
WRZESIEŃ 2019 

ZIELONYM KROKIEM W NOWY ROK SZKOLNY. Centrum Edukacji Ekologicznej to miejsce, z którego 

bardzo często korzystają uczniowie wielu klas naszej szkoły. Oferowane tam zajęcia dotyczą zwykle 

środowiska przyrodniczego, wybranych ekosystemów i występujących w nich zależności – są więc 

bardzo zbieżne z ekologicznym profilem naszej szkoły. Uczniowie klasy 2c, wraz ze swoją 

wychowawczynią -p. Joanną Pabich, właśnie w CEE odbyli swoje pierwsze, w tym roku szkolnym, 

lekcje. Pod okiem nauczycielki przyrody i biologii. p. M. Russek, realizowany był temat „Drzewa 

najbliższej okolicy”. Główne ćwiczenie odbywało się w terenie. Dzieci, podzielone na grupy, 

prowadziły, ukierunkowane kartą pracy, obserwacje wybranych gatunków. Swoje spostrzeżenia 

należało narysować lub zapisać, a następnie zaprezentować pozostałym grupom. W ten sposób cała 

klasa poznała dość dokładnie 6, typowych dla naszego regionu, drzew. Zdobyte wiadomości dzieci 

utrwalały w grach i dodatkowych ćwiczeniach w budynku CEE. Po zakończeniu zajęć odbyło się 

ognisko z pieczeniem kiełbasek, na które przyjechała też duża grupa klasowych rodziców. Słoneczna 

pogoda pozwoliła na zrealizowanie wszystkich planów i sprzyjała wytworzeniu przyjemnej atmosfery.  

W nowy rok szkolny uczniowie klasy 2c weszli więc zielonym krokiem, pełnym nadziei, że będzie to 

udany rok tak dla nich, jak i dla wszystkich uczniów naszej szkoły.  

 

NAUCZYCIELE NA START. W ostatnich dniach sierpnia dwudziestoosobowa grupa nauczycieli naszej 

szkoły uczestniczyła w trzydniowym obozie naukowym w Warszawie. Program obozu wykorzystywał 

ofertę warsztatową adresowaną do nauczycieli przez muzea i Centrum Nauki Kopernik.  

Pierwszy dzień zajęć przygotowało dla nas Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. 

Zaczęliśmy od warsztatów kaligrafii. Zasady właściwego trzymania długopisu odeszły w niepamięć. 

Coraz więcej uczniów nie potrafi go trzymać. Długopis to takie narzędzie, które będzie pisało 

niezależnie od tego, czy ktoś go trzyma dobrze, czy źle. Technika pomogła człowiekowi, nie musi się 

męczyć z piórem, nie musi się wysilać aby zachować właściwy kąt pochylenia narzędzia pisarskiego, 

nie musi trzymać kartki jak należy, nie musi siedzieć właściwie. Czy ta pomoc wyszła nam na zdrowie 

? 

Wydawać by się mogło, że w dobie komputeryzacji warsztaty z kaligrafii to tylko odrobina wiedzy 

związana z historią piśmiennictwa i dobra zabawa. Fakt – zmierzenie się ze stalówką nie było wcale 

łatwe, ale mimo to pisanie ozdobnych liter dostarczyło niezapomnianych wrażeń. Jednak to co 

najważniejsze w tym warsztacie kryło się pomiędzy wierszami. Często zapominamy jaki jest cel 

upominania ucznia aby zachował właściwą postawę. Mówimy :” będziesz miał krzywy kręgosłup” i to 

prawda, ale zapominamy, że właściwa postawa stawia nas w gotowości do pracy, odblokowuje 

przepływ energii i pomaga naszemu mózgowi myśleć i kierować naszymi działaniami. Zasada „6 nóg 

na podłodze” nabiera szerszego sensu. Coraz częściej skracamy naszym uczniom do minimum zadania 

związane z pisaniem. Jest wiele powodów dlaczego tak się dzieje. Prowadzący warsztaty zwrócił 

uwagę na tzw. „pamięć ręki”. Ręka pomaga mózgowi pamiętać ! Aby taki proces zachodził 

powinniśmy właściwie łączyć litery, ponieważ pozwala to nam na pisanie jednym ciągiem całego 

wyrazu. Taka technika poprawia także tempo i czytelność zapisu. Nie piszemy, nie rozwijamy 

pewnych obszarów naszego mózgu. Edytor tekstu zastępuje monotonne ślęczenie nad pięknym 

kształtem liter. Ułatwia to nam pracę, ale jakie będą tego skutki ? 



Na spacer edukacyjny po wilanowskich ogrodach zabrała nas p. Hanna Michoń (nasza absolwentka, 

obecnie pracownik muzeum). Hania zapoznała nas z historią i dziejami powstania ogrodów 

wilanowskich nierozerwalnie związanych z historią Polski i wybitnych Polaków. Zgodnie z koncepcją 

kolejne części ogrodu prezentują inne style i epoki. Duże wrażenie wywarły na nas nieokiełzane 

ogrody w stylu angielskim z przełomu XVIII i XIX wieku, dwupoziomowy ogród barokowy w stylu 

włosko-francuskim ale też ogród różany, kolorowe rabaty kwiatowe oraz wiekowe drzewa -cis i 

miłorząb dwuklapowy. Idąc wzdłuż brzegu Jeziora Wilanowskiego podziwialiśmy kaczki krzyżówki i 

mandarynki. Niektórych zaskoczył widok wron. Spacerując po parku natknęliśmy się również na 

magiczną altankę w stylu chińskim a także cudowny neogotycki budynek stacji pomp. Oprowadzająca 

nas po ogrodach przewodniczka zauroczyła opowieściami o losach ludzi, w ręce których 

przekazywany był majątek. Listy króla Jana III Sobieskiego do Marysieńki, statua zwieńczona orłem … 

przypomniały fakty z historii. 

Następnego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach przygotowanych nam przez Centrum Nauki 

Kopernik. Szkolenie miało na celu pokazać rolę samodzielnego poznania i rozumienia w procesie 

uczenia się. Warsztaty przeprowadzono w oparciu o Modułowe Pracownie Przyrody. Doświadczenia 

(eksperymenty z modułów woda, powietrze) prowadzono według kart pracy, które zakładały 

stawianie hipotez i ich weryfikację.  

Pierwszy eksperyment, „Balon pod presją”, był wspólny dla wszystkich grup. Dotyczył ciśnienia 

atmosferycznego. Wszystkie grupy po wykonaniu doświadczenia miały za zadanie wczuć się w rolę 

ucznia i wypisać pytania jakie mogłyby być stawiane przez uczniów podczas wykonywania tego 

eksperymentu. Celem tego ćwiczenia było uświadomienie nauczycielom jak ważną rolę w procesie 

nauczania pełni dociekanie, stawianie pytań oraz argumentowanie odpowiedzi. 

Kolejnym zadaniem postawionym przed nauczycielami było dostosowanie scenariusza lekcji tak aby 

można było go zrealizować na 45-minutowej lekcji. Zadanie polegało na zaprojektowaniu lekcji z 

uwzględnieniem doświadczenia, które wpisuje się w narrację kolejno – biologii, chemii, fizyki i 

geografii. Lekcja miała nawiązywać do życia i uwzględniać pytania, które opierają się na obserwacji i 

stymulują do wnioskowania – tzn. nie ma w nich odpowiedzi, ani pytań o wiedzę. Grupy dostały 

zestawy do wykonania różnych doświadczeń: badanie pojemności płuc, zjawisko konwekcji, 

kwasowość roztworów, kondensacja pary. Nauczyciele najpierw wykonali eksperymenty według 

dostępnych wskazówek po czym wspólnie tworzyli scenariusze zajęć dostosowane czasowo do 

jednostki lekcyjnej. Na zakończenie dzieliliśmy się spostrzeżeniami na temat efektywnego nauczenia 

poprzez eksperyment na wszystkich przedmiotach edukacyjnych. 

Po warsztatach nauczyciele mieli możliwość zwiedzania stałych wystaw Centrum Nauki Kopernik, o 

których opowiedziała p. Małgorzata Ratkowska – nasza „kopernikowa” przewodniczka.  

W ostatnim dniu obozu nasz zespół uczestniczył w warsztatach w Muzeum Azji i Pacyfiku. Mieliśmy 

okazję poznać historię niektórych gier i zabaw azjatyckich oraz miejsce ich pochodzenia, w które 

wprowadził nas p. Tomasz Madej. Jednak najciekawszą częścią warsztatów było nasze uczestnictwo 

w zaprezentowanych grach. Sprawdzaliśmy naszą spostrzegawczość i zręczność, ale również 

cierpliwość i wytrwałość. Zabawy i gry azjatyckie stanowią bogatą spuściznę dziedzictwa kulturowego 

Azji. Ich wartość dostrzegło UNESCO, uznając, że zabawy i gry tradycyjne są równie ważnym 

elementem dziedzictwa kulturowego jak zabytki sztuki, architektury czy języki regionalne i powinny 



być objęte ochroną. Jako nauczyciele powinniśmy sięgać do nich rozwijając kompetencje społeczne 

uczniów, ale też wspierając ich w doskonaleniu umiejętności i sprawności różnych zmysłów. 

Podczas kolejnego warsztatu udaliśmy się w wirtualną podróż do Australii i skupiliśmy nad 

odkrywaniem australijskiej sztuki. Kropkowanie jest najbardziej charakterystycznym elementem 

sztuki aborygeńskiej znanym na całym świecie i właśnie jemu poświęcony został ten warsztat. 

Podczas zajęć przedstawione zostały techniki jak i symbole malarstwa Aborygenów. Po krótkim 

wstępie zaczęliśmy tworzyć własne dzieła. Takie doświadczenie pomogło nauczycielom wcielić się w 

rolę uczniów i umożliwiło poznanie nowych metod zainteresowania podczas zajęć. Malowanie 

kropkami i symbolami ma też działanie uspokajające i zdecydowanie wciąga.  

Obóz odbył się w ramach projektu: „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość” finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

NOMINACJE DO TYTUŁU „ORZEŁ Z CZWÓRKI”. Doceniając wysiłek uczniów wkładany w zdobywanie 

wiedzy oraz ich zaangażowanie w działania wynikające z misji szkoły, które potwierdzają wrażliwość 

na potrzeby drugiego człowieka i środowiska, 29 lutego 2016 r. Rada Pedagogiczna ustanowiła 

wyróżnienie ORŁA z CZWÓRKI. Od tego roku systematycznie wręczane są nominacje do tego 

zaszczytnego tytułu. Wychowawca decyduje o nominowaniu danego ucznia z klasy do nagrody ORZEŁ 

z CZWÓRKI i wypełnia formularz zgłoszeniowy. Następnie składa formularz do Kapituły, która 

weryfikuje ostatecznie liczbę punktów przyznaną uczniom. W klasach ósmych wszystkie punkty są 

sumowane i wyłaniany jest laureat, który otrzymuje Nagrodę Rzeczową wraz ze Statuetką (sylwetka 

orła). Nagroda wręczana jest w ósmej klasie na uroczystości pożegnania absolwentów (laureat ma 

największą liczbę punktów zdobytych przez pięć lat nauki według ustalonych kryteriów). Na początku 

każdego roku szkolnego wręczane są natomiast medale i nominacje do tego tytułu. Nagroda w 

postaci Medalu (ze znakiem orła) przyznawana jest w klasie IV , V, VI, VII uczniom (po cztery medale 

na każdym poziomie), którzy uzyskają największą liczbę punktów według ustalonych kryteriów. 

Nagroda w postaci dyplomów przyznawana jest dodatkowo kolejnym 10 uczniom w klasach IV – VII. 

W tym roku w gronie uczniów nagrodzonych medalami znaleźli się: Oskar Dzierżanowski 5b, Anna 

Kulig 5f, Lena Podemska 5f, Małgorzata Fiłonowicz 5f, Eliza Choroszewicz 6b, Maja Hutna 6e, Olaf 

Płatek 6b, Michał Nikonowicz 6b, Paulina Kuczyńska 7b, Hubert Grzymkowski 7 b, Jan From 7c, Lena 

Buko 7b, Jakub Dzierżanowski 8a, Piotr Kulik 8c, Jakub Siemieniewicz 8c i Zuzanna Nikonowicz 8c. 

Dużą grupę stanowią uczniowie wyróżnieni dyplomem, są to: Jekaterina Ester Bianki 5a, Małgorzata 

Pięcikowska 5f, Lena Danelczyk 5d, Łałak Maja 5c, Patryk Biszewski 5c, Emil Bućko 5e, Julia Zyskowska 

5c, Michał Włodarczyk 5c, Radosław Gałczyński 5f, Piotr Ziemowit Czaplicki 5b, Maciej Redlin 6b, 

Tobiasz Sierotko 6a, Julia Kamińska 6c, Dominika Kołodziej 6f, Anna Jonik 6f, Dominika Rakus 6a, 

Hanna Kozłowska 6f, Filip Danelczyk 6a, Nela Andryszczyk 6a, Urszula Kozłowska 6f , Karol Słyż 7c, 

Kamil Korolczuk 7c, Aleksandra Izbicka 7d, Gabriela Darmofał 7a, Oliwer Chiliński 7d, Bartosz Grzesiuk 

7c, Nikola Mirva 7c, Olaf Krzyżewski 7d, Szymon Stryjewski 7c, Kasjana Korczyńska 7d, Julia Sarnacka 

8c, Zofia Wajda 8a, Dominika Sabasińska 8c, Maja Grzegorczyk 8a, Monika Podurgiel 8c, Patryk 

Kostyk 8a, Marta Maciorowska 8a, Martyna Syryca 8a , Maksym Białozierski 8c, Adam Chwiedor kl. 

8c. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy! 

 



ORTOGRAFIA W TEATRZE. "Moi przyjaciele z Literkowa" to bardzo ciekawy program p. Renaty 

Pasymowskiej do nauczania ortografii w klasach młodszych. Autorka zwraca w nim uwagę na 

niezwykłą, jej zdaniem, efektywność w tym obszarze dzięki zabawie w teatr. Uzupełnieniem 

programu są specjalne maskotki - sylwetki wybranych liter i dwuznaków. Uczniowie klasy 2 c, wraz ze 

swoją wychowawczynią, p. Joanną Pabich, postanowili wypróbować skuteczność tej metody na sobie. 

Rodzice zakupili nam potrzebny zestaw maskotek i w minionym tygodniu zaprzyjaźniliśmy się z 

pierwszą parą bohaterów - Próżniakiem i Otwartusiem, czyli "ó" i "u". Wszystkie dzieci przyniosły 

kostiumy, które pomogły im się przeobrazić w dwór królewski, a potem zaczęła się prawdziwa 

zabawa w teatr łącznie z pałaszowaniem krupniku w zamkowej kuchni, którą na ten dzień stała się 

szkolna stołówka. W trakcie zabawy poznaliśmy aż 50 ortogramów, które utrwalaliśmy przez kilka dni 

w różnych grach i zabawach. Lepiliśmy figurki z plasteliny i rysowaliśmy historyjki obrazkowe o 

przygodach bohaterów. Przed nami pierwsze w tym roku dyktando - wierzymy, że nasi przyjaciele z 

Literkowa pomogą nam się z nim uporać bez większych problemów. 

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Dawne zwyczaje ludowe nie tylko łączyły życie człowieka z rytmem 

przyrody, ale służyły też integracji i zacieśnianiu więzi lokalnych społeczności. W takim też celu klasa 2 

c, w minioną niedzielę, zorganizowała sobie Święto Pieczonego Ziemniaka. Na imprezę, na farmie 

Mazurskiej w Szarejkach, zjechały całe klasowe rodziny. Wszystko zaczęło sie od tańców ludowych na 

wiejskim podwórku, które poprowadziła wychowawczyni klasy, p. J. Pabich. I duzi i mali nauczyli się i 

z werwą zatańczyli "Polkę kukułkę", "Owczareczka" oraz taniec mazurski "Szot". Były przyśpiewki, 

przytupy, głośne zawołania i dużo śmiechu. Nadwątlone siły wszyscy zregenerowali przy ognisku i 

suto zastawionym stole, na którym pojawiły się przygotowane przez nasze mamy sałatki, ciasta i 

pieczone mięsa. Po posiłku dzieci z rodzicami przystąpiły do kolejnych zadań. Było rzucanie i łapanie 

ziemniaków oraz rodzinne rzeźbienie kartoflanych ludzików. W czasie, gdy my się bawiliśmy, w 

popiele ogniska piekły się ziemniaki. Gorące, pachnące jesiennym dymem , kartofelki miały wielu 

amatorów. Pogoda była rewelacyjna i nikt nie spieszył się do domu. Okazało się, że dawne zwyczaje 

świetnie służą kształtowaniu integracji także w dzisiejszych czasach. 

 

INTEGRACJA NA POZIOMIE. 21 września w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyło się 

integracyjne ognisko uczniów i rodziców klasy 4a połączone z pomocą koleżeńską klasy 8b. Starsi 

uczniowie w tym dniu otoczyli opieką młodszych kolegów, zorganizowali im gry i zabawy terenowe. 

Czwartoklasiści przy pomocy ósmoklasistów wzięli udział w integracyjnych zabawach biegowych, 

które miały na celu przede wszystkim dobrą zabawę, naukę współpracy w grupie i naukę zasady fair 

play. Po wszystkich zabawach uczniowie spotkali się przy ognisku, młodsi uczniowie wysłuchali rad 

starszych kolegów w jaki sposób mają się zachowywać i funkcjonować w szkole. Obie klasy oraz 

rodzice mieli okazję poznać nowych wychowawców i spędzić z nimi chwilę wolnego czasu. To był miły 

sobotni poranek. 

 

aleMĄDRALE MIĘDZY TREŚCIĄ A INTENCJĄ TEKSTU. Ruszył międzyszkolny projekt aleMĄDRALE. 

Projekt adresowany jest do uczniów zdolnych z ełckich szkół podstawowych. Tegoroczna edycja 

przebiega pod hasłem „aleMĄDRALI spotkanie z X Muzą". 



23 września uczestnicy programu "aleMĄDRALE" z ełckich szkół spotkali się w „Czwórce” na 

warsztatach „Bądź prawdziwy, czyli aktorska interpretacja tekstu". Zajęcia były prowadzone przez 

panią Barbarę Biziuk-Wilkiewicz, która na co dzień jest nauczycielką języka angielskiego, ale możemy 

ją też oglądać w rolach filmowych.  

Pierwszym aktorskim zadaniem uczestników była próba szybkiego mówienie przy użyciu przepony, co 

nie było takie łatwe jak się wydawało. Kolejnym wyzwaniem była gra w aktorskie kalambury. Próba 

wcielenia się w różne typy osobowości jak optymista, człowiek zawstydzony czy też małe dziecko 

dostarczyła nam mnóstwo satysfakcji, że podołaliśmy zadaniu, gdy pozostali uczestnicy poprawnie 

odgadli prezentowaną postać. Następnie, w mniejszych grupach, przygotowaliśmy własną 

interpretację otrzymanego wcześniej tekstu. Prezentacja drużyn i sposoby wykonania zadania były 

bardzo zabawne.  

Wszystkim uczestnikom warsztaty bardzo się podobały i z niecierpliwością czekamy na kolejne tego 

typu zajęcia. Amelia Czaplicka, VII b 

 

PIOSENKI FILMOWE aleMĄDRALI. 20 września 2019 roku odbyło się spotkanie z cyklu „aleMądrale” 

pod hasłem „Piosenki i melodie filmowe”. Gościliśmy uczniów z różnych szkół podstawowych: SP 2, 

SP 7, SP 6, SP 5, SP 3 oraz SP 9. Naszą “Czwórkę” reprezentowali: Jakub z V b, Ania z VI f oraz ja, Lena 

z V f. Śpiewaliśmy utwory z różnych znanych bajek, np. „Kolorowy wiatr” z przepięknej bajki pt. 

„Pocahontas” czy „Pół kroku stąd” z filmu pt. „Vaiana: Skarb oceanu”. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć utworu, który zna każda mała dziewczynka, „Mam tę moc” z bajki „Kraina lodu”. Zajęcia 

minęły nam w bardzo miłej i muzycznej atmosferze. Z niecierpliwością czekamy na następne. Lena 

Podemska, Vf 

 

ZOSTAŃ MISTRZEM SZKOLNEJ LIGI HISTORYCZNEJ.  

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnej Lidze Historycznej. Wykonuj 

zadania konkursowe, zdobywaj punkty i oceny celujące z historii. 

Regulamin Szkolnej Ligii Historycznej 2019 

Liga historyczna jest konkursem skierowanym do uczniów klas V-VIII.Zadaniem uczniów jest 

poszukiwanie i udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe bądź wykonanie prac i oddawanie ich 

w określonych terminach. Każda praca będzie punktowana i oceniana zgodnie z podanymi 

kryteriami.Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest oddawanie w określonych terminach odpowiedzi lub 

opracowań.Uczeń może włączyć się do konkursu w każdej chwili.Wymagana jest samodzielność 

uczniów w wykonywanych zadaniach. Uczniowie, którym wykaże się przepisywanie pracy od innego 

ucznia, zostaną skreśleni z listy uczestników Ligi.Zadania konkursowe, kryteria, terminy i wyniki 

publikowane będą na stronie szkoły w zakładce „UCZNIOWIE- Ćwiczenie czyni mistrza”, FB naszej 

szkoły oraz na drzwiach sali historycznej (301). Każdego miesiąca wśród uczniów wyłoniony zostanie 

Mistrz Miesiąca. Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów na poziomie swoich klas 

otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody oraz tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Historycznej.  



 

ZDROWO ZAKRĘCENI. Od poniedziałku w naszej szkole trwa Tydzień Zdrowego Żywienia. 

Zaprzyjaźnione klasy partnerskie „Młodszy brat- starsza siostra” 2c+6b i 2a+6a wzięły udział w 

niezwykłym evencie, który odbył się na boisku szkolnym. Uczniowie zgromadzili na tę okazję warzywa 

i owoce, które były motywem przewodnim spotkania. Pierwsze zadanie było iście sportowe i polegało 

na biegu w parach tworzonych przez starszaków i maluchów z koszem owoców i warzyw. Starsi 

koledzy wykazali się w tym zadaniu troską i opiekuńczością, dostosowując tempo biegu do młodszych 

kolegów. Konkurencja wywołała wiele pozytywnych emocji i zapaliła uczestników do kolejnego 

zadania, w którym uczniowie musieli wykonać niezwykłe portrety. Inspiracją był włoski malarz- 

Giuseppe Arcimboldo, który malował w niezwykle oryginalny i ekscentryczny sposób portrety, na 

które składały się warzywa i owoce. Drużyny, mając do dyspozycji duże kosze pełne warzyw i 

owoców, musiały ułożyć z nich portrety. Na betonowym boisku powstały prawdziwe dzieła sztuki! 

Drużyny nadały imiona swoim postaciom i wymyśliły rymowanki- okrzyki, w których znajdowały się 

słowa- klucze: warzywa i owoce. W ostatniej konkurencji warzywa i owoce z portretów „wracały” do 

koszyków- uczniowie ustawieni w szeregu podawali sobie z rąk do rąk kolejne elementy portretów. 

Serdeczny śmiech wszystkich uczestników był dowodem na to, że spotkanie spełniło zakładane cele. 

Zrobiliśmy pierwszy krok w nowym roku szkolnym do integracji między oddziałami. 

 

AKTYWNA JESIEŃ. 28 września, jak co roku, w Gołdapi odbył się bieg miejski promujący aktywny tryb 

życia – XXVII Cross Gołdapski. Trasa biegu przebiegała przez las Kumiecie. Zawody były rozegrane w 

kilkunastu kategoriach od Biegu Przedszkolaka do Biegu OPEN z podziałem na kategorie wiekowe. 

Łącznie w biegach wzięło udział ok. 500 uczestników. Szkołę Podstawową nr 4 w Ełku reprezentowało 

14 zawodników. W swoich kategoriach wiekowych stanęli na podium:  

Igor Bartoszewicz III miejsce, zawodnik biegł dystans 1500 m. II miejsce zajęła Dominika Kołodziej, 

która biegła dystans 1000 m. Reszta lekkoatletów była bardzo blisko podium zajmując miejsca od IV 

do X. To ogromny sukces naszych zawodników, liczymy na dalsze zwycięstwa w kolejnych biegach. 

Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal. Wszystkim młodym lekkoatletom serdecznie 

gratulujemy dobrego startu w zawodach! 

 

ZDROWIE WARTOŚCIĄ NAJCENNIEJSZĄ - podsumowanie Tygodnia Zdrowego Żywienia. Aktywność 

fizyczna, odpowiednia porcja snu, równowaga psychiczna i zbilansowana dieta stanowią filary 

zdrowego stylu życia. Właściwe odżywianie ma ogromny wpływ na wzrost i rozwój młodego 

człowieka. Dzięki promocji zdrowia i wczesnej edukacji można uniknąć negatywnych konsekwencji i 

zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń w wieku dorosłym. Stąd pomysł akcji "Tydzień 

Zdrowego Żywienia" w naszej szkole, który obchodziliśmy w dniach 23-27 września. 

Przez te kilka dni zwracaliśmy szczególną uwagę na zawartość naszych talerzy i lunchboxów. Cały 

tydzień obfitował w różnego rodzaju przedsięwzięcia: prelekcje, warsztaty, pogadanki i projekty, 

których celem było wdrożenie uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia. Nauczyciele różnych 

przedmiotów i wychowawcy klas organizowali zajęcia o tematyce racjonalnego odżywiania i tzw. 



jedzenia śmieciowego. Podkreślali, co powinno znaleźć się w naszej diecie, a czego należy unikać. 

Mówili też o wpływie diety na wyniki szkolne. 

Młodsi uczniowie przyrządzali sałatki, surówki oraz zdrowe soki owocowe, rozwiązywali zagadki, 

rebusy, śpiewali piosenki i tworzyli prace plastyczne. Doskonalili także umiejętność estetycznego i 

kulturalnego spożywania posiłków. W szkolnej świetlicy odbył się bal warzywno-owocowy. Dzieci 

przebrane za jabłka, marchewki czy borówki uczestniczyły w zabawach tanecznych i konkursach 

ruchowo-sprawnościowych. Dla najmłodszych przygotowano też konkurs artystyczny "Cudaki z 

warzyw i owoców", w którym największą kreatywnością wykazał się uczeń klasy 0a, Marcel Kindlein, 

zdobywając nagrodę główną. 

Klasa 2c wraz z wychowawczynią przygotowała piękną mandalę z warzyw i owoców oraz 

uczestniczyła w warsztatach kulinarnych w ZS nr 6 w Ełku, na których mali cukiernicy piekli zdrowe 

ciasteczka. Zaprzyjaźnione klasy partnerskie „Młodszy brat - starsza siostra” 2c+6b i 2a+6a wzięły też 

udział w niezwykłym evencie. Szczegóły można znaleźć w poście Zdrowo Zakręceni. 

25 września gościliśmy w naszej szkole panią dietetyk Karolinę Grajewską, która przeprowadziła 

warsztaty z uczniami klas 1s i 3d. Dzieci tworzyły obrazkową piramidę żywieniową. Prowadząca w 

dyskusji z maluchami mówiła o potrzebie ruchu, przekonywała do wyboru wartościowych produktów 

i opowiedziała o zawartości cukru w chętnie spożywanych przez dzieci napojach. Jakież zaskoczenie 

wywołała na ich buziach informacja, że 0,5 l popularnej coca-coli ma aż 11 łyżeczek cukru. 

O zdrowiu trzeba mówić głośno, dlatego zorganizowaliśmy również happening - kolorowy przemarsz 

ulicami naszego miasta, podczas którego dzieci rozdawały przechodniom jabłka i brzoskwinie. Były 

okrzyki i rymowanki promujące zdrowe odżywianie. Barwny korowód uczniów z wizerunkiem 

lokalnych owoców i warzyw wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców. 

W akcji aktywnie uczestniczyły również klasy starsze. Tworzyły one plakaty i hasła promujące zdrowie 

oraz symbol graficzny - certyfikat zdrowej żywności. Przygotowały degustację bogatych w witaminy i 

minerały przekąsek, poszukiwały w sklepach zdrowych towarów analizując ich skład i przeprowadzały 

badania, sprawdzając, które produkty są najczęściej wyrzucane. Klasa 5f wykonała piękne rysnotki 

zdrowia, które przez cały tydzień zdobiły główny hol szkoły. Starsi uczniowie wzięli też udział w 

dwóch konkursach. W konkursie poetyckim "Zdrowie na talerzu" w kategorii klas 4-6 najpiękniejsze 

wiersze napisali: Zofia Ignaszak (I miejsce), Oliwier Milewski (II miejsce) oraz Oskar Dzierżanowski (III 

miejsce). W kategorii klas 7-8 zwyciężyli: Martyna Marcińczyk (I miejsce), Jakub Dzierżanowski (II 

miejsce) i Aleksandra Ciborowska (III miejsce). W międzyklasowych potyczkach wiedzy o zdrowym 

żywieniu na poziomie klas 5 najlepszą okzała się klasa 5e. 

W bibliotece szkolnej przygotowano wystawę książek tematycznie związanych z żywieniem, a na 

korytarzach szkoły zawisły plakaty z rezultatami przeprowadzonej wśród uczniów ankiety, które 

opracowała klasa 6c. Cieszy nas poziom świadomości naszej młodzieży tego, co zdrowe. Ponad 80% 

badanych zdobywa wiedzę na temat zdrowego trybu życia w domu. Zdecydowana większość 

preferuje domowe obiady, nie odchudza się, zna możliwe następstwa odchudzania, uzupełnia 

dzienne zapotrzebowanie na wodę, wystarczająco długo śpi i regularnie je śniadania. 

Obecnie trwa plebiscyt na najlepszy zdrowy obiad. Każda klasa będzie mogła złożyć jedną propozycję. 

Ta z największą liczbą głosów doczeka się realizacji - ugotuje ją szkolna stołówka. 



Tydzień Zdrowego Żywienia cieszył się dużym zainteresowaniem wśród społeczności szkolnej. 

Poprzez atrakcyjne formy zajęć uczniowie z entuzjazmem i pełnym zaangażowaniem podchodzili do 

wyznaczonych zadań. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie ciekawych 

działań. Niech to, co udało nam się wypracować przez te kilka dni, trwa dalej, bo zdrowe żywienie jest 

zawsze w cenie! Natalia Jurczyk-Lemieszonek 

 

GŁOŚNO CZYTAĆ KAŻDY MOŻE. 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

Święto to zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Data ta odnosi się również 

do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Idea głośnego czytania znalazła 

uznanie wśród bibliotekarzy szkoły, którzy razem z wychowawcami klas I - III podjęli się promocji 

głośnego czytania uczniom z wykorzystaniem książek ,,Gang Słodziaków” Renaty Piątkowskiej i 

maskotek – bohaterów tej lektury. Aby wyrobić w dzieciach nawyk czytania zaproszono do 

współpracy również rodziców, by spędzili ze swoimi pociechami minimum 10 minut dziennie z 

dowolną książką i w ,,Dzienniczku postępów czytania” potwierdzili to stosownym podpisem. Dzięki 

temu ich dziecko będzie otrzymywało od swojego nauczyciela specjalną naklejkę i na podsumowanie 

akcji wyróżnienie za aktywność czytelniczą.  

30 września 2019 roku, w ramach szkolnych obchodów Dnia Głośnego Czytania, odbyło się spotkanie 

integracyjne uczniów klas I – III. Przedstawiciele klas biorących udział w projekcie spotkali się z Panią 

Anną Karpacz. Dziennikarka TVP 3 Olsztyn opowiadała o pracy w radiu i telewizji, mówiła o 

ćwiczeniach dykcyjnych i emisji głosu, umiejętności sterowania dźwiękiem w zależności od tekstu, 

miejsca, okoliczności oraz rodzaju odbiorcy. W drugiej części spotkania przybyli na spotkanie 

zapoznali się z zaletami głośnego czytania. Dowiedzieli się m.in. że rozwija ono i pobudza wyobraźnię, 

język i pamięć, uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę, ułatwia naukę oraz buduje 

więzi międzyludzkie. Uczennice klas starszych Aleksandra, Karolina, Natalia i Zofia odczytały dzieciom 

fragmenty przygód Słodziaków. Na zakończenie odbyła się wspólna zabawa z wykorzystaniem 

pluszaków i chusty animacyjnej ,,Klanzy”.B. Merchelska 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW. W czwartek (26.09.2019r.) klasa 8c wraz z wychowawczynią – p. Ewą 

Redlin wzięła udział w Europejskim Dniu Języków organizowanym w I LO w Ełku. Uczniowie zostali 

podzieleni na dwie grupy. Pierwszy zespół wziął udział w zajęciach integracyjnych zorganizowanych 

przez p. Ewelinę Bujnowską, a pozostali uczestniczyli w warsztatach j. angielskiego, które 

przeprowadził p. Mirosław Bujnowski. We wszystkich przydzielonych zadaniach wspierali nas 

uczniowie I LO. Spośród uczniów 8c wybrano 10 osób, które uczestniczyły wspólnie ze starszymi 

kolegami w ciekawym turnieju językowym. W zawodach było 5 kategorii : ,, Pytania”, ,, Język”, 

,,Słowo” , ,,Piosenki”, ,,Porozmawiaj ze mną!”. Każdy z uczestników musiał się wykazać wyjątkową 

wiedzą na temat języków obcych. Pierwsze miejsce w turnieju zajęły Gabriela Kiersztyn i Dominika 

Sabasińska (8c) z uczennicami klasy 1a. Europejski Dzień Języków uświetnił występ artystyczny 

uzdolnionej młodzieży z I LO. Dzięki tej wizycie mieliśmy okazję nawiązać nowe znajomości, zwiedzić I 

LO i zastanowić się nad wyborem szkoły średniej.  

Gabriela i Dominika 8c 



 

„CZWÓRKA”NA ROWERACH W CEE. 25 września w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 

odbył się turniej rowerowy podsumowujący obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu. Do rywalizacji stanęło pięć trzyosobowych drużyny z naszej szkoły przygotowane i pod 

opieką Sławomira Krakowiaka.  

Naszą szkołę reprezentowali:  

Klasy 5: Jan Grzymkowski, Michał Włodarczyk, Adam Pieńkosz. 

Klasy 6: Aleksander Grodzki, Wiktor Malinowski, Hanna Kozłowska. 

Klasy 7: Paulina Kuczyńska, Hubert Grzymkowski, Eryk Makuch, 

Kamil Korolczuk, Bartosz Grzesiuk, Jakub Jagiełło.  

Klasy 8: Jakub Siemieniewicz, Igor Grajewski, Adam Chwiedor.  

Pierwszą konkurencją w turnieju była jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego po wytyczonej 

trasie. Drugą konkurencją był tor przeszkód, który sprawdzał umiejętności manewrowania 

jednośladem. Impreza była świetną okazją do promowania roweru jako pojazdu ekologicznego w 

ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Honorowy patronat nad imprezą objął Miejski Zakład 

Komunikacji, był on również głównym fundatorem nagród. Rywalizacja w turnieju zakończyła się 

wspólnym ogniskiem.  

Po podsumowaniu wyników rywalizacji pierwsze miejsce w ogólnej klasyfikacji zajęła drużyna z 

naszej szkoły w składzie Adam Chwiedor, Igor Grajewski, Jakub Siemieniewicz. 

Pozostałe drużyny zajęły czwarte, piąte, szóste i ósme miejsce.  

Gratulujemy.  

 

MUZYCZNA KAWIARENKA aleMĄDRALI. W czwartek 26 września odbył się warsztat pt. „Muzyczna 

kawiarenka”, poprowadzony przez panią Grażynę Truszkowską w ramach międzyszkolnego projektu 

„Ale Mądrale”. Spotkanie było poświęcone dźwiękowi w filmie.  

Dzięki naszej nauczycielce i ekspertowi panu Marcinowi Pyciakowi z Ełckiego Centrum Kultury 

dowiedzieliśmy się, jak powstaje filmowa warstwa audio. Gość opowiedział nam o specyfice pracy 

dźwiękowców i imitatorów dźwięku. Obejrzeliśmy prezentację i interesujący film dokumentalny o 

sposobach tworzenia tego, co słyszymy, śledząc losy ulubionych bohaterów ze szklanego ekranu. 

Poznaliśmy historię dźwięku w filmie, narzędzia, jakimi posługuje się dźwiękowiec, język produkcji 

filmowej. Mogliśmy też posłuchać wybitnej muzyki filmowej, której do tej pory nie znaliśmy. Zrobiła 

na nas duże wrażenie. Zrozumieliśmy, jaką rolę odegrały przeboje takich kompozytorów jak Enio 

Morricone znany jako autor muzyki do filmu „Misja”, John Williams, któremu zawdzięczamy 

powszechnie znane nuty z „Gwiezdnych wojen” i „Szczęk”, a także Wojciech Kilar – polski artysta, 

który skomponował np. poloneza do „Pana Tadeusza”.  



Czas w „Muzycznej kawiarence” upłynął bardzo szybko i aktywnie za sprawą przeróżnych zadań i gier. 

W ramach pracy zespołowej sporządziliśmy zbiór cech i umiejętności dobrego dźwiękowca 

filmowego. Na wzór telewizyjnego „Masterchefa” tworzyliśmy i prezentowaliśmy własne dzieła - 

zwiastuny filmowe na podstawie naszych oryginalnych scenariuszy, do których opracowaliśmy 

dźwięki z zastosowaniem niekonwencjonalnych produktów - narzędzi imitujących rzeczywistość 

fabularną: plastikowej miski, desek, patyków i szyszek, monet, folii, przyborów kuchennych, 

makaronów, suszarki…  

Wspólnie z naszymi nauczycielami odgadywaliśmy zagadki muzyczne. Zabawa w konwencji programu 

„Jaka to melodia?” okazała się nie lada gratką nawet dla pana Marcina Pyciaka. Dzięki naszemu 

ekspertowi i nauczycielom rozpoznaliśmy prawie wszystkie utwory ze znanych i lubianych produkcji 

filmowych.  

Warsztat był bardzo ciekawy i można było wynieść z niego wiele przydatnych informacji. Bawiliśmy 

się wybornie. Eryk Makuch, klasa 7b 

 

JAK ROZWIJAĆ MYŚLENIE?. Klasy 2c i 2 e nawiązały w tym roku współprace programową z Fundacją 

Uniwersytet Dzieci. Z bogatej oferty projektów wybrały cykl "Mali inżynierowie. Czym możemy 

podróżować?" Regulamin wyraźnie określa warunki uczestnictwa. Każda grupa ma obowiązek 

zrealizować 2 zajęcia wstępne oraz 6 zajęć głównych. Zarówno te pierwsze, jak i drugie, wybiera się z 

gotowej listy. Wszystkie tematy mają bogatą obudowę dostępna online na stronie Fundacji - filmy, 

karty pracy, szczegółowe scenariusze, które nauczyciele mogą modyfikować według własnych 

potrzeb. W minioną sobotę mali inżynierowie z obu klas drugich zrealizowali pierwsze zajęcia z 

projektu. Tak się złożyło, że każda klasa wybrała temat "Jak rozwijać myślenie?", ale zrealizowała go 

nieco inaczej. Uczniowie klasy 2c, po obejrzeniu filmu i przeanalizowaniu procesu myślowego od 

określenia problemu wywołanego zaskoczeniem, poprzez generowanie pomysłów służących jego 

rozwiązaniu, planowanie pracy i wreszcie efektywne działanie, zmierzyli się z zadaniem "Klasowe 

urodziny". Uczniowie pracowali w trzech zespołach, z których każdy był odpowiedzialny za inny 

element udanej imprezy: dekoracje, poczęstunek i zabawy dla gości. Pierwsza grupa przygotowała 

kolorowe muszki dla wszystkich uczestników oraz zmieniła aranżację klasowej przestrzeni. Druga 

grupa, w oparciu o dostępny sprzęt sportowy, wymyśliła ciekawe zabawy na szkolnym korytarzu, a 

trzecia przygotowała słodki bufet, na którym znalazły się m. in. maluteńkie kanapeczki z herbatników 

posmarowanych masłem orzechowym i udekorowanych świeżymi owocami. 

Uczniowie klasy 2 e realizując ten sam scenariusz, mieli nieco inne zadania. W pierwszej części zajęć 

uczniowie otrzymali mapy z zaznaczonymi elementami terenu: górami, lasem, oczkiem wodnym, 

domkiem, górką z kamieni. Pierwszym zadaniem było stworzenie terenu z mapy na szkolnym 

korytarzu z przedmiotów dostępnych w klasie i na korytarzu. I tak oto powstały góry z kanapy i 

kocyków, górka z poduszek, las ze szkolnych roślin, oczko wodne z szarf oraz domek ze stolika. 

Pomysłowość dzieci nie zna granic! Gdy „teren” był już gotowy uczniowie pracując w parach, ukryli 

tam obrazki zaznaczone na mapie. Następnie bawili się w małych detektywów szukając ilustracji 

ukrytych przez inne drużyny. Ukryte, a następnie znalezione zdjęcia miały wspólny motyw- urodziny. 

Po wysłuchaniu opowiadania o zapomnianych urodzinach, uczniowie wcielili się w role bohaterów. 

Musieli przygotować przyjęcie urodzinowe- robić „coś z niczego”. Podzieleni na zespoły wzięli się do 



pracy: powstały dekoracje stołu z bibuły, baloników i serwetek, tort z kartonu. Jeden z zespołów był 

odpowiedzialny za przygotowanie zabaw i gier, w których wszyscy uczniowie chętnie wzięli udział. 

Wszystkie dzieci świetnie się bawiły i z niecierpliwością oczekują na kolejną sobotę w szkole. 

 

"3,2,1...IMPRO. O TEATRZE IMPROWIZOWANYM "aleMĄDRALI". 27 września zebraliśmy się na 

korytarzu, pod pokojem nauczycielskim, gdzie spotkaliśmy się z prowadzącymi. Po krótkim wstępie 

na holu rozbrzmiał dźwięk alarmu przeciwpożarowego, spokojnym tempem wraz z pozostałymi 

uczestnikami wyszliśmy na szkolne boisko. Gdy ćwiczenia się zakończyły, udaliśmy się do czytelni, 

gdzie pokazano nam fragment serialu. Zobaczyliśmy improwizację wykonaną przez aktora - pana 

Grzegorza. Potem rozmawialiśmy o samym słowie improwizacja i jego znaczeniu. Następnie 

przeszliśmy do sali z lustrami, gdzie pod czujnym okiem specjalistów w tej dziedzinie - p. Grzegorza 

Sierzputowskiego, p. Wiktora Malinowskiego i p. Kamili Kulbackiej-Trzaskowskiej - nauczycielki języka 

polskiego, odbyliśmy zajęcia o tworzeniu obrazu filmowego. W grupach tworzyliśmy takie właśnie 

obrazy. Bardzo podobały mi się takie zajęcia, ponieważ zintegrowały mnie z innymi osobami 

uczestniczącymi w „ aleMądrale”. Ania Jonik 

 

 


