę napisała w wieku 32 lat i o tym, iż marzy o pisaniu horrorów. Na 

zakończenie spotkania każdy mógł pozyskać do swojej książki pamiątkowy wpis z pieczątką oraz 

zrobić zdjęcie z pisarką. 

W szkolnej bibliotece dostępnych jest wiele pozycji autorki m. in. ,,Leniwe literki” (,,od której 

wszystko się zaczęło”), ,,Dom nie z tej ziemi” (z dedykacją czytelnikom ,,Czwórki”, książka trafiła na 

listę White Ravens – Białych Kruków – 200 najlepszych książek dla dzieci na świecie w roku 2018 

według Internationale Jugendbibliothek), ,,Filipek i szkoła”, ,,Bary, gangster i góra kłopotów”, 

,,Pierwszoklasista”, ,,Chrońmy przyrodę czyli O wielkich obowiązkach małych lisków”, ,,Bigos z 

Mamutka”, ,,Kłopoty z alfabetem”, ,,Abecelki i tajemnica Bursztynowego Domu”. 

 

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 

każdego roku 21 lutego. W założeniu ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako 

dziedzictwa kulturowego. W celu podnoszenia świadomości językowej oraz kształtowania poczucia 

odpowiedzialności za polszczyznę nauczyciele bibliotekarze, przy współpracy wychowawców klas 

trzecich i polonistów, zorganizowali różnorodne zmagania z językiem polskim. Ich uczestnikami byli 

uczniowie zamykający pierwszy i drugi etap edukacyjny. Podczas spotkań czytano, mówiono, pisano 

po polsku – najpiękniej, najpoprawniej, najwyraźniej i na miarę danego wieku. Reprezentanci 

poszczególnych klas wykazali się znajomością poznanych zasad. W praktyce jednak nie zawsze 

sprzyjał im los, czy nabyte umiejętności. Tym samym potwierdzili, że na każdym etapie należy dbać o 

swój język ojczysty, mieć świadomość jego używania, poszerzać wiedzę w tym zakresie. W wyniku 

rówieśniczych potyczek klas trzecich w konkursie ,,Językowa rzeczywistość”: I miejsce zajął zespół 

klasy 3b w składzie Lena Mierzwińska i Filip Siemieniewicz, II miejsce zdobyły uczennice kl. 3c 

Magdalena Oszmian i Lilianna Lutkiewicz, III miejsce przypadło drużynie kl. 3a reprezentowanej przez 

Klaudię Wądołowską i Gabriela Andrejczyka, IV miejsce trafiło do kl. 3d - Leny Jankowskiej i Damiana 



Wroczyńskiego. W konkursie językowym klas ósmych ,,Polszczyzna bez tajemnic” przyznano kolejno: I 

miejsce uczennicom kl. 8c – Zuzannie Nikonowicz i Monice Podurgiel II miejsce uczniom kl. 8a – 

Jakubowi Dzierżanowskiemu i Patrykowi Kostyk III miejsce uczennicom kl. 8d – Martynie Gąsiewskiej i 

Victorii Dawid IV miejsce uczennicom kl. 8b – Natalii Laszkowskiej i Mai Kapuścińskiej 

Z okazji Dnia Języka Ojczystego na terenie szkoły odbyły się też inna działania. Reprezentanci kl.6-8 

wzięli udział w III etapie „Czwóreczkowej ortografiady” (wyniki i tekst dyktanda na stronie szkoły). 

Zmagali się z hipertrudną ortografią, pisali tekst o kolejnych przygodach Hiacynty, tym razem pt. „O 

nie byle jakiej wizycie, czyli o hołubionym przez wszystkich huncwocie Hipolicie”. 

Wszyscy chętni uczniowie mogli wykazać się znajomością języka polskiego. Na terenie szkoły zostały 

wyeksponowane zagadki polonistyczne dotyczące poprawnej polszczyzny (QR-kody). Uczniowie 

skanowali je za pomocą telefonów, odczytywali i rozwiązania zapisywali na karcie odpowiedzi. Oprócz 

zagadki była też informacja, gdzie należy szukać kolejnego QR-kodu. Wytrwali uczniowie, którzy 

odnaleźli wszystkie zagadki i poprawnie je rozwiązali, mogą zdobyć dodatkową ocenę z języka 

polskiego, pod warunkiem, że kartę odpowiedzi w tym dniu oddadzą swojej polonistce do 

sprawdzenia. 

Uczniowie naszej placówki (dzieci z klas IV-VI) wzięli także udział w ,,XIII Potyczkach Ortograficznych” 

o tytuł dziecięcego ,,Mistrza Ortografii” zorganizowanych przez pracowników Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Ełku. Wyniki poznamy pod koniec lutego. Liczymy jednak, że w gronie najlepszych znajdą 

się nasi reprezentanci. 

 

ALE KOSMOS. Za nami już czwarta edycja Szkolnego Tygodnia Naukowego, który w tym roku 

przebiegał pod hasłem „ALE KOSMOS!”. W kosmiczny tydzień wprowadziło nas mobilne planetarium. 

Podczas seansów nasi uczniowie odwiedzili najdalsze zakątki wszechświata. Pokazy dostarczyły 

niezapomnianych wrażeń, rozbudziły zainteresowanie Kosmosem i zachęciły czwórkowiczów do 

dalszego zgłębiania wiedzy w tym temacie. 

Temat przestrzeni kosmicznej jest dla jednego z naszych uczniów, Ignacego Salitry z klasy 5a, życiową 

pasją od wczesnych lat dzieciństwa. Z wielką chęcią podzielił się on wiedzą z klasami siódmymi 

podczas wykładu o eksploracji Kosmosu. Wszyscy słuchacze byli pełni podziwu dla wiedzy młodszego 

kolegi i z zaciekawieniem słuchali przygotowanego wystąpienia. 

Wiele też działo się na lekcjach. Uczniowie wszystkich klas wykonywali plakaty przedstawiające 

gwiazdozbiory, które zawisły w sali gimnastycznej, tworząc mapę nieba. 

Dzieci z klas młodszych zgłębiały tajniki Układu Słonecznego, poznawały nazwy planet, tworzyły prace 

plastyczne o tej tematyce. Klasy starsze tworzyły prezentacje multimedialne, które pomogły ich 

młodszym kolegom w poznaniu najbliższego nam skrawka Wszechświata. 

Na języku angielskim obejrzano filmy popularnonaukowe, czyli podróż przez Układ Słoneczny po 

angielsku. Na niemieckim uczniowie poznali nazwy planet i innych ciał niebieskich. Na języku polskim 

uczniowie szukali w mitologii odpowiedzi na pytanie: „Jak powstały gwiazdozbiory?”, poznawali 

pojęcia astronomiczne, astronautyczne, styl naukowy, pisali opowiadania twórcze o wyprawie na 

Marsa. Na chemii i fizyce wyszukiwali informacje na temat składu chemicznego i sił grawitacji na 

poszczególnych planetach. Na lekcjach matematyki opisywali Kosmos liczbami. Na godzinach 

wychowawczych czwórkowicze musieli wykazać się umiejętnościami konstrukcyjnymi, gdyż mieli za 

zadanie wykonać łaziki kosmiczne i katapulty, które wystawili później w czwartkowym turnieju klas. 

Turniej odbywał się w sali gimnastycznej. Uczniowie startowali w podróż kosmiczną, wypuszczając na 

księżyc zbudowane w klasach łaziki. Katapulty posłużyły zaś do wyrzucenia paczek na księżyc. 



Znajdowały się w nich materiały biurowe, z których drużyny miały za zadanie zbudować bazę swojej 

klasy. Ostatnim zadaniem było połączenie baz w jedną stację naszej szkoły. Stacja wraz z flagą szkoły 

lądowała na księżycu. 

W środę wychowankowie klas piątych uczestniczyli w zajęciach „IMPROplanety”. Odbyli 

międzyplanetarną podróż od najbliższej do najdalszej Słońcu planety, poznając warunki panujące na 

skalistych ciałach niebieskich i gazowych olbrzymach. Towarzyszyła im muzyka i obraz, zabawa i 

nauka, śmiech i powaga. 

W piątek uczniowie klas drugich i szóstych wzięli udział w turnieju konstrukcyjnym, podczas którego 

drużyny miały za zadanie skonstruowanie lądownika dla jajka. Z przygotowanych materiałów: 

kubeczków, balonów, słomek, kartki, taśmy powstały iście kosmiczne kapsuły, w których z różnym co 

prawda skutkiem, jajka lądowały na Marsie. Podczas turnieju uczniowie ze świetlicy zaprezentowali 

się w piosence „Kosmos”, uświetniając swoim występem rywalizację klas. 

Szkolny Tydzień Naukowy był wspaniałą okazją, by zgłębić nieco kosmiczne tajemnice i spojrzeć na 

Wszechświat wieloaspektowo. 

 

PRZEPUSTKA DO FINAŁU. Od kilkunastu już lat startujemy w ogólnopolskich konkursach 

polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Od kilku lat nasi 

uczniowie systematycznie sięgają po tytuły laureatów i dowodzą, że w naszej szkole uczą się eksperci 

od ortografii czy poprawnej polszczyzny. Co roku oba te konkursy cieszą się dużą popularnością. W 

tegorocznych edycjach wystartowało ponad 200 uczniów. W konkursie z poprawnej polszczyzny 

wzięły udział w I etapie 134 osoby, do II etapu przeszło 86 osób, z czego do finału dostało się 6 

naszych uczniów. O tytuły laureatów i finalistów w tej dziedzinie powalczą: Marysia Tyszkiewicz kl. 

2a, Zuzanna Kozłowska kl. 2c, Michalina Tabak kl. 4b, Jakub Łukawski kl. 5b, Maja Hutna kl. 6e i Jakub 

Dzierżanowski kl. 8a. Podczas finału owi uczniowie będą pisać opowiadanie do historyjki obrazkowej.  

W konkursie ortograficznym wystartowało w I etapie 90 osób, do II etapu przeszło 51 uczniów, z 

czego do etapu finałowego dostało się 5 naszych wychowanków. W dziedzinie ortografii 

reprezentować nas w finale będą: Zuzanna Śnieżek kl. 2b, Oskar Dzierżanowski kl. 5b, Jakub 

Dzierżanowski kl. 8a, Piotr Kulik kl.8c i Patryk Kostyk kl. 8a.Podczas etapu finałowego nasi znawcy 

ortografii będą pisać hipertrudne dyktando. Całej naszej finałowej dziesiątce gratulujemy i życzymy 

powodzenia w finałach, w maju. Brawo! 

 

XIII Potyczki Ortograficzne. 21 lutego 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku odbyły się XIII „Potyczki Ortograficzne” o tytuł dziecięcego Mistrza Ortografii 

2020, a adresowane były do uczniów klas IV-VI. Osiemnastoosobowa reprezentacja naszej szkoły 

podjęła się napisania dyktanda przygotowanego przez organizatorów konkursu z okazji 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Spośród naszej reprezentacji najlepiej poradzili sobie 

Oskar Dzierżanowski z kl. 5b i Aleksander Grodzki z kl. 6f, którzy znaleźli się w gronie laureatów. 

Spośród 56 uczestników dyktanda komisja konkursowa wyłoniła 4 laureatów. Olek zdobył II miejsce, 

a Oskar zajął III. Chłopcom gratulujemy znajomości polskiej ortografii i życzymy kolejnych sukcesów w 

tej dziedzinie. Brawo! Tym bardziej, że tegoroczny tekst był trudny, pełen pułapek ortograficznych, 

zapożyczeń z języka angielskiego i słów, których rzadko na co dzień używamy. Opowiadał o 

chimerycznym hipochondryku Jerzym, który był inżynierem, a także trenerem młodzieżowej drużyny 

piłkarskiej. W weekendy jeździł rzężącym rzęchem do college’u dla kamerdynerów, ubierał się we 

wzorzyste koszule z żorżety i po prostu był cool, dlatego nikt się z nim nie handryczył. 


