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ANDRZEJKI U NAJMŁODSZYCH  Tradycje andrzejkowe mają swoją bardzo długą historię. Wigilia 

Świętego Andrzeja to czas magii, wróżenia i tajemniczych obrzędów, które obecnie traktujemy z 

przymrużeniem oka. Uczniowie klasy 0b w dniu 27. 11. 2019 roku przenieśli się w magiczny, 

zaczarowany świat wróżb i zabaw andrzejkowych, by na różne sposoby poznać swoją przyszłość. 

Nie obyło się bez najpopularniejszej wróżby andrzejkowej, czyli lania wosku. Z zastygniętego wosku 

odgadywaliśmy kształty i wróżyliśmy sobie przyszłość. Dostrzegliśmy serca, domy, gwiazdy, ptaki, a 

nawet chmurkę. Wielką radość sprawiła zabawa z przestawianiem butów. Każdy zdjął po jednym 

bucie i ustawialiśmy je jeden po drugim, aż do progu. Wywróżyliśmy, kto pierwszy pójdzie do domu – 

oczywiście wróżba się spełniła. Z wypiekami na buzi przebijaliśmy czerwone serce, na którym były 

imiona, by poznać imię najlepszej przyjaciółki czy przyjaciela. Ponadto dzieci poznały znaczenie 

kolorów, cyfr oraz magicznych przedmiotów. Wróżenie z kart przeplatane były tańcami, konkursami 

oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. 

Ten magiczny dzień stał się świetną okazją nie tylko do zapoznania się z tradycją andrzejkową, ale 

również do radości oraz integracji grupy. Z niecierpliwością czekamy na Wigilię Świętego Andrzeja za 

rok. Małgorzata Cwalina 

 

MONIUSZKO ŚPIEWANY INACZEJ  28 XI 2019 dwa chóry naszej szkoły uczestniczyły w ważnym 

wydarzeniu. Tego dnia na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku o godz.18:00 odbył 

się niezwykły koncert, którego głównym zamierzeniem było przybliżenie postaci znanego muzyka, 

kompozytora, dyrygenta, pedagoga i organisty. Stanisław Moniuszko był niezwykle utalentowanym 

człowiekiem, w tym roku mija dwusetna rocznica jego urodzin. Wśród dwudziestu chórów z regionu 

warmińsko-mazurskiego i podlaskiego „Nolinki” i „Fantazja” wspólnie zaśpiewała najbardziej znane 

utwory artysty. Towarzyszyła nam orkiestra kameralna oraz soliści. Dyrygowała pani Anna Olszewska-

kurator regionalny dyrygentów. 

Koncert na długo pozostanie nam w pamięci, publiczność doceniła nas gromkimi brawami. Na koniec 

występu nasi szkolni dyrygenci otrzymali pamiątkowe dyplomy za trud włożony w nauczanie młodych 

wykonawców. A. Borkowska-Miszkiel 

 

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY  W czwartek 28.11.2019r. uczniowie klas 6c i 5c w świetlicy szkolnej 

urządziły zabawy andrzejkowe. Wieczór zapowiadał się bardzo ciekawie. Uczniowie spotkali się by 

powróżyć sobie, co im przyszłość niesie (do katechetów: oczywiście żartuję, to zwykła integracja). 

Były różne konkursy i zabawy, no i wróżby oczywiście. Od jedzenia pączków na czas, po 

przepowiednie z wykałaczek i szpilek. Wszyscy bawili się świetnie w rytm hitów. Nie zabrakło 

przekąsek i picia. Kilka osób za zezwoleniem nauczycielek przebrało się. Po kilku godzinach szaleństw 

nadszedł czas porządków i powrotu do domu. Julia Kamińska 6c 

 



MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE…. Były to szczególne dla nas zawody, gdyż tego dnia aktywni 

uczniowie z SP4 już po raz drugi opanowali pływalnię. Wszyscy pasjonaci pływania z klas VI – VIII 

wzięli udział we współorganizacji zawodów pływackich dla najmłodszych dzieci. Uczniowie wcześniej 

przeszli szkolenie w zakresie sędziowania, zasad oraz przepisów z pływania. Przydzielono im bardzo 

odpowiedzialne zadania, tj. sędziów mierzących czas, sędziów nawrotowych oraz osób 

odpowiedzialnych za sprawny przebieg zawodów. Wszyscy spisali się rewelacyjnie! Pomimo 

niewielkiego doświadczenia potrafili rzetelnie, z opanowaniem i w skupieniu wywiązać się z 

powierzonych zadań. A nie jest to łatwe ;) W organizacji zawodów wzięło udział 28 uczniów pod 

opieką p. Elżbiety Jeżewskiej, która tego dnia pełniła rolę sędziego głównego. Wszyscy uczniowie 

współpracowali przy organizacji zawodów w ramach wolontariatu.  

Jeszcze raz bardzo gorąco wszystkim uczniom dziękujemy za dobrą organizację, zaangażowanie i 

podjęty wysiłek. Współorganizatorzy zawodów , tj. MOSiR w Ełku zapewnił, że z przyjemnością 

powierzy opiece sędziowskiej kolejne zawody pływackie naszym uczniom. 

 

W PRZYSTANI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  29 listopada nasza klasa (6c) i 5d pojechała na wspólną 

wycieczkę Mikołajkową do Ośrodka Aktywnego Wypoczynku GWAREK w Pięknej Górze pod 

Giżyckiem. Po dojechaniu na miejsce do tzw. Przystani Świętego Mikołaja nasz elf zabrał nas na różne 

atrakcje. Byliśmy podzieleni na dwie grupy i każda miała swojego osobistego elfa przewodnika. 

Robiliśmy ozdoby świąteczne długopisem 3D, oglądaliśmy przedstawienie świąteczne, próbowaliśmy 

się wydostać z escape room(u), rozmawialiśmy ze Św. Mikołajem, graliśmy w bubble football. Atrakcji 

było wiele, naszych śmiechów i dobrej zabawy również, a Mikołajowi ledwo udało się wybrnąć z 

naszych podchwytliwych pytań. W świetnych nastrojach wróciliśmy wieczorem do Ełku, a teraz 

pozostaje nam czekać, czy Mikołaj się na nas nie obraził i jednak coś nam przyniesie pod choinkę... 

 

SUKCES SIATKARZY Z KLAS ÓSMYCH!  Pod koniec listopada w Gołdapi zostały rozegrane Mistrzostwa 

Rejonu VI Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców w ramach Szkolnego Związku 

Sportowego.  

W tej kategorii startowali zawodnicy z rocznika 2005/2006. Do rywalizacji przystąpiły następujące 

drużyny: Szkoła Podstawowa nr 3 z Gołdapi, Szkoła Podstawowa Sportowa z Ełku oraz nasza drużyna - 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Ełku 

W turnieju spotkania były rozgrywane systemem "każdy z każdym" do dwóch zwycięskich setów. W 

pierwszym spotkaniu ulegliśmy gospodarzom i niestety przegraliśmy spotkanie 2-0. Drugi mecz ze 

Szkołą Podstawową Sportową z Ełku dostarczył zawodnikom i przybyłym kibicom wiele emocji. 

Pierwszego seta wygrała nasza szkoła, natomiast w drugim musieliśmy uznać wyższość rywali. Do 

rozstrzygnięcia pojedynku potrzebny był tie - break, w którym po zaciętej walce i wielu składnych 

akcjach odnieśliśmy zwycięstwo. 

Ostatecznie zajęliśmy II miejsce w turnieju i dzięki temu zakwalifikowaliśmy się do półfinałów 

województwa. Wielkie brawa! 

Wyniki: 



SP 4 EŁK - SP 3 GOŁDAP 0-2 

SP 3 GOŁDAP - SPS EŁK 2-0 

SP4 EŁK - SPS EŁK 2-1 

Skład zespołu: Pieńkosz Kacper, Gryżewski Hubert, Chwiedor Adam, Cholewicki Stefan, Urbanowicz 

Filip, Siemieniewicz Jakub, Kawałko Michał 

Opiekunem zespołu jest nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

AKTYWNE MIKOŁAJKI   4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku odbył się Mikołajkowy Event 

Lekkoatletyczny dla klas III w ramach ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla Każdego”. Event 

był podsumowaniem innowacji pedagogicznej „Zdrowo bo sportowo” dla klas III naszej szkoły. W 

evencie wzięło udział 82 uczniów (44 dziewczynki i 38 chłopców). Dzielni zawodnicy rywalizowali ze 

sobą w konkurencjach sportowych takich jak: wyścigi rzędów, bieg przez płotki, slalom, bieg 

skocznościowy, bieg z przenoszeniem przyborów. Po wspólnej rozgrzewce grupa młodych 

lekkoatletów przystąpiła do rozegrania poszczególnych konkurencji eventu. Była to dla dzieci wielka 

atrakcja. Uczniowie z zaangażowaniem walczyli o jak najlepszy rezultat w każdym z wyścigów. Nie 

brakowało wzajemnego dopingu. Mini zawody miały na celu integrację między klasową, naukę zasad 

fair play, naukę aktywnego spędzania czasu poprzez sport. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, na 

zakończenie każdy zawodnik otrzymał mikołajkowy upominek. 

 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA  Mikołajki oraz zbliżające się święta Bożego Narodzenia to niezwykłe 

chwile wyczekiwane przez wszystkich, a w szczególności przez dzieci. To głównie z myślą o nich 

powstał magiczny świat bajkowych elfów. Przystań Świętego Mikołaja w Pięknej Górze, bo to o niej 

mowa, w dniu 5.12.2019 roku gościła uczniów 0a oraz 0b z naszej szkoły. Interesujący program 

animacyjny z wieloma niespodziankami, pozwolił poczuć tradycje i magię Świąt Bożego Narodzenia. 

Na początku zostaliśmy gorąco powitani przez Elfy, które zostały naszymi opiekunami i 

przewodnikami po Gwarku Mazurskim. Zobaczyliśmy Szopkę Bożonarodzeniową z żywymi 

zwierzętami. Następnie asystentki Mikołaja oprowadziły nas po magicznych krainach. Treningowy tor 

przeszkód to niebywała gradka dla gagatka. Na ćwiczebnym Placu Zabaw im. Renifera Rudolfa 

Czerwononosego, w rewelacyjnych pojazdach mogliśmy szlifować przedświąteczną formę. W Fabryce 

Słodkości wspólnie z Panią Mikołajową upiekliśmy zaczarowane babeczki – włożyliśmy do pieca 

zielone, wyjęliśmy z pieca czerwone. Magia w najczystszej postaci. Przed zjedzeniem udekorowaliśmy 

je białym lukrem i świąteczną posypką. Pełni wigoru trafiliśmy do warsztatu Elfa Pracusia, któremu 

pomogliśmy zamienić słodkości w najprawdziwszego renifera. Obowiązkowo musieliśmy odwiedzić 

pocztę Elfa Podróżnika. Najwyższa pora było napisać listy do Świętego Mikołaja. Dodatkowo 

stworzyliśmy laurki dla Elfów za ich przecudną opiekę. Po odnalezieniu pierwszej gwizdki w 

Gwiezdnym Igloo udaliśmy się na zasłużony obiad. Nie było czasu na poobiednie leniuchowanie. 

Kolejną zaplanowaną dla nas atrakcją był Elfi Teatr - niezwykła historia dwóch niegrzecznych 



chłopców, którzy zostali pomocnikami Mikołaja. Asystenci Mikołaja widząc jak cały dzień ciężko 

pracujemy i jesteśmy grzeczni, postanowili zabrać nas do Komaty Świętego Mikołaja. Spotkaliśmy 

brodatego gospodarza. Musieliśmy przejść test grzeczności. Po drobnych modyfikacjach - 

przepakowaniu, dopompowaniu, zsynchronizowaniu - zdaliśmy go celująco. Ponadto Mikołaj obiecał, 

że następnego dnia, w dniu swoich imienin, odwiedzi nas w Ełku. W podziękowaniu zaśpiewaliśmy 

piosenkę „Święty Mikołaj”. Na koniec Elfy wręczyły nam zasłużone Certyfikaty Pomocników Mikołaja. 

Z wielkim żalem opuszczaliśmy Siedzibę Świętego Mikołaja w Pięknej Górze. Dziękujemy Elfom za 

spędzenie niesamowitego dnia w klimacie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Podziękowania dla Pani Agnieszki Jurga (mamy Nikodema 0b), za fotorelację z wycieczki. Małgorzata 

Cwalina ,Teresa Fiedorczuk 

 

MŁODZI SIATKARZE W PÓŁFINALE WOJEWÓDZTWA!   3 grudnia w Giżycku zostały rozegrane 

Mistrzostwa Rejonu VI w minipiłce siatkowej chłopców w kategorii „3 siatkarskich” w ramach 

Szkolnego Związku Sportowego. W tej kategorii startowali zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi. Do 

rywalizacji przystąpiły następujące drużyny: Szkoła Podstawowa nr 4 z Giżycka, Szkoła Podstawowa nr 

7 z Giżycka, Szkoła Podstawowa nr 3 z Gołdapi oraz reprezentacja naszej „Czwórki”. 

W turnieju spotkania były rozgrywane systemem "każdy z każdym" do dwóch zwycięskich setów. 

Bezkonkurencyjna okazała się nasza drużyna, która wygrała wszystkie swoje mecze i zajęła I miejsce, 

które pozwoliło naszej szkole zakwalifikować się do półfinałów wojewódzkich, gdzie wystąpi już tylko 

12 najlepszych drużyn z całego województwa.. 

Wyniki: 

SP 4 EŁK - SP 4 GIŻYCKO 2-1 

SP 4 EŁK - SP 3 GOŁDAP 2-0 

SP4 EŁK - SP 7 GIŻYCKO 2-1 

Skład zespołu: Nikonowicz Michał, Sawicki Filip, Biszewski Patryk, Warecha Szymon, Bronakowski 

Szymon, Smaka Brajan, Kamiński Sebastian 

Trenerem zespołu jest nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

WYCIECZKA DO KONSULATU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  29 listopada uczniowie z klas 3c i 2e byli na 

wycieczce w Konsulacie Świętego Mikołaja w Kętrzynie. Na dzieci czekało tam wiele atrakcji. Tak 

swoje wrażenia opisują uczniowie klasy 3c: 

„Powitał nas Elf numer 1, który był bardzo zabawny i pokazał nam jak się robi bombki. Potem 

poszliśmy do muzeum. Było tam bardzo ładnie” Maja 



„Elf numer 1 opowiedział nam o robieniu bombek. Szybko zaczęliśmy działać. Było dużo zabawy” 

Julka 

„Elf pokazał nam jak zrobić bombkę z brokatem, albo z gwiazdkami. Wykorzystałam obydwa sposoby. 

Pan Zygmunt pokazał nam, jak dmucha się bombki. Było bardzo fajnie” Roksana 

„Na początku zajęliśmy się robieniem bombek. Następnie zostawiliśmy je do suszenia i rozpoczęliśmy 

zwiedzanie Konsulatu. Udaliśmy się do krainy Królowej Śniegu” Ola K. 

„W tym budynku jest bardzo ładne małe muzeum. Pisaliśmy listy do Świętego Mikołaja, a na koniec 

spotkaliśmy Świętego Mikołaja” Michał M. 

„Byliśmy w muzeum bombek. Były one tak piękne, że gdybyś je zobaczył, to chciałbyś je wszystkie” 

Oliwier  

„Zwiedzałem muzeum. Był tam taki ładny dom, który się kręcił i świat kotów. Było fajnie i ciekawie” 

Michał Z. 

„Ja zrobiłam 3 bombki: 2 brokatowe i 1 przezroczystą. Gdy wszyscy zrobili swoje bombki, pani rozdała 

kartki. Na kartkach pisaliśmy listy do Świętego Mikołaja. Po napisaniu listów poszliśmy do muzeum. 

Było piękne” Magda 

„Było tam świątecznie i kolorowo. Miałem przyjemność oglądać pokaz dmuchania bombek. Elf numer 

1 oprowadził nas po całym Konsulacie” Daniel 

„Jeździłem na reniferze. Siedziałem na wielkim misiu. Bardzo mi się tam podobało” Szymon 

„Poszliśmy do pokoju Królowej Śniegu. Tam zobaczyliśmy Elzę. Święty Mikołaj powiedział, że Elza 

zamrozi te dzieci, które są niegrzeczne. Wszyscy byli grzeczni. Wtedy Święty Mikołaj poczęstował nas 

lizakami” Wojtek 

„Robiliśmy sobie zdjęcia, dekorowaliśmy bombki, oglądaliśmy pokaz dmuchania bombek. Było tam 

dużo brokatu i efektów ruchowych. Wszystko było tam dopracowane i oświetlone. Było bardzo miło” 

Maks 

Dzieci wróciły do Ełku zadowolone, pełne wrażeń i z własnoręcznie ozdobionymi bombkami. 

 

OTWARTA LEKCJA PŁYWANIA  26 listopada w klasie sportowej VC już po raz drugi p. Elżbieta 

Jeżewska i p. Robert Redlin nauczyciele wych. fiz. zorganizowali otwartą lekcję pływania. Rodzice 

mogli zobaczyć postępy swoich pociech poczynione od poprzedniego roku.  

Przed wejściem do wody odbyła się krótka rozgrzewka, po czym uczniowie po kolei wskakiwali do 

basenu. Tam na trzech torach mogliśmy podziwiać umiejętności naszych pociech. Przez cały rok 

szkolny uczniowie szlifują swoje pływackie umiejętności. Pływają już bardzo dobrze trzema stylami: 

grzbietowym, stylem klasycznym czyli żabką, kraulem i zaczynają motylkiem. Wszystkie ćwiczenia 

wykonywane były przez nich z dużą starannością i nie było momentów rozluźnienia czy „obijania się”. 

Na koniec zajęć odbyła się sztafeta. Różnica jest ogromna! Wszyscy zwracali szczególną uwagę na 

perfekcyjny pokaz prowadzących zajęcia, indywidualne korygowanie błędów oraz dobór 



różnorodnych i ciekawych ćwiczeń zarówno z przyborem jak i bez. W czasie zajęć p. Elżbieta 

wyjaśniała rodzicom specyfikę treningu, techniki jakimi szkoleni są uczniowie, odpowiadała na 

zadawane pytania. 

Myślę, że wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Miło było obserwować i posłuchać pochwał 

nauczycieli, o zdolnościach pływackich całej klasy. Brawo uczniowie i ich nauczyciele. Marzena 

Kotylak (mama uczennicy z kl. Vc) 

 

NALOT MIKOŁAJKÓW Z CZWÓRKI NA PŁYWALNIĘ…  W minionym tygodniu uczniowie z naszej szkoły z 

klas IV - VIII , uczęszczający na fakultety z pływania oraz klasa sportowa V c bardzo świątecznie 

podeszły do sprawy. Wszyscy wybierając się na zajęcia przynieśli świąteczne czapki mikołajkowe, 

elfów lub rogi renifera. Ten kto przygotował się mógł w bardzo przyjemny sposób spędzić czas na 

pływalni: relaksując się w jacuzzi, hartując się w grocie lodowej, korzystając z odnowy biologicznej na 

łóżkach z hydromasażem lub szalejąc na zjeżdżalniach czy grając w siatkówkę wodną. Niemal każdy z 

uczniów zdecydowanie stwierdził, że taka forma zajęć jest wręcz niezbędna, Oczywiście sprawa jest 

do przemyślenia, a tymczasem wypoczęci i zrelaksowani wracamy do pracy. 

 

 WYSTARTOWAŁA EŁCKA LIGA PŁYWACKA  08.12.2019 r na basenie w Ełku rozegrana została RUNDA I 

– V EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 50m w stylach: dowolnym, 

klasycznym,motylkowym i 100 m stylu dowolnym. Nasza szkołę reprezentowali: 

Klasa II: Tymon Warecha 

Klasa V: Patryk Biszewski, Szymon Bronakowski, Zofia Ignaszak, Maciej Jagiełło, Olga Kotylak, Maja 

Kucharska, Maja Łałak, Jakub Nowak, Maja Piwońska, Natalia Szymańczyk, Szymon Warecha, Michał 

Włodarczyk, Julia Zyskowska, Julia Kołodziej, Olivieer Senica, Maksymilian Trojanowski,Jan 

Wiszowaty, Julia Jagłowska, Olga Kotylak, Katsiaryna Matuk,  

Klasa VI: Dominika Kołodziej, Bartek Truszkowski,  

Klasa VII: Gręś Filip, Furman Igor, Hyzopski Hubert, Zalewska Kaja, Bartłomiej Chojęta, Filip Gręś,  

Klasa VIII: Hubert Gryżewski, Kacper Pieńkosz  

Wyróżnieni zawodnicy to 

50 m st. dowolnym: 

14 lat 

2 m-ce Hubert Gryżewski,  

3 m-ce Kacper Pieńkosz 

50 m st. klasycznym: 

13 lat 



2 m-ce - Hubert Hyzopski 

14 lat 

2 m-ce - Kacper Pieńkosz 

50 m st. motylkowym: 

11 lat 

1 m-ce – Patryk Biszewski 

13 lat 

2 m-ce – Kaja Zalewska 

2 m-ce - Bartłomiej Chojęta 

3 m-ce - Filip Gręś 

100 m st. dowolnym: 

11 lat 

3 m-ce – Maja Piwońska 

W sumie zdobyli aż 9 medali. Brawo!  

Zawodnikom i trenerom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

MIKOŁAJKOWY AUTOBUS RADIA 5  6 grudnia uczniowie klas 4a i 5b wzięli udział w akcji 

charytatywnej Mikołajkowy Autobus Radia5. Mali pomocnicy Mikołaja jeździli z dziennikarzami 

Radia5 Ełk autokarem po mieście i zbierali prezenty dla dzieci z Domów Dziecka, domów zastępczych 

i Domu Św. Faustyny w Ełku. Uczniowie odwiedzali ełckie firmy m.in. Tropico, Ankara Kebab, 

Wasilewski Development czy Sabo, śpiewali kolędy, sami również wręczyli prezenty przygotowane 

przez społeczność szkolną. Akcja bardzo się podobała naszym uczniom, wszyscy zgodnie stwierdzili, 

że radość pomagania jest ważna i wartościowa. Swoimi małymi gestami sprawili, że te święta będą 

wyjątkowe dla dzieci, a na ich twarzach pojawi się uśmiech. 

 

MIKOŁAJKI z MIKOŁAJKIEM  6 grudnia już po raz drugi obchodziliśmy w bibliotece wydarzenie pod 

nazwą „Mikołajki z Mikołajkiem”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 4a, 4b, 3a i 2e oraz 

wychowankowie świetlicy. W tym wyjątkowym dniu, nauczyciele bibliotekarze przybliżyli czytelnikom 

Czwórki legendę o św. Mikołaju oraz odczytali fragmenty szkolnej lektury pt. „Mikołajek” Rene 

Goscinnego. Okazało się, że uczniowie dobrze znają treść książki – bez problemu odpowiedzieli na 

wszystkie pytania quizu oraz wspólnie rozwiązali krzyżówkę. Z zaciekawieniem obejrzeli też 

ekranizację lektury „Mikołajek” w komediowej, francusko-polskiej wersji. Aktywni czwartoklasiści za 

swój wkład w zajęcia otrzymali słodkie upominki. Odwiedzający bibliotekę tego dnia mieli okazję 



obejrzeć wystawę książek. Prezentowała ona kolejne części popularnej serii o Mikołajku i jego 

kolegach, a także pozycje związane z Mikołajem, historią i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Na 

długich przerwach, dzieciom z klas I-III wyświetlono bajkę animowaną ,,Mikołajek. W szkole nie ma 

nudy!”. ,,Mikołajki z Mikołajkiem uwieczniliśmy też robiąc pamiątkowe zdjęcia. M. Bukowska, B. 

Merchelska 

 

MIKOŁAJ NA EMERYTURZE (?)  Mikołajki, dla dzieci i nie tylko dla nich, to data, która niezmiennie 

kojarzy się z radością i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami, dobrym słowem i bliskością. 

Tego dnia do świetlicy szkolnej zawitał Mikołaj- bardzo niezwyczajny, bo jak sam określił- na 

emeryturze. Nasi Przyjaciele z Klubu Seniora w Ełku postanowili zrobić dzieciom, które odwiedzają ich 

regularnie od ponad roku w ich siedzibie, radosną niespodziankę. Delegacja klubu przyniosła słodkie 

upominki, ciepłe życzenia i wiele radości. Dzieci odwdzięczyły się śpiewem, tańcem, słodkim 

poczęstunkiem i symbolicznym upominkiem dla całego klubu. Integracja międzypokoleniowa trwa w 

najlepsze i rozwija się. Na pewno pozostawi ślad w sercach i umysłach naszych dzieci...za 10 dni 

idziemy do nich z wizytą kolędować wspólnie! 

 

SZLACHETNA PACZKA’2019  W miniony weekend 7-8.12.2019 odbył się w całej Polsce po raz XIX finał 

akcji Szlachetna Paczka. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom za zaangażowanie, 

dobre słowo, za każde wsparcie dla wybranej przez nas rodziny.  

Dzięki wspólnej pracy udało się przygotować 41 paczek o szacowanej wartości 8.319zł, w których 

oprócz środków czystości, artykułów szkolnych, tekstyliów, bonów upominkowych i żywności znalazło 

się łóżko. 

Najważniejsze jest jednak to, że udało się zrealizować wspólnie obrany cel, którym było przekazanie 

zebranych prezentów przez Wolontariuszy ze szkoły do Sztabu „Szlachetnej Paczki”, który mieścił się 

w Parku Technologicznym w Ełku. Tam po przekazaniu paczek odbyła się rozmowa Naszych 

Wolontariuszy z panią Katarzyną Butkiewicz, opiekunem rodziny, która podziękowała wszystkim 

„Czwórkowych” darczyńcom: „Ja, ze swojej strony dziękuje bardzo za świetną współprace. Za 

natchnienie do działania. Za Waszą energię i pomysłowość. A przede wszystkim za wielkie serca i 

dobro, którym zarażacie wszystkich dookoła. Pokazujecie, że nie ma rzeczy niemożliwych! Życzę 

wszystkim samych cudowności i oby te Święta, mimo braku śniegu, miały swoją magię! Spędźcie je w 

zdrowiu i dobrych nastrojach!”  

Kolejnym krokiem było przekazanie przez opiekuna rodziny zebranych darów. Oto relacja z tego 

wydarzenia: „W progu mieszkania przywitali nas Pani Małgorzata oraz Pan Wacław. Gdy tylko w 

salonie zaczęły się pojawiać pierwsze paczki, pani Małgosia się rozpłakała. Wraz z każdą kolejną 

paczką, miałam wrażenie, że cichną. Pani Małgosia zawsze rozgadana, nic nie mówiła, tylko 

obserwowała. A my nosiliśmy i nosiliśmy.... Pojawiła się 40 paczka. Oszołomienie. Siedzący na kanapie 

Karol tylko zachowywał się entuzjastycznie i radośnie uśmiechał. Po lekkim skrępowaniu i szoku, 

zachęciliśmy rodzinę do otwierania paczek...Pierwszą wskazał Karol. Artykuły spożywcze, chemia, 

makarony, proszki, płyny, żele....karton oleju! Pan Wacław oglądał butelkę Kujawskiego jakby 

pierwszy raz trzymał takie cudo w dłoniach. Karton z prezentami dla Karola, sprawił znów na jego 



twarzy uśmiech. Książeczki, puzzle, gry, plastelina. Kolejny karton...koce i puchata poduszeczka. Pan 

Wacław ze swoim opanowaniem głaskał ją i potakiwał, "ooo jaka miła, dobra taka" . Z każdą paczką 

rodzina była odważniejsza...aż w pewnym momencie słyszę dzwoni mój telefon. Odbieram, a tam pan 

ze sklepu, żeby dostarczyć nowiutką kanapę. Szybko pani Małgosia powyjmowała rzeczy ze starej 

kanapy, która została wyniesiona a na jej miejsce pojawiła się nowa pachnąca bez dziur po 

sprężynach wersalce. To o czym rodzina bardzo marzyła i potrzebowała.  

Dostaliśmy oprócz relacji z przekazania paczki, laurki i życzenia świąteczne z podziękowaniami dla 

wszystkich, którzy włączyli się w akcję.  

W niedzielę 8 grudnia odbyła się uroczysta gala „Szlachetnej Paczki” na której reprezentowało nas 

ośmiu wolontariuszy wyróżnionych za swoją pracę przy organizacji i przeprowadzeniu akcji w naszej 

szkole; byli to: Zalewska Oliwia, Mirwa Nikola, Walukiewicz Aniela, Szematowicz Milena z klasy 7c, 

Zofia Pięcikowska, Marta Maciorowska, Jakub Dzierżanowski z kl. 8a, Maja Kapuścińska z kl. 8b. 

Mamy dla Was kochani przesłanie jako opiekunki tego przedsięwzięcia: 

Nikt Was nie zmusi do pomocy, ale uwierzcie, warto pomagać, bo to działa w dwie strony. Niesiecie 

pomoc, a otrzymujecie w zamian wielką satysfakcję i siłę. Warto! 

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i pomoc! 

Życzymy Wszystkim Zdrowych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

CHRISTMAS TIME  6 grudnia odbyła się czwarta edycja mikołajkowego konkursu piosenki angielskiej 

w którym wzięło udział 9 zawodniczek. I miejsce wyśpiewała Lena Podemska z klasy 5f ex aequo z 

Oliwią Zalewską z klasy 7c. II miejsce zajęła Nela Andryszczyk uczennica klasy 6a oraz Julia Kamińska z 

klasy 6c. III miejsce zajęła Julia Sanczenko z klasy 6a. W komisji zasiadła Pani wicedyrektor Barbara 

Dziuba, nauczycielka języka angielskiego Pani Katarzyna Garlicka oraz nauczyciel muzyki Pan Tomasz 

Sulima. Cała widownia była zachwycona klimatem konkursu. Co więcej, widzowie ciągle bili brawa dla 

naszych młodych talentów, a do tej magicznej atmosfery przyczyniła się główna organizatorka Pani 

Justyna Jagielska-Dziuba oraz współorganizatorka Pani Sylwia Wiszniewska. Do usłyszenia za rok. 

Prowadząca konkurs- Maria Kantowicz. 

 

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO  Podsumowanie tegorocznych zmagań Szkolnego Związku 

Sportowego odbyło się 12 grudnia 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Dzięki 

osiągnięciom sportowym uczniów, nasza szkoła, jako jedyna szkoła podstawowa z Ełku uplasowała się 

na IX miejscu w województwie, w kategorii „Współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych za 

rok szkolny 2018/2019.”  

Podczas uroczystej gali zostały również uhonorowane nasze miasto uzyskując VI miejsce w rankingu 

wojewódzkim w kategorii miast. 

Osiągnięcia naszych uczniów, cieszą, mobilizują i zobowiązują do dalszego doskonalenia kompetencji 

sportowych, które stwarzają niepowtarzalne warunki rozwojowe, kształtują postawy i nawyki 



odpowiedzialności za efekty swoich działań, wytrwałość, systematyczność i samodyscyplinę. Uczą 

umiejętności pracy w grupie, wspierania, motywowania siebie i innych na drodze do osiągania celów.  

Gratulujemy naszym trenerom i usportowionym uczniom oraz Władzom Naszego Miasta! Barbara 

Dziuba 

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W PŁYWANIU  W piątek 13 grudnia 2019 wzięliśmy udział w 

Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego SZS w Drużynowym Pływaniu Dziewcząt i 

Chłopców, które odbyły się na pływalni OSiR w Olecku. Naszą szkołę reprezentowali: 

Rocznik 2007 i młodsi: Maja Piwońska, Kornelia Świeczko, Pola Cholewicka, Natalia Szymańczyk, Zofia 

Ignaszak, Maja Kucharska, Olga Kotylak, Szymon Warecha, Patryk Biszewski, Tobiasz Sierotko, Michał 

Włodarczyk, Bartosz Grzesiuk, Konrad Odolecki, Jakub Nowak. 

Rocznik 2005-2006: Maja Grzegorczyk, Natalia Klemarewska, Anna Mielechowicz, Kaja Zalewska, 

Magdalena Należyta, Oliwia Wyszko, Maja Łoniewska, Hubert Gryżewski, Hubert Grzymkowski, 

Szymon Stryjewski, Hubert Hyzopski, Kacper Pieńkosz, Jakub Siemieniewicz, Stefan Cholewicki, 

Bartłomiej Chojęta. 

Rywalizacja była zacięta , a poziom pływacki bardzo wysoki. Jednak nasi uczniowie pokazali na co ich 

stać, pomimo ogromnej konkurencji. 

WYNIKI: 

Igrzyska Dzieci : 

Indywidualnie: III m-ce Bartosz Grzesiuk (25 m st. motylkowym) 

Sztafety: dziewczęta VI m-ce, chłopcy IV m-ce 

W rywalizacji drużynowej dziewczęta zajęły VI m-ce, a chłopcy VII m-ce.  

Igrzyska Młodzieży Szkolnej: 

Indywidualnie: I m-ce Maja Grzegorczyk (50 m st. motylkowym), 

II m-ce Natalia Klemarewska (50 m st. klasycznym) 

III m-ce Hubert Grzymkowski (50 m st. motylkowym) 

Sztafety: dziewczęta II m-ce, chłopcy III m-ce 

Jako zespół drużynowo dziewczęta w Igrzyskach Młodzieży zajęły III m-ce, natomiast chłopcy IV m-ce. 

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i cieszymy się z zajętych 

wysokich miejsc . 

 



WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM I 

NIEMIECKIM   W tegorocznym konkursie uczestnicy stworzyli prawdziwe dzieła sztuki. Różnorodność 

pomysłów, nietypowe rozwiązania plastyczne, dobór materiałów i kolorów zachwyciły jury w 

składzie: pani dyrektor Wanda Wojnowska, pani Milena Laszkowska i pani Ewa Redlin.  

kategoria: klasy 4-6 

I miejsce Olaf Płatek (6b) 

II miejsce Jakub Łukawski (5b) 

III miejsce Anna Kulig (5f) i Oskar Dzierżanowski (5b) 

kategoria: klasy 7-8 

I miejsce Emil Bartoszewicz (8d) 

II miejsce Amelia Kozikowska (8a) i Paweł Kruszniewski (8a) 

III miejsce Marta Maciorowska (8a), Matylda Praszek (8a) i Oliwia Ojrzyńska (8c) 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, bilety do kina, karnety do pizzerii 4u oraz słodycze. Prace 

można podziwiać na parterze szkoły (obok choinki) i w sali 308. 

Gratulujemy serdecznie i zapraszamy na kolejne edycje konkursu! 

 

ŚWIĄTECZNE   WARSZTATY   JĘZYKOWE  Święta Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych świąt 

w całym roku, dlatego 13 grudnia nauczycielki języków obcych p. Milena Laszkowska i p. Ewa Redlin 

postanowiły wprowadzić uczniów w niezwykły, magiczny nastrój. Uczniowie klas 8a i 8c spotkali się w 

piątkowe popołudnie na bożonarodzeniowych warsztatach językowych. 

A działo się dużo! Rozpoczęliśmy od zaśpiewania nastrojowej „Stille Nacht, heilige Nacht” w języku 

niemieckim. Następnie poznaliśmy historię angielskiej pieśni „12 days of Christmas”. Przy tej okazji 

ułożyliśmy też puzzle odpowiadające kolędzie i słuchając szukaliśmy elementów na ułożonych 

obrazkach. Mieliśmy okazję poznać i porównać zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem w 

Niemczech i Wielkiej Brytanii. Skąd pochodzi znana kolęda „Cicha Noc” i kiedy po raz pierwszy ją 

zaśpiewano? Jakie potrawy wigilijne podawane są w Anglii i Niemczech ? Z jakiego kraju pochodzi 

zwyczaj ozdabiania choinki? Odpowiedzi na te i inne pytania prezentowaliśmy w czasie warsztatów. 

Patryk Kostyk (8a) opowiedział o zwyczajach i ciekawostkach bożonarodzeniowych w kulturze 

niemieckiej i angielskiej.  

Następnie zmierzyliśmy się z niemieckim słownictwem dotyczącym świąt – nie było łatwo, ale daliśmy 

radę! Wesoło odśpiewaliśmy „Snow is falling” aby dotrzeć do angielsko – niemieckiego escape –

roomu. Tu uczniowie mierzyli się z wykreślankami, odkodowaniem wyrazów, a nawet 

matematycznymi obliczeniami. Podczas warsztatów połączyła nas wspólna myśl „It’s Christmas time! 

Come on, let’s celebrate! Frohe Weihnachten”. Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze, 

były fantastyczną okazją do integracji i nauki w formie zabawy. 



 

ŚWIĄTECZNA "STOOFKA"  14 grudnia uczniowie klasy 4a wraz z rodzicami zrealizowali projekt 

„Stoofka na start” zainicjowany przez Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej. Był to dzień pełen emocji, 

ponieważ uczniowie odwiedzali przed Świętami Bożego Narodzenia starsze, samotne osoby i wręczali 

im prezenty zakupione w ramach projektu. Ogromną pomocą wykazali się Państwo Dobrogowscy 

rodzice Jakuba, którzy mocno wsparli potrzebujące osoby artykułami spożywczymi, dziękujemy 

bardzo za pomoc! Dzieci składały życzenia, wręczały podarunki i pocztówki świąteczne. Były to 

wzruszające chwile zarówno dla uczniów, ale także dla osób obdarowywanych. Pojawiły się łzy 

radości i poczucie, że nikt na święta nie powinien być sam. Uczniowie po raz kolejny przekonali się, że 

warto pomagać, że dobro wraca. To była dobra lekcja życzliwości i ogromnej empatii wobec drugiego 

człowieka. 

 

SUKCESY SIATKARSKIE KLASY SPORTOWEJ!  Ostatnie tygodnie to był bardzo pracowity okres dla 

uczniów klasy sportowej 6b.  

Pod koniec listopada zarówno dziewczęta, jak i chłopcy rywalizowali w Mistrzostwach Miasta w 

kategorii „4 siatkarskich” w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Na tym etapie rozgrywek młodzi 

siatkarze z „Czwórki” nie mieli sobie równych i wygrali wszystkie swoje spotkania. Dwie drużyny 

zajęły I miejsca i tym samym awansowały do zawodów rejonowych. 

6 grudnia na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Sportowych w Ełku odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI 

„4 siatkarskich” w kategorii chłopców i dziewcząt. Spotkania były rozgrywane na dwóch boiskach, 

systemem „każdym z każdym” do dwóch zwycięskich setów do 25 punktów. Do rywalizacji dziewcząt 

przystąpiły 3 zespoły : Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku, Zespół Szkół Sportowych w Ełku oraz nasze 

uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku. Rywalizacja wśród dziewcząt była bardzo zacięta. 

Mecze stały na bardzo wysokim poziomie i żadna z drużyn nie chciała dać za wygraną. Ostatecznie 

reprezentantki naszej „Czwórki” nie miały sobie równych i wygrały wszystkie swoje spotkania i zajęły 

I miejsce. Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Wiktoria Sakowicz. 

Do rywalizacji chłopców przystąpiły również 3 zespoły : Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Zespół 

Szkół Sportowych w Ełku oraz zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku. Nasi uczniowie 

podobnie jak dziewczęta nie mieli sobie równych i wygrali swoje mecze i tym samym zdobyli tytuł 

Mistrza Rejonu VI. Najlepszym zawodnikiem został wybrany Jędrzej Tański. 

Dzięki zwycięstwu w zawodach rejonowych zarówno dziewczęta, jak i chłopcy awansowali do 

półfinałów wojewódzkich. 

Warto dodać, że uczniowie reprezentujący naszą szkołę na co dzień uczęszczają do klasy sportowej o 

profilu piłki siatkowej. Widać, że zaangażowanie i ciężka praca na treningach przynosi efekty. Wielkie 

brawa! 

Skład zespołu dziewcząt: Cebeterewicz Amelia, Choroszewicz Eliza, Czyż Weronika, Gręś Gabrysia, 

Matulewicz Maja, Michałowska Klara, Pilecka Weronika, Rzepnicka Zuzanna, Sajnaga Blanka, 

Sakowicz Wiktoria.  



Skład zespołu chłopców SP 4 Ełk: Grzegorczyk Tymon, Janowicz Dawid, Kamiński Jakub, Nikonowicz 

Michał, Pawlukowski Paweł, Płatek Olaf, Redlin Maciej, Sawicki Filip, Sikorski Jakub, Smaka Brajan, 

Tański Jędrzej. 

Trenerami zespołów są nauczyciele wychowania fizycznego: Paweł Konopka i Marian Malewski. 

Gratulujemy! 

 

 

KONKURS DLA RODZICÓW  Na konkurs ogłoszony przez nauczycielki Świetlicy „Przyjaciele” wpłynęło 

wiele ciekawych prac. Rodzicom bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Prosimy od środy odbierać 

nagrody dla zwycięzców w świetlicy szkolnej. Dochód ze sprzedaży wszystkich prac zasili fundusz 

Dorocznej Szkolnej Świątecznej Akcji Charytatywnej.  

Komisja w składzie  

- Dorota Maksymowicz  

- Joanna Gorlo 

- Gabriela Wiśniewska  

- Grażyna Krasińska  

Przyznano nagrodę specjalną dla pani Barbary Denert za przygotowanie największej ilości stroików.  

W kategorii stroik - ozdoba, przyznano :  

1 miejsce : Klemarewska Krystyna ,Imierska Ewa, Żegota Łukasz  

1 wyróżnienie : Jaworska Elżbieta  

W kategorii ozdoba choinkowa:  

1 miejsce : Wołk Edyta  

2 miejsce : Karpacz - Zielińska Anna  

3 miejsce: Drawert Marta  

W kategorii pocztówka:  

1 miejsce: Płatek Anna  

Wyróżnienie: Imierska Ewa  

Organizatorzy  

 



ŚWIĄTECZNE STROIKI  Szkło jest czyste i przejrzyste, a przy tym kruche i delikatne. Stanowi idealne tło 

dla kompozycji z roślin i innych darów natury, dlatego w słoju, kielichu, dzbanie, kuli i innych 

naczyniach znalazły oprawę stroiki zgłoszone na tegoroczny szkolny konkurs świąteczny. Choć 

wydawało się, że bryła naczynia będzie w naturalny sposób ograniczała rozmiar dekoracji okazało się, 

że nie zawsze tak było. Niektóre miały formę miniatury przypominającej kulę śniegową, inne 

wyglądały jak zanurzony w orzechach i koralikach barwny bukiet.  

Na konkurs wpłynęło w tym roku 16 prac i w minioną środę ogłoszono wyniki. Wszyscy uczestnicy 

odebrali z rąk Pani Dyrektor Wandy Wojnowskiej pamiątkowe dyplomy i upominki, a 9. laureatów 

także specjalne, świąteczne nagrody. Zarówno laureatom, jak i uczestnikom serdecznie gratulujemy i 

mamy nadzieję, że już samo przygotowywanie konkursowej pracy było miłym rodzinnym działaniem, 

które napełniło domy cudowną atmosferą nadchodzących świąt. 

 

RELACJA Z KONKURSU  Kolor w czerwieni, kolor w bieli… - pod takim hasłem odbył się 10.12.2019 r. 

Powiatowy Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku. W zmaganiach deklamacyjnych 

brało udział czworo reprezentantów naszej szkoły. W kategorii klas 4-6 wiersze polskich noblistów 

zaprezentowały Hania Liszewska oraz Lena Podemska, zaś w kategorii klas starszych mogliśmy 

wysłuchać prezentacji Igora Grajewskiego oraz Julii Sarnackiej. Do międzyszkolnej rywalizacji stanęli 

również „młodzi artyści” z Ełku, Nowej Wsi Ełckiej, Woszczel, Mrozów Wielkich i Wiśniowa Ełckiego. 

Poziom konkursu był naprawdę wysoki. Oprócz wierszy i prozy wybitnych Polaków, takich jak Henryk 

Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Władysław Reymont czy Olga Tokarczuk, 

mogliśmy obejrzeć występy artystyczne uczniów „Trójki”, które uświetniły to wyjątkowe spotkanie. 

Podczas konkursu „Kolor w czerwieni, kolor w bieli” uczniowie naszej szkoły przedstawili wymagające 

utwory naszych noblistów, które czasami ciężko zrozumieć i zinterpretować. Jury było pod wielkim 

wrażeniem występów wszystkich uczestników oraz doboru treści utworów. Cieszę się, że zajęłam 2 

miejsce w tym konkursie, w kategorii klas 7-8.  

Dziękujemy Julii Emilii Sarnackiej z kl.8c za tę relację z konkursu i serdecznie jej gratulujemy. 

 

O ZDROWYM JEDZENIU PRZED ŚWIĘTAMI  16 grudnia 2019 roku odbył się wyjazd integracyjny na 

warsztaty robienia pierników do Starych Juch, klasy 5c pod opieką pani Izabelli Kraszewskiej i Pani 

Eweliny Jagłowskiej (mamy jednej z uczennic). 

O godzinie 8.00 rano wszyscy zebrali się w szkole pod naszą klasą. Pani zapoznała nas z regulaminem 

wycieczki. Około godziny 8.30 poszliśmy na przystanek, gdzie chwilę później podjechał po nas 

autobus i pojechaliśmy do Starych Juch. Na przystanku w Starych Juch czekał na nas Pan, który 

zaprowadził nas do swojego domu. Po drodze pokazywał nam atrakcje miasta Stare Juchy. Gdy 

zaszliśmy na miejsce to umyliśmy ręce i usiedliśmy do stołu, wypiliśmy herbatę i skosztowaliśmy 

bułeczek cynamonowych. Po zjedzeniu śniadania rozmawialiśmy o fast food i slow food. Następnie 

zostaliśmy podzieleni na grupy, w których robiliśmy pierniczki. Oprócz pierniczków nauczyliśmy się 

też robić lukier. Był także konkurs na najzdrowszego pierniczka. W czasie, gdy pierniczki stygły, 

zrobiliśmy porządek i zasiedliśmy do stołu. Na obiad była zupa dyniowa z soczewicą. Po zjedzeniu 



obiadu zapakowaliśmy pierniczki i wyruszyliśmy w drogę powrotną. W połowie drogi zaszliśmy na 

wieżę widokową. 

Była to bardzo fajna wycieczka i mam nadzieje, że się powtórzy i wrócimy do tego fajnego miejsca. 

Julia Zyskowska z 5c 

 

PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU  Pod takim hasłem dzieci z klas pierwszych i drugich, z odrobiną 

pomocy nauczycielek świetlicy, przygotowały niezwykłe Jasełka. Niezwykle, ponieważ ich widzami, a 

jednocześnie uczestnikami były dzieci z zerówki, rodzice oraz zaproszeni, licznie przybyli świetlicowi 

Przyjaciele - seniorzy z Klubu Seniora w Ełku.  Piękne stroje, scenografia, oprawa muzyczna i 

wspaniała gra aktorska dzieci oraz świąteczny nastrój, który udało się wprowadzić, skutkowały 

niezwykłym uczuciem bliskości.  Wszyscy aktorzy, opiekunowie, widzowie stali śpiewając pastorałkę i 

trzymali się za ręce.  Po Jasełkach były gorące brawa, gratulacje oraz słodki poczęstunek.  Zamiast 

życzeń świątecznych, nauczyciele świetlicy wraz z dziećmi przekazują Wam słowa piosenki :   

„ Choć tyle żalu w nas  

i gniew uśpiony trwa,  przekażcie sobie znak pokoju,  przekażcie sobie znak.”  

 

WIECZÓR KOLĘD „ŚWIATŁO Z BETLEJEM”  Przedświąteczne spotkania w Czwórce upłynęły jak zwykle 

w rodzinnej atmosferze. Wprowadziły w nasze serca światło, symbol radości i nadziei. Zwykła na co 

dzień sala gimnastyczna w barwach ciepłego światła lampionów nabrała zupełnie innego, magicznego 

charakteru. Do szkoły nareszcie dotarło ŚWIATŁO Z BETLEJEM.  

Gośćmi honorowymi byli: prezydent Ełku pan Tomasz Andrukiewicz, radna i przyjaciółka naszej szkoły 

pani Ewa Awramik, pani Teresa Buczyńska- -dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Ełku oraz 

państwo Aleksandra i Daniel Szejdowie- ełccy artyści, muzycy i przede wszystkich rodzice naszych 

dwóch wspaniałych uczennic. 

Godnym podkreślenia jest fakt, że spora część kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, była mniej 

znana, od tych najbardziej popularnych.  

W czasie dwóch wieczorów na scenie stanęli odświętnie ubrani uczniowie z klas 1-8 oraz dwie grupy 

przedszkolne wraz z nauczycielami. Pani dyrektor Wanda Wojnowska życzyła wszystkich pięknych i 

spokojnych świąt.  

Na koniec wystąpił zespół nauczycieli naszej szkoły wraz z dyrekcją, który dość nieśmiało 

zaprezentował piękną kolędę-kołysankę „Jakieś światło nad Betlejem”. Pieśń tematycznie 

nawiązywała do hasła przewodniego WIECZORU KOLĘD 2019 „Światło nad Betlejem”. 

Do zobaczenia za rok usłyszeliśmy na koniec od prowadzących spotkanie nauczycielek: pań Izabelli 

Kraszewskiej i Kamili Kulbackiej-Trzaskowskiej. To był naprawdę piękny czas … 

 



JASEŁKA 2019   Cieszymy się z aktorskich talentów naszych uczniów. W tym roku 30 osobowa grupa 

uczniów z klas VII i VIII wystawiła 20 grudnia 2019 roku bożonarodzeniowy spektakl pt. „ Narodził się 

oczekiwany” Pod kierunkiem katechetów, uczniowie już od początku listopada przygotowywali 

jasełka, aby je zagrać w ECK-u dla nauczycieli i uczniów naszej kochanej SP 4. W tym roku przesłanie 

było biblijne, oparte przede wszystkim na tekstach Pisma św. o narodzeniu Zbawiciela, który od 

wieków był oczekiwany przez ludzkość. Przyszedł, aby nam niebo otworzyć, uszczęśliwić. 

Najmłodszym aktorem był 4-miesięczny Wituś, który zachował się dzielnie z boku nowej mamy – 

Lenki Podemskiej.  

Dziękujemy Pani Dyrektor Anecie Werli za przychylne przyjęcie. Cieszymy się z zaangażowania 

naszych uczniów i życzymy dalszych sukcesów.  

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW„UCZEŃ Z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.  12 września i 12 

grudnia 2019r. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla Rodziców w ramach projektu „Uczeń z SP4: 

Dobry start. Lepsza przyszłość”. Spotkanie przygotowały oraz poprowadziły: Agnieszka Wysocka - 

psycholog szkolny oraz Wioletta Michalewicz - pedagog szkolny. Prowadzące poruszyły temat 

trudnych emocji dziecka, sposobów motywowania dzieci, rozwijania ich pasji i zainteresowań. 

Uczestnicy spotkania poznali różne rodzaje inteligencji, sposoby zachęcania dzieci do współpracy z 

dorosłymi. Podczas ćwiczeń warsztatowych Rodzice określili potrzeby swoich dzieci, formułowali 

skuteczne komunikaty, używając „słów - kluczy”. Ważnym punktem spotkania było przybliżenie roli 

pochwał w wychowaniu i motywowaniu dzieci. Rodzice określali pozytywne zachowania swoich dzieci 

oraz formułowali ustne pochwały. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, chętni Rodzice zadawali pytania w trakcie warsztatu oraz 

po zakończeniu spotkania, w trakcie indywidualnych rozmów z prowadzącymi.  

 


