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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 już trzeci raz w naszej szkole przyznano medale, dyplomy i 

nominacje do tytułu ORZEŁ z CZWÓRKI. Zwyczajem jest wręczanie wyróżnień za poprzedni rok 

nauki na początku następnego. W tym roku medale i nominacje do tytułu otrzymali: 

Klasy V: Julia Kamińska Vc, Nela Andryszczyk Va, Karolina Wilczewska Vc, Dominika Kołodziej Vf 

Klasy VI: Paulina Kuczyńska VIb, Hubert Grzymkowski VIb, Aleksandra Izbicka VId, 
Kasjana Korczyńska VId 

Klasy VII: Jakub Dzierżanowski VIIa, Piotr Kulik VIIc, Jakub Siemieniewicz VIIc, Julia Sarnacka VIIc 

Klasy VIII: Maja Truszkowska VIIIb, Karolina Kuczyńska VIIIb, Michalina Przekop VIIId, Julia 
Tydman VIIIb 

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 wyróżniono też dyplomem i nominacją 

do tytułu „Orła z czwórki” 25 uczniów. Filip Danelczyk i Dominika Rakus z klasy V a, Anna Jonik z V f 

oraz Michał Bartnik z Vc, Lena Buko i Olaf Krzyżewski z VI d, Natalia Klemarewska z VIb, Kamil 

Korolczuk, Karol Słyż, Janek Fromm i Bartek Grzesiuk z VIc, Zofia Wajda, Maja Grzegorczyk, Marta 

Maciorowska, Magdalena Podziewska, Martyna Syryca, Zofia Pięcikowska, Amelia Kozikowska, 

Patryk Kostyk i Jakub Stygar z klasy VII a, Dominika Sabasińska z klasy VIIc, Wiktoria Sawczyńska, 

Gabriela Szczotko, Maja Kurzyk z klasy VIIId oraz Mateusz Staszek z klasy VII b. 

Wszystkim wyróżnionym medalem oraz dyplomem „Orła z Czwórki” serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów w nauce i aktywności w życiu szkoły. 

 

DLA KALINKI. W naszej szkole pamiętamy o Kalince, która jest córeczką naszej nauczycielki – Pani 

Karoliny Lipowskiej. Kalinka choruje na rdzeniowy zanik mięsni SMA i pomóc jej może lek, który 

należy do pięciu najdroższych leków świata. Chcemy wesprzeć finansowo rodziców Kalinki, dlatego 

kl. 7a i kl. 8b od tygodnia organizują akcję charytatywną w szkole. Uczniowie tych klas pieką i 

sprzedają ciasta. Akcja potrwa jeszcze do czwartku, zapraszamy więc do skosztowania uczniowskich 

wypieków. Dziękujemy społeczności szkolnej za dotychczasowe włączenie się w akcję, liczy się każda 

złotówka! Razem możemy zwiększyć szanse Kalinki na powrót do zdrowia. 

 

INTEGRACYJNY SPŁYW KAJAKOWY. W nowym roku szkolnym klasa 7c nieco zmieniła swoje grono. 

Powitaliśmy nowego kolegę oraz wychowawczynię panią Ewę Redlin. Aby się lepiej poznać wspólnie 

z rodzicami zorganizowaliśmy spływ kajakowy. Spotkaliśmy się w Stradunach, załadowaliśmy kajaki i 

udaliśmy się do Wronek, aby rozpocząć trasę. Nad bezpieczeństwem czuwał również p. Robert 

Redlin– nauczyciel wychowania fizycznego. Cały czas dopisywała piękna pogoda. Po kilku godzinach 

wspólnych rozmów, wpadania w trzciny, robienia zatorów na rzece udało się nam przepłynąć 

sprawnie ok. 16 km. Podczas jedynej przerwy można było zauważyć duże zaangażowanie wszystkich 

uczestników we wspólną konwersację, którą od czasu do czasu przerywały nawoływania Jaśka i 

Michała –zaginionych na moment w akcji. Jednak nic nie zepsuło miłej atmosfery. Płynąc rzeką 

dotarliśmy do jeziora Łaśmiady i zakończyliśmy spływ w Sajzach. Busami dotarliśmy do Stradun, gdzie 

urządziliśmy ognisko. Piekliśmy kiełbaski i jedliśmy smakołyki przygotowane wcześniej przez nas i 



naszych rodziców. Razem śmialiśmy się i rozmawialiśmy. W ten sposób miło zakończyliśmy pierwszy 

tydzień szkoły. Śmiało możemy powiedzieć, że to był udany wyjazd. 

 

W PRZYJAŹNI ZE ŚRODOWISKIEM. Nasza szkoła przystąpiła do udziału w Europejskim Tygodniu 

Zrównoważonego Transportu 2018 (ETZT), który właśnie się rozpoczął. Kulminacyjnym punktem 

ETZT będzie Dzień bez Samochodu (22 września). Społeczność „Zielonej Czwórki” pragnie już dziś 

przyczynić się do ochrony środowiska poprzez promocję spacerów, aktywnego spędzania czasu i 

pozostawienie samochodów w garażach i na parkingach. Od dziś zapraszamy wszystkich do udziału 

w działaniach zaplanowanych dla dzieci i dorosłych. 

Prosimy, by zachęcili Państwo swoich wychowanków do udziału w konkursie „Na dobrej stopie ze 
środowiskiem”. Polega on na gromadzeniu zielonych stópek, które dzieci odrysowują po każdym 
dotarciu piechotą z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Stopki kolekcjonują przez cały tydzień. 
Na koniec tygodnia dzieci naklejają swoje odrysowane stópki na własną dużą kartkę, którą mogą 
także przyozdobić według własnego gustu (w domu lub w szkole). Prosimy wychowawców o 
zbiorowe zdjęcie klasowe dzieci, które wykonają prace. Uczniowie, którzy przystąpią do konkursu, 
wezmą udział w piątkowym losowaniu nagród. W piątek zostaną zebrane w klasach karteczki z 
imionami, nazwiskami i numerami klas. Wówczas wylosujemy szczęśliwców. 

Rodziców i dzieci zachęcamy także do konkursu na najpiękniejszą, najciekawszą trasę rowerową. 
Potwierdzeniem rajdu taką trasą może być mapka z opisem i zdjęciami z wycieczki rowerowej. 
Najpiękniejsze prace zostaną wyłonione i nagrodzone w przyszłym tygodniu. 

Dziękujemy za współpracę. Ewa Paszkowska i Grażyna Truszkowska 

 

„ZORIENTOWANI Z CZWÓRKI”, czyli Zorientuj się na Ełk (etap Stare Juchy). 2 września 2018 roku 

odbyła się trzecia runda IV Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk”. Po 

raz trzeci wystartowaliśmy drużynowo. My, tzn. nauczyciele wychowania-fizycznego ze swoimi 

podopiecznymi- uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, 

Głównym założeniem tego typu imprez jest, m.in. upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród 

mieszkańców Ełku i okolic, a także uwrażliwienie na walory przyrodnicze i krajobrazowe naszych 

okolic. Bieg na orientację to wyjątkowa forma aktywności ruchowej. To jedyny sport który w tak 

unikalny sposób łączy wysiłek fizyczny i myślenie. Od zawodników wymaga wytrzymałości, siły, 

szybkości a przy tym koncentracji, szybkiego podejmowania decyzji i ciągłego planowania, a przy 

tym jest sportem rodzinnym, sportem dla każdego i sportem nieodłącznie związanym z ruchem na 

świeżym powietrzu i w bliskim kontakcie z naturą. 

Jeżeli wydaje Ci się to proste to musisz spróbować aby przekonać się, że w rzeczywistości to 

niezwykle trudne zadanie . Początkujący uczniowie poświęcają dużo czasu na czytanie mapy stojąc i 

zastanawiają się gdzie są i którędy powinni pójść. Z biegiem czasu uczą się coraz lepiej odczytywać 

mapę dzięki czemu zaczynają więcej biegać a mniej stać. Po jakimś czasie dochodzą do takiej 

wprawy, że potrafią czytać mapę w biegu. 

 

Mamy nadzieje, że skutecznie zaszczepiamy wśród naszych uczniów chęć do rekreacji na łonie 
natury. Kolejny etap już niebawem … Dariusz Trzaskowski, Paweł Konopka 
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CROSS GOŁDAPSKI. 22 września w Gołdapi odbył się bieg miejski promujący aktywny tryb życia – 

XXVI 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. Naszą szkołę reprezentowało 10 zawodników, 

którzy mieli do pokonania dystanse 600m i 1000/1500m. Igor Bartoszewicz zajął wysokie III miejsce 

w swojej kategorii wiekowej i stanął na podium. Igor biegł dystans 1500m. Reszta uczniów była 

bardzo blisko podium zajmując IV i V miejsca. To ogromny sukces naszych uczniów, liczymy na dalsze 

zwycięstwa w kolejnych biegach. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal. Wszystkim 

młodym lekkoatletom serdecznie gratulujemy dobrego startu w zawodach. 

 

ARCHI-PRZYGODY NAJMŁODSZYCH CZWÓRKOWICZÓW. Projekt „Archi – przygody” został wymyślony 

prze doświadczonych architektów dla małych dzieci. Zarządza nim i finansuje Narodowe Centrum 

Kultury. I edycja została zaplanowana dla przedszkolaków i spotkała się z entuzjastycznym 

przyjęciem. Zmotywowało to autorów projektu do przygotowania kolejnej edycji – tym razem dla 

uczniów klas I-III. Do udziału w projekcie bardzo zachęcała dyrektor naszej szkoły – pani Wanda 

Wojnowska. Ostatecznie zakwalifikowały się do niego dwie klasy z naszego województwa – jedną z 

nich jest klasa 1p pani Joanny Pabich z naszej szkoły, a drugą klasa ze szkoły w Giżycku. Celem 

programu jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której 

przebywają, docenianie tradycji architektonicznych, a także rozumienie, w jaki sposób można 

tworzyć krajobraz kulturowy. Autorzy opracowali 10 scenariuszy zajęć, które realizowane są w 

ramach lekcji przez wychowawcę klasy oraz profesjonalnego opiekuna. Naszym jest pani Anna Lenga 

– absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Z NCK-u otrzymaliśmy też bezpłatnie 

bardzo pokaźną paczkę materiałów do pracy ( bloki, plastelinę, kleje, markery, podkładki, itp.). Nasze 

pierwszaki mają już za sobą 2 zajęcia. Na pierwszych oglądały multimedialną prezentację , której 

tematem były dawne i współczesne budowle będące schronieniem człowieka, a potem same, nad 

Jeziorem Ełckim budowały w grupach własne schronienia – bazy wykorzystując do tego przyniesione 

z domu materiały: deski, panele, koce, kartony, sznurki i spinacze do bielizny. Na kolejnych zajęciach 

przyglądały się Wieży Ciśnień, a później rysowały ją na kartkach, starając się przy tym zachować 

kształty, proporcje i kolory. Prace uzupełniały znalezionymi podczas spaceru badawczego 

materiałami, tworząc pierwszy w swym życiu collage w wersji 3D. Zajęcia są bardzo różnorodne i 

dzieciom spodobały się od razu. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy dołączyć do tego projektu! 
 

KLUBY MŁODYCH ODKRYWCÓW. Od początku tego roku szkolnego działają w naszej szkole dwa 

Kluby Młodych Odkrywców. Tworzą je uczniowie klasy Ip- p. Joanny Pabich i Ik –p. Katarzyny 

Kanclerz. Działanie takie zostało zaplanowane w projekcie „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza 

przyszłość.” Pierwszaki z obu tych klas spotykają się systematycznie jeden raz w tygodniu, by na 

specjalnie zaplanowanych przez swoje wychowawczynie zajęciach pozalekcyjnych 

eksperymentować, doświadczać i badać otaczającą rzeczywistość. Spotkania mają formę 

warsztatową, a dzieci pracują głównie w grupach. Wykorzystując proste środki i materiały dostępne 

w domowej kuchni czy łazience, a także ogólnodostępne materiały papiernicze i biurowe dzieci będą 

poznawać prawa i zjawiska z dziedziny fizyki, chemii i przyrody. Swoją przygodę z nauką przez duże 

„N” pierwsza grupa zaczęła od magnesów. Z ich pomocą dzieci poszukiwały skarbów w piasku i 

wyławiały je z wody. Sprawdziły też, które elementy z wyposażenia klasy są magnetyczne, a które 



nie. Druga grupa badała możliwości balonów – ich rozciągliwość, wytrzymałość i przyciąganie. 

Każdym zajęciom towarzyszy zaciekawienie i świetna zabawa. I o to właśnie chodzi ! 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. 20 września na boisku przedszkola Słoneczna Ósemka w 

Ełku odbył się event lekkoatletyczny dla dzieci z grupy trzy- i czterolatków. Event uświetnił 

obchodzony w tym dniu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Nasza szkoła już kolejny rok bierze udział 

w ogólnopolskim programie „Lekkoatletyka dla każdego” i przy współpracy z przedszkolem 

organizuje mini zawody dla najmłodszych. Dzieci przy pomocy naszych wolontariuszek Mai 

Truszkowskiej i Katarzyny Skarżyńskiej, wzięły udział w wyścigach rzędów z przeszkodami. Nie były to 

łatwe dla nich konkurencje, ale bardzo mocno się starały i zaangażowały. Mali zawodnicy 

rywalizowali ze sobą w konkurencjach biegowych i skocznościowych, a wszystko było poprzedzone 

intensywną rozgrzewką poprowadzoną przez p.Magdalenę Kukiełko. Wszyscy pokonali wyznaczone 

im zadania, były łzy szczęścia i radości. Jesteśmy ogromnie dumni z naszych małych lekkoatletów. Na 

zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy medal i słodycze do zjedzenia po obiedzie. Do zobaczenia 

na następnym evencie! 

 

SZKOLNY PIKNIK JĘZYKOWY. 28 września, w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych, 

uczniowie klas 8 wzięli udział w Szkolnym Pikniku Językowym. Impreza odbyła się w Centrum 

Edukacji Ekologicznej. Celem było promowanie nauki języków obcych, a przy okazji dobra zabawa. 

Rywalizacja była zacięta. Ósmoklasiści zmierzyli się z takimi zadaniami jak niemiecko – angielskie 

domino, łamańce językowe, biegane dyktando, czy też drzewo genealogiczne. Młodzież pracowała 

z ogromnym zaangażowaniem w pięcioosobowych drużynach. Ostatecznie I miejsce wywalczyła 

drużyna klasy 8d. II miejsce zdobyli uczniowie 8a, a trzecie miejsce uzyskały ex aequo klasy 8c i 8b. 

Wszyscy otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Całość zakończyła się ogniskiem i wspólnym 

pieczeniem kiełbasek na świeżym powietrzu. 

Zamierzeniem pikniku było m. in. doskonalenie znajomości języków obcych, aktywne i pożyteczne 
spędzenie czasu wolnego jak również integracja uczniów. 

Organizatorkami pikniku były nauczycielki języka niemieckiego p. Ewa Redlin i p. Natalia Jurczyk 
– Lemieszonek oraz nauczycielka języka angielskiego p. Milena Laszkowska. 

 
 

BEZPIECZNI W DRODZE DO SZKOŁY. W miniony piątek wszystkie klasy pierwsze spotkały się po raz 

pierwszy we wspólnym działaniu. Związane ono było z przyjętym na ten rok szkolny projektem 

profilaktyczno-wychowawczo-integrującym, w ramach którego co jakiś czas, a dokładnie 8 razy w 

ciągu roku szkolnego, uczniowie w swoich grupach wiekowych pracować będą wspólnie w obrębie 

ważnych dla każdego z nas wartości. Pierwsze spotkanie pierwszaków związane było z 

bezpieczeństwem na drodze. Dzięki różnorodnym zabawom dzieci powtórzyły zasady 

przechodzenia przez jezdnię, praktycznie je przećwiczyły i potrafiły wskazać niewłaściwe 

zachowania w zabawnych scenkach odgrywanych przez starsze koleżanki z klasy 7c. Były też zadania 

na koncentrację, utrwalanie strony lewej i prawej, no i przede wszystkim na integrację z kolegami i 



koleżankami z innych klas, gdyż niektóre zadania trzeba było wykonać z nieznanym partnerem, 

wyłonionym w drodze losowania. Szybkie tempo i różnorodność zadań okazały się kluczem do 

sukcesu. Pierwsze lody zostały przełamane, a kolejne spotkania z całą pewnością przyczynią się do 

kształtowania nowych wartości i pogłębiania koleżeńskich relacji z rówieśnikami. Spotkanie 

przygotowała i poprowadziła wychowawczyni klasy 1p – p. Joanna Pabich. 

 

SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE…. Już po raz kolejny 30 września 2018r. wystartowaliśmy w IV Grand Prix 

Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk”. Impreza tym razem odbyła się w Sypitkach. 

Rozpoczęło się bardzo ciekawie - atrakcją turystyczną, jaką jest przejazd Ełcką Koleją Wąskotorową, 

p odczas której podziw ialiśmy walory przyrodnicze i krajobrazowe naszych mazurskich okolic w 

jesiennej scenerii. 

Po zarejestrowaniu się w biurze zawodów wyruszyliśmy żwawym krokiem, kolejno zdobywając 6 

punktów kontrolnych usytuowanych na przestrzeni prawie 8 kilometrów. Nawet się nie 

zorientowaliśmy, jak szybko upłynął nam czas. Naszym niezastąpionym nawigatorem okazał się Pan 

Matulewicz (tata Julii i Mai , uczennic naszej szkoły), który sprawnie prowadził nas polami, lasami 

prosto do celu. My zaś, jak te sarenki, posłusznie podążaliśmy za nim. Wsparciem rodzicielskim i 

świetnym kompanem była również mama dziewczynek. I w tym miejscu za wspólnie spędzony czas i 

dawanie dobrego przykładu bardzo dziękujemy! Opiekunkami grupy były p. Elżbieta Jeżewska oraz p. 

Magdalena Kukiełko, które zamykały stawkę. Ale żeby nie było niedomówień! Nie dlatego, że nie 

miały kondycji, tylko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, dbały o powrót całej naszej gromadki ;) 

Zabawa była przednia, a pogoda cudowna! Wśród wszystkich uczestników rozlosowanych zostało 

wiele atrakcyjnych nagród. Odnieśliśmy wrażenie, że zgarnęliśmy prawie wszystkie. Nasza drużyna 

„Aktywna Czwórka” wylosowała m.in. 3 zestawy słuchawek. 

Nie zapominajmy jednak o najlepszych piechurach! Nasi uczniowie w klasyfikacji generalnej 
po czterech rundach zdobyli wysokie miejsca na podium, a są to: 

Filip Siemieniewicz - 2 m-ce w kat. chłopców do 3 klas szkół podstawowych 

Jakub Siemieniewicz – 1 m-ce w kat. chłopców klas IV – VIII szkół podstawowych 

Olaf Płatek – 3 m-ce w kat. chłopców klas IV – VIII szkół podstawowych 

Zuzanna Nikonowicz – 3 m-ce w kat. dziewcząt klas IV – VIII szkół podstawowych 
 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zdobytych miejsc oraz zaangażowania i 
zachęcamy do wspólnych startów w kolejnej edycji „Zorientuj się na Ełk”! 

 

NIE NAUKA, LECZ DZIECI POSZŁY W LAS. Wybitny pedagog francuski, Celestyn Freinet, powiedział 

kiedyś, że „wiedzę należy czerpać z dębów i buków, z nieba i ziemi”. Również współcześni specjaliści 

od edukacji uważają, że przyswajanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności w naturalnym 

środowisku jest przyjemniejsze, łatwiejsze i skuteczniejsze. W treściach programowych dla klasy I 

ujętych jest wiele zagadnień przyrodniczych, dlatego korzystając z przepięknej pogody, uczniowie 

klasy Ip pojechali na wycieczkę do lasu. Wszystko zaczęło się od spaceru z panią leśnik i rozmów o 

wyglądzie lasu jesienią. Dzieci kalkowały też korę drzew techniką „frottage”, rozpoznawały wybrane 

rośliny i zachwycały odlatującym w kluczu stadem dzikich gęsi. Czasu starczyło też na sportowe 
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zabawy na skąpanych w słońcu ścieżkach i na integrację przy pieczeniu kiełbasek na ognisku. Lekcje 

w terenie mają niezwykły czar – wszystkie dzieci pragną, by trwały jak najdłużej! 

 

ŚLADEM NIEMIECKIEGO DZIEDZICTWA. 26 września 2018r. w ramach Międzynarodowego Dnia 

Języków Obcych grupa uczniów z klasy 7b udała się z wizytą do Stowarzyszenia Mniejszości 

Niemieckiej „Mazury” w Ełku. Jego siedzibą jest zabytkowa Wieża Ciśnień, mieszcząca się przy ul. 

11 Listopada. Celem naszej wycieczki było zapoznanie się z dziedzictwem pruskim i historią naszego 

regionu poprzez zwiedzenie Muzeum Kropli Wody. Mówi się, że historia jest nauczycielką życia, 

warto więc wiedzieć skąd pochodzimy i kim jesteśmy. 

Naszym przewodnikiem po muzem był p. Antoni Szubzda, który interesująco opowiedział o 

dziejach Ełku. Mieliśmy okazję obejrzeć zabytkowe przedmioty takie jak: meble, porcelana, tkaniny 

lniane, stroje, wyroby szklane, drewniana skrzynia z 1729 r. i inne przedmioty codziennego użytku. 

Zapoznaliśmy się też z księgozbiorem biblioteczki literatury niemieckiej. Nieocenione były również 

piękne widoki. 

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Mazury” w Ełku zostało ostatnio laureatem Nagrody Białej 

Lilii 2017 w kategorii Mecenas Kultury. Instytucja ta organizuje okolicznościowe spotkania członków 

oraz wycieczki do miejsc związanych z historią i kulturą Prus Wschodnich. Aktywnie współpracuje 

też ze Związkiem Niemieckiej Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutscher 

Kriegsgräberfürsorge), sprawując pieczę nad grobami z czasów wojny (cmentarz wojenny w 

Talusach), z Ziomkostwem Powiatu Ełckiego oraz z innymi stowarzyszeniami mniejszości niemieckiej 

w regionie. Natalia Jurczyk-Lemieszonek 

 

WYCIECZKA ROWEROWA KLASY 4C. Dnia 29.09.2018 roku odbyła się wycieczka rowerowa klasy 4c. 
Pod opieką wychowawczyni Pani Izabelli Kraszewskiej i rodziców, wyruszyliśmy spod szkoły o 
godzinie 10.15. Uczniowie z uśmiechem na twarzy pokonywali wcale niełatwą i niekrótką trasę. 
Jechaliśmy wzdłuż rzeki Ełk przez Miluki, Krokocie do leśniczówki w Przekopce. Na miejscu czekało na 
nas ognisko, na którym piekliśmy kiełbaski. Po krótkim odpoczynku były gry i zabawy integracyjne z 
rodzicami. Po mile spędzonym wspólnie czasie i słonecznej pogodzie, wróciliśmy do szkoły około 
godziny 15.00, gdzie wszyscy rozjechali się do domów. Byliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z 
super spędzonego dnia. Julia Zyskowska 

 

JESIENNE SADZENIE DRZEW. Właśnie 2 października rozpoczął się sezon jesiennych nasadzeń drzew 

w naszym mieście . Zaingurował go sam prezydent Ełku pan Tomasz Andrukiewicz. Wraz z 

przedszkolakami i uczniami gimnazjum wzięliśmy i my -uczniowie klasy IIIb - udział w tej akcji. W 

Parku Solidarności przybyły dwa dęby. Zostały posadzone na miejscu wyciętych buków. Jeden dąb 

zastąpił podwójny buk pospolity - pomnik przyrody, czyli "Adama i Ewę". Drzewo poszło pod topór, 

ponieważ już chorowało. Dzieci ochoczo chwyciły za łopaty i bardzo szybko zapełniły ziemią 

przygotowane dołki. Akcja sadzenia dębów zbiegła się również z setną rocznicą odzyskania 

niepodległości przez nasz kraj. Dęby będą doskonale upamiętniać to wydarzenie, a że są 

długowieczne, pewnie zobaczą niejedną ciekawą historię w naszym mieście. W wyniku nasadzeń w 

Ełku przybędzie jeszcze 46 drzew. Na zakończenie uroczystości zaśpiewaliśmy piosenkę o przyrodzie 

i sadzeniu drzew w mieście. 



Niebawem nowe dęby posadzone 2 października zyskają swoje imiona. Jakie? O tym 
zdecydują ełczanie. 

 

„CZWÓRKA” NA ROWERACH W CEE. 20 września br. w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej w 

Ełku odbył się turniej rowerowy podsumowujący obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu. Do rywalizacji stanęły cztery trzyosobowe drużyny z naszej szkoły przygotowane i pod 

opieką p. Anny Bożewicz i p. Sławomira Krakowiaka. 

Naszą szkołę reprezentowali: 

Klasa 6b: Paulina Kuczyńska, Hubert Grzymkowski, Eryk Makuch, Maciej Orłowski. 

Klasa 7c: Dominika Sabasińska, Jakub Siemieniewicz, Igor Grajewski, Adam Chwiedor, Piotr 
Kulik, Kacper Pieńkosz. 

Klasa 8b : Karolina Kuczyńska, Mateusz Staszek. 

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. Rywalizacja w turnieju zakończyła się wspólnym 

ogniskiem. Po podsumowaniu wyników rywalizacji drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji zajęła 

drużyna z naszej szkoły w składzie Adam Chwiedor, Igor Grajewski, Kacper Pieńkosz. Gratulujemy 

drużynom i opiekunom. 

 

CZWARTOKLASIŚCI W OLSZTYNIE. 26 września 2018 roku- klasy 4f i 4b - pojechały na wycieczkę 

integracyjną do Olsztyna. Droga bardzo szybko minęła. Na początku byliśmy w Parku Trampolin 

„7jumpstreet.pl”. Później odwiedziliśmy PLANETARIUM, gdzie wyświetlono seans „Podróż przez 

Kosmos”. Kolejnym etapem wycieczki była Starówka. Padał deszcz, ale nie psuło nam to 

humorów. Przewodnik opowiadał nam o najcenniejszych zabytkach . Szliśmy wąskimi uliczkami, 

kupowaliśmy pamiątki i cieszyliśmy się sobą … w deszczu. 

Cała wycieczka była miła i sprawiła nam wiele radości. Czekamy na następną w TYM 
SAMYM TOWARZYSTWIE. Uczniowie klasy 4f i 4b 

 

„UŚMIECHNIĘTE CZTERY ŁAPY”. Słoneczko przywitało nas rano w dniu 04.10.2018r. zapraszając na 

piknik do Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczniowie oddziału przedszkolnego 0a i 0b, przygotowali 

się do tego spotkania bardzo solidnie. Każde dziecko przyniosło do szkoły przysmaki dla kotków, 

które były głównymi bohaterami tego spotkania. 

W trakcie spotkania dzieci miały możliwość spotkania się z przedstawicielami służby leśnej. Oglądały 

różne okazy przyrodnicze, rozpoznawały drzewa po gałązkach, liczyły słoje na małych pniach. 

Dostały w prezencie ekologiczne ołówki. Spotkały się również z przedstawicielami służb 

mundurowych: policjantami i strażnikami miejskimi, gdzie mogły pogłębić wiedzę na temat 

bezpieczeństwa na drodze. 

Bardzo przyjemnym elementem były zabawy przy kole fortuny oraz malowanie twarzy. 
Wszystkie dzieciaki w tym dniu były kotkami i pieskami. 

http://7jumpstreet.pl/


Po wszystkich atrakcjach uczestniczyły we wspólnym ognisku. Tak pożytecznie spędzony dzień 
na długo zostanie w pamięci, a wymiernym celem będą pełne brzuszki naszych kotków. 

 

EKSPEDYCJA SMAKÓW. Już po raz drugi uczniowie klasy 2b uczestniczyli w zajęciach w sklepie 

Tesco w ramach programu edukacyjnego „ Od uprawy do potrawy”. Wycieczka odbyła się 9 

października 2018 roku. 

Przygodę ze zdrowym odżywianiem rozpoczęliśmy przy punkcie informacyjnym w sklepie , gdzie 

czekała na nas pani Bogusia. Każdy z nas otrzymał specjalny fartuszek, który wyróżniał nas 

spośród innych odwiedzających sklep. 

Zajęcia miały formę gry terenowej. Żeby dotrzeć w odpowiednie rejony sklepu musieliśmy rozwiązać 

wiele zagadek i rebusów. Czekało też nas wiele ciekawostek związanych z tematyką edukacji 

kulinarnej i niemarnowania jedzenia. W czasie wędrówki po sklepie dowiedzieliśmy się jak 

prawidłowo czytać etykiety i odkodować jajko. Poznaliśmy piramidę żywienia. Próbowaliśmy 

nowych smaków, rozpoznawaliśmy różne warzywa i owoce. 

Najciekawsze dla nas było samodzielne przygotowanie zdrowego jedzenia. Każdy mógł 
z przygotowanych produktów skomponować swój niepowtarzalny jogurt. 

Uzyskane informacje na pewno przydadzą się nam i naszym rodzicom w robieniu 
codziennych zakupów. K.Żak 
 

JESIEŃ SPRZYJA INTEGRACJI. W minioną niedzielę, w ramach spotkania integracyjnego, 

uczniowie klasy 1p wraz z rodzicami i wychowawczynią, P. Joanną Pabich, zorganizowali ognisko 

klasowe w gospodarstwie "Młynek", w miejscowości Płociczno. Gościli nas rodzice i dziadkowie 

klasowej uczennicy Marysi. 

Gospodarze poinformowali nas, że nigdy chyba jeszcze nie mieli aż tylu gości w swojej posiadłości, 

ale przyjmowali nas bardzo serdecznie i częstowali domowym chlebem. Głównym celem spotkania 

było zapoznanie się poprzez zabawy, które przygotowała dla nas wychowawczyni naszych pociech. 

Były wspólne tańce, zabawy ze śpiewem i kolorową chustą. Każdy z rodziców przyszykował kiełbaski 

na ognisko oraz inne przysmaki, które znalazły się na wspólnym stole. Pierwszaki, a także niektórzy 

rodzice wykazali się dużą sprawnością sportową podczas różnych zabaw. Można było poskakać na 

trampolinie, pochodzić po linie rozpiętej między drzewami i pograć w piłkę. W stawach dzieci 

wypatrzyły raki i nartniki. Dobrego humoru nie zabrakło nikomu! 

Ognisko klasowe przekształciło się w piknik rodzinny, gdzie wszyscy uczestnicy spędzili miło czas 
w niedzielne popołudnie. Monika Domańska, mama Kuby 

 

POMAGAMY, BO TAK NAM DYKTUJE SERCE …. Nie chcemy się chwalić, naszym pragnieniem jest 

pokazać wszystkim rówieśnikom, że pomaganie może również jednoczyć klasę, może być zabawą 

i nauką. Nam dało wiele radości!!! 

Mamy nadzieję, że pieniądze, które uzbieraliśmy (1340zł) dla chorych ełckich maluchów- Zosi, 
Kalinki i Andrzejka, są dowodem na to, iż mamy dobre serduszka. 

Niech pomogą powrócić Zosi, Kalince i Andrzejkowi do beztroskiego dzieciństwa. 

Tego im życzymy i trzymamy kciuki za powrót do zdrowia. 



Uczniowie klasy 4f wraz z Rodzicami i Wychowawcą 

 

 

Z PARTNERSKĄ WIZYTĄ W EŁKU. 01 października 2018 r, w poniedziałek, rozpoczęła się wizyta partnerska 

wynikająca z realizacji projektu „Bullying: I don’t stay. Yes, to friendship” programu Erasmus +. Delegacje z 

Włoch, Rumunii oraz Portugalii spotkały się w holu Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera 

w Ełku. Nasi uczniowie, Maja oraz Kuba, ubrani w polskie szlacheckie stroje, powitali gości zgodnie z 

tradycją: chlebem i solą. W polskiej kulturze jest to symbol gościnności i dobrobytu. Był to zatem 

doskonały wstęp do integracji oraz nawiązania przyjaźni. Wspólnie przeszliśmy do biblioteki, gdzie 

partnerzy zostali powitani przez dyrekcję szkoły, naszych uczniów oraz nauczycieli. Na początku spotkania 

odbyła się dwudziestominutowa prezentacja szkoły. Goście obejrzeli film o naszej szkole zatytułowany 

‘’Śpiąca Królewna’’. Następnie polska liderka programu, Pani Magda Górska, podzieliła dzieci na grupy. 

Członkami pięcioosobowych grup były dzieci z różnych państw- Polski, Portugalii, Włoch i Rumuni. 

Uczniowie zostali podzieleni tak, aby każda grupa miała równe szanse poprowadzenia rozmów w języku 

angielskim i stworzenia urozmaiconych scenariuszy. Tematyką scenek opracowanych przez uczniów był 

„bullying” co oznacza „znęcanie się”. Scenariusze opracowane przez dzieci nawiązywały w swej konwencji 

do popularnych filmów i bajek: „Romeo i Julia”, „Kraina Lodu”, „Harry Potter”, „Kot Sylwester” czy też 

„Star Wars”. Uczniowie zmodyfikowali je i nadali im nowe treści odnoszące się do zapobiegania 

przemocy. Scenariusze opracowane przez dzieci zostały zatytułowane: „Frozen Bully”, „Appearance 

doesn’t matter”, „Story about Sylvester”, „A new boy at school” oraz „Bully Wars”. Praca w grupach 

przebiegała sprawnie i uczniowie wykazali się niesamowitą pomysłowością podczas opracowywania 

scenariuszy. Uczniowie doskonale współpracowali ze sobą i problemem przestała być bariera 

językowa. Dzieci bardzo dobrze czuły się w swoim towarzystwie i przez cały czas komunikowały się w 

języku angielskim. Poczęstunek zorganizowany przez szkołę umilił czas gościom. Po zakończeniu 

tworzenia scenariuszy wszyscy uczestnicy udali się na krótki spacer na promenadę gdzie po raz 

pierwszy mieli okazję zobaczyć przyrodnicze otoczenie miasta i Jezioro Ełckie. 

2 października, uczniowie, którzy dzień wcześniej opracowali 5 etiud o tematyce bullyingowej, mieli 

warsztaty teatralne i próby do spektaklu zaplanowanego na czwartek. W pierwszej części 

warsztatów na scenie widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury ćwiczyli ruch sceniczny pod okiem 

Wiktora Malinowskiego- reżysera, aktora i twórcy teatru „Delikates”. Po południu w szkolnej sali 

teatralnej pracowali nad dykcją, wymową, omawiali grę aktorską pod kątem granych przez siebie 

postaci, a wskazówek aktorskich i językowych udzielała im Barbara Biziuk-Wilkiewicz – na co dzień 

nauczycielka języka angielskiego, ale też aktorka występująca w polskich filmach. 

Kolejny dzień przeznaczono na zapoznanie partnerów ze środowiskiem lokalnym. W środę, 03 

października, miała miejsce wycieczka „Na styku czterech kultur". Pierwszym przystankiem był 

Białystok, gdzie uczestnicy zwiedzili Pałac Branickich. Naszym gościom szczególnie przypadły do gusty 

pałacowe ogrody. Następnie odbyli spacer po Rynku Kościuszki ,oglądając po drodze Pomnik 

Spalonej Synagogi, Park Kawelin, Ratusz oraz Cerkiew Św. Mikołaja. Kolejnym punktem dnia był 

przejazd do Kruszynian, gdzie goście mieli okazję zwiedzić meczet i mizar. Jak się okazało, była to dla 

niektórych pierwsza w życiu wizyta w meczecie. Przewodnik bardzo interesująco opowiadał o 

zwyczajach mieszkających w Kruszynianach Tatarów. Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w Supraślu, 

gdzie zwiedzano jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Nasi goście byli przede 

wszystkim zachwyceni ikonami i freskami w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i 



św. Apostoła Jana Teologa. Był to dzień pełen wrażeń, młodzież spisała się wzorowo umilając 

wszystkim czas spędzony w autokarze piosenkami w językach angielskim, włoskim i polskim. 

04 października, w czwartek, na scenie Ełckiego Centrum Kultury została wystawiona sztuka pt. 

„Bullying I don’t stay!Yes to friendship. Scenariusz napisany przez uczniów naszej szkoły i uczniów ze 

szkół partnerskich jest jednym z głównych produktów projektu. Czas na realizację był ograniczony 

długością wizyty, jednak nasi uczniowie wykazali się mistrzostwem zarówno w fazie przygotowań jak 

i realizacji. Przedstawienie rozpoczynała i kończyła piosenka, która również powstała podczas 

projektu, dotycząca przemocy w szkole. Na zakończenie została zaśpiewana we wszystkich językach 

uczestników projektu. Na widowni zasiadło około 300 uczniów i nauczycieli klas VII i VIII. Ich reakcja i 

aplauz na zakończenie dowodzą, że prace partnerskie zwieńczone zostały sukcesem. 

Po spektaklu zespoły wróciły do szkoły, gdzie dokonano ewaluacji wizyty i omówiono następną - w 

Portugalii. Nasi goście bardzo wysoko ocenili pobyt, organizację i wykonaną pracę. Bardzo się z 

tego cieszymy. 

Wieczorem spotkaliśmy się na wspólnej kolacji certyfikacyjnej. Swoją obecnością zaszczycił nas 

Zastępca Prezydenta Ełku - Pan Artur Urbański. Uczniowie i ich opiekunowie otrzymali certyfikaty 

uczestnictwa, a po kolacji wszyscy mieli okazję pograć w kręgle. Była to świetna okazja do 

integracji i spędzenia wspólnie czasu. W spotkaniu uczestniczyli też rodzice goszczący dziewczęta 

z Portugalii. 

W piątek 5 października 2018r. grupa złożona z portugalskich i włoskich nauczycieli oraz ich uczniów 

przy pomocy uczniów i nauczycieli naszej szkoły rozegrała grę miejską poświęconą historii miasta 

oraz regionu. Wystartowano spod szkoły w kierunku Wieży Ciśnień, by nasi partnerzy dowiedzieli się 

, jakie narodowości zamieszkiwały region Mazur. Następnie po spacerze promenadą na moście na 

jeziorze, należało chronologicznie ułożyć herby naszego miasta. Stamtąd wyruszono pod Kościół 

Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie uczestnicy gry mieli za zadanie ułożyć ilustracje 

zmieniającego się na przestrzeni lat Ełku. Przedostatnie zadanie dostarczyło najwięcej zabawy, gdyż 

dziewczęta z Portugalii musiały przeczytać fragment wiersza M. Kajki pod jego pomnikiem. To 

naprawdę trudne zadanie dla kogoś, kto nie mówi po polsku! Ostatnie zadanie zaprowadziło nas pod 

Ratusz Miejski. Zadanie, jakie musieli wykonać nasi koledzy to ułożenie puzzli z panoramą Ełku. 

To był wspaniały, pełen wrażeń i pozytywnych doświadczeń dzień. Nasi koledzy i koleżanki oraz ich 

opiekunowie mieli okazję do zapoznania się trochę z topografią miasta. Bardzo im się podobało. Ta 

wizyta z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. 

 

PRZYGODA W MAMUCIEJ DOLINIE – relacje uczniów. W dniu 3 października odbyła się wycieczka 

klasy 4c pod opieką Pani Izabelli Kraszewskiej do "Mamuciej Doliny". Pan Marek Dąbrowski, 

właściciel tego gospodarstwa agroturystycznego zapewnił nam mnóstwo atrakcji. 

Już pierwszego dnia po obiedzie odbyła się lekcja o krzemieniach, o sposobie uzyskiwanie ognia w 

dawnych czasach zanim wymyślono zapałki czy zapalniczki. Nasz opiekun pokazał nam jak rozpalić 

ognisko, a potem czekał nas z tego sprawdzian. Włożyliśmy dużo wysiłków w rozpalanie ogniska za 

pomocą dwóch kawałków drewna, ale nagrodą był przecież ogień. Ciekawym doświadczeniem, 

chyba dla wszystkich, było zrobienie i zjedzenie podpłomyka, czyli chleba w kształcie cienkiego 

placka. Na zakończenie pierwszego dnia zorganizowano dyskotekę. Drugiego dnia po śniadaniu 

ubrani w kurtki i kalosze poszliśmy zwiedzać Bagna Biebrzańskie. W czasie wędrówki dowiedzieliśmy 

się jakie zwierzęta i rośliny znajdują się na mokradłach. Nie wszystkim, pomimo starań, udało się 



przejść bez ubłocenia. Jeszcze tego samego dnia po obiedzie bawiliśmy się w archeologów. Każdy 

dostał szpachelkę i pędzelek i zaczęliśmy własne wykopaliska. Nie wiedziałem, że to taka 

odpowiedzialna praca i, że trzeba wykazać się dużą cierpliwością, której większości brakowało. W 

końcu udało nam się odkopać różnej wielkości kości, o których opowiadał nam pan Marek. Chyba 

najciekawszym wykopaliskiem była czaszka tura. Później był trening strzelania z łuku, po którym 

odbył się prawdziwy turniej łucznictwa. Po południu pojechaliśmy na spływ tratwą po Biebrzy. 

Jeszcze tego samego dnia odbyło się ognisko gdzie piekliśmy kiełbaski. W piątek 5 października nasza 

przygoda w "Mamuciej Dolinie" dobiegła końca. Jeszcze długo będziemy ją wspominać. Michał 

Włodarczyk,kl.4C 

 

PIERWSZOKLASIŚCI NA ZAMKU. 12 października 2018 r. odbyło się ślubowanie klas I. 

Pierwszoklasiści długo czekali na ten dzień, kiedy staną się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. O 

godzinie 11.00 zostali wprowadzeni do sali gimnastycznej przez uczniów klas piątych. W scenerii 

zamkowej wyczarowanej przez nauczycielki Annę Miszkiel i Ewę Wołyniec w obecności 

zaproszonych gości oraz postaci historycznych dzieci rozwiązywały zadania. Musiały wykazać, że są 

gotowe do tego, aby przystąpić do ślubowania. Zadania nie były łatwe, ale wszyscy świetnie sobie z 

nimi poradzili. Słowa uznania dla ich umiejętności wyraził prezydent miasta Ełku pan Tomasz 

Andrukiewicz, który przekazał wszystkim uczniom upominki. Po wykonaniu zadań, dzieci złożyły 

ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pani dyrektor Wanda Wojnowska dokonała pasowania na 

uczniów używając do tego kolorowego ołówka. Dzieci otrzymały znaczki z logo szkoły. 

Przedstawiciele klas piątych przekazali na ręce wychowawców kl. I upominki dla wszystkich 

pierwszoklasistów. Na zakończenie każda klasa miała możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia. 

 

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI. Dnia 12.10.2018r. uczniowie oddziału 0a, wybrali się na wycieczkę do 

Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Podczas wycieczki dzieci zapoznały się z pracą policjantów, 

obejrzały sprzęt którym posługują się funkcjonariusze podczas służby, pomieszczenia w których 

pracują, obejrzały pomieszczenia w których zatrzymuje się osadzonych. Dzieci dowiedziały się w 

jakich sytuacjach należy zgłosić się do funkcjonariusza policji. Miały okazję przejechać się służbowym 

samochodem z włączonymi sygnałami świetlnymi dźwiękowymi. Na zakończenie wycieczki zrobiły 

sobie zdjęcia z oficerem, który nas oprowadzał panią Agatą Jonik. 

Uczniowie oddziału 0a, wiedzą że policjant to przyjaciel, który pomoże w potrzebie. 

 

TRZYDNIOWA INTEGRACJA KLASY 5C W MAMUCIEJ DOLINIE. W dniach 3-5 października klasa 5c wraz z 

wychowawczynią Panią Justyną Jagielską wybrała się na wspaniałą wycieczkę do Mamuciej Doliny nad 

Biebrzą. Jako uczestnicy musieliśmy zabrać ze sobą trochę ciepłych rzeczy, kalosze oraz buty na zmianę. 

Na miejscu okazało się, że to była bardzo dobra rada, bo chodziliśmy po bagnach oraz lesie i wielu z nas 

wylądowało w błocie. Na miejscu zdecydowanie się nie nudziliśmy... strzelanie z łuków, wykopaliska 

archeologiczne, ucieranie zbóż na mąkę i wypiek podpłomyków, rozpoznawanie tropów zwierząt, spływ 

tratwą, rozpalanie ognia, wędzenie mięs i zabawy przy ognisku... to oficjalna część atrakcji. Proszę sobie 

wyobrazić, że jedliśmy prawdziwe pieczone węże!!!... które potem okazały się prawdziwymi... 

kurczakami. Daliśmy się nabrać tym razem, ale podczas tej wycieczki oprócz wilka zobaczyliśmy dużo 

niezwykłych elementów przyrody i dowiedzieliśmy się mnóstwo o tym jak kiedyś żyli ludzie i dlaczego 



teraz warto chronić przyrodę w Dolinie Biebrzy. Trzydniowa integracja na świeżym powietrzu z kolegami - 

to był świetny wyjazd! Maria Kantowicz 5c 

 

FASCYNUJĄCE SPOTKANIA Z NAUKĄ. Fundacja Uniwersytet Dzieci od 2007 roku działa na rzecz 

rozwoju i popularyzacji nauki realizując nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej 

ciekawości i pasji. Proponowane przez Fundację projekty obejmują scenariusze lekcji tworzone 

we współpracy z naukowcami i zgodne z podstawą programową. 

W bieżącym roku szkolnym klasa 1a będzie realizować projekt „Klimatyczna klasa”, a klasa 3a 
„Przyroda z klasą”. W ramach projektów nauczycielki zrealizują cykl wartościowych lekcji 
przyrodniczych, dzięki którym uczniowie poszerzą wiedzę w praktyczny sposób, zgłębią problem 
zmian klimatycznych, poznają prawa panujące w naturze oraz rozwiną kompetencje społeczne. Klasy 
otrzymają także zestawy badawcze do prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Klasy 2b i 2c 
przystąpiły do projektu „Matematyka z klasą”. Motywem przewodnim cyklu lekcji będzie sport, a 
uczniowie poznają zastosowanie matematyki w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, 
ekonomii i logistyce. 

To będzie rok wielu fascynujących spotkań z nauką. 

 

MUZYCZNE PORTRETY WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO. Październikowe spotkanie z artystami 

Filharmonii Narodowej w naszej szkole, przybliżyło uczniom klas piątych i szóstych sylwetkę 

zmarłego przed rokiem Wojciecha Młynarskiego. Piosenkarza, kompozytora, scenarzysty - jednego z 

najwybitniejszych twórców piosenki poetyckiej i satyrycznej. Artyści z Filharmonii zaśpiewali 

najbardziej cenione jego przeboje, które wykonywał sam, jak również te po , które chętnie sięgali 

inni artyści, w tym Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, czy Krystyna Prońko. Wybrane utwory były 

niewątpliwie śladem czasów minionych, pięknym wspomnieniem, a przede wszystkim zachętą do 

sięgania po jego twórczość. Regularne, comiesięczne koncerty edukacyjne Filharmonii Narodowej 

przyczyniają się do popularyzacji wśród uczniów muzyki poważnej, wzbogacają wiedzę o 

kompozytorach i ich dziełach. Odpowiednio dobierane i przedstawiane przez artystów utwory uczą 

młode pokolenie wrażliwości muzycznej i pokazują, że muzyka klasyczna może być także doskonałą 

rozrywką. 

 

POWRÓT „ZIELONEJ FLAGI”. W minionym roku szkolnym minął termin uprawniający naszą 

społeczność do posługiwania się międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi. W celu jego 

odnowienia, decyzją zainteresowanych nauczycieli i uczniów, ponownie zgłosiliśmy swój udział do 

Fundacji dla Edukacji Ekologicznej w Krakowie. W lipcu przesłaliśmy Raport końcowy z opisem 

realizowanych projektów. Kilka dni temu otrzymaliśmy radosną wiadomość , przesłaną przez Zespół 

Zielonej Flagi: 12 października br. odbyło się spotkanie członków Kapituły oraz zespołu Programu 

Eko-Szkoły, której celem było podsumowanie edycji Programu w roku szkolnym 2017/18. Serdecznie 

dziękujemy za wspaniałą pracę i zaangażowanie tym, którzy przyczynili się do propagowania idei Eko 

Szkół w Polsce. 

Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi –to najwyższe międzynarodowe wyróżnienie, 

potwierdzające wysoką jakość naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, którym 

mamy prawo posługiwać się przez kolejne trzy lata. 

https://www.rmf.fm/muzyka/biografia,7229,Agnieszka,Osiecka.html
https://www.rmf.fm/muzyka/biografia,7229,Agnieszka,Osiecka.html


Cieszymy się niezmiernie z otrzymanego wyróżnienia, tym bardziej, że każdego roku podejmujemy 

się realizacji różnych projektów środowiskowych, które wynikają z misji i wizji naszej Szkoły a ich 

tematyka wynika zazwyczaj z autentycznych potrzeb najbliższego środowiska społecznego. Barbara 

Dziuba 

 

BIEGI PRZEŁAJOWE W RAMACH DNI PAPIESKICH. 17.10.2018 na placu Jana Pawła II w Ełku odbyły się 

Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych Dziewcząt i Chłopców w ramach obchodów Dni Papieskich w 

naszym mieście. W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe oraz ostatnie trzecie klasy 

gimnazjum . Rywalizacja nie należała do łatwych, wysoki poziom zawodów, długi dystans i ogromny stres 

dały o sobie znać wszystkim zawodnikom. Naszą szkołę reprezentowało łącznie 45 uczniów, wszyscy 

mieli do pokonania dystanse 600 i 800m w klasach IV-VI , a także 1000 i 1500m w starszych rocznikach. 

W każdym biegu tylko 20 pierwszych zawodników zdobyło punkty do rywalizacji międzyszkolnej, 

więc trzeba było jak najszybciej pojawić się na mecie. Po rywalizacji można było zjeść przepyszną 

zupę pomidorową i wypić ciepłą herbatę. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy zaciętej 

rywalizacji i do zobaczenia za rok! 

 

OTWÓRZ SERCE DLA KALINKI. Taki był motyw przewodni recitalu charytatywnego na rzecz Kalinki 

Lipowskiej, który odbył się dnia 20. października w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Ełku. W 

piosenkach znanych autorów i tekstach własnych wystąpił Grzegorz Wiśniewski- aktor Teatru im. 

Wilama Horzycy z Torunia. Wspaniała atmosfera, wysoki kunszt wokalno- aktorski wykonawcy oraz 

cel, dla którego zebrali się słuchacze, sprawiły ,że były to niezwykłe, niezapomniane chwile. W 

imieniu rodziców Kalinki oraz własnym, dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć nasze działania 

i tym samym pomóc w walce o zdrowie dziewczynki. Gabriela Wiśniewska 

 

„ORŁY Z CZWÓRKI” - PIERWSI STYPENDYŚCI. Podczas spotkania klas VII i VIII uroczyście wręczono 

pierwsze szkolne stypendia przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, którzy wykazują w 

środowisku szkolnym dużą aktywność oraz dbają o własny rozwój. To nowa formuła promowania 

edukacji jako wartości istotnej w życiu naszej szkoły i wzmacniania pozycji ucznia aktywnego i 

zdolnego. Dyrektor szkoły Wanda Wojnowska wyróżniła uczniów, którzy uzyskali rekomendacje 

Komisji Stypendialnej. W grupie pierwszych stypendystów znaleźli się: 

Jakub Dzierżanowski, kl. VIIa 

Karolina Kuczyńska, kl. VIIIb 

Julia Sarnacka, kl. VIIc 

Maja Truszkowska, kl. VIIIb 

Julia Tydman, kl. VIIIb 

Stypendium w wysokości 1000 zł wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 

2018/2019 z przeznaczeniem na potrzeby edukacyjne. Wyróżnieni uczniowie mają pełną 

swobodę dysponowania otrzymanymi pieniędzmi. Jesteśmy przekonani, że zrobią to z pożytkiem. 

Stypendium w latach 2018/2019 i 2019/2020 przyznawane jest uczniom klas VII i VIII Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku w ramach projektu Uczeń z SP4: Dobry start. 



Lepsza przyszłość. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM.02.02.01-28-0035/17-00 

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych oraz nowych 
forma szkolnych aktywności. 

 

Z WIZYTĄ U BOBRA. W piękny jesienny dzień 45 osobowa grupa uczniów klas 4, głównie 4 a i 4e oraz 

członkowie kółka przyrodniczego Ciekawi Świata wybrali się na wycieczkę do Wigierskiego PN. 

Siedziba parku mieści się w miejscowości Krzywe niedaleko Suwałk. Znajduje się tam Ośrodek 

Edukacji Środowiskowej , w której prowadzona jest działalność edukacyjna skierowana do uczniów 

wszystkich typów szkół. Uczestnicy naszej wycieczki mieli okazję wysłuchać ciekawych opowieści o 

parku i jego mieszkańcach. Dużo emocji wywołały krótkie filmiki o życiu zwierząt nagrywane z 

ukrytych kamer . Okrzyk zachwytu wywołały młode, ledwo urodzone dziki oraz wilczki. Kolejny punkt 

programu to ścieżka edukacyjna prowadząca przez jesienny grąd, czyli liściasty wigierski las. Teraz 

wszyscy wiemy dlaczego bóbr jest symbolem parku. Na każdym kroku było widać ślady życia bobrów; 

poobgryzane pnie drzew, tamy na rzeczkach i żeremie. 

Nie mniej ciekawa była też wizyta w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Muzeum mieści się w byłej 

siedzibie znanej w kraju i w całej Europie Stacji Hydrobiologicznej. W muzeum zwiedziliśmy 

ekspozycję prezentującą kształtowanie się wigierskiego krajobrazu, głębiny jezior, rzeki, torfowiska i 

ekosystemy lądowe i wodne. Multimedialny sposób przekazu był bardzo interesujący dla uczniów, 

stąd wszyscy uczestnicy wycieczki byli mocno zaangażowani i w konsekwencji zadowoleni. 

Złota polska jesień w Wigierskim PN jest szczególne urokliwa, stąd każdemu można polecić taką 

wycieczkę. Zwiedzajmy więc polskie parki narodowe, ponieważ stwarza to niespotykaną okazję 

do obcowania z przyrodą. Jak powiedział jeden z uczniów: „Tutaj można poczuć przyrodę”. 

 

NIEZWYKŁE KONSTRUKCJE. Uczniowie klasy 1 d w miesiącu październiku 2018 r. w ciekawy sposób 

tworzyli na lekcji techniki makiety domów, w których mieszkają. 18. października przynieśli na zajęcia 

pudełka kartonowe różnej wielkości, kolorowy papier, klej, taśmę klejącą, nożyczki, mazaki. Po 

wstępnej pogadance zaczęli swoją pracę. Niektórzy zastanawiali się, jak zacząć „budowanie” domów, 

inni zaś przystąpili do pracy niezwłocznie. W ruch poszły kartony, kolorowy papier, klej, taśma 

klejąca, marszczona bibuła, nożyczki, mazaki. Były rozmowy, podpatrywanie innych, jak konstruują 

swój dom, a czasem niedowierzanie, że budynki tak szybko „rosną”. 

W końcu „powstały” dziecięce domy: jednorodzinne, wieżowce, bloki. 

Dzień ten był wyjątkowy, atrakcyjny, ale były też i chwile zwątpienia. W ich przełamaniu 
pomogła wychowawczyni klasy U. Gąsowska. 

Zajęcia odbyły się w ramach projektu naukowego Uczeń z SP4: Dobry Start. Lepsza 
Przyszłość „Niezwykłe konstrukcje”. 

 

STYPENDYSTKA FUNDUSZU. Zuzanna Fromm z klasy VIII b naszej szkoły została przyjęta do grona 

stypendystów programu pomocy uczniom wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 

w roku szkolnym 2018/19. Program umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział 



w organizowanych przez KFnrD zajęciach, kursach, wystawach, czy koncertach (m. in. na Zamku 

Królewskim i w Łazienkach Królewskich w Warszawie). Zuzia cieszy się najbardziej z możliwości 

udziału w koncertach, oraz dofinansowania udziału w mistrzowskich kursach wiolonczelowych z 

wybitnymi pedagogami. Nie bez znaczenia będą również nowe kontakty z wybitnie utalentowaną 

młodzieżą z całego kraju. Gratulujemy! 

 

CZASEM PRZYJACIEL MA … 4 ŁAPY. Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt i tak 20. 10. 
2018 r. roku 39 uczniów klas I - VII z naszej szkoły wybrało się w odwiedziny do schroniska dla 
piesków w Sonieczkowie ( Żarnowo Pierwsze 9 A kierujemy się na Augustów). Wyjazd poprzedzony 
był zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom: karma sucha, mokra, koce, smycze, miski. Dzieci 
wykonały też plakat " Mój przyjaciel pies". 

Celem wycieczki było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych piesków oraz niesienie im pomocy. 

Obecnie w schronisku przebywa 400 dorosłych piesków i 15 szczeniąt. Do schroniska trafiają 

zwierzęta porzucone przez właścicieli ale też odebrane właścicielom ze względu na złe traktowanie 

. Duża część psów, znalazła już dla siebie domy. 

Pracownicy schroniska byli bardzo zadowoleni, że ponownie przyjechaliśmy i pamiętamy o ich 

podopiecznych. Do schroniska przyjeżdżają również w sobotę wolontariusze ,którzy wyprowadzają psy 

na spacer. Ty też możesz pomóc. Twój przyjaciel piesek kundelek czeka na adopcję . 

Numer telefonu do schroniska 502 871 665. 

Dziękujemy serdecznie Dzieciom i Rodzicom . 

 

W ŚWIECIE NAUKI I ZABAWY. Uczniowie klasy Ie w piątek 26 października odwiedzili Park 

Naukowo-Technologiczny w Ełku, żeby wziąć udział w fascynujących zajęciach- laboratoryjnych i 

konstrukcyjnych. 

Klasa została podzielona na dwa zespoły, które brały udział kolejno w warsztatach. Podczas zajęć 

laboratoryjnych uczniowie dowiedzieli się czym są bakterie, jak są zbudowane i gdzie się znajdują. Po 

dawce wiedzy teoretycznej, uczestnicy ubrani białe fartuszki przystąpili do zwiedzania pomieszczeń 

laboratorium. Dowiedzieli się na czym polega praca laboranta. Czekały na nich także ćwiczenia 

praktyczne. Pierwszym z nich było obserwowanie przez mikroskop bakterii. Celem drugiego 

ćwiczenia było sprawdzenie czy nasze ręce są rzeczywiście czyste. Zadaniem uczniów było pobranie 

wymazu z dłoni koleżanki lub kolegi i przeniesienie go na płytkę z agarem. Płytki z pobranym 

wymazem trafiły do cieplarki, w której hodowane są kolonie bakterii. Nie zdążyliśmy zobaczyć 

„naszych bakterii”, bo ten proces potrzebuje czasu, ale oglądaliśmy, co wyrosło na płytkach dzieci, 

które były na tych zajęciach w zeszłym tygodniu. Widok kolonii bakterii i grzybów na płytkach z 

agarem wywarł na nas duże wrażenie! Podczas przerwy na posiłek nie trzeba było przypominać 

dzieciom, że należy umyć ręce. 

Drugim warsztatem były zajęcia konstrukcyjne LEGO We Do. Na uczniów czekały stanowiska z 

zestawami klocków i komputerami. Podczas zajęć dzieci uczyły się podstaw robotyki i 

programowania. Konstrukcje były budowane na podstawie instrukcji multimedialnej wyświetlanej 

na ekranach komputerów. Następnie roboty były podłączane do komputerów i programowane w 

celu ich „ożywienia”. 



Zajęcia w Parku Naukowo- Technologicznym były dla dzieci fascynującym doświadczeniem i 

miejmy nadzieję, że także inspiracją do odkrywania świata pełnego chemicznych, 

mikrobiologicznych i konstrukcyjnych ciekawostek. 

 

DZIEŃ (nie)LEKKIEGO PLECAKA. W ciągu ostatniego miesiąca w naszej szkole w ramach zajęć 

promujących zdrowie przeprowadzona została akcja ważenia plecaków szkolnych. Objęła ona 

wszystkie klasy IV, a przeprowadzający ją nauczyciele dużo czasu poświęcili na skrupulatne pomiary i 

wyciągnięcie wniosków. Plecak ucznia klasy IV charakteryzował się średnią wagą 5,41 kg. Największy 

wpływ na wagę plecaka miały podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i piórniki oraz waga jego samego. Waga 

pustych plecaków wahała się w przedziale od 0,42 kg do 1,16 kg . Najlżejszy plecak z zawartością 

ważył 4,5 kg. i znajdowały się w wszystkie potrzebne do tego dnia przybory, najcięższy ważył 6,96 kg i 

znajdowało się w nim wiele niepotrzebnych rzeczy (dodatkowe ćwiczenia i książki, zabawki, materiały 

plastyczne z grudnia, niepotrzebne kartki) oraz picie i jedzenie, a także piórnik o wadze 0,6 kg. Pusty 

plecak też był dość ciężki - ważył 1,12 kg. Najczęstszą przyczyną zbyt ciężkiego plecaka było 

niewypakowanie lub zapakowanie niepotrzebnych podręczników i zeszytów, zabawek, butelek z 

piciem, zużytych kartek i ciężkich przeładowanych piórników. Często uczniowie dźwigają zamiast 

jednego piórnika z niezbędnymi rzeczami dwa i to solidnie napakowane. Dzieci mają możliwość 

zostawienia podręczników, przyborów plastycznych w szkole. Większość pracowni wyposażona jest 

w projektory i nauczyciele korzystają z podręczników multimedialnych informując nieskutecznie 

uczniów, o tym żeby w wyznaczone dni nie nosili podręczników. 

CO ZROBIĆ, ABY TORNISTER BYŁ LŻEJSZY? 

1. wybierz dobry plecak (lekki, funkcjonalny, i odpowiednią profilowany) 
2. kupuj zeszyty w cienkich okładkach 
3. zmień grubsze zeszyty na cieńsze 
-na bieżąco sprawdzaj wyposażenie piórnika 

- systematycznie kontroluj zawartość plecaka, czy nie ma w nim niepotrzebnych rzeczy 
- nie noś podręczników jeśli nauczyciel korzysta z wersji multimedialnej 

 

RADY NIE OD PARADY. "Środowisko szkolne to my”, "Zasady to zbiory reguł, regulaminy, kodeksy, 

drogowskazy” to wnioski, do których doszli uczniowie klas pierwszych po rozmowach z 

wychowawcą i rówieśnikami, w oparciu o przygotowane teksty literackie dotyczące ,,savoir - vivre”, 

czyli dobrych manier oraz wystawę książek podpowiadających jak należy się zachowywać w szkole i 

poza nią. "Razem tworzymy rodzinę klasową i szkolną”, "Szkolnych zasad jest wiele, niektóre z nich 

są bardzo ważne, niezmienne i bezwzględne, wszystkie pomagają w zachowaniu porządku, 

przyczyniają się do tego, by żyło nam się ze sobą dobrze, miło i bezpiecznie”- to stwierdzenia, które 

stały się 
  

podsumowaniem uczniów klas pierwszych na temat środowiska szkolnego i panujących w nim zasad. 29 

października 2018 roku, podczas spotkania integracyjnego Pierwszaków najmłodsi uczniowie szkoły 

razem ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami z klasy 5a wędrowali po budynku odwiedzając 

wyznaczone miejsca w szkole. Tam witały ich wychowawczynie i pracownicy biblioteki, którzy omawiali 

wybrane zasady i wręczali klasie element do stworzenia wspólnego plakatu. 

Spotkanie w ramach obszaru ,,Adaptacja” zostało przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy 
p.Magdalenę Bukowską i p. Bożenę Merchelską przy współpracy wychowawców klas pierwszych.  



 

PATRIOTYZM WYRAŻONY MUZYKĄ. „Narodowe śpiewanie w Białymstoku” pod takim tytułem odbył się 

29 października koncert w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej. „Piosenka małego patrioty, 

Przybyli ułani, Płynie Wisła płynie” te i inne utwory zaśpiewały nasze chóry: „Nolinki” i „Fantazja” pod 

opieką dyrygentów: Anny Borkowskiej-Miszkiel i Tomasza Sulimy wraz z innymi dwunastoma chórami z 

regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, uczestniczące w programie Akademii Chóralnej-

Śpiewająca Polska. Młodym wykonawcom towarzyszył zespół instrumentalny Michała Wadowskiego. 

Nad całością czuwała Anna Olszewska kurator i opiekun artystyczny programu Śpiewającej Polski. 

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ramach 

Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Gratulujemy wszystkim wykonawcom ich 

dyrygentom oraz profesor Annie Olszewskiej. Dziękujemy, niezawodnym rodzicom, którzy tego dnia 

towarzyszyli naszym uczniom podczas wyjazdu. 

Brawo Chóry z SP4! Jesteśmy z Was dumni! 

 

TALENTY WSZELAKIE NASZYCH UCZNIÓW. W gronie uczniów naszej szkoły znajduje się silny zespół 

szachistów. Uczęszczają oni na zajęcia prowadzone przez Pana Jerzego Romanowskiego. W 

ostatnią sobotę października uczniowie: Michał Bartnik, Michał Zyzański i Adam Bujnowski 

reprezentowali szkołę w Turnieju Szachowym dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Święta Niepodległości o 

Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Zwycięstwo w grupie uczniów klas V-VIII wywalczył 

Michał Bartnik. 

Gratulujemy sukcesu! 

Wszystkim chłopcom gratulujemy pasji rozwijającej myślenie. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. 

 

ZŁOTE DZIEWCZYNY I BRĄZOWI CHŁOPCY. W dniu 19. października rozegrano Mistrzostwa Miasta 

Ełku SZS w piłce siatkowej dziewcząt. Nasze dziewczyny wygrywając wszystkie mecze zapewniły sobie 

pierwsze miejsce oraz awans do zawodów rejonowych, które odbędą się w Ełku w listopadzie. 

Chłopcy w dniu 23. października rozegrali turniej Mistrzostw Miasta Ełku zajmując 3 miejsce. Jest to 

wynik bardzo dobry ze względu na rywalizację ze starszymi o dwa lata drużynami z innych szkół. 

Skład złotych dziewcząt: Nikola Mościcka, Matylda Ekstowicz, Gabriela Szczotko, Ewa Bukowska, 

Michalina Przekop, Julia Gołdowska, Kuczyńska Karolina, Pawłowicz Marlena, Szymańska Weronika, 

Chmielewska Emilia, Matylda Praszek. Trener Tomasz Przekop 

Skład brązowych chłopców: Pieńkosz Kacper, Siemieniewicz Jakub, Kulik Piotr, Cholewicki Stefan, 

Chwiedor Adam, Urbanowicz Filip, Ramotowski Patryk, Kawałko Michał, Gryżewski Hubert, 

Smoliński Gabriel. Opiekun Tomasz Przekop 

 

SOBOTNI PORANEK NA SPORTOWO. Nasi uczniowie nie tracą czasu na nudę i sobotni poranek spędzają 

na sportowo. Tym razem odwiedziliśmy Muzeum Historyczne w Ełku, gdzie 27.10.2018 r. wzięliśmy 

udział w kursie szermierki rekreacyjnej przygotowanym przez trenera szermierki - Adama Sobczyka, 

gdzie uczyliśmy się powitania szermierczego, postawy szermierza, kroczków i pchnięć. Mieliśmy okazję 

stoczyć walki szermiercze na bezpieczne florety. Poznaliśmy na czym polega sport, jakim jest 

szermierka. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda strój szermierza. Trener wprowadził nas w tajniki tego już 



troszkę zapomnianego sportu. Jak się okazało kuźnią ełckich talentów była również Szkoła Podstawowa 

nr 4, gdzie dyrektorem był pan Henryk Kisiel, pasjonat tej dyscypliny sportu. 

Ponadto z zaciekawieniem obejrzeliśmy wystawę, pt. „Sport w powojennym Ełku 1945 – 1956”, 

której autorem jest dr Stefan Marcinkiewicz. Opowiedział nam jak w tym okresie rozwijał się 

sport, jaką rolę pełnił. Wystawa prezentowała organizacje, wydarzenia, sylwetki sportowców 

ełckich. Ciekawe fotografie oraz rekwizyty przykuwały naszą uwagę. 

 

BIBLIOTEKA. LUBIĘ TO! Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W pierwszych 

dniach tego miesiąca gościliśmy w bibliotece uczestników partnerskiego programu „Erasmus +”, 

którzy razem z uczniami naszej szkoły i opiekunami realizowali zadania projektu z wykorzystaniem m. 

in. zasobów biblioteki. W tym okresie zorganizowano również szereg konkursów bibliotecznych. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za licznie złożone prace, które utworzyły oryginalne wystawy w 

bibliotece i poza nią. 25 października 2018 roku uczniowie klas piątych przystąpili do ,,Bibliolady”-

szkolnego turnieju wzorowanego na programie telewizyjnym ,,Familiada”. Reprezentanci 

poszczególnych klas odpowiadali na pytania prowadzącej pani Izabelli Kraszewskiej. Tytuł ,,Mistrza 

Turnieju” zdobyła klasa Vd uzyskując po dogrywce 263 punkty. Pracownicy biblioteki, panie Bożena 

Merchelska i Magdalena Bukowska, nawiązując do hasła przewodniego tego wydarzenia „Książka to 

przyszłość” wspólnie z czytelnikami „Czwórki” zastanawiały się nad losem książki. Mamy nadzieję, że 

tradycyjna książka przetrwa pomimo zmian technologicznych i cywilizacyjnych. W naszej 

społeczności zapewne pomogą jej ciekawe i cenne nowości wydawnicze zakupione z Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na zakończenie październikowych działań bibliotecznych wszystkim 

laureatom konkursów wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

Nagrodzeni w konkursie fotograficznym „Zaczytane wakacje”: 

I miejsce - Maciej Haraburda kl. 2c i Hubert Grzymkowski, kl. 6b 

miejsce - Damian Wroczyński kl. 2d 

III miejsce - Oskar Dzierżanowski kl. 4b 
 

Nagrodzeni w konkursie literackim ,,Wiersz/ rymowanka o szkolnej bibliotece”: 

I miejsce – Hubert Grzymkowski, kl. 6b i Olaf Płatek, kl. 5b, 

II miejsce – Kamil Miszkiel, kl. 3a, 

III miejsce – Jakub Dzierżanowski, kl. 7a 
 

Nagrodzeni w konkursie literackim ,,Hasło promujące szkolną bibliotekę”: 

I miejsce – Alicja Maciorowska, kl. 2d 

II miejsce – Michalina Tabak, kl. 3b 

III miejsce – Tomasz Szczukiecki, kl. 2d 

Nagrodzeni w konkursie plastyczno – technicznym ,,Plakat promujący szkolną bibliotekę”: 

I miejsce – Olaf Płatek, kl. 5b 

II miejsce – Jerofiej Czarniawski, kl. 2d 



III miejsce – Igor Łuba, kl. 2d, Julia Dąbrowska, kl. 2b 
 

Wyniki turnieju klas V ,,BIBLIOLADA’18”: 

Tytuł ,,MISTRZA BIBLIOLADY” uzyskała reprezentacja kl. Vd (po dogrywce 263 pkt.) 

I miejsce – reprezentacja klasy Va (po dogrywce 197 pkt.) 

II miejsce – reprezentacja klasy Vf (po dogrywce 159 

pkt.) III miejsce – reprezentacja klasy Vb i V e (po 71 pkt.) 

IV miejsce – reprezentacja klasy Vc (31 pkt.) 

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy! 

 

PŁYNIEMY NA MISTRZOSTWA. We wtorek 30 października w Parku Wodnym rozegrane zostały 

Mistrzostwa Ełku w pływaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Zawodnicy rywalizowali w czterech stylach 

pływackich (stylu motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym) oraz sztafecie pływackiej. W 

kategorii dzieci odnieśliśmy zwycięstwo wśród dziewcząt i chłopców. Tym samym awansowaliśmy 

do Mistrzostw Województwa. 

Dziewczęta: Klemarewska Natalia, Mielechowicz Anna, Należyta Magdalena, Rakus Dominika, 

Surażyńska Wiktoria, Wyszko Oliwia, Zalewska Kaja, Świeczko Kornelia, Sanczenko Julia, 

Piwońska Maja  

Szkoła Podstawowa Nr 4 SP 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 SP 
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 
3. Szkoła Podstawowa Nr 7 
4. Szkoła Podstawowa Sportowa 
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 
6. Szkoła Podstawowa Nr 9 
Chłopcy: Biszewski Patryk, Grzesiuk Bartosz, Grzymkowski Hubert, Hyzopski Hubert, Odolecki 
Konrad, Rosiński Maksymilian, Stryjewski Szymon, Warecha Szymon, Włodarczyk Michał. 

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 
2. Szkoła Podstawowa Nr 5 
3. Szkoła Podstawowa Nr 7 
4. Szkoła Podstawowa Sportowa 
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 
6. Szkoła Podstawowa Nr 9 
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 
W kategorii młodzieży szkolnej dziewczęta zajęły II miejsce a chłopcy IV 

Dziewczęta:Grzegorczyk Maja, Zarzecka Maja, Lempiecka Julita, Bukowska Ewa, Tydman Julita, 
Citko Aleksandra, Fadrowska Maja, Gliniecka Patrycja. 

1. Szkoła Podstawowa NR 3 
2. Szkoła Podstawowa NR 4 
3. Szkoła Podstawowa NR 1 
4. Szkoła Podstawowa NR 9 
5. Szkoła Podstawowa NR 2 
6. Szkoła Podstawowa Sportowa 



7. Szkoła Podstawowa NR 7 

 

Chłopcy: Pieńkosz Kacper, Gryżewski Hubert, Sobociński Jakub, Siemieniewicz Jakub, Szczepanik 
Jan, Truchan Wiktor, Kulik Piotr, Romotowski Patryk, Jabłoński Adrian 

1. Szkoła Podstawowa NR 3 
2. Szkoła Podstawowa NR 9 
3. Szkoła Podstawowa NR 1 
4. Szkoła Podstawowa NR 4 
5. Szkoła Podstawowa NR 2 
6. Szkoła Podstawowa Sportowa 
7. Szkoła Podstawowa NR 7 
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy życząc powodzenia na Mistrzostwach Województwa. 

 

LEKCJA WYCHOWAWCZA W TEATRZE. W minioną niedzielę poszliśmy dużą grupą z naszej klasy, wraz 

z panią Joanną Pabich, do ECK-u na teatr cieni. Zobaczyliśmy przedstawienie pt. ,, Kasieńka” 

zrealizowane przez Teatr Miniatur z Gdańska. Opowiadało ono o problemach z dorastaniem, jak 

również o trudnych relacjach rodzinnych. Kasieńka to dwunastoletnia dziewczynka, która wraz z 

matką wyjeżdża z rodzinnego Gdańska do Coventry w Anglii w celu odnalezienia ojca. Okazuje się, że 

tata Kasieńki założył nową rodzinę i przestał myśleć o swojej dawnej córce i jej mamie. 

Dwunastolatka trafia do nowej szkoły, gdzie staje się obiektem złośliwości i żartów ze strony 

koleżanek z klasy i pierwszy raz się w kimś zakochuje. Spokój, ale też pasję odnajduje w pływaniu. Na 

basenie może odetchnąć od swoich kłopotów, a wytrwały trening przynosi jej sukcesy. W 

rozwiązywaniu problemów pomaga jej przyjaciel mamy oraz pierwszy chłopak. Uważam, że warto 

było pójść na przedstawienie „ Kasieńka ”, ponieważ było bardzo wartościowe i mogłam wynieść z 

niego wiele cennych rad i wskazówek, zwłaszcza, że sama właśnie dorastam. Poza tym pierwszy raz 

zobaczyłam teatr cieni i bardzo mi się podobał. Wydaje mi się, że innym osobom z mojej klasy 

spektakl również przypadł do gustu, ponieważ opowiadał o sytuacjach, z którymi na co dzień się 

spotykamy. Wiemy już teraz jak powinniśmy się prawidłowo zachowywać, gdy do naszej klasy 

przyjdzie nowy uczeń. Chciałabym mieć częściej takie lekcje wychowawcze, ponieważ bardziej one 

do nas trafiają. 

 

LISTOPAD 2018 

 

LISTOPAD-CZAS ZADUMY. Początek listopada to czas zadumy, pokory i wspomnień. Nasza uwaga 

skupia się wokół bliskich, których już nie ma wśród nas. Porządkujemy groby, przynosimy kwiaty i 

zapalamy znicze. 

A kto pamięta o mogiłach na starych, opuszczonych cmentarzach? – zastanawiali się uczniowie 

klasy 7c i przeprowadzili sondę uliczną na ten temat. Mieszkańcy Ełku popierają akcje 

porządkowania zapomnianych grobów, ale sami nie mają czasu, żeby wziąć w nich udział. Uczniowie 

7c postanowili, że swój wolny czas przeznaczą na porządkowanie opuszczonych, często 

bezimiennych grobów na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Zamkowej. Pod koniec października 

zorganizowali akcję charytatywną, podczas której sprzedawali ciasta. Pozyskane pieniądze 

przeznaczyli na zakup zniczy. 



31 października uczniowie klasy 7c wraz z opiekunami p. Ewą Redlin i p. Robertem 
Redlinem zrealizowali swoje przedsięwzięcie. 

Niezbędny sprzęt do porządkowania otrzymali w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Produktu Lokalnego WIATRAKI MAZUR. 

Uczniowie uprzątnęli opuszczone mogiły, grabili liście i postawili znicze jako znak pamięci o 
tych, którzy odeszli. 

Powinniśmy dbać o takie miejsca, gdyż jest to przecież element naszej lokalnej historii. Dzięki 
takiej akcji uczniowie uczą się szacunku dla tradycji i poszanowania miejsc pamięci o zmarłych. 

 

EVENT NIEPODLEGŁOŚCIOWY. 6 listopada na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku, 

odbył się Event Lekkoatletyczny w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” dla klas I-III w 

formie wyścigów rzędów z różnymi zadaniami biegowymi z okazji Dnia Niepodległości. W zabawie 

tej uczestniczyło łącznie 72 dzieci ze szkół podstawowych nr 3 i 4. Wszyscy swoim ubiorem (biała 

koszulka i czerwone spodenki) nawiązywali do flagi narodowej. Mali lekkoatleci rywalizowali ze sobą 

w konkurencjach biegowych, skocznościowych i koordynacyjnych. Na zakończenie każdy uczestnik 

za rywalizację „fair play” otrzymał słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy za przybycie 

wszystkim zawodnikom i gratulujemy dobrej kondycji i sprawności fizycznej. Do zobaczenia! 

 

ŚPIEWAJĄCA CAŁA POLSKA. 6 listopada Ełckie Centrum Kultury rozbrzmiało patriotycznymi i 

radosnymi dźwiękami. Z inicjatywy naszej szkoły, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 

Ełku i medialnym Radia 5, odbył się koncert pn. „Śpiewająca cała Polska – W hołdzie dla 

Niepodległej” Był to nasz wkład w muzyczne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości i okazja do podzielenia się radością z melomanami. Podczas uroczystości wystąpiły 

chóry z Ełku i Wydmin uczestniczące w programie Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”: chór 

„Perełki” Miejskiego Przedszkola PEREŁKA im. Jana Brzechwy w Ełku – dyrygent Anna NartowiczChór 

„Felusie” z ZSO w Wydminach – dyrygent Beata Ordyniec 

 

5 Chór „Nona” SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – dyrygent Anna Nartowicz 
 

6 Chór „Nolinki” SP nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – dyrygent Anna Borkowska-
Miszkiel 

 

7 Chór „Fantazja” SP nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – dyrygent Tomasz Sulima 
 

8 Chór „Feliksinki” z ZSO w Wydminach – dyrygent Beata Ordyniec 

 

Gościnnie wystąpił Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO im. K.K. Baczyńskiego w 
Białymstoku prowadzony przez dyrygent Annę Olszewską, kuratora programu. 

 

Na widowni licznie zasiedli ełczanie: zaproszeni goście, nauczyciele i dyrektorzy szkół i 

przedszkoli, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo chórzystów. Miło nam było świętować muzycznie 



wspólnie z prezydentem Ełku – Panem Tomaszem Andrukiewiczem i naczelnikiem Wydziału 

Edukacji UM – p. Małgorzatą Pikus. 

 

Prowadząca koncert zaprosiła widownię do wspólnego z chórami śpiewania znanych piosenek. 

Niesamowitym wrażeniem była świadomość śpiewania w tak licznym gronie, ale największe brawa 

zebrały znane powszechnie pieśni i piosenki patriotyczne śpiewane przez połączone chóry a „ubrane” 

w nowe brzmienia. Stało się tak dzięki aranżacjom opracowanym przez Michała Wadowskiego i 

wykonanym przez zespół instrumentalny w składzie: fortepian, flet, trąbka, kontrabas i instrumenty 

perkusyjne. W takim wykonaniu usłyszeliśmy piosenki: Ułani ułani, Ej dziewczyno, Kołysanka leśna, 

Serce w plecaku, Białe róże i Pierwsza kadrowa. Moc i radość jakie wypełniły salę były też wynikiem 

energetycznej dyrygentki. Śpiewem połączonych chórów kierowała prof. Anna Olszewska – dyrygent 

i kurator programu „Śpiewająca Polska” na region podlaski i warmińsko-mazurski. 

Ledwo wybrzmiały ostatnie nuty, ledwo chórzyści zeszli ze sceny a już padły zapewnienia, że 
wszyscy chcemy spotkać się tu za rok. Trzymamy za słowo! 

 

WARSZTATY PATRIOTYCZNE. Od września 2018r. klasa 7c bierze udział w projekcie „AKTYWNA 

MŁODZIEŻ W SZKOLNYCH KLUBACH WOLONTARIATU” realizowanym z Mazurskim Ośrodkiem 

Doskonalenia Nauczycieli. Celem akcji jest rozwój wolontariatu poprzez edukację obywatelską i 

rozwój kompetencji społecznych takich jak: odpowiedzialność, komunikacja, praca w grupie, 

empatia i kreatywność. 

W ramach tego projektu uczniowie zobowiązali się do przeprowadzenia akcji społecznej związanej 

z odzyskaniem niepodległości. Wspólny plan podzielili na cztery inicjatywy: sonda uliczna na temat 

uporządkowania zapomnianych grobów, oczyszczenie mogił na starym, opuszczonym cmentarzu, 

akcja charytatywna: sprzedaż ciast i zakup zniczy z pozyskanych środków, zajęcia patriotyczne z 

przedszkolakami oraz wspólne wyjście na Cmentarz Wojskowy. 

Uczniowie postanowili, że zorganizują sześciolatkom z przedszkola „Mali Odkrywcy” 

WARSZTATY PATRIOTYCZNE. W swoim scenariuszu zawarli legendę o powstaniu państwa 

polskiego, wiersze, piosenki, rys historyczny, quiz, symbole narodowe i element plastyczny. Do 

współpracy zaprosili harcerzy, którzy zaprezentowali swoje umundurowanie i w ciekawy sposób 

opowiedzieli historię harcerstwa. Dźwięki strun gitary umilały zabawy z maluchami. Wspólnie 

stworzona została flaga Polski z białych i czerwonych serc. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 

zarówno uczniom jak i przedszkolakom taka forma aktywności bardzo się podobała. Warsztaty 

zakończyły się wspólnym wyjściem na Cmentarz Wojskowy. Uczestnicy zapalili znicze jako znak 

pamięci o tych, którzy walczyli o naszą wolność. Ewa Redlin 

 

PLASTYCZNIE – PATRIOTYCZNIE. 16 listopada 2018 roku w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego „Mały i duży patriota”. Konkurs ten ogłoszony 

został przez Prezydenta Miasta Ełku w jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Na konkurs wpłynęło ok. 60 prac uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie naszej 

szkoły również stanęli w szranki artystycznych zmagań. W ubiegłym roku szkolnym zgłosiliśmy aż 22 

prace i zostały one zauważone przez komisję konkursową Urzędu Miasta. 

Nasi zwycięzcy w kategorii klas IV-VII to: 



Olaf Płatek z kl.5b – II miejsce, 

Wiktor Malinowski z kl.5f – wyróżnienie, 

Marta Maciorowska z kl.7a – wyróżnienie, 

Julia Sarnacka z kl.7c – wyróżnienie, 

Mateusz Staszek z kl. 8b - wyróżnienie 

Prezydent Miasta Ełku wręczył również dyplomy i drobne upominki upamiętniające 100 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wszystkim małym i dużym artystom. 

Wszystkie prace można oglądać do 13 listopada w holu Urzędu Miasta Ełku. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom! 

 

PATRIOTYZM JEST W NAS. W środę, tj. 7 listopada, wraz z naszą wychowawczynią, panią Moniką 

Wajdą, miałyśmy okazję uczestniczyć w XV Forum Wychowawczym Szkół „Szkoła wierna 

dziedzictwu”, organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. 

Mogłyśmy wysłuchać dyskusji ekspertów , wśród których była nasza pani wicedyrektor Barbara 

Dziuba, na temat patriotyzmu i kształtowania postaw patriotycznych. Zrozumiałyśmy, że tak 

naprawdę patriotami możemy być każdego dnia. Uświadomiła nam to prezentacja działań naszej 

szkoły, która posiada już Certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu. 

Dyskusja była burzliwa, a my byłyśmy dumne, że możemy się jej przysłuchiwać. To była 
niezwykle pouczająca lekcja. 

Wzruszyłyśmy się, słuchając występu naszego chóru oraz oglądając występ dzieci z przedszkola 
"U Lolka". 

Gabrysia Darmofał, Wiktoria Surażyńska i Oliwka Wyszko z klasy VIa 
 

DZIECI I MUZEUM. W związku ze zbliżająca się setną rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

uczniowie klasy 4 b w dniu 31 października 2018 roku uczestniczyli w warsztatach na temat „Flaga, 

godło, hymn - historia polskich symboli narodowych” przeprowadzonych przez Muzeum Historyczne 

w Ełku. Dzieci w ciekawy i przystępny sposób poznały historię polskich symboli narodowych, 

przybliżyły sobie znaczenie pojęć: niepodległość, patriotyzm, szacunek, wolność i tolerancja oraz 

mogły z bliska obejrzeć, a nawet zmierzyć, niektóre muzealne eksponaty. Uczniowie prześledzili 

zmiany wizerunku orła w herbie Polski na przestrzeni wieków. Następnie opisywali barwy narodowe i 

ich ułożenie na fladze. Na koniec pierwszej części spotkania prowadząca przypomniała dzieciom 

genezę powstania hymnu narodowego. Uczniowie wysłuchali też fragmentów pieśni, które 

współzawodniczyły z „Mazurkiem Dąbrowskiego” do miana hymnu narodowego. Dzieci bardzo 

chętnie odpowiadały na zadawane pytania, wykazując się ogromną wiedzą na temat polskich symboli 

narodowych, same też nie "oszczędzały" prowadzącej, zasypując ją przysłowiowym gradem pytań. 

Ostatnim elementem spotkania były zajęcia praktyczne, podsumowujące część wstępną - 

samodzielne wykonanie kokard narodowych, które na pewno wykorzystamy podczas szkolnych 

uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

To była wspaniała lekcja historii i patriotyzmu, która ugruntowała i poszerzyła wiedzę uczniów. 

 



STRZELCY W SZKOLE. Od 5.11 do 13.11 w naszej Szkole realizowany jest projekt „Tydzień 

Patriotyczny w SP4”. W ramach edukacji patriotycznej zaplanowanych jest szereg wydarzeń i 

inicjatyw upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Jedną z nich jest wizyta Związku 

Strzeleckiego „Strzelec”, gdzie przedstawiciele Jednostki 1007 Ełk im. płk. Mariana Sołtysiaka ps. 

Barabasz, zaprezentowali stroje i wyposażenie wojskowe Legionów Piłsudskiego i żołnierza 

współczesnego. Pokaz Jednostki Strzeleckiej był największą atrakcją dla najmłodszych uczniów naszej 

szkoły. 

Projekt Tydzień Patriotyczny w SP4 jest współfinansowany przez Urząd Miasta w Ełku. 

 

ŚNIADANIE DAJE MOC! Wszystkim zależy, aby nasze dzieci były zdrowe i miały energię do nauki i 
zabawy. Codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć dzień i daje dobry start w szkolne obowiązki. 

Utrwaleniu zdrowych nawyków żywieniowych uczniom klasy 1e z pewnością pomoże udział w 

ogólnopolskim projekcie "Śniadanie daje moc", w ramach którego uczniowie uczą się 12 zasad 

zdrowego żywienia. Pierwsza z nich brzmi: "Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem". 

8 listopada odbyła się ogólnopolska akcja promująca tę zasadę. Uczniowie w całym kraju 

przygotowywali tego dnia śniadania w szkole. 

Uczniowie klasy 1e zaprosili do udziału w swoim śniadaniu zaprzyjaźnioną klasę 5a. 

Wszyscy tego dnia przynieśli wylosowane zdrowe składniki, które wykorzystali do wykonania 

posiłków. Starsi uczniowie wykazali się dużą opiekuńczością i odpowiedzialnością za młodszych 

kolegów. Wspólnie wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki, które szybko zniknęły z talerzy. Pojawiło się 

wiele pomysłów na kolorowe i zdrowe kanapki, sałatki owocowe, koktajle, żółwiki i jeżyki z owoców. 

Śniadanie było przepyszne, urozmaicone i niecodzienne. Zrobione własnoręcznie smakowało 
wyjątkowo! K.Kanclerz 

 

NASZE DRZEWO NA STULECIE NIEPODLEGŁEJ. 100 rocznica odzyskania niepodległości jest dniem 
ważnym dla całej Polski, jak również dla społeczności naszej szkoły. 

Mając w pamięci i na względzie dzieje naszej Ojczyzny, nasi uczniowie, rodzice i nauczyciele postanowili 

w sposób pamiętny i szczególny uczcić ten ważny moment w historii naszego kraju poprzez zasadzenie 

na terenie naszej szkoły długowiecznego, symbolicznego drzewa jakim jest dąb. 

Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia było przygotowanie przez społeczność naszej szkoły rabaty, 

na której miał być zasadzony nasz dąb. W dniu 19 listopada w pocie i trudzie powstała rabata na 

której pojawiły się rośliny ozdobne. 

W drugim etapie nasi uczniowie i nauczyciele dokonali wolnego głosowania celem nadania 

imienia naszemu drzewu. Najpierw nauczyciele historii przygotowali informację o znanych 

postaciach historycznych, co umożliwiło naszym uczniom bliższe zapoznanie się z zasługami tych 

postaci. Podczas tajnego głosowania, trwającego tydzień czasu , zdecydowaną większością głosów 

został wybrany Marszałek Józef Piłsudski. Na podsumowanie tego zadania została wykonana 

tabliczka informacyjna z imieniem naszego dębu: ,,Dąb imienia MARSZAŁKA Józefa Piłsudskiego”, 

która została umieszczona przed naszym drzewem. 

Ostatnim etapem naszego działania było uroczyste wkopanie naszego drzewa. W dniu 8 listopada 

2018 w obecności uczniów, wychowawców , dyrekcji i zaproszonych gości odbyło się uroczyste 



posadzenie dębu. Czynność tę powierzyliśmy prezydentowi naszego miasta. Pan Tomasz 

Andrukiewicz poradził sobie z tym doskonale pomagając jeszcze dzieciom w śpiewnych obchodach 

wydarzenia. 

Jesteśmy dumni, że na terenie naszej szkoły został zasadzony długowieczny dąb, który będzie nam 

przypominał o tak ważnym wydarzeniu historycznym naszego kraju, a jednocześnie powstała 

rabata uatrakcyjni otoczenie i uwrażliwi naszych uczniów na walory estetyczno-przyrodnicze 

najbliższego otoczenia. Barbara Segień i Iwona Chwiedor wraz z uczniami i rodzicami 

 

HYMN DLA NIEPODLEGŁEJ. 9 listopada 2018 r., nasze dzieci z oddziałów przedszkolnych zaśpiewały 
wraz z innymi przedszkolakami w Amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury Hymn Państwowy. Mazurek 
Dąbrowskiego ,zaśpiewało jednocześnie 1191 przedszkolaków. Tego dnia przedszkolaki ełckie 
ustanowiły rekord Polski dzieci, jednocześnie śpiewających Hymn Narodowy. Śpiew i biało-czerwone 
barwy narodowe, wywarły na zgromadzonych niezapomniane wrażenie. To piękny dar naszej 
najmłodszej społeczności Niepodległej Ojczyźnie. Barbara Dziuba 

 

W SZTAFECIE „EŁCZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ”. Nasza szkoła szanując wartości narodowe oraz chcąc 

upamiętnić tak ważne wydarzenie jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości wzięła udział w 

sztafecie – „Ełczanie dla Niepodległej” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 

dnia, której celem było przebiegnięcie przez ełczan 100 km. Około 30 uczniów z naszej szkoły pod 

okiem p. Elżbiety Jeżewskiej oraz p. Katarzyny Mroczek od godz. 9.00 do 11.00 dzielnie biegało 

przekazując sobie biało – czerwoną pałeczkę sztafetową. W dzisiejszym zabieganym świecie, warto 

jest czasami zatrzymać się i wspomnieć tych, którzy wspólnie walczyli o wolność naszej ojczyzny. 

Tego dnia jednak my czcząc ich pamięć nie stanęliśmy nawet na chwilę i wspólnie przebiegliśmy 

ponad 23 km, wykazując tym samym wdzięczność za wolną Polskę oraz za to, że nasz język kultura i 

tradycje przetrwały. Ten aktywny dzień był dla nas niezwykłą lekcją historii i patriotyzmu. E. 

Jeżewska 

 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI. 11.11.2018 równo o godz.11:11 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku 

uczcili okrągłą 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i wystartowali w ulicznym 

Biegu Niepodległości. Bieg był organizowany równocześnie o tej samej godzinie we wszystkich 

większych miastach w kraju. Uczniowie sami decydowali ile chcą przebiec i mieli do wyboru od 

jednej do trzech pętli, których dystans wynosił 1111m. Trasa biegu prowadziła spod Urzędu Miasta 

ulicami centrum Ełku. W tym roku padł rekord i w biegu wystartowało ponad 1000 zawodników. Nasi 

uczniowie bez problemu pokonali całą trasę i godnie reprezentowali szkołę podczas biegu. Każdy z 

uczestników na mecie otrzymał pamiątkowym medal. Dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok! 

Monika Nagolska 

 

ŚWIĘTOWANIE 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. Nasze, połączone chóry „Nolinki” i „Fantazja” pod 

kierunkiem pani Anny Borkowskiej - Miszkiel i pana Tomasza Sulimy, oddały hołd Niepodległej… „Hej, hej, 

ułani, malowane dzieci”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, "Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie 

dziewczyno”, „Wojenko, wojenko, cóżeś to za pani” ….te i inne pieśni żołnierskie, usłyszeli ełczanie, 

zgromadzeni 11 listopada 2018 r., w godzinach popołudniowych przed ratuszem. Podczas wspólnego 

świętowania byli z nami niezawodni, jak zwykle rodzice naszych uczniów oraz harcerki i harcerze z 



naszej szkoły. Jako społeczność szkolna, możemy być dumni, że mamy takich reprezentantów, którzy 

godnie sławią imię naszej Szkoły na wszystkich miejskich uroczystościach. B. Dziuba 

 

VI LEŚNY CROSS NIEPODLEGŁOŚCI W OLECKU. 10.11.2018 grupa 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 4 w Ełku wzięła udział w VI Leśnym Crossie Niepodległości w Olecku. Bieg miał wyjątkową oprawę 

dla uczczenia okrągłej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Trasa przebiegała 

obok jeziora Sedranki, teren był typowo leśny, warunki do biegu bardzo sprzyjające. Atmosfera 

zawodów była bardzo przyjazna, bieg miał charakter rekreacyjny. Przed startem wszyscy zawodnicy 

odśpiewali hymn narodowy. Uczniowie młodsi startowali na dystansach 100, 400 i 800 m, a starsza 

młodzież miała do wyboru dwa dystanse 3,3 km lub 6,6 km. Na mecie na każdego czekał 

pamiątkowy medal, ciepła zupa i herbata, baba ziemniaczana, ciasto i ognisko. 

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA. 10 listopada (sobota) w ramach Tygodnia Patriotycznego w naszej 

szkole przeprowadzono po raz drugi Historyczną Grę Miejską pod hasłem „Śladami polskiej historii 

miasta Ełku”. Udział w grze brały klasy 7 i 8. Uczniowie mieli do znalezienia 10 punktów, ukrytych w  

naszym mieście, ważnych dla historii i walki o niepodległość. W każdym punkcie były do rozwiązania 

2 zadania związane z miejscem lub historią Ełku. Gra, która była połączeniem podchodów i wyprawą 

po zakamarkach Ełku, stała się stałym i atrakcyjnym punktem Tygodnia Patriotycznego. 

Historyczną Grę Miejską wygrała klasa 8B. Gratulujemy zwycięzcom. 

Dziękujemy wszystkim za udział i przygotowanie gry, organizatorzy: M. Brodowska i K. Kulik. 

Projekt Tydzień Patriotyczny w SP4 jest współfinansowany przez Urząd Miasta w Ełku. 

 

DYKTANDO PATRIOTYCZNIE. 6 listopada 2018 r. chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

Dyktandzie Patriotycznym, które jest jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Roku dla 

Niepodległej. 

Z tekstem naszpikowanym ortograficznymi kruczkami zmierzyło się 60 uczniów klas IV-VIII. 

Najlepsi okazali się: 

I miejsce na poziomach klas: Maja Truszkowska 8b, Jakub Dzierżanowski 7a, Gabriela Darmofał 
6a, Julia Kamińska 5c, Oskar Dzierżanowski 4b 

Wyróżnienia: Julia Tydman 8b, Piotr Kulik 7c, Maja Hutna 5e, Emil Bućko 4e 

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczniom biorącym udział za podjęcie takiego wysiłku i okazanie 
swoim zachowaniem postawy współczesnego patrioty. 

Bohaterem dyktanda był jeden z najbardziej charyzmatycznych polityków początku XX wieku, 
Józef Klemens Piłsudski. Oto fragment dyktanda, z którym przyszło zmierzyć się naszym uczniom: 

*Naczelny Wódz nowo tworzonego wojska polskiego, obdarzony niebudzącą wątpliwość charyzmą, 

a także niepohamowanym językiem, niemalże od razu zyskał miłość żądnych nieskrępowanej 

wolności rzesz żołnierzy. Zanim jednak został aktywnym politykiem, był półprzeciętnym żakiem, 

nieprzykładającym się szczególnie do nauki. Jednakowoż ubóstwiał romantyzm i literaturę tego 

okresu, ukochawszy rzewnie mistrza wśród romantycznych wieszczów, Juliusza Słowackiego. * 



Dyktando przygotowały i przeprowadziły polonistki: Kamila Kulbacka-Trzaskowska, Katarzyna 
Osiecka, Marlena Szleszyńska. 

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczczenia rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości i refleksji nad językiem ojczystym. 

 

WILNO W ODCIENIACH CZERWIENI I BIELI. Za nami (siódmo i ósmoklasistami) nie lada gratka dla 

miłośników historii Polski i polskiej literatury. Mamy bowiem za sobą dwudniową wizytę w Wilnie, 

którą zrealizowaliśmy w ramach projektu o nazwie: „W odcieniach bieli i czerwieni. Artystyczne 

interpretacje narodowych symboli, wartości i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Adama 

Mickiewicza” . 

Swoją wileńską przygodę rozpoczęliśmy 7 listopada w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Naszymi opiekunkami były realizatorki projektu, panie: Joanna Pabich 

i Grażyna Truszkowska. 

 

Wyruszyliśmy o godzinie 6 rano, by po kilkugodzinnej podróży przebiegającej w miłej atmosferze, 

znaleźć się w stolicy Litwy. U wjazdu de centrum miasta przywitała nas pani przewodnik. Pani Alina – 

pół Polka, pół Litwinka, w pierwszej kolejności opowiedziała nam historię zespołu cmentarnego 

Starej Rossy. Była to arcyciekawa opowieść. Przewodniczka pokazała nam grób, w którym spoczęło 

serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, grobowiec Joachima Lelewela, a także wiele innych polskich 

grobów, na których mięliśmy zaszczyt zapalić znicze. Jednym z punktów naszej wycieczki było 

zwiedzanie zabytkowego kościoła św. Piotra i Pawła . Warto podkreślić, że świątynia ta została 

uznana za najpiękniejszą w Europie. Rzeczywiście robi wrażenie. Zwłaszcza sztukaterie i dwa tysiące 

stiukowych rzeźby, które skrywają tajemniczą symbolikę. Potem zwiedziliśmy wnętrze Pałacu 

Władców, a także punkt widokowy, z którego podziwialiśmy panoramę Wilna. Po zakończeniu 

zwiedzania zmęczeni, ale pełni wrażeń, zjedliśmy obiad w jednej z wileńskich restauracji. Następnie 

zakwaterowaliśmy się w luksusowym hotelu „Panorama”. Po odpoczynku udaliśmy się na zakupy do 

jednego z tutejszych sklepów, w którym zaznajomiliśmy się między innymi ze specjałami lokalnej 

kuchni. Niektórzy z nas zakupili osławione litewskie pieczywo lub sękacze (zjedzone na miejscu). Po 

zakupach i spacerze odbyliśmy zajęcia artystyczne z panią Grażyną i panią Asią. Robiliśmy tam pracę 

plastyczną na mapie Wilna, wyklejając z magazynów różne lustracje, hasła, teksty, które będą nam 

się kojarzyć z Wilnem, np: wizerunek Adama Mickiewicza. Następnie bawiliśmy się w „samurajów” – 

grę zaczerpniętą z metody IMPOR. Na zakończenie zajęć odgrywaliśmy różne zabawne dialogi 

improwizacyjne, np: trzech modelek w McDonald’sie, w którym jedna z postaci posługiwała się 

wyłącznie cytatami z dzieła Adama Mickiewicza. 

Następnego dnia po sycącym śniadaniu w hotelu, spakowaliśmy wszystko do autokaru i poszliśmy 

na pieszą wycieczkę z przewodniczką. Zwiedziliśmy między innymi Zarzecze. Ta wyjątkowa dzielnica 

zrobiła na nas duże wrażenie, ponieważ każdy jej zakątek związany jest z działalnością artystyczną i 

biografiami polskich poetów, np. Ildefonsa Konstantego Gałczyńskiego. 

W końcu przyszedł i czas na Ostrą Bramę – miejsce kultu religijnego znanego polskim uczniom z 

Inwokacji, celę Konrada – bohatera „Dziadów” Adama Mickiewicza.. Mimo nie najlepszej pogody 

korzystaliśmy ze spaceru po zakamarkach Starówki, na której spodobała się nam ulica Literacka. Naszą 

uwagę przykuły zdobienia murów na ulicy Literackiej, którą stanowią fragmenty poezji i prozy polskiej i 

litewskiej. Stamtąd trafiliśmy także do domu, w którym zrodziła się interesująca znajomość wieszczów 



narodowych: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Odwiedziliśmy Uniwersytet Wileński założony 

przez króla Polski Stefana Batorego i przepiękną katedrę św. Stanisława. 

Na każdym miejscu i o każdej dobie, / (…) 

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, 

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. 

Słowa z fragmentu wiersza Adama Mickiewicza znakomicie pasują na podsumowanie naszej 

wycieczki po Wilnie. Faktycznie Mickiewicz był z nami cały czas. Dzięki pani przewodnik, która na 

każdym kroku opowiadała nam ciekawostki związane z biografią wieszcza, dało się odczuć 

niezwykłą artystyczną aurę miejsc, w których bywał i tworzył artysta. Rozumiemy, że polskie i 

litewskie Wilno odegrało ogromną rolę w tworzeniu naszego wspólnego dziedzictwa. 

Pobyt w Wilnie będzie niezapomniany. Dziękujemy więc Panu Prezydentowi, dzięki któremu nasz 

wyjazd mógł dojść do skutku. Z niecierpliwością czekamy na dalszy ciąg projektu „W odcieniach bieli 

i czerwieni”. G.Truszkowska 

 

BOHATEROWIE, LEGIONY, MUZEUM…. Dnia 13 listopada szkolne kółko historyczne prowadzone 
przez Pana Kamila Kulika odwiedziło Muzeum Historyczne w Ełku. Uczniowie zwiedzili najnowszą 
wystawę pt. Nie tylko Legiony. Polskie formacje wojskowe 1914-1918. Była to idealna okazja, aby 
poznać historię kształtowania się granic niepodległej Polski i postaci, które tą niepodległość 
wywalczyły. Młodzi adepci historii z wielkim zainteresowaniem słuchali historii o Piłsudskim, 
Dmowskim i Hallerze, zadając przy tym wiele ciekawych pytań. Biorąc pod uwagę wielkie skupienie 
uczniów w czasie zwiedzania i żywe zainteresowanie tematem na pewno w najbliższym czasie 
ponownie spotkamy się w muzeum. 

 

FORUM MŁODYCH HISTORYKÓW. Dnia 9 listopada, w ramach tygodnia patriotycznego odbyło się w 

naszej szkole Forum Młodych Historyków- (nie)zapomniani bohaterowie dużej i małej ojczyzny. 

Wydarzenie, które przybrało formę konferencji naukowej ściągnęło do naszej szkoły przedstawicieli 

wszystkich ełckich szkół podstawowych. Uczniowie biorący udział w forum jako prelegenci i 

widzowie mieli okazję poznać wiele postaci, które często zapomniane, zasługują na miano bohatera. 

Konferencja stała się również doskonałym miejscem, w którym dzieci mogły nauczyć się wystąpień 

publicznych i radzenia sobie ze stresem w takich sytuacjach. Po wielu ciekawych wystąpieniach i 

burzliwych naradach komisji konferencji, przyznano nagrody dla najlepszych prac, wystąpień, 

prezentacji i nagrody specjalne. Wśród nagrodzonych znalazło się również troje naszych uczniów: 

Zuzanna Nikonowicz, kl. 7c (najlepsza praca o bohaterze małej ojczyzny), Oliwer Rosiński, kl. 8a 

(najlepsze wystąpienie publiczne) oraz Jakub Dzierżanowski, kl. 7a (nagroda specjalna). Serdecznie 

gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konferencji i liczymy na następne edycje Forum 

Młodych Historyków w kolejnych latach. 

 

UCZENNICE Z SP4 NAJLEPSZE W EŁKU! 13 listopada 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9 

w Ełku odbyły się Mistrzostwa Miasta w Minipiłce Siatkowej Dziewcząt Klas Piątych. 

W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego miasta. Naszą 
szkołę reprezentowały uczennice klasy 5 „b” - klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. 



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

systemem "każdy z każdym" w dwóch grupach, a następnie obowiązywał system pucharowy. 

Każdy set rozgrywany był do 15 punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów.  

Bezkonkurencyjne okazały się zawodniczki naszej szkoły. Wygrały one wszystkie swoje spotkania. 

Zwycięstwo w zawodach pozwoliło zakwalifikować się młodym siatkarkom do Mistrzostw Rejonu, które 

odbędą się w Gołdapi. Na zakończenie dziewczęta otrzymały puchar i słodkie upominki. 

Skład zespołu: Sajnaga Blanka, Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Matulewicz Maja, Czyż Weronika, 

Choroszewicz Eliza, Rzepnicka Zuzanna, Cebeterewicz Amelia, Pilecka Weronika, Michałowska Klara, 

Awin Maja. 

Trenerem dziewcząt jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

O NIEPODLEGŁEJ W MOWIE, PIŚMIE I CZYNIE. 15 listopada 2018 roku, w ramach obchodów 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w bibliotece szkoły, odbyła się wieczornica 

patriotyczna „O Niepodległej ”. 

W półmroku, przy blasku świec, w atmosferze zadumy i biało - czerwonej scenerii uczniowie klasy 

6b zaprezentowali swoim rodzicom, rodzeństwu i nauczycielom montaż słowno-muzyczny. Nie 

zabrakło tekstów literackich oraz pieśni patriotycznych. Uczestniczący w spotkaniu nauczyciel 

historii, pan Kamil Kulik, przedstawił wybrane okresy w dziejach Polski, związane z nimi drogi 

Polaków do odzyskania wolności, przybliżył sylwetki kilku postaci zasłużonych dla niepodległości. 

Zebrani z zaciekawieniem wysłuchali jego opowieści o strajku dzieci we Wrześni w latach 1901–1902 

oraz o Michale Drzymała i jego wozie, który stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze 

pruskim. Na zakończenie zaproszeni Goście wypowiedzieli swoje życzenia: ,,kraju wolnego, 

bezpiecznego, tolerancji, narodowej dumy, zdrowych i mądrych Polaków, wewnętrznej siły, 

życzliwości, solidarności, lepszego życia...". Jak mawiał marszałek Józef Piłsudski „Niepodległość nie 

jest Polakom dana raz na zawsze”, a Roman Dmowski, że ,,Obowiązki względem Ojczyzny, to nie 

tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po 

nas przyjdą". Teraz więc nasza kolej. Zachowujmy pamięć o swoich przodkach, troszczmy się o swoją 

,,Małą i Wielką Ojczyznę", żyjmy w zgodzie i jedności, bądźmy patriotami. 

Wieczornica została zorganizowana z inicjatywy pani Grażyny Truszkowskiej oraz 
nauczycieli bibliotekarzy Magdaleny Bukowskiej i Bożeny Merchelskiej. 

 

CIEKAWIE, ZABAWNIE I KOLOROWO. 20 listopada 2018 roku wybraliśmy się z wychowawcą panią 

Kamila Kulbacka-Trzaskowską do Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku na Zajęcia Edukacyjne 

ELMO. 

Celem naszej wycieczki były zajęcia laboratoryjne „Mikrobiologia wokół nas” i zajęcia „LEGO WeDo”. 

Przygodę rozpoczęliśmy obejrzeniem prezentacji multimedialnej. Nauka chemii i mikrobiologii może 

być naprawdę ciekawa i kolorowa. Z ochotą i zaangażowaniem ćwiczyliśmy w laboratorium. Teraz 

już wiemy, że nasze czyste ręce nie zawsze są naprawdę czyste. Sprawdzaliśmy również- pod 

mikroskopem- jak czysto jest w laboratorium.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski


I nadszedł czas na drugą część zajęć „WeDo LEGO education” . Nie było to nasze pierwsze spotkanie 

z tego typu klockami, ale zabawa z nimi dostarcza tylu wrażeń, że chce się jeszcze … Budowaliśmy 

roboty z klocków na podstawie instrukcji multimedialnej wyświetlanej na ekranie. Następnie 

„ożywialiśmy” je poprzez podłączenie do komputera. Była nauka i zabawa. Było kolorowo. Chcemy 

wrócić. Uczniowie klasy 4f 

 

NAKRĘTKA... POMAGAMY! Drodzy rodzice !! Nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w tym roku w 

obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu . Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, 

który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu 

w prawie wszystkich miastach w Polsce prowadzone są różnego rodzaje konsultacje i warsztaty dla 

wszystkich, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy w tematyce autyzmu. W naszej szkole w dniach 

3-7.12.2018r zostanie przeprowadzona zbiórka nakrętek . W holu naszej szkoły będzie ustawiony 

specjalny karton z napisem IMPULS. Bardzo prosimy o udział w akcji i zachęcenie każdego dziecka do 

przynoszenia do szkoły nakrętek. Wystarczy nawet kilka sztuk, nie chodzi nam o duże ilości, ale o 

przedświąteczny bezinteresowny gest solidarności w stosunku do dzieci cierpiących na autyzm. 

Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na terapie dla dzieci będących podopiecznymi 

ełckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS - mile widziane najmniejsze ilości - z 

góry dziękujemy. Jednocześnie przypominamy, szczególnie klasom 1-szym, że poza naszą akcją, w 

naszej szkole jest prowadzona całoroczna zbiórka surowców wtórnych: nakrętki, makulatura, 

baterie, plastikowe butelki. Zachęcamy więc wszystkich do zaangażowania się w ich zbiórkę. 

Przynoszone ilości zostawiamy w pojemnikach przed wejściem do szkoły, a wychowawcom klas 

zgłaszamy zapisując na karteczkach przynoszone ilości, które będą odnotowane w dzienniku jako 

pozytywne działanie ucznia. 

Autyzm - co to jest? • Mijasz osiemdziesięcioro dzieci na ulicy, jedno z nich ma prawdopodobnie 

zaburzenia ze spektrum autyzmu. • Obecnie 1 na 80 dzieci rodzi się z autyzmem. • Autyzm to 

zaburzenie rozwoju, które powoduje trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z innymi 

ludźmi, to osamotnienie i brak zrozumienia. • Autyzm to zaburzenie myśli, pragnień i emocji. • 

Osoby z autyzmem odbierają inaczej bodźce zmysłu smaku, wzroku, dźwięku, zapachu i dotyku. • 

Każdy przypadek jest inny i ma różne nasilenia. • Autyzmem nie można się zarazić. • Z autyzmu nie 

można wyrosnąć, trzeba nauczyć się z nim żyć. 

Co chciałby powiedzieć Ci rodzic dziecka z autyzmem? Myślisz, że jestem złym rodzicem, bo nie 

panuję nad swoim dzieckiem - to nie tak, ono nie jest niegrzeczne, ma autyzm. Nie wykluczaj, nie 

potępiaj, nie odsuwaj się od nas. Jesteśmy normalną kochająca się rodziną, taką jak inne. Nie bój 

się zapytać, pytanie to początek zrozumienia, a zrozumienie prowadzi do akceptacji. 

Gdzie można się zwrócić o pomoc? Rodzice ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem Impuls 

chętnie udzielą odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Wystarczy zadzwonić na numer tel. 514-625-

340. i umówić się na spotkanie. Mamy swoją siedzibę w Ełku przy ul. Małeckich 3/8 

 

BLIŻEJ NAUKI. 15 listopada klasy 4d i 5e wybrały się na zajęcia do Parku Naukowo-Technologicznego. 

Tam czekały przygotowane na uczniów zadania i prezentacje przekazywane przez studentów i 



 

wykładowców Politechniki Białostockiej. Na początku została zaprezentowana praca architekta. W 

ten sposób uczniowie mogli dowiedzieć się na czym ona polega oraz tego, że architektura to bardzo 

szeroki zakres wiedzy, dlatego dzieli się na specjalności. Studentki korzystając z planów i map 

przypomniały na czym polega skala. Kolejne zajęcia zostały poprowadzone przez dr inż. Jerzego 

Sienkiewicza z kreatywności. Pokazywał on jak przedmioty, które mają z pozoru jedno zastosowanie, 

można wykorzystać na wiele sposób. Następnie uczniowie sami mogli wykazać się kreatywnością w 

ćwiczeniach zaproponowanych przez pana doktora. Na koniec dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi 

studenci. Pani profesor przedstawiła prezentację pt. „Co łączy klimat z krową i prądem?” To był 

bardzo udany i kreatywny wyjazd. 

 

SKARPETKOWY ZAWRÓT GŁOWY W BIBLIOTECE. 20 listopada 2018 roku w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Ełku miało miejsce spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Panią Justyną Bednarek. Na 

zaproszenie gospodarzy, w ramach współpracy szkolnej biblioteki z miejską, uczestnikami spotkania 

byli uczniowie klasy 2b z wychowawcą oraz nauczycielem bibliotekarzem. Pisarka chętnie podzieliła 

się z uczniami ciekawostkami dotyczącymi początków swojej twórczości oraz odpowiedziała na 

pytania czytelników. Podkreśliła, że dawniej sporo czasu poświęcała pracy dziennikarki, natomiast 

zawodową pisarką została trzy lata temu. Sprawiło jej to dużo radości i stało się życiową pasją. 

Autorka zachęcała dzieci, by spełniały swoje marzenia i zawsze dążyły do celu. Wyraziła 

zadowolenie, że jej książki cieszą się tak dużą popularnością wśród młodych czytelników i znalazły się 

w kanonie lektur szkolnych. Dzięki temu, napisała aż 25 książek dla dzieci. Przygoda z twórczością 

zaczęła się od pomysłu na bajkę pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, który natychmiast 

spisała. W krótkim czasie znalazła wydawcę, a ten zachęcił ją do stworzenia kolejnych części. Tak 

powstały „Nowe przygody skarpetek” oraz wiele innych książkowych pozycji. Justyna Bednarek jest 

autorką wciągających historii z serii „Czytam sobie”, do których wymyśliła postać Niesporczaka. 

Zdradziła dzieciom, że niebawem powstanie serial o skarpetkach, który będą mogły oglądać. Pisarka 

zaprezentowała także swoje najnowsze książki: „W to mi graj” oraz „Pięć sprytnych kun”. Ostatnia 

bajka to kryminał kulinarny z niezwykłymi bohaterami, dlatego maskotki kun towarzyszyły zebranym 

do końca spotkania. W zestawie ciekawych i nagrodzonych książek znalazły się również „Pan Kardan” 

(książka zdobyła nagrodę K. Makuszyńskiego) oraz „Babcocha” (nominowana do nagrody IBBY). 

Autorka odczytała uczniom fragmenty powieści o sympatycznej czarownicy w magiczny sposób 

zmieniającej niewłaściwe zachowania u ludzi oraz „Pięciu sprytnych kun” gotujących niespotykane 

dania. Na zakończenie uczniowie otrzymali zadanie, by narysować ulubioną książkę jako potrawę. 

Mieli też okazję zrobienia pamiątkowych zdjęć z pisarką. Spotkanie autorskie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem przybyłych dzieci i dorosłych. 

 

Czytelników ,,Czwórki” zapraszamy do biblioteki i wypożyczania książek Justyny Bednarek z dedykacją 

autorki w pozycjach „Nowe przygody skarpetek” i „Babcocha”, części z serii ,,Czytam sobie” oraz 

„Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek”. M. Bukowska, B. Merchelska 

 

ŚWIAT WIELKICH SERC CAŁKIEM NIEWIELKICH LUDZI. Ucieszyła mnie akcja zbiórki koców, w której 

uczestniczy nasza szkoła, tym bardziej że nadchodzi zima. W domu uzbierało się więcej kocy niż 

potrzebujemy i postanowiliśmy się nimi podzielić. W Ełku potrzebujący wdzięczni są za każdą pomoc: 

za żywność, ubrania, opiekę. Jednak wszyscy najbardziej potrzebują pamięci o nich i serdeczności. 



 

Dając koce chciałam, żeby było im cieplej także na sercu. Warto dołączyć do naszej akcji! Klasa 
5f autorka: Maria Magdalena Szajowska 

 

SUKCES NA START. W dniu 22.11.2018r. rozegrano Mistrzostwa Ełku Szkolnego Związku 

Sportowego w Mini piłce siatkowej " Czwórki" dziewcząt. Mecze nie należały do łatwych tym 

samym dostarczyły wiele emocji. Po ciężkich zmaganiach dziewczęta SP4 zajęły I miejsce 

zapewniając sobie awans do zawodów rejonowych. Naszą szkołę reprezentowały: Maja Kosiorek, 

Martyna Syryca, Magdalena Podziewska, Wiktoria Surażyńska, Amelia Nowakowska, Nikola Mirva, 

Amelia Czaplicka, Gabriela Gręś, Wiktoria Sakowicz, Zuzanna Rzepnicka, Maja Matulewicz. 

Dziewczętom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun Katarzyna Mroczek 

 

POEZJĄ I PĘDZLEM O MIŁOŚCI OJCZYZNY. „Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana” 

– to już piąta edycja tego konkursu, którego organizatorami są Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii 

Konopnickiej w Ełku oraz Muzeum Historyczne w Ełku. Na szczególną uwagę zasługuje tegoroczna 

edycja. W tak ważnym dla Polski roku, młodzież z ełckich szkół podstawowych i gimnazjów 

zaprezentowała się w patriotycznych utworach. Było pięknie i bardzo podniośle. Konkurs rozpoczął 

się występem chóru Canzonetta ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku, który wprowadził nas w bardzo 

podniosły nastrój, jednocześnie wzruszając słuchaczy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 

4b i 8d. Szczególnie gratulujemy Jakubowi Łukawskiemu, uczniowi klasy 4b, za zajęcie trzeciego 

miejsca, który zaprezentował wiersz Antoniego Słonimskiego„Alarm”, a także Aleksandrze Izbickiej z 

klasy 6d, która otrzymała wyróżnienie za wykonanie piosenki "Taki kraj". 

Po konkursie mieliśmy okazję zwiedzić, wraz z przewodnikiem, najnowszą wystawę Muzeum 

Historycznego "Nie tylko Legion. Polskie formacje wojskowe 1914-1918. Była to bardzo 

ciekawa lekcja muzealna. 

 

RUSZYŁA LIGA PŁYWACKA. 25.11.2018 r na basenie w Ełku rozegrana została RUNDA I – IV EŁCKIEJ 

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

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

Klasa IV: Patryk Biszewski, Szymon Bronakowski, Kacper Heliński, Zofia Ignaszak, Maciej Jagiełło, 

Olga Kotylak, Maja Kucharska, Maja Łałak, Jakub Nowak, Maja Piwońska, Natalia Szymańczyk, 

Szymon Warecha, Michał Włodarczyk, Julia Zyskowska, Julia Kołodziej 

Klasa V : Jonik Anna , Dominika Kołodziej, Bartek Truszkowski, Zackiewicz Paulina 

Klasa VI: Gręś Filip, Furman Igor, Leszczyński Igor, Rosiński Maksymilian, Hyzopski Hubert, 

Mielechowicz Anna, Należyta Magdalena, Wyszko Oliwia, Zalewska Kaja, Surażyńska Wiktoria, 

Darmofał Gabriela, Uściłowicz Wiktoria, 

Wyróżnieni zawodnicy to 

50 m st. dowolnym: 

9 lat - 2 m-ce – Szymon Warecha 



 

10 lat - 1 m-ce - Anna Jonik, 3 m-ce – Biszewski Patryk 

12 lat - 1 m-ce - Oliwia Wyszko, 2 m-ce – Kaja Zalewska 

50 m st. klasycznym: 

10 lat - 3 m-ce - Olga Kotylak , 

12 lat 

2 m-ce – Anna Mielechowicz i Hubert Hyzopski 

3 m-ce – Magdalena Należyta i Maksymilian Rosiński 

50 m st. motylkowym: 

10 lat - 1 m-ce –Maja Piwońska 

12 lat - 1 m-ce – Kaja Zalewska, 2 m-ce – Anna Mielechowicz i Igor Furman 

100 m st. dowolnym: 

9 lat - 2 m-ce – Szymon Warecha 

4. lat- 2 m-ce - Patryk Biszewski 
- lat- 1 m-ce – Oliwia Wyszko 
W sumie zdobyliśmy 17 medali! B R A W O! 

Gratulujemy zawodnikom i trenerom: p. E.Jeżewskiej i p.R.Redlinowi. 

 

MINI PIŁKA SIATKOWA. Dnia 14 listopada 2018 roku w sali sportowej przy SP 9 odbyły się 

Mistrzostwa Miasta Ełku Trójek Siatkarskich Chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego. 

W tej kategorii startowali zawodnicy klas piątych. 

W zawodach wystartowały wszystkie ełckie podstawówki. Turniej rozegrano systemem „każdy 
z każdym”. 

Zespół SP 4 wygrał wszystkie spotkania zostając Mistrzem Miasta i kwalifikując się do 
Mistrzostw Rejonu. 

Chłopcy wystąpili w następującym składzie: Nikonowicz Michał, Pawlukowski Paweł, Pieloch Wiktor, 

Płatek Olaf, Redlin Maciej, Sawicki Filip, Sikorski Jakub, Tański Jędrzej. Wszyscy chłopcy uczęszczają 

do klasy Vb. Jest to klasa sportowa o profilu piłki siatkowej. 

Zespół prowadzi Pan Marian Malewski. Trzymamy kciuki za kolejne mecze! 

 

ANDRZEJKI W SZKOLE. 23. listopada klasy 4f i 4b wraz ze swoimi paniami – Kamilą i Kasią-przeniosły 

się w zaczarowany świat. Spotkanie andrzejkowe rozpoczęliśmy od wróżb . Nasze mamy pomagały 

nam przepowiedzieć przyszłość, a jeden z tatusiów zadbał o muzykę. Czas pomiędzy wróżbami 

urozmaicały tańce, zabawy, śpiewy, słodki poczęstunek oraz pizza. 

Spotkanie zakończyło się o godzinie 20:30 projekcją filmu dla dzieci. Było wspaniale! Uczniowie 
klasy 4f i 4b 



 

KOLOR W CZERWIENI, KOLOR W BIELI... 24 listopada 2018 r. o godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku 

odbył się X Powiatowy Konkurs Recytatorski „Kolor w czerwieni, kolor w bieli…”. Skierowany był do 

uczniów szkół podstawowych powiatu ełckiego. Przebiegał w dwóch kategoriach: recytatorskiej i 

plastycznej. Naszą szkołę godnie reprezentowali chłopcy z kl. 8b, 7c i 5f. Wszyscy nasi przedstawiciele 

odnieśli sukcesy. Igor Grajewski z kl. 7c wyrecytował wiersz „Droga” W. Broniewskiego i zajął III miejsce 

w tych zmaganiach recytatorskich. Równie dobrze spisał się Mateusz Staszek z kl. 8b, który za recytację 

wiersza „Monte Cassino” W. Broniewskiego zdobył wyróżnienie. W tej kategorii uczestnicy prezentowali 

utwór twórcy żyjącego w czasach niewoli narodowej (1772 –1918) nawiązujący do przesłania konkursu. III 

miejsce w kategorii plastycznej zajął Nikodem Tarantowicz z kl. 5f, a wyróżnienie przypadło w udziale 

Wiktorowi Malinowskiemu z kl. 5f. W kategorii plastycznej uczestnicy wykonywali pracę (format A3) 

dowolną techniką , ilustrację przedstawiającą krajobraz ojczysty ukazany w jednym z podanych 

fragmentów „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza lub „Rodziny Połanieckich” H. Sienkiewicza. Wszystkim 

naszym przedstawicielom gratulujemy! 

 

MIŚ I NIEDŹWIEDŹ. 25 listopada obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. Była to 

niedziela, więc w kolejne dni razem z uczniami do szkoły przybyły misie, by razem z dziećmi uczyć się 

i bawić. Na zaproszenie nauczycieli bibliotekarzy każdy czytelnik, który samodzielnie wyszukał na 

półkach i wypożyczył książkę, której bohaterem był miś, otrzymał niespodziankę. Podczas długich 

przerw uczniowie klas młodszych mieli również okazję oglądać film o niezwykłych przygodach 

Kubusia Puchatka. Dzieci z grupy 0B, klasy IA i IE podczas spotkania integracyjnego w czytelni 

poznały historię obchodów tego święta oraz misie znane z bajek, baśni, filmów oraz czasopism. 

Miały też okazję wysłuchać wierszy i tekstów dotyczących misiów czytanych przez 

pierwszoklasistów, razem śpiewać, pląsać, uczyć się na pamięć wiersza Jana Brzechwy ,,Niedźwiedź”. 

Nie zabrakło zagadek oraz pamiątkowych zdjęć z ulubionym i ponadczasowym pluszakiem. Tego dnia 

mówiono także o różnych gatunkach niedźwiedzi i postawie człowieka wobec tych zwierząt. 

Plastyczną oprawę święta ubarwiła pani Ewa Kowara, która razem z dziećmi ze świetlicy 

zorganizowała konkurs ,,Miś”. Gratulujemy prac wykonanych z różnych materiałów, szczególnie 

Klaudii Jabłońskiej z kl. IC (nagroda specjalna) oraz uczniom, którzy zdobyli następujące wyróżnienia: 

I miejsce – M. Klemarewska, kl. IC, N. Płatek, kl. IA, O. Sztachelska, kl. IIB, II miejsce – M. Mastaj, kl. 

IE, A. Maciorowska, kl. IID, K. Miszkiel, kl. IIIA; III miejsce – K. Waszkiewicz, kl. IE, W. Kamińska, kl. ID, 

D. Harasimowicz, kl. IIB Wyróżnienia – J. Karaś, kl. IA, Z. Litwinko, kl. IA, J. Haraburda – Dąbrowski, kl. 

IC, H. Andryszczyk, kl. IE, Ł. Harasimowicz, kl. IIB, Z. Truchan, kl. IIIA. 
 

100 KM ROWEREM. ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI NA 100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI. Z ostatnim dniem 

listopada zakończyliśmy projekt „Nasze Pasje”, który realizowany był od 1 października 2018r. 

Celem projektu było wspólne przemierzanie wcześniej opracowanych czterech tras rowerowych. 

Trasy rowerowe, które zaliczyliśmy biegły w różnych kierunkach, tj.: Bartosze, Straduny, Bajtkowo, 

Nowa Wieś Ełcka. Łączna długość tras wyniosła ponad 100 km. 

Podczas wypraw organizatorki prezentowały uczniom rys historyczny zabytków znajdujących się w 

najbliższej okolicy Ełku. Uczniowie poprzez aktywne spędzenie czasu wolnego, nie tylko wspaniale 

się bawili i integrowali ze sobą, ale również poznawali walory przyrodnicze tras, uczyli poruszania się 



po wyznaczonych szlakach turystycznych oraz przypominali sobie zasady ruchu drogowego. 

Podsumowaniem każdej wycieczki było ognisko, podczas którego wymienialiśmy się wrażeniami. 

Na koniec projektu zorganizowany został konkurs plastyczny, w wyniku którego rozlosowane zostały 
upominki rowerowe za najładniejsze prace. 

Projekt dofinansowany był z budżetu Miasta Ełku, a realizatorkami były p. Elżbieta Jeżewska, 
Monika Nagolska oraz Magdalena Kukiełko. 

 

NA LUDOWĄ NUTĘ. 30 listopada 2018 roku na scenie Ełckiego Centrum Kultury wystąpiły, 

profesjonalnie przygotowane przez nauczycieli i rodziców, zespoły dziecięce, które wyśpiewały 

między innymi: „Czerwone jabłuszko”, „W zielonym gaju”, „Zielony mosteczek”, „Krakowiak” 

„Przybyli ułani” „Płynie Wisła płynie”. „W moim ogródeczku” to ludowa piosenka zaprezentowana 

przez nasze przedszkolaki z oddziału „0a” podczas IV Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Na ludową 

nutę” zorganizowanego przez Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”. Małym artystom pogratulował 

i wręczył upominki, prezydent miasta Ełku- pan Tomasz Andrukiewicz. A licznie zgromadzona, w 

piątkowe popołudnie publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami. Dziecięce zespoły 

zaprezentowały wysoki poziom umiejętności. Wykonawcom i ich wychowawcom należą się 

najwyższe słowa uznania. Nasz zespół przygotowała p. Izabella Dąbrowska. B.Dziuba 

 

 

GRUDZIEŃ 2018 

 

DUETY W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE. 03.12.2018r. odbyła się trzecia edycja mikołajkowego konkursu 

piosenki anglojęzycznej "Christmas Time''. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielki języka 

angielskiego Panią Justynę Jagielską i Panią Sylwię Wiszniewską, które również zadbały o nagrody dla 

najlepszych wokalistów. Pierwsze miejsce wyśpiewała Oliwia Zalewska i Nela Andryszczyk. Drugie miejsce 

zdobyła Zuzanna From oraz Julia Sawczenko. Trzecie miejsce należało do Zuzanny Kolasińskiej i Gabrieli 

Dec. Umiejętności wokalne wyśpiewane w języku angielskim, kreatywność oraz ruch sceniczny zostały 

ocenione przez komisję: Panią Vice Dyrektor Dorotę Maksymowicz, nauczyciela muzyki Pana Tomasza 

Sulimę oraz nauczycielkę języka angielskiego Panią Ewę Paszkowską. Gratulujemy uczestnikom 

umiejętności wokalnych! Do usłyszenia za rok! Jagielska Justyna 

 

MIKOŁAJKOWY DAR OD SERCA. Boże Narodzenie to czas, kiedy chętnie dzielimy się z innymi 

miłością ciepłem i prezentami. Dlatego też uczniowie klasy 4b postanowiły podzielić się w 

mikołajkowym prezentem z podopiecznymi Stowarzyszenia MONAR - Schronisko dla Osób 

Bezdomnych w Ełku. Wraz z uczniami Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przygotowali, pod czujnym okiem 

nauczycielek, pyszne wypieki. Następnie zaniosły je panom z ełckiego Monaru. To była piękna lekcja 

empatii, którą uczniowie, na pewno, zapamiętają na długo. K.Osiecka 

 



ZABAWY MIKOŁAJA Z LEKKĄ ATLETYKĄ 4.12.2018r. w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta – w 

ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” – pod hasłem „Zabawy Mikołajkowe”. W zawodach 

uczestniczyło 5 drużyn dwunastoosobowych z klas I-III Szkół Podstawowych nr 3 i 4. Dzieci miały do 

pokonania 5 konkurencji: bieg przez płotki, sztafeta sprinterska, zabawa z krzyżakiem, rzut 

woreczkiem do celu, drabinka koordynacyjna. Zabawa była wspaniała; dzieci świetnie się bawiły i 

na poważnie podchodziły do konkurencji, jak na profesjonalnych zawodach lekkoatletycznych. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy z logo programu „Lekkoatletyka dla każdego” i witaminowy 

poczęstunek! 

 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ Rokrocznie przystępujemy do realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej 

zbliżającej nas do Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cele ONZ 

są bliskie społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, ponieważ 

misją naszej placówki jest działanie na rzecz drugiego człowieka i środowiska naturalnego. 

W bieżącym roku szkolnym odwołaliśmy się do postanowień ubiegłorocznych. Pracowaliśmy 

nad doskonaleniem wiedzy, umiejętności i postaw, które zdefiniowaliśmy i zapisaliśmy w 

Szkolnej Agendzie 2030. 

Klasy drugie i trzecie spotkały się z ekspertami świata zwierząt. Nasza szkoła została zaszczycona 

spotkaniem z panem Sławomirem Michoniem, który opowiedział dzieciom o zasadach dokarmiania 

ptaków. Po spotkaniu z amatorem skrzydlatych mieszkańców Ełku i okolic dzieci wykonały 

karmniki, do których będziemy przynosili smakołyki małych ptaków. Pan Marian Podlecki , laureat 

Orderu Uśmiechu, słynący w Ełku z wiedzy o zwierzętach leśnych, opowiadał o potrzebach ssaków i 

zagrożeniach czyhających na nie w czasie zimy. Uczniowie wykonali plakaty promujące 

odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami. 
 

Czwartoklasiści odbyli wędrówkę do stacji badania czystości atmosfery. Porównywali wyniki z 2017 r. 

z bieżącymi, stosując aplikacje i opracowania dostępne na stronach www. Zrealizowali kostiumowe 

scenki dramowe, których bohaterem był smok Smog. Piąte klasy obejrzały film edukacyjny. Podczas 

lekcji matematyki piątoklasiści obliczyli masę zużywanych przez nasze środowisko odpadów 

plastikowych. Obecnie klasy piąte są szkolnymi pionierami w stosowaniu wielorazowych opakowań. 

Starsze dzieci podejmowały działania związane z ochroną wody i nieodnawialnymi źródłami energii, a 

także wykorzystaniem jej alternatywnych źródeł. Poznali różne teksty kultury dotykające problemów 

ekologicznych. Napisali teksty, które posłużyły uczniom do promowania postaw ekologicznych wśród 

najmłodszych kolegów i koleżanek . Podczas lekcji odbyły się quizy wiedzy i wystąpienia retoryczne, 

także w językach obcych: angielskim i niemieckim. Powstały filmy, które pokażemy światu, by nasze 

zaangażowanie w realizację CZR zataczały coraz szersze kręgi. Szóste klasy odbyły wspólne spotkanie, 

by zastanowić się nad problemem praw człowieka. Poznały sylwetki osób, które żyją w trudnych 

warunkach. Zredagowały wystąpienia wzywające do poszanowania godności człowieka: lokalnie (np. 

w szkolnej szatni) i globalnie. Ósmoklasiści pracowali nad mapą instytucji, które wspierają 

społeczeństwo w ochronie środowiska i pomocy potrzebującym ełczanom. Zgromadziwszy wiedzę, 

odwiedzili wydział ochrony środowiska starostwa powiatowego, Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska, urząd miasta w Ełku. Tam dowiedzieli się, jak w przyszłości, będąc dorosłymi i 

odpowiedzialnymi konsumentami, będą mogli korzystać ze wsparcia oferowanego przez samorządy. 

Inni ósmoklasiści spotkała się ze sztabem WOŚP. W piątek – Dniu Dobrego Wyboru - uczniowie 



dzielili się swoją wiedzą, zapisując na posterach wskazówki do sprzyjającego środowisku 

gospodarowania zasobami. 

 

Uczniowskie kompetencje czwórkowiczów dały się dostrzec podczas międzypowiatowej 

grywalizacji, w której wzięli udział uczniowie powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego. W 

kilkuosobowych zespołach złożonych z uczniów różnych szkół rozwiązywali zadania dotyczące 

energii odnawialnej. Z energią Słońca, wiatru i wody, wespół z rówieśnikami z regionu, 

eksperymentowała nasza szkolna reprezentacja w osobach Julii Matulewicz i Roksany Zalewskiej z 

klasy 7c. Spotkanie grywalizacyjne odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Czwórka była 

współorganizatorem przedsięwzięcia i odpowiadała za stację z zadaniem dotyczącym działania 

ogniw fotowoltaicznych. Wspólny czas z „globalnymi” z regionu zakończył się rozdaniem dyplomów, 

słodkości i ogniskiem integracyjnym. 

 

O Celach Zrównoważonego Rozwoju, edukacji globalnej w naszej szkole i międzypowiatowej 

grywalizacji opowiedzieliśmy w radiu Bayer fm. Zachęcamy do wysłuchania naszej relacji z TEG-u 

na stronie bayerfm.eu . 

 

MIKOŁAJKI z MIKOŁAJKIEM 6 grudnia w bibliotece było niezwykle mikołajowo i mikołajkowo. Tego dnia 

nawiązano do święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, a także podjęto się różnych działań, by 

przybliżyć postacie Mikołajka, Joachima, Euzebiusza, Maksencjusza, Alcesta, Ananiasza …-

najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dziecięcej. Na zaproszenie nauczycieli bibliotekarzy 

przybyli na spotkania uczniowie klas czwartych mogli wysłuchać fragmentów przygód ,,Mikołajka”, które 

opisał René Goscinny, a zilustrował Jean-Jacques Sempé. Swoim młodszym koleżankom i kolegom 

odczytały je Julia i Marysia ze Szkolnego Klubu Wolontariuszy działającego w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Stefana Żeromskiego w Ełku. Osoby, które już przeczytały lekturę i te, które uważnie słuchały 

czytanych tekstów, bez problemu odpowiadały na pytania quizu o Mikołajku, jego paczce i ich 

przygodach. Nie miały też trudności z rozwiązaniem przygotowanej krzyżówki. Najaktywniejsi 

uczniowie zostali obdarowani słodyczami i upominkami. Odwiedzający bibliotekę mieli również 

okazję obejrzenia wystawy przedstawiającej perypetie Mikołajka w dostępnych w szkole książkach 

(m.in. ,,Mikołajek”, ,,Rekreacje Mikołajka”, ,,Mikołajek i inne chłopaki”, ,,Wakacje Mikołajka”, 

,,Joachim ma kłopoty”, ,,Mikołajek ma kłopoty”, ,,Nowe przygody Mikołajka” ,,,Nieznane przygody 

Mikołajka”) oraz obejrzenia fragmentów animowanego filmu ,,Mikołajek. W szkole nie ma nudy!”. 

M. Bukowska, B. Merchelska 

 

RODZICE OBSERWATORAMI –OTWARTA LEKCJA PŁYWANIA Dnia 5 grudnia 2018 r. nauczyciele 

wychowania fizycznego E. Jeżewska i R. Redlin zaprosili rodziców z klasy 4 c na lekcję otwartą z 

pływania, której tematem było : „ Kształtowanie równowagi i prawidłowej pozycji ciała w st. 

grzbietowym”. Podczas zajęć rodzice mogli zobaczyć w jaki sposób przebiegają zajęcia i na czym 

polega trening pływacki. Mieli możliwość obserwacji w jakim stopniu dzieci opanowały elementy z 

zakresu pływania już po trzech miesiącach solidnej pracy. Zainteresowanie ze strony rodziców 

okazało się bardzo duże. Chętnie i z ogromnym podziwem komentowali zaangażowanie dzieci, które 

http://bayerfm.eu/
http://m.in/


starały się wypaść jak najlepiej. Podczas lekcji otwartej nauczyciele omawiali rodzicom celowość 

wykonywania danych ćwiczeń i wprowadzali w świat treningu pływackiego. Cieszy nas taki rodzaj 

współpracy z rodzicami, którzy świadomie uczestniczą w procesie nauczania. Dzięki takim 

spotkaniom współpraca rodziców i nauczycieli jest przyjemna i przynosi efekty dydaktyczno – 

wychowawcze. E. Jeżewska , R. Redlin 

 

DZIECKO ZDOLNE TO WYZWANIE -WARSZTATY DLA RODZICÓW W ramach projektu „Uczeń z SP4: 

Dobry start. Lepsza przyszłość.” 4 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dla 

rodziców. Tematem warsztatów było „Jak być rodzicem zdolnego dziecka?”. Cieszymy się, że na 

nasze zaproszenie odpowiedziało 41 rodziców. Pani psycholog Agnieszka Wysocka-Fiedorowicz 

podczas wykładu opowiedziała zebranym o rodzajach inteligencji wg prof. Howarda Gardnera. W 

drugiej części spotkania – warsztatowej, rodzice sprawdzili na sobie wybrane techniki trenujące 

pamięć i kształtujące wyobraźnię. Uczyli się motywować dziecko do wysiłku intelektualnego oraz 

udzielać informacji zwrotnej. 

Wszystkim rodzicom za udział serdecznie dziękujemy. 

13 grudnia o godzinie 17.00 zapraszamy na spotkanie na temat „Moje dziecko jest niegrzeczne”. 

 

ARCHI – PRZYGODY ZA NAMI! Wybrane pojęcia z architektury stały się treścią projektu „Archi – 

przygody” opracowanego przez specjalistów współpracujących z Wydziałem Architektury 

Politechniki Warszawskiej. O działaniu tym pisaliśmy już we wrześniu ciesząc się, że bierze w nim 

udział także nasza szkoła reprezentowana przez klasę I c. Program obejmował 10 tematów, na które 

przeznaczono 25 godzin zajęć dydaktycznych i właśnie dobiegł końca, co skłania do refleksji i 

podsumowań. 

Wszystkie zajęcia miały charakter warsztatowy i bardzo praktyczny. Dzieci, pod okiem architekta i 

swojej wychowawczyni poznawały wybrane pojęcia architektoniczne, takie jak: proporcje, skala, 

światło, itp. , a później, zwykle pracując w grupach, tworzyły makiety budynków, ich wnętrz, a nawet 

całych osiedli i miast. W zależności od realizowanego zagadnienia pracowały w skali makro lub mikro. 

Bardzo pomocni okazali się rodzice, którzy nieustająco zaopatrywali nas w pudła i pudełeczka 

potrzebne do pracy, a także sadzonki roślin i trawiastą darń, gdy realizowaliśmy tematy związane z 

zielenią w domu i najbliższym otoczeniu. Dzieci bardzo rozwinęły swoją wyobraźnię przestrzenną, 

kreatywność i sprawność manualną. Nagle okazało się, że potrafią ze zwykłej kartki papieru 

wymodelować samodzielnie stojące krzesełko na nóżkach, albo tryskająca wodą fontannę. Zajęcia z 

całą pewnością przyczyniły się też do uczenia się współpracy w grupie, a buszowanie w zbiorach 

niezwykłych, zgromadzonych w klasie materiałów: kolorowych tapet, tkanin, kamyków, roślin było 

już atrakcją samą w sobie. Ogromnie się cieszymy, że mieliśmy szansę uczestniczyć w tak ciekawym i 

rozwojowym projekcie. Mamy jeszcze sporo pomysłów na jego kontynuację już we własnym 

zakresie. J.Pabich 

 

KARTKI NIEPODLEGŁOŚCIOWE W okresach przedświątecznych bardzo chętnie kupujemy i wysyłamy 

pocztówki. Posyłamy je też z okazji rocznic i osobistych wydarzeń. W sezonie wakacyjno – urlopowym 



,na kolorowych straganach, kupujemy widokówki. I te pierwsze i te drugie wysyłam bliskim nam 

osobom, rodzinie i przyjaciołom, by za ich pomocą pokazać, że w ważnych i pięknych momentach 

życia, tak ich, jak i naszego, są obecni w naszych myślach i sercach. Co zrobić jednak z kartka 

patriotyczną? Cztery wzory takich kartek przygotował Urząd Miasta Ełku dla uczczenia rocznicy 

niepodległościowej. Ich ciekawa stylizacja i kolorystyka odnosi się do tego ważnego dla wszystkich 

Polaków wydarzenia, a ponadto pokazuje, że Niepodległa, to także nasze miasto. Kartki są po to, 

żeby je wysyłać i w Internecie można było znaleźć przykłady różnych „kartkowych akcji”. My, w 

naszej szkole, postanowiliśmy wysłać kartki do wybitnych, współcześnie żyjących Polaków spoza 

naszego miasta, których postawa, działalność czy też osiągnięcia są powodem naszej dumy 

narodowej i mogą być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży, w tym też naszych 

uczniów. W szkolnej bibliotece pojawiła się lista, na której klasy wpisywały nazwisko wybranej osoby 

wraz z krótkim uzasadnieniem swojej decyzji oraz skrzynka, do której wrzucano zaadresowane 

koperty z odręcznie wypisanymi kartkami. Ostatecznie uhonorowaliśmy w ten sposób 50 postaci. 

Najwięcej, bo aż 14, było wyborem klasy 1 c. Kilka nazwisk dzieci zgłosiły same spontanicznie, a 

pozostałe poznały w krótkich, przygotowanych przez wychowawczynię, multimedialnych 

prezentacjach, które pomogły dzieciom w rozpoznaniu profesji danej osoby , jej osiągnięć, a w 

efekcie podjęciu decyzji o tym, czy ich zdaniem dana osoba może być określona mianem „ wielkiego 

Polaka”. Wszystko razem nie trwało dłużej niż 5 minut i było stałym elementem kilku kolejnych dni . 

Akcję zakończono na początku listopada. Ostatecznie wzięło w niej udział 25 klas naszej szkoły: 

1abcde, 2bc, 3a, 4abdef, 5df,6abcd, 7abcd, 8bc . Uczniowie wyrazy swego uznania i podziwu 

kierowali przede wszystkim do sportowców, osób zajmujących się działalnością charytatywną, 

artystów i podróżników. W ubiegłym tygodniu, z p. Joanną Pabich, skontaktowała się telefonicznie 

pani Ewa Braun, laureatka wielu krajowych i międzynarodowych nagród, w tym Oscara za 

scenografię do filmu pt. „Lista Schindlera”. Pani E. Braun podziękowała za wyróżnienie i doceniła 

wartość całej akcji dla kształtowania u młodego pokolenia postaw, wartości i autorytetów. Do naszej 

szkoły zadzwoniła również pani Jolanta Kwaśniewska - w latach 1995-2005 pierwsza dama 

Rzeczypospolitej Polskiej a obecnie prezesa 
 

fundacji "Porozumienie bez barier". Rozmowa z panią Ewą Braun i panią Jolantą Kwaśniewską 
to niezapomniane przeżycie i przepięknie dziękujemy za ten wyjątkowo miły gest. 

 

SUKCES "4" SIATKARSKICH NA MISTRZOSTWACH REJONU W dniu 7.12.2018r. odbyły się 

Mistrzostwa Rejonu w Mini Piłce Siatkowej "4" Dziewcząt w ramach Szkolnego Związku 

Sportowego. Turniej rozegrano systemem" Każdy z Każdym" set do 25 pkt i dwóch wygranych 

setów. Po ciężkich zmaganiach dziewczęta SP4 uplasowały się na drugim miejscu tym samym 

otwierając sobie drogę do Mistrzostw Regionu, za co mocno trzymamy kciuki. Nasza szkołę 

reprezentowały: Maja Kosiorek, Wiktoria Surażyńska, Amelia Nowakowska , Martyna Syryca, 

Magdalena Podziewska, Nikola Mirva, Gabriela Gręś , Wiktoria Sakowicz, Maja Matulewicz, Blanka 

Sajnaga, Zuzanna Rzepnicka. Dziewczętom bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Opiekun Katarzyna Mroczek 

 

Z WIZYTĄ W KONSULACIE ŚW. MIKOŁAJA W Mikołajki, czyli 6 grudnia 2018 r., około godziny 

dziesiątej wyruszyliśmy do konsulatu Św. Mikołaja w Kętrzynie. W wyjeździe tym uczestniczyli 



uczniowie klasy 5c i 4c. Podczas wycieczki uczniowie poznali obowiązki i pracę elfów, m. in. tworzenie 

i ozdabianie bombek. Każdy mógł wykonać dwie bombki, które zabrał do domu. Jeśli ktoś chciał mógł 

sam wydmuchać bombkę i nadać jej oryginalny kształt. Ozdabialiśmy je brokatem, można też było 

włożyć do środka kolorowe pióra. Trochę później została uruchomiona maszyna do robienia 

zielonych i puchatych bombek. Gdy bombki zostały ozdobione nakładało się je na podgrzewane 

blachy, na których suszyły się maksymalnie 30 minut. Po wyschnięciu brało się je z suszarni i szło do 

elfa, który obsługiwał maszynę do cięcia szkła. Prawie skończoną bombkę niosło się do następnego 

elfa, który nakładał zawieszki, a gdy ją założył i schował w woreczek przekazywał dzieciom. Dla 

bezpiecznego transportu chowaliśmy je w pudełka. Te wszystkie magiczne procesy zachodziły w 

jednej dużej sali, a trwało to około dwóch godzin. 

Po pracy z bombkami poczuliśmy głód, więc pojechaliśmy na pizzę. Wszyscy zjedli ją z apetytem. 
Po posiłku wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Ełku. 

To była niesamowita wyprawa mikołajkowa. Było fantastycznie! Julia Kamińska 5c 

 

SZCZĘŚLIWA TRÓJKA 10.12.2018 w Olecku rozegrane zostały Mistrzostwa Województwa Warmińsko– 
Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w drużynowych zawodach w pływaniu dziewcząt i chłopców: 
Igrzysk Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada. Naszą szkołę reprezentowali: Klemarewska Natalia, 
Anna Mielechowicz, Kaja Zalewska, Magdalena Należyta, Kornelia Świeczko, Maja Piwońska, Wiktoria 

Surażyńska, Konrad Odolecki, Hubert Grzymkowski, Maksymilian Rosiński, Patryk Biszewski, Szymon 
Warecha, Szymon Stryjewski, Bartosz Grzesiuk, Hubert Hyzopski, Ewa Bukowska, Natalia Gliniecka, 
Maja Grzegorczyk, Julita Lempiecka, Daria Niedużak, Maja Zarzecka.  

Tak silna drużyna zapewniła nam wysoką pozycję w klasyfikacji drużynowej szkół. Zajęliśmy 

odpowiednio: III m w kategorii dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej -rocznik 2003-2005 i III 

m w kategorii chłopców w Igrzyskach Dzieci -rocznik 2006 i młodsi. Trójka była szczęśliwą liczbą 

tych zawodów. Nasi pływacy zajęli III m w sztafecie chłopców 6 x 25 metrów stylem dowolnym 

(Konrad Odolecki, Hubert Grzymkowski, Maksymilian Rosiński, Szymon Stryjewski, Bartosz 

Grzesiuk, Hubert Hyzopski).W konkurencjach indywidualnych wyróżnić należy: 

Hubert Grzymkowski - I miejsce 25 m stylem dowolnym 

Maja Grzegorczyk - I miejsce 50 m stylem klasycznym 

Julita Lempiecka - III miejsce 50 m stylem dowolnym 

Wszystkim zawodnikom i trenerom: p. E.Jeżewskiej i p. R.Redlinowi serdecznie gratulujemy 
życząc dalszych sukcesów. 

 

CERTYFIKAT ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA PRZYSZŁOŚCI „Angażując młode pokolenie dziś, chronimy 

środowisko przyszłości”, to przewodnie hasło zjazdu Szkół dla Eko-Rozwoju Polski Północno-

wschodniej, który odbył się 10 grudnia 2018 r, w olsztyńskim Planetarium. Przedstawicielki naszej 

Szkoły:Barbara Dziuba i Barbara Segień, zaprezentowały na forum pro-ekologiczną działalność naszej 

placówki i odebrały międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi, który jest potwierdzeniem, że Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, spełnienia kryteria Certyfikatu Zielonej Flagi 

w ramach międzynarodowego programu Eko-Szkoły w edycji 2017-2018. Przyznane odznaczenie, 

nadaje rangę naszym działaniom, stawia nas w szeregu z najlepszymi- 63 placówkami oświatowymi 



w kraju, zaangażowanymi w skuteczne działania na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego. 

Trzyletnie uprawnienie, posługiwania się certyfikatem, jest znaczącym wyróżnieniem, docenieniem 

dotychczasowych działań pro-środowiskowych, ale również zobowiązuje naszą szkolną Społeczność, 

do dalszych działań na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Ogromne podziękowania należą się 

wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację działań szkolnych projektów „Odpakowani, czyli 

uczniowskie rady na odpady” oraz „Leśnymi i kwietnymi ścieżkami”. Barbara Dziuba-szkolny 

koordynator działań Szkół dla Ekorozwoju 

 

SZLACHETNI Z… PACZKI W miniony weekend 8-9.12.2018r odbył się w całej Polsce po raz XVIII finał 
akcji Szlachetna Paczka. Dzięki całej naszej „Czwórkowej społeczności oraz anonimowym 
darczyńcom– prawdziwym Dobrym Aniołom, chcemy serdecznie podziękować za zaangażowanie, 
dobre słowo za każde wsparcie dla wybranej przez nas rodziny. 

Dzięki wspólnej pracy udało się przygotować 42 paczki o szacowanej wartości 10.819,55 zł, w których 

oprócz środków czystości, ubrań i żywności znalazła się pralka, łóżko piętrowe dla 3 dzieci oraz 

maszyna do szycia dla pani Ani. To co wydarzyło się przez ostatnie cztery tygodnie trudno opisać. 

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

przekazanie wpierw zebranych prezentów przez Wolontariuszy do Sztabu „Szlachetnej Paczki”, który 

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

naszych Wolontariuszy z panią Kasią opiekunem rodziny, o przebiegu akcji i ich wrażeniach. A tak 

podsumowali akcję sami „Czwórkowi” Wolontariusze: 

 „To było niesamowite uczucie, gdy nieznane sobie wcześniej osoby stawały się jedną, zwartą, 

gotową do działania grupą, aby sprawić, by Święta dla potrzebującej Rodziny były niezapomniane.” 

K. Rzotkiewicz 
 

„Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym wydarzeniu, że mogliśmy pomóc potrzebującej rodzinie. 

Dzięki podjętym w szkole działaniom w ramach "Szlachetnej Paczki" przekonałem się, że razem 

możemy więcej i jaką radość daje pomaganie.” J. Dzierżanowski 

 „Była bardzo przyjemna atmosfera, dzięki której super pomagało się. Wszyscy robiliśmy to z myślą, 
że damy rodzinie prawdziwe święta - bez trosk i zmartwień” J. Ślużyńska 

Kolejnym krokiem było przekazanie przez opiekuna rodziny - panią Kasię - zebranych darów. Oto 
relacja z tego wydarzenia: 

 „Pojechaliśmy busem pod miejsce zamieszkania rodziny. Drzwi otworzyła nam Pani Ania, zapraszając 

nas serdecznie do środka. Zaczęliśmy wnosić paczki do pokoju. Dzieci pani Ani szybko się ubrały i 

zaczęły nam pomagać. Było co wnosić... Pani Ania, jak i dzieci nie spodziewały się czegoś takiego. 

Pokój wypełnił się pięknie zapakowanymi prezentami tak, że ledwo można było przejść. Najmłodsza 

Małgosia tylko czekała, kiedy zaproszę ją do rozpakowywania. Pierwsza podbiegła i zaczęła otwierać 

pakunki. Wtedy i reszta gromadki poczuła się swobodniej i ruszyła do rozpakowywania. Prezent za 

prezentem. Pokój zapełniał się radością , a podłoga papierem ozdobnym. Coraz było słychać radosne 

okrzyki: "Mamo zobacz ile jedzenia!", " Mamo pasta do zębów!" Pasta do zębów, mydełka sprawiały 

radość jakiej dawno nie widziałam w oczach dzieci. „Wow! karnety na basen – teraz wszyscy 

będziemy mogli pójść!”. Darek był najszczęśliwszy, kiedy wyciągnął piłkę a Małgosia, kiedy mogła 

wystroić się czapkę i szalik. Już była szczęśliwa ale kiedy zobaczyła kurtkę z błyszczącymi 

elementami... nic więcej jej nie było trzeba. Wtedy oczywiście była sesja zdjęciowa, bo dziewczynka 



przymierzała wszystkie rzeczy. Za chwile znów rozbrzmiewały okrzyki zachwytu, gdy wypakowano gry 

planszowe. Później żywa dyskusja o kolorach koców czy ręczników, który dla kogo. "A ten taki 

milutki...." . „Mamo zobacz płyn dla Ciebie!”. Pani Ania przyglądała się z boku. Łzy wzruszenia i 

niedowierzanie widoczne były na jej twarzy. Zaprosiłam ją, żeby dołączyła do dzieci. Tylko zaczęła 

rozpakowywać i natrafiła na maszynę do szycia. Pojawił się uśmiech i radość. "Dobra, bardzo dobra". 

Pani Ania stanęła przy mnie i zaczęła ściskać. To przerosło jej najśmielsze oczekiwania. Nie była w 

stanie mówić. Myślę, ze rodzina nie będzie mogła spać w nocy. 

Pani Ania wraz z dziećmi dziękuje za życzliwość i wielkie serca. „Anioły są wśród nas...” 

Dziękuje za możliwość bycia częścią tej pięknej historii. To, co zrobiliście pokazuje jak wiele dobra 

nas otacza i że każdy może być tym elementem, który buduje, pomaga, pokazuje, że jesteśmy 

społecznością. Oprócz mnie, przy rozpakowywaniu paczek było dwóch wolontariuszy oraz 

"krasnale", którzy nosili paczki. Każdy wrócił poruszony i pełen zadumy, przemyśleń. Każdy zostawił 

cząstkę tego, co się wydarzyło dla siebie, na kolejne dni. 

Świetnie się z Wami pracowało. Sama nauczyłam się wiele od Was i liczę, że jeszcze będę miała 
okazję nauczyć. Dziękuje za zaangażowanie i poświęcony czas. Razem czynimy więcej dobra. 

Chciałabym życzyć Wam wszystkim pełnych ciepła i radosnych Świąt! 

Dostaliśmy oprócz relacji z przekazania paczki, laurki i paczkę „niespodziankę”, w której znalazły 
się podziękowania dla Wszystkich, którzy włączyli się w akcję. 

Przesyłamy jeszcze raz Rodzicom, Wychowawcom, uczniom i bezimiennym Aniołom gorące 

podziękowania – znów udowodniliśmy, że dzięki wspólnym działaniom Magia Bożego 

Narodzenia, nigdy się nie kończy, a jego największym darem są rodzina i przyjaciele. 

Najlepsze życzenia z okazji zbliżających Świąt składają Wolontariusze i opiekunowie: M. Kukiełko, 
E.Jeżewska i M. Nagolska. 

 

 

 

RODZINA ŹRÓDŁEM WARTOŚCI I TRADYCJI PATRIOTYCZNYCH 10. grudnia 2018 roku nasi 

uczniowie-Lena Podemska z 4f i Bartosz Borowski z 5c- pod opieką pani Kamili Kulbackiej-

Trzaskowskiej wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Rodzina źródłem 

wartości i tradycji patriotycznych”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii 

Konopnickiej w Ełku. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Ełku 

i powiatu ełckiego. 

Uczestnicy prezentowali wybrany wiersz polskiego poety o tematyce rodzinnej i patriotycznej 

(matka, ojciec, dom rodzinny, Ojczyzna itp.). Spotkania takie integrują szkoły wychowujące do 

wartości, rozwijają w uczniach wrażliwość na żywe słowo. Konkurs pozostanie na długo w naszej 

pamięci, bowiem oprócz oddania hołdu „Niepodległej”, wciąż podkreślano jak ważną rolę w rozwoju 

osobowym człowieka pełni rodzina, jaką jest wartością i bogactwem. 

Uczennica klasy 4f Lena Podemska otrzymała wyróżnienie za piękną recytację wiersza Jerzego 

Żuławskiego „Do moich synów”. Konkurencja była ogromna- 40 uczestników z Ełku i okolic. 

 



RÓWNI A RÓŻNI W dniu 13.12.2018r. odbyła się w naszej szkole XVIII Kampania „Przemocy stop. Nie 

zamykaj oczu” W tym roku działania realizowane były pod hasłem „Różni a Równi” Celem tegorocznej 

kampanii było zwrócenie uwagi na różne formy przemocy stosowane wobec dzieci i młodzieży, 

uświadomienie znaczenia wykluczenia społecznego oraz uwrażliwianie na sytuacje krzywdzące innych 

oraz przeciwdziałanie im. Uczniowie rozmawiali o tym, jak ważne dla nich są prawa i obowiązki.Młodsi 

uczniowie wypracowywali klasowe kodeksy praw i obowiązków zaś starsi z ogromnym 

zaangażowaniem starali się zrozumieć czym jest i w jaki sposób walczyć z wykluczeniem społecznym. 

Podczas części wspólnych każda z klas przedstawiła klasowe prawa i obowiązki oraz zaprezentowała 

scenkę ,w której ukazała w jaki sposób dochodzi do przemocy, wykluczenia rówieśniczego oraz jak 

należy z nią walczyć i odpowiednio reagować . Wszyscy mieli czas do refleksji i zastanowienia się nad 

samym sobą a później wspólnie zaśpiewali piosenkę o pomaganiu innym. Wierzymy, że nasi 

uczniowie rozumieją, że nie należy ranić drugiego człowieka, a także, że wokół jest wielu ludzi którzy 

potrzebują wsparcia drugiej osoby. Na zakończenie wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali 

się do instytucji, które zajmują się profilaktyką wykluczenia społecznego i pomocą innym. W sposób 

bezinteresowny i dobroczynny uczniowie podzielili się pierniczkami, dekoracjami świątecznymi i 

wieloma innymi. Bo przecież gest nawet najdrobniejszy może zmienić czyjś świat. Dziękujemy 

wszystkim za udział w kampanii. K.Mroczek 

 

WZRUSZAJĄCA LEKCJA EMPATII Świat jest pełen ograniczeń, które często nie pozwalają na 
realizację swoich planów i marzeń. Człowiek, który osobiście nie zetknął się z problematyką osób 
niepełnosprawnych, zwykle nie jest w stanie dostrzec tych trudności. Wiele jest również ograniczeń 
powstałych na skutek relacji międzyludzkich. 

13 grudnia w ramach XVIII KAMPANII PRZEMOCY STOP- NIE ZAMYKAJ OCZU poświęciliśmy 

szczególną uwagę zjawisku wykluczenia społecznego i szukaliśmy możliwości przeciwdziałania. 

Po zajęciach programowych w szkole udaliśmy się (klasa 5b z p. Moniką Brodowską i klasa 7c z 

p. Ewą Redlin) do instytucji, która zajmuje się profilaktyką wykluczenia i stwarza osobom 

niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej. 

Wcześniej przygotowaliśmy upominki dla wszystkich uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Były to kubki z logo naszej szkoły, ozdobione motywami świątecznymi i wypełnione słodyczami. 

Każdy otrzymał kubek z własnym imieniem. Dziękujemy firmie Pixel za dofinansowanie i wykonanie 

tych ciekawych prezentów. Zostaliśmy bardzo życzliwie przyjęci przez gospodarzy. Słodki 

poczęstunek i wspólnie śpiewane kolędy wprowadziły nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 

Wzruszenie przy obdarowaniu innych było ogromne. Radość gospodarzy z otrzymanych 

niespodzianek wywołała w nas wiele pozytywnych emocji. Sami również dostaliśmy piękne, gipsowe 

ozdoby. Uważamy, że to była ważna lekcja empatii, podczas której dostrzegliśmy potrzeby i 

trudności innych. Zauważyliśmy wokół nas ludzi niepełnosprawnych, którzy potrzebują wsparcia, 

życzliwości i dobrego słowa. Mamy nadzieję na dalszą współpracę. 

 

W POSZUKIWANIU ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i wszystkie dzieci z 

niecierpliwością czekają na przyjście Świętego Mikołaja. 13.12.2018r. role się odwróciły i nie 

Mikołaj ale dzieci z oddziałów przedszkolnych wyruszyły na poszukiwania upragnionego gościa. 

Dzieciaki wyruszyły w podróż do Gwarka-Przystani Świętego Mikołaja, aby zobaczyć jak pracują jego 

pomocnicy aby sprostać wszystkim oczekiwaniom dzieci w całym kraju. W centrum dowodzenia 



Świętego Mikołaja powitały nas elfy i zaprowadziły do magicznej krainy pachnącej piernikami, 

igliwiem, radością i zabawą. Spotkało nas tu wiele niespodzianek. 

Dzieci rysowały listy do Świętego Mikołaja, robiły śnieżne brokatowe kule, uczestniczyły w bitwie na 

styropianowe kule, układały ogromne puzzle, robiły zdjęcia na których wszystkie złe uczynki 

pozostawały na ścianie, rysowały magicznymi pisakami obrazki na ścianie i wiele innych atrakcji. 

Punktem kulminacyjnym było spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem, który opowiadał 

dzieciom w jaki sposób dostarcza prezenty dzieciom w całym kraju. Święty Mikołaj i jego pomocnicy 

elfy bardzo ciężko pracują aby sprawić dzieciom radość. Święty Mikołaj musiał odpowiedzieć na 

wiele trudnych pytań, które zadały dzieci. Na zakończenie spotkania, przedszkolaki zaśpiewały 

pastorałkę „Od serca do ucha”, która bardzo się Mikołajowi podobała. Po takim przeszkoleniu 

wszystkie przedszkolaki mogą zostać pomocnikami Świętego Mikołaja. Dowodem na to są certyfikaty 

z Przystani Świętego Mikołaja, osobiście przez niego podpisane. 

Dzieci świetnie się bawiły i chociaż zmęczenie dawało się we znaki to dzielnie dotrwały do końca 
podróży. Po takim spotkaniu, będą miały pewność, że Święty Mikołaj przybędzie do nich saniami 
zaprzężonymi w renifery i przywiezie prezenty, które będą przypominały o wspaniałej przygodzie. 
 PRZEDŚWIĄTECZNA WIZYTA W TEATRZE I MUZEUM 14 grudnia 2018 roku dwie klasy 4b i 4f wybrały się w przedświąteczną podróż do Białegostoku. Pierwszym punktem wizyty był Białostocki Teatr Lalek i najpiękniejsza bożonarodzeniowa historia, czyli „Opowieść Wigilijna”. Baśń o tym, że nigdy nie jest za późno na zmianę na lepsze… Piękna, ciepła i rodzinna opowieść wprowadziła nas w ten świąteczny nastrój. 

Kolejnym punktem wizyty było Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Podczas lekcji wysłuchaliśmy 

opowieści o dawnych sposobach zdobienia wnętrza chałup w okresie świąt Bożego Narodzenia. 

Zobaczyliśmy tradycyjne gwiazdy, z którymi po chałupach chodzili kolędnicy. Dowiedzieliśmy się, co 

można było znaleźć na dawnej choince, poznaliśmy proste sposoby wykonywania ozdób 

choinkowych z użyciem papieru i słomy. Po wysłuchaniu opowieści mogliśmy wykonać ozdobę, którą 

zabieraliśmy ze sobą, aby ozdobić naszą klasę. Następnie byliśmy świadkami prawdziwego, 

tradycyjnego wypieku opłatków, które na naszych oczach wypiekał pan Stanisław. 

Na zakończenie naszej wycieczki Muzeum zorganizowało nam cudowną niespodziankę, ognisko 
z kiełbaskami, które po całym dniu pełnym wrażeń smakowały wyśmienicie. 

Nadszedł jednak czas na powrót do domu, a nam szkoda było wracać, bo wycieczki są przecież 
takie przyjemne. Z niecierpliwością czekamy na następną. 

 

UCZNIOWIE SPORTOWEJ KLASY 5„B” AWANSOWALI DO PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZTWA! 17 grudnia 

2018 r. w sali gimnastycznej OSIR Gołdap odbyły się zawody rejonowe w kategorii „3 siatkarskich” 

dziewcząt i chłopców. 

Były to zawody sportowe rozgrywane w ramach Szkolnego Związku Sportowego, w 
których startowały zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi. 

W kategorii dziewcząt do rywalizacji przystąpiły drużyny z Giżycka, Wydmin, a także dwie z Ełku : 

Szkoła Podstawowa Sportowa oraz reprezentacja naszej szkoły. 

Bezkonkurencyjna w tych zawodach okazała się nasza „czwórka”. Młode siatkarki wygrały wszystkie 

swoje spotkania i zajęły I miejsce. Warto dodać, że najlepszą zawodniczką turnieju została uczennica 

naszej szkoły - Wiktoria Sakowicz. 

Równolegle na drugim boisku w tym samym czasie swój turniej rozgrywali chłopcy. W 

kategorii chłopców do rywalizacji przystąpiły drużyny z Gołdapi, Giżycka, a także reprezentacja 

Szkoły Podstawowej nr 4 z Ełku. 



Nasza szkoła wygrała swoje wszystkie spotkania i podobnie jak dziewczęta, chłopcy zajęli I 
miejsce.Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany uczeń z naszej szkoły - Maciej Redlin. 

Dzięki wysokim lokatom w zawodach dziewczęta i chłopcy z „czwórki” zakwalifikowali się 
do półfinałów województwa! 

Warto dodać, że wszyscy uczniowie reprezentujący naszą szkołę są uczniami klasy 5 „b” - 

klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. Wynik ten potwierdza, że systematyczna i ciężka 

praca na treningach przynosi efekty. 

Skład zespołu dziewcząt: Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Sajnaga Blanka, Matulewicz Maja, 

Czyż Weronika, Choroszewicz Eliza, Rzepnicka Zuzanna, Cebeterewicz Amelia, Pilecka Weronika, 

Michałowska Klara. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka 

Skład zespołu chłopców: Płatek Olaf, Redlin Maciej, Kamiński Jakub, Sawicki Filip, Nikonowicz 
Michał, Pieloch Wiktor 

Trenerem zespołu jest p. Marian Malewski 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

CIESZMY SIĘ ŚWIĘTAMI Wyniki Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową w 
języku angielskim i niemieckim. 

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców konkursu. Jury w składzie: pani dyrektor Wanda Wojnowska 

oraz organizatorki konkursu - panie Milena Laszkowska i Ewa Redlin przyznały dwa pierwsze miejsca – 

wygrały kartki Marty Maciorowskiej z klasy VIIa i Marysi Dowolni z VIId, drugie miejsce zajęła 

Victoria Dawid z klasy VIId, trzecia nagroda powędrowała do Amelki Kozikowskiej z VIIa. Dziewczęta 

otrzymały pamiątkowe dyplomy, zestawy bombek, skarbonki i inne drobiazgi. Wyróżnione prace 

można podziwiać na parterze szkoły, obok choinki. 

Gratulujemy serdecznie i zapraszamy na kolejne edycje konkursu! 

 

OTWIERAMY SERCA DLA POTRZEBUJĄCYCH - ŚWIĄTECZNA AKCJA CHARYTATYWNA Tradycją w 

naszej szkole stały się działania charytatywne na rzecz chorych dzieci. W tym roku otwieraliśmy 

serca dla małej Kalinki. Fundusze zebrane z przedświątecznego kiermaszu przeznaczymy na wsparcie 

w jej leczeniu. 

Panie pracujące w grupie 0b: Teresa Fiedorczyk i Ewa Seweryn oraz panie pracujące w świetlicy: 

Grażyna Krasińska, Anna Roszkowska i Gabriela Wiśniewska przygotowywały własnoręcznie ozdoby 

świąteczne. Nie obyło się również bez pomocy rodziców z grupy 0b, którzy odpowiedzieli na 

zaproszenie wychowawczyni, aby wspólnie tworzyć. Prace zaczęliśmy już w listopadzie. Przez cztery 

kolejne wieczory wtorkowe w sali 107, na ten czas pracowni rękodzieła, powstawały piękne ozdoby: 

bombki, stroiki, pachnące choinki z piernika. Do tych działań włączyli się rodzice: Sara Kindlein, 

Anna Karpacz, Marta Wałuszko, Marianna Ostrowska oraz Ewa Sowa- rodzic ucz. klasy I. 

Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów, pracowników szkoły, a 
szczególnie rodziców uczestniczący przez dwa kolejne dni w wieczorach kolęd. 



Bardzo dziękujemy Rodzicom - tym, którzy wnieśli swój wkład w tworzeniu oraz tym, którzy wsparli 
finansowo naszą akcję. 

  

W EDUKACYJNEJ PODRÓŻY Z MOCĄ Co łączy Holandię, „Szkoły z mocą zmieniania świata”, eduScrum i 

Szkołę Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku? Odpowiedz jest jedna: Willy Wijnands – 

holenderski nauczyciel-pasjonat chemii i fizyki w Ashram College w Holandii. To właśnie Willy 

Wijnands wprowadził scruma ze świata IT do edukacji jako eduScrum. W środowisku dużych firm 

scrum był sposobem na to by zespoły lepiej i efektywniej funkcjonowały w relatywnie krótszym 

czasie, ale też by ludziom zaangażowanym w projekty pracowało się lepiej i aby mogli rozwijać się i 

dostosowywać metody pracy do swoich możliwości, potrzeb i zasobów. W edukacji takim zespołem 

projektowym są zazwyczaj 4-osobowe zespoły uczniowskie, które wraz z nauczycielem coachem 

przyglądają się temu jaki cel mają osiągnąć, w jaki sposób chcą się nauczyć wymaganej porcji wiedzy i 

jakie umiejętności rozwinąć. Robią plan działania oraz określają kto ma jakie zasoby, umiejętności i 

możliwości oraz w jaki sposób je wykorzystać w pracy całej grupy. Grupa z kolei cały czas doskonali 

swoją pracę poprzez przegląd działań – zaprzestaje robić to co się nie sprawdza, a doskonali rzeczy 

sprawdzone. Nauczanie przekształca się w uczenie się z uczniem w roli głównej. Chociaż na początku 

trudno w to uwierzyć, podczas wizyty w dwóch holenderskich szkołach przekonałyśmy się, że to 

działa. 

Spotkanie z holenderskimi szkołami rozpoczęła wizyta w Ashram College w Alphen aan den Rijn. Misją 

szkoły jest kreowanie społeczności uczącej się, w której wszyscy okazują szacunek sobie i innym. 

Uczniowie zachęcani są do autentyczności, w której sztuka, kultura i sport odgrywają ważną rolę. W tej 

szkole gościmy na lekcjach chemii prowadzonych przez Williego Wijnandsa. Na początek zetknęłyśmy się z 

grupą uczniów klasy piątej, raczkującą w eduScrumie. Tu rola i aktywność nauczyciela przypominały 

momentami nauczanie frontalne charakterystyczne dla polskiej szkoły. Kiedy na kolejnej lekcji pojawili się 

uczniowie ostatnich klas zobaczyłyśmy jaką transformację edukacyjną mają za sobą. Przeświadczenie, że 

czują się gospodarzami miejsca i procesu towarzyszyło nam od samego początku zajęć. Uczniowie 

wiedzieli po co przyszli na lekcję. Bez zwłoki przygotowali materiał, nad którym pracują od jakiegoś czasu i 

zajęli się nauką. Z podziwem patrzyłyśmy, jak w drodze krótkich ustaleń podsumowują swoją pracę 

przenosząc zadania do sekcji „wykonane” i ustalają plan pracy. Gdy któraś z grup nie znajdowała 

odpowiedzi lub rozwiązania, karteczki z problemem umieszczane były na tablicy. To ważna informacja dla 

nauczyciela, który zajęcia frontalne, będące nadal elementem procesu, realizował w odpowiedzi na realne 

uczniowskie zapotrzebowanie. 

Po zakończonych zajęciach nasz gospodarz objaśnił zagadnienia, które zainteresowały nas 
podczas obserwacji i zaprezentował etapy organizacji pracy metodą eduScruma. 

W Ashram College wyznaczoną przez Willego Wijnandsa drogą podąża zaledwie 8 nauczycieli, chyba 

w myśl zasady, że „nie jest się prorokiem we własnym kraju”. Inaczej wygląda sytuacja w 

wizytowanej przez nas „Szkole z mocą zwiedzania świata”. I w tym momencie pojawia się szkoła UniC 

w Utrechtcie. To szkoła, która w pełni zasługuję na swoja nazwę UniC – wszystko w niej jest 

niepowtarzalne i wyjątkowe, od przestrzeni dla ucznia w olbrzymim budynku, przez organizację pracy 

nauczycieli opartej na koncepcji zarządzania Agile po rolę ucznia, który w UniC jest autonomiczny, 

świadomy i współodpowiedzialny za swoja edukację. UniC to prawdziwa szkoła z mocą zmieniania 

świata. Zmieniając świat korzystają w pełni z eduScruma. W związku z tym Willy Wijnands jest tu 

bardzo częstym gościem jako ekspert i przyjaciel. 



Wizyta w UniC zbiegła się z finałem działań projektowych, przez co szkoła ta jeszcze 
dobitniej wyróżniła się w stosunku do znanej nam z codzienności edukacji a naszym 
przewodnikiem w 
  

pierwszej części wizyty był wicedyrektor szkoły. On zaprezentował nam i objaśnił filozofię szkoły 

opartą na 3 filarach: samodzielność, komunikacja i autonomia ucznia. Jemu zawdzięczamy informacje 

o specyfice zarządzania. UniC zatrudnia około 70 nauczycieli. Aby efektywnie wykorzystywać ich 

kompetencje i energię funkcjonują oni w małych zespołach, których praca, jak edukacja uczniów, 

oparta jest na scrumie. To co wyróżnia pracę zespołów to pogłębiona refleksja pozwalająca na 

skuteczne uczenie się jego członków i nieustająca uważność skierowana na każdego z nauczycieli. 

Dzień zaczyna się spotkaniem, podczas którego omawiają oni emocje z jakimi przychodzą do szkoły. 

Stały skład zespołu sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i poznania. Każdy z nauczycieli ma 

świadomość, że jego sprawy są też ważne dla pozostałych. Może dlatego spotykaliśmy się tam z taką 

akceptacją i chęcią dzielenia doświadczeniem? 

Różnorodność i specyfika działań realizowanych w UniC była zbyt rozległa, abyśmy mogły ogarnąć je 

podczas jednej wizyty. Naszą uwagę przykuły niektóre z rozwiązań. Bardzo spodobała nam się wielka, 

otwarta przestrzeń, w której uczniowie służą sobie pomocą. To coś w rodzaju biblioteki z licznymi 

stołami, przy których uczniowie realizują pomoc koleżeńską tłumacząc sobie wzajemne zadania. W 

jej centrum znajduje się wydzielone miejsce zajmowane przez nauczyciela gotowego do 

indywidualnej pracy z uczniem, który zgłasza taką potrzebę. Siedząc wśród tych uczniów podjęłyśmy 

rozmowę na temat budowania autonomii uczniowskiej. Samorząd uczniowski w UniC to bardzo 

ważny organ. Przedstawiciele samorząd uczestniczą w prowadzonych z nauczycielami debatach o 

szkole mówiąc m.in. o tym, jakiej edukacji potrzebują. Do podejmowania tak istotnych tematów 

upoważnia ich środowisko, które rekomendowało ich wcześniej do władz samorządowych. 

Reprezentantem uczniów nie zostaje się bowiem ze wskazania klasy. Mając realną władzę uczniowie 

ubiegają się o nią i aplikują do pracy w samorządzie. Aplikacja wymaga uzyskania poparcia 

konkretnego środowiska, którego interesy będą przez wybrańca reprezentowane. A o ostatecznej 

aprobacie decyduje jeszcze uczniowsko-nauczycielskie kolegium. Czy nasi uczniowie też dojrzeli do 

takiej formuły? 

Co zatem przy tylu różnych i nowych doświadczeniach łączy naszą „Czwórkę” ze szkołami w 

Holandii? No cóż… my mamy jedno i drugie: jesteśmy szkołą z mocą zmieniania świata i jako jedna z 

nielicznych szkół w Polsce od września wdrażamy małymi krokami eduScruma. Mam nadzieję, że 

pasujemy do tego doborowego towarzystwa ludzi poszukujących innowacyjnych rozwiązań, ludzi z 

pasją i mocą zmieniania świata. 

Ta wizyta była bezcenna z wielu powodów, zarówno osobistych jak i zawodowych. Nie do 

przecenienia jest fakt że w listopadzie dotarłyśmy do źródła cennej wiedzy, a nic tak nie motywuje 

do przemyśleń i działania jak rozmowa z inicjatorem koncepcji eduScruma na świecie. Podróże 

kształcą? Tak. Kształcą i otwierają umysł. 

Katarzyna Garlicka, Wanda Wojnowska 

 

WIECZÓR KOLĘD. Zwykła na co dzień sala gimnastyczna w szkole w te dwa grudniowe wieczory 
zamieniła się w anielskie miejsce. Do szkoły zawitały Anioły. 

http://m.in/


 

Na scenie stanęli odświętnie ubrani uczniowie klas I-VIII oraz Oa i Ob wraz z nauczycielami. Zgasły 

światła i rozbrzmiały pięknie zaaranżowane i z werwą wykonane kolędy, pastorałki oraz inne 

świąteczne utwory. Całość przeplatana była przemówieniami zacnych gości: pana prezydenta 

Tomasza Andrukiewicza, zastępcy prezydenta pana Mirosława Hołubowicza i dyrektora Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie – pana Dariusza Jurczykowskiego. 

Pani dyrektor Wanda Wojnowska życzyła wszystkim radosnych i pięknych świąt, spędzonych w 

rodzinnej atmosferze, przy wspólnym stole. Było to naprawdę niezwykłe wydarzenie 

międzypokoleniowe, które wprowadziło do serc świąteczny i ciepły nastrój. 

Ekscytującym podsumowaniem tegorocznego kolędowania okazał się zaskakujący występ nauczyciela 

muzyki pana Tomasza Sulimy oraz księdza Rafała z zespołem. Publiczność podniosła się ze swoich 

miejsc i klaskała w rytm kolędy ... w rockowym klimacie. 

 

PROJEKT „HEJ KOLĘDA!”Projekt „Hej kolęda” realizowany w dn. 06.12- 21.12.2018r. przez nauczycieli 
świetlicy służył nawiązaniu relacji międzypokoleniowych uczniów świetlicy szkolnej oraz seniorów 
Klubu Seniora w Ełku. Miał on na celu pokazanie naszym podopiecznym, że mimo różnicy wieku, od 
osób starszych możemy wiele się nauczyć biorąc pod uwagę ich bogate doświadczenia życiowe i 
wiedzę. Kładąc nacisk na szacunek należny ludziom w tym wieku, nawiązując do doświadczeń dzieci 
związanych z babcią, dziadkiem, chciałyśmy podkreślić znaczenie obecności ludzi starszych w 
codziennym życiu dzieci. Pierwsza część projektu, polegała na odrębnym przygotowaniu grupy 
uczniów i seniorów do wspólnego śpiewania kolęd, następnie zorganizowałyśmy spotkanie 
integracyjne przy słodkim poczęstunku, rozmowach o tradycji świątecznej w rodzinnym śpiewaniu 
kolęd. Zwieńczeniem spotkania było wspólne zaśpiewanie wcześniej ćwiczonych kolęd, które zostały 
nagrane na płycie, dla podkreślenia znaczenia tego spotkania oraz na pamiątkę; ku radości seniorów i 
dzieci ! Gabriela Wiśniewska, Paulina Smyk, Grażyna Krasińska 

 

NAKRĘTKA DLA IMPULSU. Nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w tym roku w obchody 
Europejskiego Tygodnia Autyzmu . Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 
1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu w 
prawie wszystkich miastach w Polsce prowadzone są różnego rodzaje konsultacje i warsztaty dla 
wszystkich , którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy w tematyce autyzmu. 

W naszej szkole została przeprowadzona zbiórka nakrętek, z których dochód ze sprzedaży zostanie 

przeznaczony na terapię podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS w Ełku. W 

akcję zbiórki nakrętek włączyli się aktywnie nasi uczniowie, nauczycie oraz pracownicy szkoły. Zebraliśmy 

ponad 300 kg nakrętek. Zbiórka została poprzedzona akcją informacyjną, mającą na celu dostarczenie w 

czytelny sposób wiedzy na temat autyzmu oraz uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na 

zaburzenia ze spektrum autyzmu. Uczniowie z klasy 7a aktywnie uczestniczyli jako wolontariusze w IV 

Charytatywnej Gali Mody zorganizowanej 9.12.2018 r w Sali Zebra ECK przez stowarzyszenie IMPULS. Na 

szczególe wyróżnienie zasługuje nasza uczennica Kasia Matuk z klasy 4c, która w trakcie gali 

przepięknie wykonała utwór Leonarda Cohena – Hallelujah. Iwona Chwiedor i Barbara Segień 

 

NIE MA POKOJU W HOTELU. I znów było Boże Narodzenie. Które? - 2018. I właśnie na 2018 urodziny 
Maleńkiego Króla „wspaniała dziesiątka” z VIII b naszej szkoły przygotowała sztukę Dorothy Wilson 
pt. „Nie ma pokoju w hotelu”. Sztuka pisana w latach 60-tych ubiegłego stulecia nie straciła swej 



aktualności w przekazie treści dla widza. Wciąż zdarzają się sytuacje na świecie, że brakuje miejsca 
dla najbiedniejszych, że wciąż są ludzie niesłusznie upokarzani, że liczą się zysk, poklask. Na szczęście 
zawsze znajdzie się garstka ludzi z dobrym sercem, pomocną dłonią, przyjacielskim słowem. Obyśmy 
do takich należeli. I to było dla nas przesłaniem zagranej w ECK-u sztuki. 

W jedyną w pełni pozytywną rolę sprzątaczki hotelowej wcieliła się z dużym talentem Kasia. 

Nawróconego dziennikarza świetnie zagrał Kacper, który zaprasza na wigilijną kolację biednego 

chłopca, w którego wcielił się Karol. Najważniejszą rolę odgrywał tajemniczy podróżnik, który spełnił 

swoje zadanie. Świetnie to oddał Miłosz. A może i poetka, którą z gracją zagrała Maja, zrozumiała, 

czym jest tak naprawdę Boże Narodzenie. W role małżeństwa ze Wschodu z talentem wcielili się 

Karolina i Bartek. Ich dzieckiem był trzymiesięczny Staś, który też potrafił znakomicie zachować się na 

scenie. Prawdziwie aktorsko wypadło senatorskie małżeństwo z Waszyngtonu oraz recepcjonistka. 

Cóż, oni mają jeszcze wiele do naprawienia w swoim myśleniu. Ale Julka i Mateusz oraz Oliwka zagrali 

ich role jak profesjonalni aktorzy. Nad całością czuwała s. Goretti. To było wiele radosnych godzin 

prób i warsztatów aktorskich. 

Dziękujemy za miłe przyjęcie naszej sztuki, za oklaski, Dyrekcji i nauczycielom oraz rodzicom za słowa 

pochwały, a wcześniej za kilkakrotne zwalnianie z zajęć. Pani dyrektor Anecie Werli za udostępnienie 

sceny w ECK-u. 

Sztukę „Nie ma pokoju w hotelu” zagramy jeszcze raz, ale już w Puławach na 
Benedyktyńskim Spotkaniu Młodych 12 stycznia. 

Za rok znów będą Święta. Aktorską pałeczkę pewnie przejmą młodsi aktorzy naszej szkoły. 

 

 

Styczeń 2019 

MATEMATYKA W PROJEKCIE KLASY 2C. W ramach zajęć Fundacji Uniwersytetu Dzieci realizujemy 
projekt: Matematyka z klasą 2-3. W okresie od X do XII 2018 r. zostały zrealizowane 3 tematy. 

Pierwszy temat „Jak się uczyć koncentracji uwagi?” 

Dzieci dowiedziały się czym jest koncentracja uwagi, co pomaga, a co utrudnia skoncentrowanie się 

na wykonywanym zadaniu. Wykonali trzy zadania, których celem było ćwiczenie koncentracji 

wzrokowej, dotykowej i słuchowej. Zastanawiali się jaki wpływ na koncentrację mają ich myśli, 

uczucia i wyobrażenia. Uczyli się jak zmotywować się do wykonania zadania wymagającego 

koncentracji uwagi – poprzez omówienie instrukcji „ Wygraj z niełatwym zadaniem – jak poradzić 

sobie z trudnym zadaniem.” 

Drugi temat „Jak wspólnie zapracować na sukces” 

Uczniowie zapoznali się z zagadnieniem współpracy biorąc udział w zabawie drużynowej. Wskazywali 

pozytywne strony, jakie daje współpraca. Główną aktywnością podczas lekcji było skonstruowanie w 

grupach „jajkodromu”. Była to okazja do trenowania umiejętności pracy zespołowej. Ćwiczenie to 

pokazało uczniom, jakie efekty można uzyskać, pracując zespołowo, co sprzyja dobrej współpracy i 

prowadzi do sukcesu. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie role mogą pełnić w grupie – potrafili 

je scharakteryzować i przypisać do odpowiednich osób w swoich grupach. 

Trzeci temat „ Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowy” 



Podczas lekcji uczniowie zaprojektowali strój dla sportowca. Wykorzystywali umiejętności 

matematyczne takie jak: znajomość figur geometrycznych i mierzenie długości boków figur. Pracowali 

w grupach. Każda grupa musiała wymyślić projekt, zrealizować go i stworzyć finalny projekt. Na 

koniec każda grupa zaprezentowała swoją pracę. E.Wołyniec 

 

AKCJA WRONA. Jest godzina 13.40. Początek przerwy. Uczniowie wychodzą z klas na szkolne 

korytarze. Dziewczynki z klasy 4b przyglądają się widokowi za oknem pierwszego piętra. Nagle 

nawołują pozostałych uczniów oczekujących na kolejną lekcję. Są wyraźnie zaniepokojone. Dołączają 

do nich chłopcy i dyżurujące panie. Wszyscy zatrwożeni obserwują sytuację za szybą. 

Na gałęzi wysokiego modrzewia gwałtownie szamocze się wrona. Dziewczynkom stają w oczach łzy. 

Ptaszek jest wyraźnie uwięziony. Teraz wisi głową w dół i łopocze skrzydłami. Żyłka lub kawałek 

sznurka zaczepiony na nodze wrony zahaczył o gałąź. 

13.45. Pani Barbara Segień, nauczycielka przyrody, powiadamia o sytuacji dyrekcję szkoły. Trwa 

krótka narada. Po oglądzie sytuacji i ocenie własnych możliwości zapada decyzja o natychmiastowym 

wezwaniu pomocy i akcji ratowniczej. 

14.00. Z sali numer 213 wygląda jedenastoletni Radek. Zawiadamia klasę o nadejściu pomocy ze 
straży pożarnej. Z sal wybiegają ciekawscy uczniowie. 

14.10. Na modrzew wspina się jeden ze strażaków. Uczniowie w napięciu obserwują 
pokonywanie kolejnych pięter drzewa. Zaciskają kciuki. W końcu odważny strażak delikatnie 
chwyta wronę, zdejmuje przeszkodę z kończyny ptaszka i ciągle trzymając wronę w dłoni, 
przystępuje do zejścia z drzewa. Rozlega się nawałnica braw. Uczniowie są szczęśliwi i 
oddychają z ulgą. Podziwiają trud strażaka. 

14.35. Uratowana wrona trafia pod opiekę pani Iwony Grajewskiej – kierowniczki gospodarczej naszej 
szkoły. Stamtąd ptak trafia do straży miejskiej. Wkrótce otrzyma pomoc weterynaryjną. 

Dziękujemy strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku za poważne 

potraktowanie naszego zgłoszenia i natychmiastową pomoc. Nasze podziękowania kierujemy przede 

wszystkim do zastępu pod dowództwem p. Tomasza Wójcika: p.Patryka Jędrzejczaka, p.Piotra Mroza, 

p.Karola Króla, p.Wojciecha Dziuba i bezpośredniego wybawcy ptaka - p. Huberta Płatka. 

 

EŁCKI ORSZAK TRZECH KRÓLI. Oczywiście, jak corocznie uczniowie SP 4 i ich rodzice wraz z 
katechetami uczestniczyli w Ełckim Orszaku Trzech Króli. Najpierw w Kościele p. w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa uczniowie naszej szkoły zadbali o piękno liturgii Mszy św. z udziałem Świętej 
Rodziny, mędrców i oczywiście dzieci z krajów misyjnych, bo to przecież także Misyjny Dzień Dziecka. 
Potem razem, krocząc ulicami Ełku uczestnicy orszaku kolędowaniem świadczyli o radości Bożego 
Narodzenia. s.Taida  

 

KLIMATYCZNA KLASA-PROJEKTY PRZYRODNICZE. Klasa 1a w bieżącym roku szkolnym realizuje projekt 
„Klimatyczna klasa” zaproponowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. 

W pierwszym etapie „Na dobry początek” uczniowie poznali i nauczyli się rozpoznawać towarzyszące 

im w różnych sytuacjach emocje. Mieli okazję dowiedzieć się, jakie uczucia towarzyszą ich kolegom i 

koleżankom, rozumieć je i akceptować. 



Etap drugi „Dbamy o klimat” to lekcje przyrodnicze związane z ochroną klimatu. Uczniowie 

zrealizowali dwa tematy wykorzystując otrzymany zestaw badawczy. Podczas pierwszych zajęć 

dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają drzewa w mieście, zastanawiali się, co się stanie, jeśli ich 

zabraknie. Następnie wcielili się w rolę architektów krajobrazu i zaprojektowali zieleń na wskazanych 

obszarach. Stworzyli też własną fabrykę tlenu, siejąc trawę w doniczce. Podczas drugich zajęć 

uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie: Czy samochody ogrzewają miasta? Obejrzeli film o 

wpływie transportu na zmiany klimatyczne, rozmawiali o najpopularniejszych środkach transportu i o 

tym, w jaki sposób oni docierają do szkoły. Chcąc dowiedzieć się, dlaczego w centrum miast jest 

cieplej, w jaki sposób samochody zanieczyszczają powietrze i jak pył w atmosferze wpływa na 

temperaturę przeprowadzili kilka doświadczeń. 

Zajęcia te pokazują, że bardzo ważne jest dbanie o klimat, także o klimat w klasie! 

Uczniowie klasy III a biorą udział w projekcie "Przyroda z klasą 1-3" . Poznają prawa panujące w naturze 

oraz dowiadują się , jaki na nią wpływ ma człowiek . Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem zestawu 

edukacyjnego "Czy wiesz, jak żyje jeż ?". Bohaterem zestawu jest jeż o imieniu Zoja , którego przygody 

rozgrywają się na przestrzeni 4 pór roku.Dzieci wraz z Zoją poznają otaczający świat przyrody , 

podstawowe gatunki roślin i zwierząt .Na zajęciach "Gdzie mieszkają jeże ?"uczniowie wykonali 

model schronienia dla jeża, dowiedzieli się , jak pomagać jeżom i co zrobić , aby nasze ogrody były 

przyjazne dla tych zwierząt. Dzięki wykorzystywanym w czasie zajęć grom dydaktycznym i zabawom 

dzieci z łatwością przyswajają nową wiedzę. 

 

KOLĘDNICY MISYJNI. Dzieci z naszej szkoły w okresie Bożego Narodzenia przemieniły się w 

kolędników misyjnych. W ten sposób uczniowie włączyli się w akcję wsparcia dla dzieci Burundi i 

Rwandy zorganizowaną przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Kolędowanie rozpoczęły od wizyty u 

Księdza Biskupa Jerzego Mazura. Wędrując ulicami Ełku i odwiedzając w domach mieszkańców 

naszego miasta dzieci dawały świadectwo o narodzinach Zbawiciela. Podzieliły się też tą radością z 

Wychowankami Tęczowego Domu i opiekującymi się nimi siostrami benedyktynkami i innymi 

wychowawcami. Oczywiście nie zabrakło mini-przedstawienia na Mszy św. dla dzieci w Kościele p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku. Kolędnicy zanieśli także radość z Bożego Narodzenia do 

uczniów klas 0-III naszej szkoły. Ważnym spotkaniem była wizyta u Pana Prezydent miasta Ełk-

Tomasza Andrukiewicza. Niespodzianką dla samych kolędników był także program "Wiadomości" w 

dniu 06. 01. 19 r. w Telewizji "Trwam" z ich udziałem: KOLĘDNICY MISYJNI EŁK 2019 

 

,, FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY I MY. To już kolejny finał WOŚP, w którym nas 
nie zabrakło. Na scenie Ełckiego Centrum Kultury wystąpiły dwa chóry "Fantazja" pod kierunkiem p. 
Tomasza Sulimy i "Nolinki" pod dyrekcją p. Anny Miszkiel. Oba chóry objęte są opieką Narodowego 
Forum Muzyki w programie Akademii Chóralnej "Śpiewająca Polska". 
Na scenie pojawiła się też Zuzia Fromm z kl. VIIIb w piosence "Santa tell me" a kilka godzin wcześniej z 

wiolonczelą wsytępowała jako uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. 

Jako zespół z SP4 wystąpiło niesamowite trio - jeszcze bez nazwy - w składzie: p. Tomasz Sulima 

(gitara), ks. Rafał Przestrzelski (gitara i wokal) oraz p. Adam Stęporowski (perkusja). W ich wykonaniu 

usłyszeliśmy m.in. szlagier "Czerwonych gitar" - "Kto za tobą w szkole ganiał". 

https://www.youtube.com/watch?v=VVvLHiJYTr4
http://m.in/


9 finał WOŚP w Ełckim Centrum Kultury prowadziła niezawodna p. Izabella Kraszewska - 
nauczycielka informatyki. 
Naszych uczniów można było spotkać także z puszkami WOŚP na ulicach Ełku. No i oczywiście 
niezawodni rodzice, którzy przyszli do ECK. 

W takim zespole "pomaganie jest dziecinnie proste".... 

RUNDA II – IV EŁCKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ. 13.01.2019 r na basenie w Ełku rozegrana została RUNDA II – 

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

klasycznym,motylkowym i 100 m stylu grzbietowym. 

Naszą szkołę reprezentowali: 

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

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

Włodarczyk, Julia Zyskowska, Julia Kołodziej, Darmofał Joanna, Jagłowaska Julia, Trojanowski 

Maksymilian, Wiszowaty Jan 

Klasa V: Jonik Anna , Dominika Kołodziej,Nela Andryszczyk, Julia Sanczenko 

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

Wyróżnieni zawodnicy to: 

50 m stylem dowolnym: 9 lat i młodsi - 3 m-ce Szymon Warecha; 10 lat - 1 m-ce Anna Jonik, 2 m-ce 
Maja Piwońska; 

12 lat - 3 m-ce Oliwia Wyszko 

50 m stylem klasycznym: 12 lat - 2 m-ce Hubert Hyzopski, 3 m-ce Anna Mielechowicz i 3 m-ce 
Maksymilian Rosiński 

50 m stylem motylkowym: 10 lat - 3 m-ce Maja Piwońska; 12 lat - 2 m-ce Oliwia Wyszko, 3 m-ce 
Anna Mielechowicz i 3 m-ce Igor Furman 

100 m stylem grzbietowym: 9 lat i młodsi - 1 m-ce Szymon Warecha, 2 m-ce Michał Włodarczyk, 3 m-
ce Zofia Ignaszak i 3 m-ce Szymon Bronakowski; 12 lat - 3 m-ce Maksymilian Rosiński. 

W sumie zdobyliśmy 16 medali! Brawo! 

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

KLASA 4C Z YOUNG THEATRE. Dnia 12.01.2019 roku klasa 4c razem z panią Izabellą Kraszewską 

spotkały się na zajęciach w ECK-u, gdzie odbywały się zajęcia „Young Theatre”.Tam bawiliśmy się w 

gry i zabawy edukacyjne i zespołowe prowadzone przez aktora – Pana Grzegorza Sierzputowskiego. 

Cała klasa dobrze się bawiła, zabawy były fajne i ciekawe. Każda gra była na swój sposób interesująca 
np. gry zespołowe takie jak pociągi, obrazy, zwierzęta, pstrykanie... 

„Young Theatre” jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego na rozwijanie swoich 

zainteresowań. Cała klasa była smutna, ponieważ zajęcia były bardzo ciekawe, ale szybko się 

skończyły. Maja Kucharska i Julia Zyskowska 

 



"KARMELEK", CZYLI CO MASZ DOBREGO W SOBIE. Uczniowie klas 1b i 1e dnia 8 stycznia 2019 roku 

wybrali się wraz z wychowawczyniami na ich pierwszą szkolną wycieczkę. Wyprawa rozpoczęła się 

wczesnym rankiem, kiedy to cała szkoła zbierała się w budynku. Nasze pierwszaczki zasiadły w dużym 

autokarze, który to zawiózł je szczęśliwie do TEATRU LALEK w Białegostoku.  

Uczniowie mieli okazję oglądać spektakl pt. "Karmelek" Marty Guśniowskiej w reżyserii Bogdana 

Nauki. Należy podkreślić, iż Pani Marta Guśniowska jest jedną z najbardziej znanych i cenionych w 

Polsce i za granicą autorek sztuk dla dzieci. 

Spektakl okazał się ogromnym przeżyciem dla naszych pierwszaczków. Mieli oni okazję przekonać się, 

że nie jest łatwo być aktorem w teatrze lalkowym, kiedy trzeba naśladować różne odgłosy zwierząt i 

jednocześnie poruszać lalkami. Dzieci na żywo zobaczyły różne rodzaje lalek, m.in. jawajki, sycylijkę 

(Karmelek), lalkę stolikową czy lalkę przypominającą kukłę. 

Historyjka ,,Karmelek” opowiadała o tym, że trzeba poszukać w sobie tego, co ma się dobrego, i na 

pewno się to "coś" znajdzie, bo przecież każdy z nas jest inny i ma wiele dobrego w sobie. Aktorzy, 

którzy wyczarowali sceniczną rzeczywistość - animowali zwierzęta, tańczyli, śpiewali, całkowicie 

wciągnęli naszych uczniów w przeżycia głównego bohatera, psa o imieniu Karmelek. Kilka razy nawet 

włączali widownię do zabawy: rzucając piłeczkę, zaczepiając lub prosząc o poudawanie odgłosów 

zwierząt. 

To, że każdy jest dobry w czymś, każdy może ofiarować swoim najbliższym coś wartościowego i może 

to być całkowicie niematerialne - to przesłanie zrozumiały wiercące się momentami na kolorowych 

poduszkach pierwszaczki. 

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w ,,Piwniczce Lalek” w której to, dzieci mogły podziwiać 

przeróżne rodzaje lalek teatralnych, które obecnie służą już tylko do oglądania, a jednak pomimo 

braku ruchu w dalszym ciągu potrafią zadziwiać, zaskakiwać, a czasem nawet straszyć. Iwona 

Chwiedor i Katarzyna Kanclerz 

 

CHŁOPCY DO KOSZA. W dniu 16.01.2019r. odbyły się Mistrzostwa Miasta Ełk w Mini Koszykówce 

chłopców w ramach Szkolnego Związku Sportowego, w których wystartowali zawodnicy urodzeni w 

2006 roku i młodsi. Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół podstawowych. Po ciężkich zmaganiach 

chłopcy z SP4 zajęli trzeci miejsce. Początkowo wygrali dwa pierwsze spotkania kolejno z SP9 i SP2, co 

pozwoliło wyjść naszej drużynie z pierwszego miejsca w grupie. W półfinale natrafiliśmy na chłopców 

z SP6, którzy pokonali nas dzięki lepszej kondycji fizycznej(mecz zakończył się 10:3). W ten sposób 

znowu natrafiliśmy na SP2 gdzie rywalizowaliśmy z nimi o trzecie miejsce w turnieju. Początkowo 

przegrywaliśmy tą walkę 4:0, natomiast mecz zakończył się naszym zwycięstwem (22:14). Naszą 

szkołę reprezentowali: Kajetan Antonowicz, Oliwier Chiliński, Hubert Grzymkowski, Jakub Jagiełło, 

Eryk Makuch, Hubert Murawski, Michał Nikonowicz, Jakub Różański, Damian Kanclerz, Kamil 

Korolczuk i Karol Słyż. Chłopcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun: 

Małgorzata Hnatyk. 

Gratulujemy wyniku! 

 

MISTRZOWSKIE LEKCJE. Uczniowie klas I-III uczestniczą w ogólnopolskim programie Mały Mistrz, 

którego priorytetem jest ruch, aktywność i wychowanie w duchu sportu. Program ma zachęcić 

http://m.in/


uczniów do aktywnego stylu życia oraz rozbudzić w nich pasję. Podniesienie atrakcyjności zajęć 

odbywa się poprzez metodyczne i organizacyjne wsparcie lekcji wychowania fizycznego w klasach I-III 

przez nauczyciela wychowania fizycznego. Nauczycielem wspierającym merytorycznie program w 

naszej szkole, jest p. Paweł Konopka. 

W środę 16 stycznia 2019 r. w klasie 1 e odbyła się lekcja otwarta, przeprowadzona przez p.Katarzynę 

Kanclerz i p.Pawła Konopkę. Celem lekcji było doskonalenie przejść równoważnych na ławeczkach 

gimnastycznych. Ćwiczenie to jest kluczowym elementem sprawności Mały Gimnastyk. Lekcja rozpoczęła 

się bieżną rozgrzewką w formie toru przeszkód, podczas którego uczniowie wykonywali m. in. bieg 

slalomem między pachołkami, bieg przez drabinkę koordynacyjną, przebiegnięcie przez płotki, przeskoki 

obunóż, bieg na czworakach. Podczas części głównej lekcji, uczniowie wykonywali ćwiczenia równoważne 

na ławeczkach gimnastycznych. Pierwszoklasiści wykonywali : przejścia równoważne po belce ławeczki, 

przejścia równoważne po belce z woreczkiem na głowie, przejścia po belce krokiem bociana, przejścia po 

belce krokiem bociana z woreczkiem na głowie. 

Podczas wszystkich ćwiczeń równoważnych, zastosowano stopniowanie trudności. Dopiero po 

opanowaniu przejść po szerokiej belce ławeczki, odwracano ją, żeby uczniowie wykonali to samo 

przejście po wąskiej belce. 

Wszyscy uczniowie doskonale poradzili sobie ze wszystkimi elementami ćwiczeń. Pierwszoklasiści 

niezwykle chętnie podejmowali się wyznaczonych zadań i wykonywali je z dużym zaangażowaniem. 

Nauczyciele obserwujący lekcję byli zdumieni rezultatami ćwiczeń i wysoką sprawnością dzieci. 

Przed pierwszaczkami są do zdobycia kolejne sprawności, które zaczniemy rozwijać już po feriach! K. 
Kanclerz, P. Konopka 

 

UCZYMY SIĘ TOLERANCJI. „Życie nie tylko po to jest, by brać 

Życie nie po to, by bezczynnie trwać 

I aby żyć, siebie samego trzeba dać..” 

Słowa piosenki „Tolerancja” Stanisława Sojki wprowadziły w temat wspólnej godziny wychowawczej klas 

7, która odbyła się 14 stycznia 2019r. Celem spotkania, zorganizowanego przez p. M. Laszkowską i p. E. 

Redlin, było kształtowanie u uczniów postawy akceptacji i wyrozumiałości wobec innych. 

Ważne jest, aby w swoich decyzjach i działaniach uwzględniać i szanować prawa drugiej osoby. 

Należy być wyrozumiałym wobec odmiennych poglądów, upodobań i wierzeń, zachowując swoją 

indywidualność. Jest to ważny, ale też trudny temat. Jak się okazało nasi uczniowie mają bardzo 

dojrzałe i mądre przemyślenia. Wszyscy pracowali z ogromnym zaangażowaniem przy tworzeniu 

mapy skojarzeń do słowa tolerancja. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że rasa, pochodzenie, płeć, wiek, 

niepełnosprawność, status materialny itd. nie decydują o wartości człowieka. 

Tolerancja nie odnosi się do każdej sytuacji i zachowania. Nie można godzić się na wszystko, gdyż 
istnieją jej granice. Są to: krzywda ludzka, dobro społeczne i zdrowie. 

Uczniowie wypowiadali się również na temat empatii. Umiejętność dostrzegania potrzeb innych i 
zdolność współodczuwania jest bardzo istotna w naszym życiu.  

Niezwykle wzruszające było wystąpienie naszego gościa – pani Anny Lentas – Zalewskiej, która jest 

psychologiem i terapeutą w Ośrodku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pani Anna pracuje z osobami 

niepełnosprawnymi, pomaga im rozwijać swoje zdolności i rozwiązywać problemy. Prowadząca 



zwróciła szczególną uwagę na trudności tych ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia, życzliwości i 

dobrego słowa. Byliśmy bardzo poruszeni, gdy zdradziła nam największe marzenie swoich 

podopiecznych: „mieć przyjaciela”. Spotkanie podsumowaliśmy hasłem: „Wszyscy jesteśmy tacy 

sami, choć każdy z nas jest inny”. 

 

BENEDICTUS MŁODYCH W PUŁAWACH. Od 11 do 13 stycznia 2019 roku odbywało się kolejne spotkanie 

młodzieży w domu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach. Wzięli w nim udział 

również uczniowie naszej szkoły, aktorska „dziesiątka” z kl. VIIIb pod opieką s. Goretti. 

 „Nie bój się Ducha” - taki tytuł miały tegoroczne ćwiczenia duchowe. Oczywiście chodzi o Ducha 

Świętego, chyba najmniej znaną Osobę Trójcy Świętej. Rekolekcje prowadził karmelita O. Krzysztof 

Piskorz, wychowanek sióstr benedyktynek, a wspomagał go cały zastęp sióstr katechetek 

benedyktynek. 

W sobotę 12 stycznia wyszliśmy do Parku Książąt Czartoryskich. Niestety pałac mogliśmy zobaczyć 

tylko z zewnątrz. Przed pałacem spacerowały oswojone pawie. Wieczorem wystawiliśmy jeszcze raz 

sztukę „Nie ma pokoju w hotelu”. Dostaliśmy obfite brawa i słowa pochwały. 

Benedyktyńskie Spotkanie Młodych to było nowe doświadczenie życiowe, tak dużo modlitewnych 
ćwiczeń. Ale chyba najlepsze przygotowanie do bierzmowania. 

 

NAJPIĘKNIEJSZY PREZENT? WYKONANY SAMODZIELNIE. 18 stycznia 2018 roku klasa 4b wybrała się 

wraz z wychowawczynią, Katarzyna Osiecką, do Warsztatu Kreatywności, aby własnoręcznie wykonać 

prezenty z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. 

Uczniowie mieli okazję samodzielnie przygotować piękne, kolorowe, materiałowe tulipany i 

włóczkowe serca – była to świetna okazja, aby porozmawiać o naszych najbliższych. Przygotowując 

prezenty wspominaliśmy naszych Dziadków i nasze Babcie, opowiadaliśmy sobie zabawne historie i 

anegdoty z ich udziałem. Babcia i Dziadek to osoby, które w życiu każdego dziecka ogrywają bardzo 

ważną rolę, okazuje się, że najlepiej pocieszają, przytulają i nikt, nawet mama, nie upiecze takiej 

szarlotki jak babcia. A tata, choć umie zrobić wiele, to tylko dziadek, potrafi naprawić wszystko – 

dzieci z wypiekami na twarzy mówiły o swoich ukochanych Babciach i Dziadkach. 

Oprócz tego, że mogliśmy spędzić ten dzień bardzo kreatywnie (uczyliśmy się wycinania, szlifowania, 

szycia), to był świetny czas na integrację klasową. Okazuje się, że nie tylko dziewczynki są 

doskonałymi krawcowymi, chłopcy też perfekcyjnie potrafią posługiwać się igłą i nitką. A 

dziewczynki? Papier ścierny i drewno nie są im obce. 

Bardzo miło spędziliśmy ten dzień, było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.  

BABCIU, DZIADKU.... Kocham Babcię, kocham Dziadka za ich serce, za ich miłość. Dużo zdrowia, długie lata 
niech nam żyją, niech nam żyją. 

Tradycją jest, że w styczniu gościmy w szkole seniorów rodzin. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 

dzieci z grupy przedszkolnej 0 b i uczniowie z klasy 1a przygotowali swoim najbliższym niespodziankę. 

Najpierw były wiersze, piosenki i laurki, w których zawarli podziękowania za miłość, uśmiech i 

wspólnie spędzany czas. Potem był słodki poczęstunek przygotowany z pomocą rodziców. W trakcie 

spotkania wnuki miały okazję posłuchać szkolnych wspomnień Dziadków, dowiedziały się, jak dawniej 



wyglądała szkoła, czego się uczono, jak wyglądał strój uczniowski. Dużo radości sprawiło wszystkim 

wspólne śpiewanie kolęd i wspólna zabawa przy muzyce. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wielu lat w zdrowiu i radości. K.Matys 

 

CZAS KOLĘDY- SPOTKANIE Z SENIORAMI. Dnia 17.01.19 r. wraz z grupą dzieci uczestniczących w 

projekcie " Hej kolęda" odwiedziliśmy ponownie Klub Seniora w Ełku. Nasza wizyta miała na celu 

dalszą integrację międzypokoleniową dzieci i seniorów ; wzajemne relacje, dające radość, akceptację 

oraz likwidację barier związanych z różnicą wieku. 

Dzieci zaniosły Seniorom kwiaty i drobne upominki z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. 

Seniorzy przygotowali dzieciom słodki poczęstunek i ustny przekaz- pamiętajcie o swoich babciach i 

dziadkach- to dla nich bardzo ważne! 

Dzieci wraz z seniorami rozebrały choinkę, po czym zaśpiewały piosenkę, której nauczyły wszystkich 
zgromadzonych. 

Nawiązane podczas projektu relacje będą podtrzymywane w przyszłości. 

Gabriela Wiśniewska, Paulina Smyk, Grażyna Krasińska 

 

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ IDĄ W PARZE. W dniu 17.01.2019 r. odbyło się spotkanie uczniów 

klas ósmych z p. prokurator Moniką Bogusz, która przygotowała wystąpienie nt. „Wolność i 

odpowiedzialność idą w parze”. Podczas prezentacji p. prokurator poruszyła zagadnienia: czym jest 

prawo, najważniejsze akty prawne, odpowiedzialność wobec prawa z uwagi na wiek, najczęstsze 

problemy nieletnich z prawem, środki wychowawcze wobec nieletnich, prawo w relacji uczeń – 

nauczyciel. Uczniowie zadawali przygotowane wcześniej pytania. Wśród zagadnień, które 

interesowały ich najbardziej były np. Co się stanie, jeśli zabijemy kogoś w obronie własnej? Jak praca 

wpływa na życie pani prokurator? Jakie konsekwencje można ponieść stosując cyberprzemoc? 

Udzielając odpowiedzi Pani Bogusz zwracała też uwagę na zagrożenia w kontekście zachowań 

bezpiecznych, o których należy pamiętać. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi na 

interesujące młodzież tematy, zwłaszcza, że poparto je przykładami z wokandy. 

Dziękujemy p. Monice Bogusz za poświęcony nam czas oraz interesujące spotkanie. Mamy nadzieję, 

że nie ostatnie, bo zainteresowanie tematem wśród uczniów jest duże i na niektóre z pytań zabrakło 

czasu. W.Michalewicz 

 

 

Luty 2019 

 

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

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

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

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



jedną laureatkę i 15 wyróżnionych uczniów. Jeszcze tak nie było! Laureatka Karolina Kuczyńska ucz. 

kl. VIIIb 

Wyróżnienia: 

Oskar Dzierżanowski kl. IVb, 

Eliza Choroszewicz kl. V b 

Paulina Kuczyńska kl. VIb, 

Jan Fromm kl.VI c 

Aleksandra Przekopska kl.VI c 

Hubert Grzymkowski kl. VI b 

Zofia Wajda kl. VII a 

Piotr Kulik kl. VII c 

Julka Tydman kl. VIII b 

Truszkowska Maja kl. VIII b 

Uczniów przygotowała p. Małgorzata Russek 

Wyróżnienia: 

Bianki Jekaterina kl. IV a 

Lena Danelczyk kl. IV d 

Anna Kulig kl. IV f 

Zofia Ignaszak kl. IV c 

Marcel Lacki kl. V c 

Uczniów przygotowała p. Barbara Segień 

Wyróżnionym uczniom i nauczycielkom gratulujemy! 

 

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

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

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

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

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

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

pomóc innym!!! Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na wsparcie leczenia dzieci zmagających się 

z chorobami. Mamy nadzieję, że do ,,skarbonki” tej akcji trafią również pieniądze dane z serca i 

bezinteresownej chęci pomocy najmłodszym. Biblioteka otwarta jest w dni pracy szkoły w godz. 8:00- 

15:30. Zapraszamy w okresie od 4 do 25 lutego 2019 roku (również podczas dyżuru pedagogicznego). 

Prosimy o rozpropagowanie tej wiadomości wśród dzieci i dorosłych, zachęcenie do aktywności oraz 

hojności. Z góry dziękujemy. Pracownicy biblioteki   

http://kl.vi/
http://kl.vi/


KREATYWNE WARSZTATY. We wtorek 5. lutego uczniowie klasy 1e wybrali się do Castoramy, aby wziąć 

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

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

które wspierają ich rozwój poprzez realizowanie projektów manualnych umacniających w nich 

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

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

nożyczki i deseczka. Uczniowie mieli przygotowane stanowisko z różnorodnymi materiałami 

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

przygotowanie smartfona z deseczki i tychże właśnie różnorodnych materiałów dekoracyjnych. 

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

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

otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty. 

 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTOWANIA W KLASIE 1 D. 7 lutego w naszej klasie odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście przybyli chętnie. 

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

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

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

Dziadkom prezentując program słowno-muzyczny. 

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

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

„Tańca dla Zuzi”. 

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

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

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

zastawionych domowym ciastem przygotowanym przez rodziców. U. Gąsowska 

 

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

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

urodzonych w roku 2008 i młodszych.. 

W zawodach wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z naszego miasta. 

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

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

setów. 

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

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

Rejonu VI, które odbędą się 21 lutego w Ełku. 

Na zakończenie chłopcy otrzymali puchar i słodkie upominki.   



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

Opiekunem chłopców jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

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

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

promowanie zdrowego odżywiania i kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych zakupów. 

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

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

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

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

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

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

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

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

także wiedzę o przechowywaniu żywności na poszczególnych półkach w lodówce. 

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

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

różnych kombinacji. 

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

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

produkty pełnowartościowe w miejsce produktów przetworzonych. 

 

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

Baczyńskiego w Ełku i zgłosiliśmy się do XXIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI 

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO. Wystartowaliśmy w dwóch formach konkursowych (spośród 

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

formule należało wyrecytować dwa utwory - wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz prozę lub 

poezję na temat: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste…”. W konkursie historycznym uczniowie mieli za 

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

odnieśli sukcesy: w konkursie recytatorskim I miejsce zajął Mateusz Staszek z kl. 8b, a III miejsce Igor 

Grajewski z kl. 7c. W kategorii historycznej Piotr Kulik z kl. 7c oraz Maksymilian Rosiński z kl. 6a zdobyli 

wyróżnienia. Ten wojewódzki konkurs miał na celu nie tylko popularyzację twórczości Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego, ale też rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie 

uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pogłębienie wiadomości na temat faktów i postaw 

patriotycznych w historii Polski. Gratulujemy naszym uczniom i życzymy im kolejnych sukcesów.  

 

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

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



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

szkołę reprezentowali: 

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

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

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

Jan,Heliński Kacper, Szymańczyk Natalia, 

Klasa V: Jonik Anna , Dominika Kołodziej, 

Klasa VI: Furman Igor, Rosiński Maksymilian, Hyzopski Hubert, Mielechowicz Anna, Wyszko Oliwia, 
Gabriela Darmofał, Magdalena Należyta, Filip Gręś, Kaja Zalewska. 

Wyróżnieni zawodnicy: 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itp. Żaden chłopak by czegoś takiego nie wymyślił! Wszyscy pożyczali sobie potrzebne narzędzia i 

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

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

Przy tym porządkowaniu trochę jednak udało nam się pobawić. No trudno było się powstrzymać! 

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

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

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

Tomasz Andrukiewicz oraz członkowie klubu. 

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

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

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

gości. 



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

 

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

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

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

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

programie pt. "Między ziemią a Niebem" uczniowie naszej szkoły przedstawili postać św. Scholastyki 

oraz przeprowadzili wywiad z przyjaciółmi św. Jana Pawła II. Uczestnicy spotkania poznali także Julię 

Lipińską, jedyną reprezentantkę polskich dzieci na Kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie. W roli Julii 

wystąpiła Zuzanna Kozikowska z kl. IV f. W roli prezenterki telewizyjnej doskonale spisała się Lena 

Podemska z kl. IV f. Dzieci pięknie zaangażowały się także podczas śpiewów i tańców prowadzonych 

przez Młodzież Lednicką. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały koncertu akordeonowego i 

uczestniczyły w pokazie tańca towarzyskiego. Radosnym zakończeniem spotkania była także wspólna 

agapa wszystkich uczestników spotkania. 10.02.19r. dzieci powtórzyły występ podczas mszy św. w 

Kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku. Gratulujemy młodym aktorom! 

 

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

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

chłopców urodzonych w roku 2008 i młodszych. 

W zawodach wzięły udział 4 zespoły: z Wydmin, Gołdapi, a także dwie szkoły z Ełku - Szkoła 
Podstawowa nr 7 oraz uczniowie naszej „Czwórki”. 

W turnieju spotkania rozgrywane były systemem "każdy z każdym". Każdy set rozgrywany był do 25 
punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów. 

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

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

województwa. 

Na zakończenie chłopcy otrzymali dyplom i okazały puchar . 

Skład zespołu: Nikonowicz Michał, Smaka Brajan, Sawicki Filip, Bronakowski Szymon, Kamiński 
Sebastian, Stańczuk Szymon. Opiekunem chłopców jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł 
Konopka. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy! 

 

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

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

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

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

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

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

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



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

komunikacji. 

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

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

do własnych poszukiwań, przyczyni się do poszerzenia ich horyzontów i zadawania nowych pytań? 

 

NIEZWYKŁE KONSTRUKCJE TYGODNIA NAUKOWEGO. Za nami trzecia edycja Szkolnego Tygodnia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serdecznego śmiechu. Zdecydowanie poważniejszym wyzwaniem były turnieje konstrukcyjne, które 

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

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

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

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

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

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

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

Na lekcjach informatyki rozwiązywały quizy o niezwykłych budowlach architektonicznych i poszukiwały 

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

projektowały najpiękniejsze okna z dawnych czasów – rozety. Ekspozycję prac plastycznychmożna 

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

była jak zwykle Strefa Pokazów, urządzona z wielkim rozmachem na dużej sali gimnastycznej. Nasi 

uczniowie prezentowali tym razem labirynty. Okazało się, że pomysłowość naszych uczniów nie zna 

granic. Zaprezentowane modele miały postać boisk, skalnych miast, kopalń i podwodnych głębin. 

Niektóre były piętrowe, inne zaś działały na prąd. Wśród ponad 50 modeli , przez prawie 3 godziny, 

doskonale bawili się i duzi i mali. 

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

 

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

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

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

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

http://m.in/


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

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

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

naszych trenerek: Pauliny Orbitowskiej – Fernandez i Marty Orbitowskiej, wiemy że filozofia Kaizen i 

Agile stają się coraz bardziej popularne nie tylko w Europie Zachodniej, ale też w tradycyjnej Azji. Na 

scruma masowo przechodzą japońskie szkoły. Dołączamy do grona innowatorów. 

 

 

 

Marzec 2019 

DWIE SZKOŁY - Z MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI W TLE. Pierwszy tegoroczny Koncert w wykonaniu naszych 

utalentowanych uczniów będących jednocześnie uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Ełku, odbył się w środowe popołudnie 27 lutego 2019 r. Występujących podziwiali zgromadzeni w 

auli Rodzice, Dyrekcja naszej szkoły p. Wanda Wojnowska i p. Barbara Dziuba oraz wychowawczynie: 

p. Anna Borkowska Miszkiel, p. Katarzyna Osiecka i p. Anna Bożewicz.  

W koncercie udział wzięli początkujący - mali artyści, jak i ci, którzy posiadają znaczący dorobek 

muzyczny w tym prezentowany w kraju i za granicą, jak Jakub Siemieniewicz i Zuzanna Fromm. Nasi 

umuzykalnieni uczniowie zaprezentowali się w układach tanecznych, grze na wiolonczeli, gitarze, 

pianinie, flecie, ksylofonie, organach i akordeonie.  

Uczęszczanie do dwóch szkól jednocześnie jest niewątpliwym wyzwaniem, wymagającym ogromnego 

poświęcenia, determinacji ze strony samych uczniów, ale i Rodziców, którzy swoje dzieci wspierają, 

motywują, są przy nich podczas koncertów, towarzyszą w chwilach radosnych i smutnych, gdy 

zdarzają się niepowodzenia. Takie spotkania są okazją do podziękowań uczącym Nauczycielom i 

złożenia gratulacji Artystom i ich Rodzicom.  

 

BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH. 27 lutego 2019 r., uczniowie klas VII a c 

d ,wzięli udział w zajęciach z zakresu „Bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach, udzielania 

pomocy, obsługi sprzętu ratunkowego i asekuracyjnego oraz technik samoratowania i właściwego 

wzywania pomocy”, według projektu autorskiego Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej 

Polskiej”. Celem warsztatów było zwiększenie wykształcenia w młodzieży prawidłowego odruchu w 

sytuacji zagrożenia życia.  

Spotkanie poprowadził Pan Maciej Rakus - Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do 

spraw bezpieczeństwa.  

Przekazana cenna wiedza i doświadczenie niewątpliwie zwiększy świadomość uczniów w zakresie 

bezpieczeństwa nad wodą i posłuży naszym nauczycielom do prowadzenia dalszych działań 

profilaktycznych w omawianym zakresie. BDziuba  

 

W KONTAKCIE Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ. Dnia 28 lutego odbyły się w naszej szkole, po raz kolejny, 

lekcje historii najnowszej prowadzone przez pracownika W-MODN w Olsztynie, historyka i 

nauczyciela, Pana Jacka Rutkowskiego. Lekcje miały charakter otwarty zarówno dla uczniów klas 



szóstych jak i zainteresowanych nauczycieli. W czasie lekcji poruszany był temat dwóch okupacji z lat 

1939-1945. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia oryginalnych źródeł historycznych z okresu II 

wojny światowej, co wzbudzało w nich wielkie zaciekawienie i pobudzało ich zainteresowanie historią 

najnowszą. 

 

SYMULACJA NA LEKCJACH HISTORII. W lutym uczniowie klasy 7a i 7c uczestniczyli w zajęciach 

organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku. Zajęcia dotyczyły Bitwy Zimowej na Mazurach i 

tematyki odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie w ramach zajęć mieli możliwość 

poznania ciekawych historii z czasów I wojny światowej na naszych terenach jak i poznać różne 

historie walk Polaków o niepodległość na podstawie oryginalnych dokumentów znajdujących się w 

zbiorach muzeum. Żywe zainteresowanie budziła również symulacja działań wojennych w pobliżu 

Ełku, w której to uczniowie mieli możliwość przegrupowywania wojsk na mapach z okresu I wojny 

światowej. 

 

ORTOGRAFICZNE POTYCZKI. 20 lutego 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii 

Nasierowskiej w Ełku odbyły się ,,XII Potyczki Ortograficzne” o tytuł dziecięcego Mistrza Ortografii 

2019 skierowane do uczniów klas IV-VI. Liczna reprezentacja naszej szkoły podjęła się napisania 

dyktanda przygotowanego przez organizatorów konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego. Z poprawnym zapisem tekstu najlepiej poradziła Gabriela Darmofał z kl. 6a. Pokonała 

niemal bezbłędnie 51 osób piszących (zabrakło tylko jednego przecinka) zdobywając I miejsce. 

Gratulujemy wyjątkowego sukcesu uczennicy i jej polonistce, pani Monice Wajdzie. 

 

KSIĄŻKA ZA ZŁOTÓWKĘ. W okresie 1- 25 lutego 2019 roku w szkolnej bibliotece można było za 

symboliczną złotówkę dokonać zakupu książek wyłączonych z księgozbioru i ofiarowanych przez 

darczyńców. Dzięki odwiedzającym kiermasz uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły 

pozyskaliśmy 300 zł. Kwota ta została przekazana ełckiemu Stowarzyszeniu ,,ONKOLUDKI” na rzecz 

wsparcia leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi. Mamy nadzieję, że pieniądze chociaż w 

niewielkim stopniu ubarwią im zmagania z chorobą. Cieszymy się również, że spora część książek 

znalazła kolejnego czytelnika, była też miłym wspomnieniem czytelniczych podróży, niejednokrotnie z 

okresu dzieciństwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej zbiórki. Akcja 

charytatywna była zorganizowana przez nauczycieli bibliotekarzy p. M. Bukowską i B. Merchelską. 

 

LABORATORIUM – MÓJ PROFIL. We wtorek 26.02.2019 odbyła się wycieczka zawodoznawcza kl. 8d 

do przedsiębiorstwa Impress Decor w Ełku, zorganizowana w ramach programu „Laboratorium – mój 

profil”. Uczniowie w ciągu trzech godzin zwiedzali zakład, przyglądali się pracy wykwalifikowanych 

pracowników, poznali sposoby produkcji wzorów drukowanych. Z zaciekawieniem obserwowali 

obsługę maszyn. Największe zainteresowanie wzbudziło w uczniach mieszanie farb. Samodzielnie 

eksperymentowali z łączeniem kolorów i tworzeniem barw. 

Dziękujemy pracownikom Impress Decor za poświęcony nam czas, przybliżenie specyfiki pracy w 

różnych zawodach. 

 



NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH”. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto państwowe, które w tym roku obchodzimy po raz 

dziewiąty. Ma na celu przywrócenie pamięci i oddanie należnej czci żołnierzom antykomunistycznego 

i niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni i nadal walczyli o 

wolną i demokratyczną Polskę. 

Ustawę o jego ustanowieniu w 2011 roku przyjął Sejm i Senat, a podpisał były prezydent Bronisław 

Komorowski. Żołnierze Wyklęci to bohaterowie, którzy po zakończeniu II wojny światowej nadal z 

poświęceniem walczyli o wolną Polskę. 

Uczniowie klasy 7c z p. B. Dziubą i p. E. Redlin uczestniczyli w miejskich obchodach Narodowego Dnia 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przy tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego w Ełku minutą ciszy uczcili tych, którzy walczyli o nasza wolność. Złożyli 

kwiaty i oddali hołd bohaterom za ich męstwo, postawę patriotyczną i krew przelaną w obronie 

Ojczyzny. 

 

W ŚWIECIE ESMERALDY I KATEDR. 22 lutego 2019 r. my - uczniowie klas 8B, 8A i kilku 

siódmoklasistów - mieliśmy szansę obejrzeć spektakl wyreżyserowany przez Gillesa Maheua – 

„Notre-Dame de Paris” w Gdyni. Musical powstał na podstawie powieści Wiktora Hugo. W gdyńskim 

Teatrze Muzycznym wystawiany jest od 2016 r., jednak paryski pierwowzór ma już 21 lat. Oba z nich 

miały świetnie opinie, więc ze zniecierpliwieniem czekaliśmy na wyjazd.  

Sztuka opowiada o pięknej cygance Esmeraldzie i mężczyznach, którzy ulegli jej urokowi. Wśród 

oczarowanych, obok Febusa i Frollo, jest dzwonnik Quasimodo. Od początku wydawał się on być na 

straconej pozycji z powodu swojego wyglądu. Poznaliśmy jego nieszczęśliwą historię i finalną śmierć 

przy swojej ukochanej. Dzieło porusza wiele ponadczasowych tematów, takich jak zdrada, zazdrość, 

miłość oraz odrzucenie. Pokazuje również trudności, jakie w życiu napotykają ludzie, tacy jak cyganie 

czy żebracy. 

W polskiej wersji, w przeciwieństwie do paryskiej, muzyka była grana na żywo. Orkiestra Dariusza 

Różankiewicza stanęła na wysokości zadania i w piękny sposób spotęgowała pozytywne odczucia 

podczas widowiska. Mimo że fabuła wydała nam się przewidywalna, a w niektórych momentach 

nużąca, nie mogliśmy oderwać wzroku od aktorów. Ich umiejętności były na niesamowitym poziomie 

– zarówno wokalne, jak i fizyczne. Najbardziej przypadły nam do gustu sceny zbiorowe, podczas 

których mogliśmy podziwiać niesamowite zdolności akrobatów. Najlepszym przykładem jest 

moment, w którym „ożywili” oni dzwony Quasimodo. Pomocne przy odbiorze sztuki były również 

dobrze dobrane światło i scenografia.  

Spektakl dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń i, mimo zmęczenia, długo rozmawialiśmy o 

przedstawionych scenach. Autokar przez długi czas wypełniała piosenka „Czas katedr”. Cieszymy się, 

że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Karolina Kuczyńska 8B  

 

II MARATON FITNESS. W sobotę 2 marca 2019r. w naszej szkole odbył się już po raz kolejny II 

Maraton Fitness z Czwórką z okazji Dnia Kobiet. Kilkugodzinny trening był nie tylko okazją, by 

sprawdzić swoją kondycję, wytrzymałość, ale również czasem na dobrą zabawę i wspólną integrację. 

Nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy całego przedsięwzięcia, stanęli na wysokości 

zadania i w niesamowicie energetyzujący sposób przeprowadzili 6 bloków zajęć, tj.: rozgrzewkę w 

rytmie latino, strong by zumba, hi – lo, płaski brzuch, TMT (Total Muscle Training), a finałem 



wyczerpującej mieszanki ćwiczeń był rozciągający stretching. Każdy blok trwał średnio 20 min. 

Uczestniczki pomiędzy zajęciami miały chwilę na regenerację sił – nawodnienie i posiłek. Podczas 

maratonu przygotowane były stoiska ze zdrową żywnością i domowymi wypiekami oraz 

kosmetyczne. Jednocześnie podczas imprezy trwała zbiórka pieniędzy, która została przekazana na 

pomoc dla Kalinki. Zebraliśmy 750 zł i w tym miejscu wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie 

dziękujemy za okazane serce.  

Na koniec imprezy odbyła się loteria z niespodziankami ufundowanymi przez naszych niesamowitych 

sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy, a było ich wielu, tj. : Urząd Miasta w Ełku, 

Starostwo Powiatowe w Ełku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, Agencja reklamowa PIXEL – 

p. Marcin Pokropski, AVON – p. Katarzyna Mrugalska, Gabinet kosmetyczny „LIVIA”, „RELAKS”. 

Stajnia. Ośrodek jeździecki i hipoterapii w Chruścielach, Rafał Galicki – Fotografia, izotoniki -Black 

Shadows, sklep ze zdrową żywnością „Spiżarnia”. 

Wszystkie uczestniczki maratonu pokazały, ze dysponują niesamowitą energią. Na sali panowała 

wspaniała sportowa atmosfera. Naszym celem było promowanie zdrowego stylu życia, aktywności na 

co dzień, poprzez wspólne ćwiczenia i świetną zabawę. Możemy z pewnością powiedzieć, ze 

odnieśliśmy sukces! W II Maratonie Fitness z Czwórką wzięło udział ponad 80 osób, które swoja 

obecnością udowodniły, że nasza społeczność szkolna jest bardzo aktywna, co nas bardzo cieszy. 

Elżbieta Jeżewska 

 

POBIEGLI WILCZYM TROPEM. Jak co roku, uczniowie naszej szkoły uczcili obchody Narodowego Dnia 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych udziałem w biegu ulicznym. Bieg miejski pod nazwą „Wilczym Tropem” 

miał dystans 1963m. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – 

Józefa Franczaka „Lalka”, który zginął w 1963 roku. Łącznie udział w biegu wzięło ponad 500 osób. 

Cieszy nas niezmiernie duże zaangażowanie rodziców, którzy nie tylko przyszli, by na żywo kibicować 

swoim dzieciom, ale również wzięli czynny udział w biegu. Gratulujemy postawy godnej 

naśladowania. Dziękujemy za udział i widzimy się na starcie już za rok! 

 

DRUGIE MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH. W dniu 07.03.2019 r. w Giżycku odbył się Półfinał Wojewódzki 

Mini Piłki Siatkowej " 4" Dziewcząt ,w którym wzięły udział uczennice klas szóstych oraz piątych 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym "do dwóch 

wygranych setów każdy do 25 pkt. Spotkania nie należały do łatwych dziewczęta pokonały zespoły z 

Mrągowa i Szczytna natomiast zbyt silnym przeciwnikiem okazał się zespół z Giżycka. Po długich i 

ciężkich zmaganiach wymianie wielu trudnych piłek dziewczęta SP 4 Ełk zajęły II miejsce. Naszą szkołę 

reprezentowały: Surażyńska Wiktoria Kosiorek Maja Syryca Martyna Nowakowska Amelia 

Podziewska Magdalena Mirva Nicola Gręś Gabrysia Sakowicz Wiktoria Sajnaga Blanca Matulewicz 

Maja Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. BRAWO DZIEWCZĘTA! 

Opiekun Katarzyna Mroczek 

 

MARKA MIASTA I SZKOŁY. Uczennice z naszej szkoły w barwach klubu UMKS MIKRO Ełk zdobyły 

wicemistrzostwo Województwa piłki siatkowej młodziczek. Liga piłki siatkowej rozpoczęła się w 

październiku 2018 a zakończyła turniejem finałowym w Elblągu w dniu 03.03.2019 roku. 

W lidze wojewódzkiej uczestniczyło 16 drużyn. W finale wojewódzkim dziewczyny pokonały zespoły z 

Bartoszyc i Giżycka ulegając zespołowi z Elbląga. Drugie miejsce daje zespołowi przepustkę do gry w 



Ćwierćfinale Mistrzostw Polski, które zostaną rozegrane w dniach 21-24.03.2019 roku w Świdniku 

(woj. lubelskie). Nasze uczennice zagrały w składzie: Matylda Ekstowicz, Nikola Mościcka, Ewa 

Bukowska, Weronika Szymańska, Marlena Pawłowicz, Michalina Przekop, Maja Kurzyk, Emilia 

Chmielewska. Trener Tomasz Przekop  

W lidze wojewódzkiej swoje umiejętności mogły sprawdzić uczennice urodzone w roku 2005 i 2006. 

Zajęły one 14 miejsce nabywając cennych doświadczeń, które zaprocentują w następnych latach. 

Skład dziewcząt: Czaplicka Amelia Joanna, Jędrusik Maja, Kosiorek Maja, Mirva Nikola Wiktoria, 

Nowakowska Amelia, Podziewska Magdalena, Praszek Matylda, Zyskowska Martyna. 

 

BO SUKCES CIESZY I BUDUJE. 8 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wydminach 

odbył się Półfinał Województwa w minipiłce siatkowej chłopców urodzonych w roku 2008 i 

młodszych.  

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

punktów i drużyny grały do dwóch zwycięskich setów.  

Nasi zawodnicy spisali się znakomicie. Wygrali pierwszy mecz z Mrągowem 2:0, a następnie stanęli do 

potyczki o pierwsze miejsce z drużyną gospodarzy turnieju.  

Mecz obfitował w wiele pięknych akcji i długich wymian między zespołami i towarzyszyły temu 

spotkaniu ogromne emocje. Ostatecznie po bardzo wyrównanym meczu, musieliśmy uznać wyższość 

drużyny z Wydmin i przegraliśmy w tie-breaku 1:2. Po bardzo dobrych zawodach w końcowym 

rozrachunku zajęliśmy II miejsce i zagramy w barażach o wejście do finału wojewódzkiego. 

Najlepszym zawodnikiem naszej drużyny został wybrany Michał Nikonowicz. 

Jest to bez wątpienia ogromny sukces młodych uczniów naszej szkoły, którzy bez względu na wynik 

turnieju barażowego, będą sklasyfikowani już w najlepszej „szóstce” szkół podstawowych w 

województwie w roczniku 2008! 

Gratulujemy! 

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

Sebastian, Sańczuk Szymon, Sikorski Jakub 

Trenerem chłopców jest nauczyciel wychowania fizycznego p. Paweł Konopka.  

 

POMAGAMY ZOSI. Od 25.02. do 01.03.2019 klasa VII C zorganizowała akcję charytatywną na rzecz 

Zosi Koniecko pod hasłem „Ciastko kupujesz, życie ratujesz”. Uczniowie sprzedawali domowe, pyszne 

ciasta i słodkie wypieki. 

Zosia to sześcioletnia dziewczynka, u której lekarze wykryli guza mózgu. Nasza klasa nie chce 

pozwolić, aby glejak zaprzepaścił jej marzenia na przyszłość. Zosia chciałaby zostać koszykarką lub 

baletnicą. Mimo licznej pomocy z wielu stron, m.in. całej naszej szkoły, Zosia wciąż potrzebuje 

pomocy i dlatego już po raz drugi wspieramy ją naszymi działaniami. Tym razem ze sprzedaży ciast 

zebraliśmy łącznie 1300 zł. Dziękujemy społeczności szkolnej za aktywne włączenie się w naszą akcję. 

Mamy nadzieję, że uda nam się jej wspólnie pomóc. Mamy nowe pomysły i planujemy kolejne akcje.  

Zuzanna Nikonowicz, Monika Podurgiel  

http://m.in/


 

POZNAJEMY ZAWODY – PRODEKO. W dniu 5.03.2019r. grupa chłopców z kl. 8b odwiedziła siedzibę 

firmy PRODEKO w Ełku. Wizyta odbyła się w ramach programu „Laboratorium – mój profil”. 

Uczniowie poznali specyfikę pracy w firmie, zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach, 

warunki, jakie muszą spełniać pracownicy, sposoby obsługi prezentowanych urządzeń. Niezwykle 

ważne było przestrzeganie zasad BHP. Uczniowie mogli przebywać na terenie zakładu tylko w kaskach 

ochronnych. Zapoznanie się z przepisami BHP potwierdzili własnoręcznym podpisem.  

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Żochowskiemu za poświęcony nam czas. 

 

WALCZYMY O MISTRZOSTWO!. 13 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ełku odbył się Półfinał Województwa Warmińsko - Mazurskiego w mini piłce siatkowej 

dziewcząt kategorii „3 siatkarskich”. Zawody te odbyły się w ramach rywalizacji Szkolnego Związku 

Sportowego. 

Był to kolejny etap sportowych zmagań, do którego awansowały młode zawodniczki z naszej szkoły. 

W turnieju do rywalizacji przystąpiły drużyny z Wydmin, Pisza, a także reprezentacja Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Ełku. 

W turnieju spotkania były rozgrywane na jednym boisku, systemem „każdy z każdym” do dwóch 

zwycięskich setów do 25 punktów. 

Bardzo dobra i konsekwentna gra zawodniczek sprawiła, iż Szkoła Podstawowa nr 4 z Ełku okazała się 

bezkonkurencyjna. Młode siatkarki wygrały wszystkie swoje spotkania i zasłużenie zajęły I miejsce. 

Nasza szkoła tym samym awansowała do finału wojewódzkiego, gdzie zagra o medale.  

Wyniki: 

SP 4 Ełk - SP Wydminy 2 - 0 (25:12; 25:13) 

SP Wydminy - SP 4 Pisz 2 - 1 (25:7: 20:25; 15:3) 

SP 4 Ełk - SP 4 Pisz 2 - 0 (25:14; 25:7) 

Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały dziewczęta z klasy 5 „b” - klasy sportowej o profilu piłki 

siatkowej w składzie:  

Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Sajnaga Blanka, Matulewicz Maja, Czyż Weronika, Choroszewicz 

Eliza, Rzepnicka Zuzanna, Cebeterewicz Amelia, Pilecka Weronika, Michałowska Klara, Awin Maja 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. Gratulujemy! 

 

OLIMPUS 2019. W piątek 15 marca 2019 r. w naszej szkole odbyła się już po raz drugi Ogólnopolska 

Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. Do konkursu przystąpiło 31 uczniów z klas IV- VIII, 

którzy wykazali chęć sprawdzenia własnej wiedzy o sporcie w zakresie jej historii, znajomości 

podstawowych przepisów i zasad poszczególnych dyscyplin sportowych oraz idei i kultury 

olimpijskiej. Olimpiada została przeprowadzona na dwóch poziomach trudności: poziom I -klasy IV – 

VI, poziom II -klasy VII - VIII. 

Podobnie jak w ubiegłym roku test składał się z 30 pytań. Dokładniej opisując: 8 pytań dotyczyło 

Igrzysk Olimpijskich, 4 pytania dotyczyły znanych sportowców, pozostałe pytania dotyczyły 



koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, łyżwiarstwa oraz gimnastyki. Jednakże test nie był dla uczniów 

wielkim zaskoczeniem, ponieważ wiele z tych tematów zostało opracowanych na spotkaniach 

przygotowujących. 

Taka forma sprawdzania własnej wiedzy jest dla uczniów doskonałym przypomnieniem zasad gier 

zespołowych, jakie wykorzystujemy podczas lekcji wychowania fizycznego, jak również zachętą dla 

tych wszystkich, którzy pragną poszerzać własną wiedzę na temat sportu i wszechobecnej kultury 

fizycznej. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy wysokich osiągnięć! Z niecierpliwością 

będziemy czekać na wyniki. 

 

OTULENI EMOCJAMI. Organizacja konkursów recytatorskich ma w naszej szkole wieloletnią tradycję, 

dlatego także i w tym roku zaprosiliśmy naszych uczniów do zaprezentowania swoich talentów w tej 

dziedzinie. Uznałyśmy, ze emocje to bardzo dobry temat, gdyż pozwala na dobór tekstu odpowiedni 

do osobowości mówiącego, a przy tym pozwala na zaprezentowanie szerokiego wachlarza możliwości 

interpretatorskich. Tak tez się stało. Recytatorzy, najpierw w eliminacjach, a później w konkursie 

finałowym opowiadali o tremie, złości, strachu, nieśmiałości, ale też o marzeniach, miłości, a nawet 

kokieterii. I widzowie, i komisja bawili się doskonale i szczerze gratulowali niezwykłego talentu 

wszystkim uczestnikom.  

W klasach młodszych najwyższe uznanie zdobyli: 

I miejsce – M. Oszmian, kl. 2c 

II miejsce – M. Klemarewska , kl. 1c 

III miejsce – H. Baran, kl. 1c 

III miejsce – B. Litwinko, kl. 1a 

a w klasach starszych: 

I miejsce – J. Wilczewski, kl. 6b 

II miejsce – B. Borowski, kl. 5c 

III miejsce – J. Sarnacka, kl. 7c 

Laureaci obu kategorii będą reprezentować naszą szkołę w konkursie powiatowym „Przez różową 

szybkę”. Będziemy trzymać kciuki! 

 

WIOSENNE  POTYCZKI  JĘZYKOWE. 21 marca klasy ósme wzięły udział w Wiosennych Potyczkach 

Językowych. Celem przedsięwzięcia było promowanie nauki języków obcych, a przy okazji dobra 

zabawa. Uczniowie przygotowali na tę okoliczność występy artystyczne, które oceniało jury. 

Młodzież w charakterystycznych dla każdej klasy przebraniach zaprezentowała dialog z 

wykorzystaniem słownictwa w j. obcych. Ósmoklasiści mieli również okazję przybliżenia społeczności 

szkolnej swoich talentów i pasji takich jak: pływanie, siatkówka, taniec i umiejętności kulinarne. 

Barwne plakaty ukazujące wiosnę wzbogacono słownictwem obcojęzycznym. Uczniowie zaśpiewali 

popularną piosenkę Panie Janie w kilku wersjach językowych. Swoją wiedzę na temat krajów 

anglosaskich i niemieckojęzycznych sprawdzili w quizie językowym. 



Konkurencje sportowe, które prowadził p. R. Redlin wzbudziły duże emocje. Rywalizacja była zacięta, 

a chęć zwycięstwa ogromna. Rzuty świeżakiem –pluszakiem do kosza i przemieszczanie się drużyn na 

dwóch materacach wywołały wiele śmiechu.  

Ostatecznie I miejsce wywalczyli ex aequo uczniowie klas 8a i 8d. II miejsce zdobyła 8b, a III 8c. 

Gratulujemy! 

Przygotowane konkurencje miały uświadomić naszym uczniom, jak wiele korzyści przynosi nam 

nauka języków obcych. Lepiej rozumiemy naszych sąsiadów i poznajemy inne kultury. Nauka na 

wesoło jest najciekawszą formą zdobywania wiedzy. 

Organizatorkami Wiosennych Potyczek Językowych były: p.Sylwia Wiszniewska i p. Ewa Redlin. 

 

GRAFIKA POLSKA W GALERII „ŚLAD” – ORYGINAŁY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI. W marcu 2019 roku w 

progi Ełckiego Centrum Kultury zawitała wyjątkowa wystawa „druku” artystycznego. „Grafika Polska” 

prezentuje dzieła graficzne polskich artystów od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Grafika 

warsztatowa, inaczej nazywana artystyczną, cechuje się tym, że cały proces twórczy (od projektu 

poprzez przygotowanie matrycy i wykonanie odbitek - rycin) leży w gestii samego artysty. Wart uwagi 

jest fakt, iż każda taka odbitka jest niepowtarzalna i stanowi oryginał, bowiem artysta tworząc ją 

indywidualnie decyduje o jej końcowym kształcie w procesie druku. Ile pracy i czasu wymaga 

przygotowanie każdej matrycy graficznej wiedzą tylko ci, którzy mieli możliwość pracy z tą szlachetną 

dziedziną sztuki. 

Oryginalne dzieła graficzne mogli podziwiać nasi uczniowie klas 6 i 7, a wybór prezentowanych rycin 

był szeroki: od technik metalowych (akwaforty, miedzioryty…) poprzez litografie, drzeworyty, 

serigrafie, cellografie, heliografie, inkografie, grafiki komputerowe aż po techniki mieszane.  

Dzieła graficzne, które szczególnie zwróciły uwagę uczniów to drzeworyty Władysława Skoczylasa 

(uważanego za twórcę polskiej szkoły drzeworytu), minimalistyczne prace Henryka Stażewskiego 

(jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku), litografie Rafała Olbińskiego (jednego z 

przedstawicieli tzw. polskiej szkoły plakatu), inkografie Andrzeja Strumiłło czy akwaforty surrealisty 

Tomasza Strękowskiego. 

Wystawa „Grafika polska” dostępna jest dla zwiedzających do końca marca. Zachęcamy wszystkich 

do zapoznania się z tymi wyjątkowymi pracami, a naszym uczniom życzymy owocnych inspiracji w ich 

pracy twórczej! Anna Sołtys 

 

ZŁOTO DLA WIOŚLARZY Z SP 4. 15 marca w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku odbyły się 

Mistrzostwa Szkół Powiatu Ełckiego na Ergometrze Wioślarskim. Celem zawodów jest popularyzacja 

sportu wioślarskiego wśród dzieci i młodzieży, sprawdzenie wytrzymałości trenujących zawodników i 

wyłonienie nowych talentów. 

Szkoły rywalizowały w systemie sztafet 4 x 500 m w kategoriach dziewcząt i chłopców. Dodatkowo 3 

najlepsze czasy liczone były do klasyfikacji indywidualnej.  

Nasza drużyna w składzie: Maciej Redlin (5b), Przemysław Gredel (5a), Maksymilian Rosiński (6a) i 

Hubert Hyzopski (6a) okazała się bezkonkurencyjna w swojej kategorii wiekowej i wywalczyła złoto.  

W klasyfikacji indywidualnej Maciej Redlin z czasem 1:49,1 s zdobył 2 miejsce i srebrny medal. 



Wyniki:  

1.Szkoła Podstawowa nr 4-czas 7:53,1 s 2.Szkoła Podstawowa nr 9-czas 7:59,7 s 3.Szkoła 

Podstawowa nr 6-czas 8:03,1 s 4.Szkoła Podstawowa nr 2-czas 8:11,6 s 

 

KWIECISTY 1-SZY DZIEŃ WIOSNY. Dnia 21 marca uczniowie klas 0-3 swoje działania rozpoczęli 

wyjściem  na spacer w poszukiwaniu pierwszych zwiastunów wiosny. Każdy uczeń zamienił się w 

czujnego i dokładnego obserwatora, którego zadaniem było zauważyć jak najwięcej oznak zbliżającej 

się nowej pory roku. Podczas wycieczki uczniowie zachwycali się baziami na płaczących wierzbach, 

zwanych ,,kotkami", podziwiali wschodzące tulipany, szafirki, krokusy i przylaszczki. Dzieci witały się z 

mróweczkami,  biedroneczkami I żuczkami, które również witały Wiosnę. Całemu zajściu 

towarzyszyło jasno świecące słoneczko na niebie, ciepły wiosenny wietrzyk i głośno ćwierkające 

ptaki.  Po powrocie do klasy uczniowie utrwalili swoją wiedzę wypełniając ,,wiosenną kartę 

obserwacji". 

Kolejnym zadaniem, które czekało na uczniów tego dnia było wykonanie pracy 

plastycznej/technicznej/konstrukcyjnej  dowolną techniką o tematyce wiosennej. Powstały 

ciekawe  wytwory artystyczne, które zachwycały swoją oryginalnością i techniką wykonania. 

Podjęte działania zostały zakończone tworzeniem pięknych wiosennych kompozycji kwiatowych, 

kiedy to uczniowie zachwycali się kolorami, zapachami i  kształtami pierwszych wiosennych kwiatów : 

krokusów, pierwiosnków, przebiśniegów, żonkili, hiacyntów. 

Wszyscy cieszymy się, że WIOSNA jest już z nami. 

 

A W SZKOLE… TATA INŻYNIER. 7 marca uczniowie klasy 1e oraz 4a uczestniczyli w wyjątkowej lekcji. 

Zajęcia poprowadził tata jednego z naszych uczniów – pan inżynier Wiesław Bulkowski, który 

opowiadał o niezwykłych konstrukcjach. Podczas wspólnie spędzonych dwóch godzin lekcyjnych 

uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób ewoluowały metody budowania ludzkich schronień, jak 

rozwijały się techniki zwiększające stabilność tych konstrukcji. Pan Bulkowski zapoznał także uczniów 

z tajnikami budowy różnych rodzajów mostów. Dzieci miały możliwość zaobserwowania ich 

właściwości podczas eksperymentów polegających na obciążaniu papierowych modeli różnego typu 

konstrukcji mostów. Dowiedziały się także, że trójkąt jest najbardziej stabilną figurą geometryczną, 

przez co wiele konstrukcji jest zbudowanych na bazie trójkątów. Dużym zaskoczeniem było odkrycie, 

że z odpowiednio złożonej kartki papieru można zbudować stabilny pomost, po którym bez przeszkód 

przejechał zabawkowy samochód. Uczniowie z dużym entuzjazmem brałi aktywny udział w badaniu 

siły tarcia na przygotowanej wcześniej w tym celu huśtawce złożonej z dwóch zeszytów. Zapoznali się 

także z niezwykłą historią powstania i budową wieży Eiffla, która posłużyła na zajęciach jako przykład 

konstrukcji kratownicowej. Serdecznie dziękujemy Panu Bulkowskiemu, za podzielenie się swoją 

wiedzą i doświadczeniem z uczniami! 

 

ŻYCIE BAJKĄ JEST. 23 marca 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im Ireny Kwinto w Lidzbarku 

Warmińskim odbyło się UROCZYSTE PODSUMOWANIE XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

LITERACKO- PLASTYCZNEGO ,, ŻYCIE BAJKĄ JEST" im. IRENY KWINTO. MDK gościł pokaźne grono 

laureatów tego konkursu. Wśród zaproszonych gości znalazł się również syn pani Ireny Kwinto wraz z 

rodziną. Nagrodzonych i organizatorów zaszczycił również swoją obecnością Wicestarosta Powiatu 

https://www.facebook.com/MDK.LidzbarkWarminski/?__tn__=kC-R&eid=ARBG8FmRIO1YpzMWtpmrPm2EhcF_mDSIz2Rzo8z3kNMfQEJl5K52YIw-YYWIQSaeHw9lcaVWkyJfGdgD&hc_ref=ART3QS2WXfolG2UY4dQHFbj7tXEBTXjpmpSc9jS7O5p5EDEOGlTZfZ3ubwMQrmlvtJE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBflQBI3WzP_E7Sm-wTk6mFKwVjFrljA0crPT_3uBlpXhiragftt6NymzryA_J4LHiRgo7cIIp0mf9VC-c0dfxSSyJNoYUkEgxtdcY6aV2MuCPJrQGIHTbFT9Fi6rk7xwlypEltfCy0iTjGWfpTafJbrjOATxAwzxSDiAEgT2FSi--8qf5SkJHe4CWP0mAF04QHE6Ox5LBD-B3j4vDK6Jx7hRrmn-Xn-Y-mfyoQ4IiO9zGkzcCofb0CNHxNCgwfacgT8dpNgB37m4hNGvZxteBmqQBWNGWs5tyV1kHaIGVke_a9-v8eVmSL7cjaqPe2mhHxAhIMR6iWoWlfEnKB0hd15A
https://www.facebook.com/MDK.LidzbarkWarminski/?__tn__=kC-R&eid=ARBG8FmRIO1YpzMWtpmrPm2EhcF_mDSIz2Rzo8z3kNMfQEJl5K52YIw-YYWIQSaeHw9lcaVWkyJfGdgD&hc_ref=ART3QS2WXfolG2UY4dQHFbj7tXEBTXjpmpSc9jS7O5p5EDEOGlTZfZ3ubwMQrmlvtJE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBflQBI3WzP_E7Sm-wTk6mFKwVjFrljA0crPT_3uBlpXhiragftt6NymzryA_J4LHiRgo7cIIp0mf9VC-c0dfxSSyJNoYUkEgxtdcY6aV2MuCPJrQGIHTbFT9Fi6rk7xwlypEltfCy0iTjGWfpTafJbrjOATxAwzxSDiAEgT2FSi--8qf5SkJHe4CWP0mAF04QHE6Ox5LBD-B3j4vDK6Jx7hRrmn-Xn-Y-mfyoQ4IiO9zGkzcCofb0CNHxNCgwfacgT8dpNgB37m4hNGvZxteBmqQBWNGWs5tyV1kHaIGVke_a9-v8eVmSL7cjaqPe2mhHxAhIMR6iWoWlfEnKB0hd15A


Lidzbarskiego Jarosław Kogut. W tym znamienitym gronie laureatów znalazł się nasz siódmoklasista, 

Jakub Dzierżanowski. Tegorocznym tematem przewodnim, do którego tworzone były prace 

plastyczne oraz literackie było: „Co w trawie piszczy". Kuba wziął udział w kategorii literackiej, na 

którą wpłynęło 230 prac, w tym 112 utworów pisanych prozą i 118 utworów poetyckich z całej Polski. 

Jego opowiadanie pod tytułem „Kłobukowa to sprawka” znalazło się w gronie trzech najlepszych prac 

pisanych prozą w kategorii kl. 7 – 8. Inspiracją do napisania tego tekstu były zajęcia pozalekcyjne 

„Mądrale” prowadzone w ramach projektu „Uczeń z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, na 

które Kuba od września uczęszcza, a na których przypominane były utwory Ireny Kwintowej, 

ciekawostki m.in. o kłobukach i Smętku. Gratulujemy naszemu laureatowi! 

 

PŁYWACKIE SUMOWANIE. 24.03.2019 r na basenie w Ełku rozegrana została  RUNDA IV – IV EŁCKIEJ 

LIGI PŁYWACKIEJ. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 50m w stylach: dowolnym, grzbietowym, 

motylkowym i  stylu klasycznym. 

Nasza szkołę reprezentowali: 

Klasa IV: Patryk Biszewski, Szymon Bronakowski, Olga Kotylak, Maja Kucharska, Maja Łałak, Jakub 

Nowak, Maja Piwońska, Natalia Szymańczyk, Szymon Warecha, Michał Włodarczyk, Julia Zyskowska, 

Jagłowaska Julia, Jan Wiszowaty ,  Szymańczyk Natalia,Katarzyna Matuk,Maciej Jagiełło, Szymon 

Kulesza,Oliwier Senica  

Klasa V: Jonik Anna , 

Klasa VI:  Furman Igor, Rosiński Maksymilian, Hyzopski Hubert, Magdalena Należyta, Filip Gręś 

,Bartłomiej Chojeta.  

Wyróżnieni zawodnicy to 

3 m-ce  Szymon Warecha (9 lat i młodsi, 50 m st. dowolnym) 

2 m-ce  Maja Piwońska (10 lat, 50 m st. dowolnym) 

3 m-ce Anna Jonik (50 m st. dowolnym) 

1 m-ce Hubert Hyzopski (12 lat, 50 m st. klasycznym) 

2 m-ce Maksymilian Rosiński (12 lat, 50 m st. klasycznym) 

2 m-ce  Maja Piwońska (10 lat, 50 m st. motylkowym) 

3 m-ce  Szymon Warecha (9 lat i młodsi, 50 m st. grzbietowym) 

2 m-ce  Anna Jonik (10 lat, 50 m st. grzbietowym) 

Klasyfikację ogólną IV  Ełckiej Ligi Pływackiej   

wygrała - Maja Piwońska, w  kategorii dziewcząt 10 lat   

wygrał  - Szymon Warecha w  kategorii chłopców 9 lat i młodsi 

Zawodnikom i trenerom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

ZDROWO, AKTYWNIE Z LEKKOATLETYKĄ! To już czwarty rok kiedy uczniowie naszej szkoły biorą udział 

w ogólnopolskim programie „Lekkoatletyka dla każdego”. Dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI mogą 

korzystać z systematycznych zajęć sportowych oraz brać czynny udział w cyklu testów i zawodów 

lekkoatletycznych. Natomiast dzieciom z klas I-III od 2018 roku proponujemy lekkoatletyczne zajęcia 

ruchowe. Trenerzy współpracujący z najmłodszymi uczestnikami programu prowadzą zajęcia dwa 

razy w tygodniu, w trakcie których dzieci w formie zabawy zaczynają swoją przygodę z lekką atletyką. 

Zarówno sprzęt, jak i proponowane ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości motorycznych 

dziecka. Zasada zespołowości pozwala każdemu dziecku czerpać radość z zabawy, bez presji na 

indywidualne wyniki. Każdy niezależnie od posiadanych umiejętności może dołączyć do odpowiedniej 

dla siebie grupy wiekowej. ZAPRASZAMY! 

http://m.in/


 

PO  BASENIE  -  SMACZNIE,  ZDROWO, KOLOROWO! W październiku 2018 r. uczniowie klasy 

sportowej 4c postanowili, że co piątek po treningu z pływania przynosić będą samodzielnie 

przygotowane sałatki warzywne i owocowe. 

Akcja, którą zaproponowali trenerzy p. E. Jeżewska i p. R. Redlin spotkały się z ogromnym 

entuzjazmem. Sałatkowe piątki trwają nadal, a uczniowie zaskakują nowymi przepisami. W takim 

towarzystwie surówki smakują wyśmienicie. Jest to bezpośrednia nauka o korzyściach płynących z 

codziennego spożywania owoców i warzyw. Uczniowie utrwalają w ten sposób zdrowe nawyki 

żywieniowe. Trzymajmy dalej formę! 

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ MOJA MAMA? 27 marca 2019 roku klasa 5a w budynku przy ul. Małeckich 3 

spotkała się z Panią Emilią Borawską. Uczniowie poznali bliżej mamę swojej klasowej koleżanki Mai.  

Czym zajmują się rodzice naszych uczniów? Ktoś z uczniów mógłby powiedzieć: „No normalnie… 

Pracują, płacą rachunki, każą nam się uczyć, zawsze czegoś chcą i nas kochają!”. Ale czy tylko to? A co 

z ogromem obowiązków i trosk z którymi się zmagają? Czy mają jakieś marzenia? Może mają jakieś 

pasje? A może nasi rodzice to ludzie z pasjami, z pasją niesienia pomocy innym i troską o tę wartość? 

Jednym z takich rodziców jest właśnie Pani Emilia, która zaprosiła piątoklasistów na spotkanie do 

budynku przy ul. Małeckich 3. 

Pani Emilia opowiedziała przybyłym uczniom o tym, czym się obecnie zajmuje, jak znalazła się w Ełku i 

że musiała zmagać się również z wieloma trudnościami w swoim życiu. Co ciekawe, to właśnie te 

przeszkody dały jej siłę i pomogły zrozumieć, co tak naprawdę jest ważne w życiu. A w życiu ważny 

jest drugi człowiek i pomoc, czas, uwagę, które możemy mu dać od siebie. Swoją pasję pomocy innym 

Pani Emilia realizuje poprzez wiele inicjatyw lokalnych takich jak: „Food Not Bombs Ełk”, „Akcja-

Reakcja Ełk”, „Dobra Szafa”, „Domni – Bezdomni”, „Wymiana Ciepła” czy „Jadłodzielnia Ełk”. Pani 

Emilia jest także szefową ełckiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie tego 

spotkania mama Mai opowiedziała piątoklasistom o specyfice swojej pracy.  

Na tym spotkaniu z Panią Emilią byli także młodzi ludzie, którzy swoje pasje również „ulokowali” w 

pomaganiu innym. Grupa młodych ludzi działająca w Szkolnym Klubie Ratownika „Cor” w Zespole 

Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku przybliżyła przybyłym uczniom znaczenie wiedzy i 

umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Licealiści m.in. zaprezentowali działanie AED 

(Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), który może pomóc w akcjach ratunkowych oraz omówili 

zasady udzielania pierwszej pomocy. Z kolei młodzi wolontariusze działający w WOŚP opowiedzieli o 

swojej „przygodzie” pomagania innym, o tym jak trafili do wolontariatu, jak wygląda szkolenie 

wolontariuszy i o czym należy pamiętać podczas kwest będąc wolontariuszem.  

Dzięki zdobytym informacjom uczniowie 5a mogli przedyskutować w swoich grupach roboczych, jak 

chcieliby zobrazować w formie plakatu ideę i formy pomagania innym. Dyskusja nad pomysłami była 

bardzo emocjonująca, a energii w pracy dodawał drobny poczęstunek przygotowany przez Panią 

Emilię wraz z wolontariuszami. W takich warunkach nie mogły nie powstać ciekawe pomysły! 

Niestety czas biegł nieubłaganie, więc plakaty będą skończone na najbliższych zajęciach w szkole. 

Uczniowie 5a wrócili do szkoły w wyśmienitych nastojach, pełni pasji nad zaczętymi projektami 

plakatów. Tego dnia pasja towarzyszyła wszystkim!  

Dziękujemy Pani Emilii Borawskiej, że znalazła czas na podzielenie się z nami swoimi pasjami. Wiemy, 

że Rodzice naszej 5a mają swoje pasje – te małe i te duże. Jesteśmy o tym przekonani i bardzo nas to 

cieszy! Z niecierpliwością czekamy na ich zgłębienie.  

Drogi Uczniu… Czy wiesz jakie pasje mają Twoi rodzice? Koniecznie zapytaj! 

 

STRAŻACY Z SP4. 27 marca 2019 r. w siedzibie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w 

Ełku odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

http://m.in/


pożarom” na szczeblu powiatowym. Nasza szkoła stanęła w szranki tego turnieju po raz pierwszy. 

Uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych pierwsza grupa klasy I-VI, druga grupa klasy 

VII-VIII. Reprezentacja szkoły pod kierunkiem p. Sławomira Krakowiaka składała się z: 

- grupa pierwsza Paulina Kuczyńska klasa 6 b, Hubert Grzymkowski klasa 6 b, Eryk Makuch klasa 6b, 

Kamil Karolczuk klasa 6 c. 

- grupa druga Karolina Kuczyńska klasa 8 b, Kacper Pieńkosz klasa 7 c, Piotr Kulik klasa 7c. 

Uczestnicy podczas konkursu musieli wykazać się wiedzą z dziedziny pożarnictwa w rozwiązywanym 

teście. 

Po ogłoszeniu wyników przez komisję konkursową sprawili nam bardzo miła niespodziankę. 

Karolina Kuczyńska zajęła pierwsze miejsce w drugiej grupie na szczeblu powiatowym w dalszych 

rozgrywkach będzie reprezentowała nasz powiat na etapie szczebla wojewódzkiego. 

Natomiast Hubert Grzymkowski zajął drugie miejsce w pierwszej grupie, Kamil Korolczuk trzecie 

miejsce w pierwszej grupie. 

Na zakończenie zwycięscy otrzymali podziękowania od jury za profesjonalne przygotowanie, nagrody 

naszym uczniom wręczył sam komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku 

brygadier mgr inż. Marek Markowski. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na wyższych szczeblach konkursu i w kolejnych edycjach.  

 

MOC BYŁA Z NAMI. 26 marca w Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, odbyły się Eliminacje 

Regionalne „VIII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych”. Szkoła nasza do rywalizacji wystawiła 

dwie drużyny: męską, "SP4 Thrasher", w składzie: Jakub Siemieniewicz, Piotr Kulik i Kacper Pieńkosz 

oraz żeńską, "Fizyczne Mózgi", której członkiniami są: Julia Sarnacka, Dominika Sabasińska i Julia 

Matulewicz. 

Zadaniem drużyn było wykonanie turbiny wodnej, która w ściśle kontrolowanych, laboratoryjnych 

wręcz warunkach, byłaby w stanie wykonać zadaną pracę jak najszybciej (kategoria MOC), bądź z 

użyciem jak najmniejszej ilości wody (kategoria WYDAJNOŚĆ). Pracą tą było podniesienie 

drewnianego ciężarka o masie 5 kg, na wysokość 2m. 

Obie ekipy startowały w kategorii MOC. Rywalizacja była bardzo emocjonująca. Drużyny miały dwie 

próby, pomiędzy którymi mogły dokonać korekty ustawień, drobnych przeróbek, które poprawiłyby 

rezultat. Już pierwszy start wykazał, że nasze zespoły przygotowały bardzo solidne konstrukcje. 

Zaliczyły udany bój, podczas gdy części drużyn w ogóle nie udało się ruszyć ciężarka z podłogi. Turbina 

dziewcząt już po pierwszej serii okazała się być liderem, nawet bez podziału na kategorie wiekowe. 

Czas 12,052 s okazał się najlepszym w trakcie całych zawodów. Natomiast heroiczną walkę o 

wywalczone po pierwszym starcie drugie miejsce, musiała stoczyć nasza druga- męska drużyna. Czas, 

który uzyskała w pierwszym starcie i wyniki uzyskiwane przez konkurencję w ich drugich próbach 

pokazał, że żeby utrzymać dobrą lokatę, przed drugą próbą musimy koniecznie coś poprawić. Szybka 

analiza, wyłonienie szczegółów możliwych do skorygowania tu i teraz, dostęp do warsztatu 

przygotowanego przez organizatora i zakasane rękawy chłopców spowodowały, że po kilkunastu 

minutach byliśmy gotowi do ostatecznego starcia. Uff, udało się, poprawiliśmy czas z około 57 s do 

14,214 s, i wróciliśmy na drugie miejsce. 

Podsumowując, start był bardzo udany, dwa pierwsze miejsca dla drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 4 

im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Drużyna "Fizyczne Mózgi" jako zwycięzcy eliminacji 

regionalnych, brać będzie udział w finałach ogólnopolskich, które odbędą się już 6 kwietnia 2019 roku 

w Piasecznie. 

Drużyny na miejscu wspierał, a co widział opowiedział, Adam Fiedoruk 
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POD UROKIEM PORTUGALII – SPRAWOZDANIE Z WIZYTY PARTNERSKIEJ W RIO MAIOR (17 – 23 III 
2019). 17 marca 2019 roku rozpoczęła się nasza kolejna przygoda z Erasmus+. Nasza delegacja: p. 
Beata Dzierżanowska, p. Milena Laszkowska, Gabriela Kiersztyn, Dominika Sabasińska i Maja 
Grzegorczyk wyleciała do Portugalii w ramach projektu Erasmus+/Partnerstwa Strategiczne Szkół 
Akcja KA2 „Bullying: I don’t stay! Yes to friendship”. Przez cały tydzień przebywaliśmy w Rio Maior, u 
naszych portugalskich partnerów. Celem spotkania było stworzenie komiksów i prezentacji 
multimedialnych im poświęconych, a dotyczących bullyingu, oraz poznanie kultury i historii Portugalii. 

Gabrysia, Dominika i Maja miały okazję bliżej poznać zainteresowania swoich rówieśników, zwyczaje, 
nawyki, tradycje Portugalczyków, gdyż mieszkały w ich domach. 

Pierwszego dnia pobytu w Rio Maior odwiedziliśmy portugalską szkołę, Agrupamento de Eskolas 

Fernando Casimiro Pereira da Silva w Rio Maior, która różni się trochę od naszej. Nie ma tam 

dzwonków, dzieci uczą się francuskiego lub hiszpańskiego, a lekcja trwa 90 minut. Większość lekcji z 

języków obcych odbywa się bez podziału na grupy. Po pierwszej lekcji portugalscy nauczyciele 

oprowadzili nas po szkole, pokazali sale lekcyjne i wytłumaczyli, w jaki sposób odbywają się zajęcia. 

Po zwiedzeniu budynku wybraliśmy się na spacer do pobliskiej miejscowości Salinas, znanej głównie z 

wydobywania soli. Zwiedziliśmy wytwórnię soli, jedną z dwóch w Europie, jedyną w Portugalii. 

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób powstaje tamtejsza sól i jakie są jej zastosowania. Mieliśmy okazję 

kupić ją w postaci pamiątki. Warto dodać, że Salinas to urocza mała wioska z kamiennymi uliczkami, z 

drewnianymi domami, niektórzy nazywają ją żywym muzeum. 

W drodze powrotnej zjedliśmy pyszny lunch w przydrożnej restauracji. Spacerem wróciliśmy do Rio 

Maior, gdzie zaczęliśmy pracę nad nowym projektem dotyczącym nękania (ang. bullying), nad 

komiksem na ten temat. 

Wtorkowy poranek spędziliśmy w szkolnej bibliotece, gdzie rozpoczęliśmy pracę w grupach. 

Zostaliśmy podzieleni na kilkuosobowe drużyny i naszym zadaniem było stworzenie własnego 

komiksu na temat bullyingu. Do dyspozycji mieliśmy komputery oraz materiały plastyczne takie jak: 

kredki, mazaki i kartki papieru. Głównie korzystaliśmy ze strony internetowej ToonDoo. 

Pracowaliśmy, rozmawiając z uczestnikami projektu w języku angielskim. To bardzo ciekawe 

doświadczenie, zarówno te dotyczące doskonalenia umiejętności językowych, jak i te usprawniające 

pracę zespołową. Około godziny 11.00 pojechaliśmy na wycieczkę do São Martinho do Porto, małej 

wioski przy spokojnej zatoce w kształcie muszelki, aby zobaczyć jedną z najpiękniejszych plaż w 

Portugalii. Gdy byliśmy już na miejscu, udaliśmy się na spacer brzegiem morza. Podziwialiśmy piękne 

morskie fale i niezwykle drobny biały piasek. Pogoda tego dnia była cudowna. Mimo dosyć mocnego 

wiatru, czuliśmy ciepłe promienie słońca. Dzięki temu mogliśmy robić wspólne zdjęcia na tle pięknych 

krajobrazów. Trzeba przyznać, że São Martinho do Porto ma doskonale symetryczną zatokę, bronioną 

przez klify, które ją okrążają i prawie spotykają się przy wejściu. W drodze do restauracji szybko 

zwiedziliśmy miasteczko i kupowaliśmy pamiątki. W São Martinho do Porto zjedliśmy smaczny obiad 

w dobrym towarzystwie, podziwiając piękne morskie widoki za oknem. Następnie udaliśmy się do 

Caldas da Rainha, miejscowości uzdrowiskowej w środkowej Portugalii. Jako że miejscowość ta słynie 

z wyrobów ceramicznych, udaliśmy się do Muzeum Ceramiki. Oglądaliśmy tam przeróżne rzeczy, 

takie jak np. naczynia lub rzeźby wykonane z ceramiki. Zdziwienie wywołały głównie zastawy stołowe 

przypominające głowy zwierząt lub te w kształcie warzyw i owoców. Warto było zobaczyć te 



antropomorficzne naczynia wykonane przez Rafaela Bordalo Pinheiro, które stały się ikoną 

portugalską. Po wizycie w muzeum przyszedł czas na krótki, ale przyjemny spacer. Zwiedziliśmy 

piękny park, przy którym mogliśmy podziwiać okazałe budynki uzdrowiska termalnego. Jest on tak 

zwanym „zielonym sercem miasta”, ponieważ znajduje się w nim dużo roślinności. Następnie 

udaliśmy się na krótkie zwiedzanie miasta. 

Trzeciego dnia naszego pobytu w Rio Maior, zabrałyśmy się porządnie za pracę. Zaczęłyśmy dzień od 

lekcji religii. Po 30 minutach zajęć udałyśmy się wraz z naszymi portugalskimi gospodyniami do 

biblioteki, czyli naszego miejsca pracy przez cały tydzień. Kiedy wszyscy się już zebrali, usiedliśmy w 

naszych grupach i zaczęliśmy pracę od przejrzenia wszystkiego, co zrobiliśmy na ostatnich zajęciach. 

Tego dnia wszystkie grupy stworzyły swoje komiksy za pomocą strony internetowej ToonDoo, 

wykonaliśmy też prezentację dotyczącą naszej historii, którą mieliśmy przedstawić ostatniego dnia. W 

trakcie zajęć zrobiliśmy sobie przerwę, podczas której wyszliśmy do pobliskiego parku, gdzie 

mogliśmy integrować się, poćwiczyć na siłowni, porozmawiać na świeżym powietrzu. Później 

udaliśmy się do specjalnej sali dedykowanej zajęciom kulinarnym, gdzie jedna z klas siódmych, 

realizująca specjalny program przygotowujący ich do nauki w szkole zawodowej, przygotowała nam 

lunch. Nasz pobyt w szkole zakończył się około godziny 17. Z tego dnia zapamiętamy m.in., że 

Portugalia specjalizuje sie z hodowli dorsza, jej mieszkańcy mają na jego przygotowanie ponad 100 

przepisów, w tym babkę ziemniaczaną z dorszem, która miałyśmy okazję skosztować właśnie w 

szkolnej stołówce. 

Czwartek obfitował w kilka atrakcji, w głównej mierze związany był z zaplanowanymi na ten dzień 

wycieczkami. Portugalscy gospodarze zabrali nas do Mafry i Lizbony. W Mafrze podziwialiśmy 

monumentalny zespół pałacowo-klasztorny z kościołem. Pałac ten jest największą rezydencją 

królewską w Portugalii i jednym z największych budynków zbudowanych w Europie w XVIII wieku. 

Służył również za klasztor franciszkanów. Po upadku monarchii w 1910 pałac został zamieniony na 

muzeum. Miejsce to słynie przede wszystkim z wielkiej, przepięknej biblioteki. Jeszcze większe 

wrażenie zrobiła na nas Lizbona. Szczególnie ta zabytkowa część. Zobaczyliśmy m. in. Rossio Square, 

Chiado i Terreiro do Paco. Byliśmy też w Lisboa Story Centre, czyli muzeum historii Lizbony, które 

pokazuje historię obecnej stolicy Portugalii w multimedialny sposób, gdzie dzięki słuchowi, dotykowi, 

wzrokowi i węchowi zobaczyliśmy, jak kształtowała się Lizbona i jakie były jej dzieje. To była 

sześćdziesięciominutowa podróż przez Lizbonę od czasów Fenicjan po dzień dzisiejszy. To, co nas 

poruszyło, to opowieść o jednym z największych trzęsień ziemi (9 stopni w skali Richtera) w historii 

Europy, które nawiedziło Lizbonę 1 listopada 1755 roku. W jego wyniku przeszła potężna fala tsunami 

i wybuchły pożarty, które doszczętnie zniszczyły około 85% budynków oraz pochłonęły 275 tysięcy 

ofiar. Podczas pobytu w stolicy Portugalii najbardziej zauroczył nas Terreiro do Paço (pol. Plac 

Pałacowy), usytuowany na brzegu rzeki Tag, w osi reprezentacyjnego dziś deptaka Lizbony - Rua 

Augusta. Od wylotu tej ulicy oddziela go dostojny Łuk Triumfalny, zaś od rzeki - fragment nabrzeża. 

To naprawdę wyjątkowe miejsce. 

Ostatniego dnia naszego pobytu w Portugalii odbyła się oficjalna prezentacja efektów czterodniowej 

pracy. Grupy zaprezentowały swoje komiksy dotyczące gnębienia i znęcania się (z ang. „bullying”). 

Okazało się, że można skutecznie przedstawić ten trudny problem z odrobiną humoru, w formie 

kreskówki. Następnie obejrzeliśmy film nagrany podczas październikowego spotkania partnerów 

projektu w Ełku. Chwili tej towarzyszyło wiele śmiechu oraz wzruszeń. 

Punktem kulminacyjnym dnia była uroczysta kolacja certyfikacyjna. Po raz ostatni spotkaliśmy się ze 

wszystkimi uczestnikami projektu i otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Pyszne 
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jedzenie, muzyka na żywo oraz świetne humory sprzyjały dobrej zabawie. Późniejszym pożegnaniom 

towarzyszyły łzy i żal, ze to już koniec pobytu. 

Będziemy zawsze ciepło wspominać wspólne chwile spędzone Rio Maior, gdzie w atmosferze 

tolerancji i otwartości poznawaliśmy inne kultury. Dzięki wspólnej pracy wszystkie cele i idea 

programu Erasmus + zostały zrealizowane, a nawiązane znajomości i nowe przyjaźnie przetrwają lata. 

Wyjazd do Portugalii uświadomił nam, że Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć 

wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty, otworzyć umysł, poprawić 

umiejętności językowe oraz przeżyć niesamowitą przygodę życia. Beata Dzierżanowska, Milena 

Laszkowska, Dominika Sabasińska, Gabriela Kiersztyn i Maja Grzegorczyk 

 

SZKOLNY DZIEŃ SPORTU W RUNMAGEDDON KIDS. Co może być przyjemniejszego niż ruch na 

świeżym powietrzu? W naszej szkole takie atrakcje są na porządku dziennym, ale tym razem troszkę 

w innej formie został zaproponowany uczniom na lekcjach wychowania fizycznego oraz przerwach. 

Dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ełku dnia 2 kwietnia 2019r. na boisku 

szkolnym zostały ustawione różnego rodzaju przeszkody, które spotkały się z żywym 

zainteresowaniem ze strony uczniów. Nasi szkolni wojownicy, których rozpierała energia, mogli ja 

spożytkować na torze przeszkód czołgając się, wspinając oraz sprawdzając swoją siłę ramion, 

szybkość i równowagę. Ta jakże widowiskowa forma zajęć bardzo odpowiadała naszym uczniom. 

Dzieciaki wręcz się rwały do ćwiczeń, po wcześniej przeprowadzonej przez organizatorów 

rozgrzewce. Zarówno młodsi, jak i starsi doskonale sobie poradzili z wyzwaniem, jakie na nich 

czekało, wzajemnie sobie pomagając. W trakcie trwania eventu, który był zapowiedzią błotnej 

Runmageddonowej Majówki, która odbędzie się 1-3 maja 2019r. w Ełku, rozlosowane zostały 

vouchery na w/w imprezę. Fantastycznie jest widzieć takiego ducha walki wśród najmłodszych, ich 

zdecydowanie, zawziętość, upór i przede wszystkim uśmiech, jaki wywołuje aktywność fizyczna, w 

której sami uczestniczą. 

 

MYŚLĘ, WIĘC CZYTAM! 2 kwietnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i 

jednocześnie rocznica urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Nawiązując do tego 

święta nauczyciele bibliotekarze, panie Magdalena Bukowska i Bożena Merchelska, podjęły się szeregu 

działań wspomagających wszechstronny rozwój z wykorzystaniem różnych rodzajów książek. Tego dnia 

każdy czytelnik wypożyczający książkę został obdarowany upominkiem. Podczas spotkań w bibliotece, 

uczniom klas 0a, 0b, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, uczestnikom jednej z grup zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i 

dzieciom ze świetlicy przybliżono postać H. Ch. Andersena, jego twórczość oraz wybrane pozycje z 

księgozbioru wypożyczalni i czytelni. Pogadanki wsparte zostały wystawą dostępnych w bibliotece baśni 

Andersena, projekcją filmów, nauką tekstu i śpiewem piosenki ,,Podróż do krainy bajek”, zagadkami 

dotyczącymi znajomości utworów Andersena, a także głośnym czytaniem fragmentów baśni i wierszy. 

Uczniowie klasy 2b podczas swojego spotkania pod hasłem ,,Otwórz książkę, otwórz umysł” podjęli się 

dodatkowo próby odpowiedzi na pytania: ,,Co powoduje, że każdy z nas ma inaczej rozwinięty umysł?”, 

,,Co stałoby się, gdyby ludzie przestali czytać książki?”. Poznali również wiele zalet związanych z czytaniem 

książek. Miłą i niezwykle zaskakującą niespodzianką okazało się ich spotkanie z Panią Krystyną 

Klemarewską, która tym razem wystąpiła nie tylko w roli mamy Marysi i Natalki. W tym szczególnym dniu, 

w imieniu swoim i Pana Andrzeja 
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Chmielewskiego, przekazała czytelnikom ,,Czwórki” nowości wydawnicze w postaci następujących 
książek: 

,,CHŁOPIEC Z BURZY I INNE OPOWIADANIA” C. Thiele, 

,,O PSIE, KTÓRY WRÓCIŁ DO DOMU” B. W. Cameron, 

,,NELA I WYPRAWA DO SERCA DŻUNGLI” autor Nela, 

,,PAX” S. Pennypacker, 

,,CUKIERKU, TY ŁOBUZIE! KOT CUKIEREK” tom 1, W. Cichoń, 

,,TUPCIO CHRUPCIO. NIE MOGĘ ZASNĄĆ” A. Casalis, 

,,JAK PO LODZIE. DZIENNIK CWANIACZKA” tom 13, J. Kinney, 
,,104-PIĘTROWY DOMEK NA DRZEWIE” A. Griffiths, 

z serii ,,Czytam sobie”:,,FIGLE W FOKARIUM” poziom 1, M. Sendecki, ,,ORŁY 

NAD LONDYNEM. Z HISTORII DYWIZJONU 303” poziom 2, W. Widłak, 

,,KOLUMB. CAŁKIEM INNA HISTORIA” poziom 3, A. Domosławski. 

Wyjątkowym Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za życzenia, prezenty i wsparcie bibliotecznych 
przedsięwzięć! 

 

LICZ SIĘ ZE SŁOWAMI! 28.03.2019 r. trzyosobowa drużyna z naszej szkoły, w której skład wchodziły: 

Paulina Kuczyńska kl. 6b, Gabriela Darmofał kl. 6a, Maja Hutna kl. 5e, udała się wraz z p. Pauliną 

Stankiewicz do SP5 na II Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny pt. „Liczę się ze słowami”. Był on 

skierowany do uczniów klas 5-6. Wcześniej, 11 marca, w naszej szkole odbyły się eliminacje, spośród 

których wyłoniliśmy osoby, które najlepiej radzą sobie z frazeologią. Z każdej ełckiej szkoły zostały 

wytypowane trzy osoby, które uczestniczyły w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów 

etapu miejskiego. Jedną z nich były m.in. kalambury i przedstawienie ustne opowiadania z 

wykorzystaniem min. 5 frazeologizmów. Przysłowia, których dotyczyły pozostałe zadania, były 

związane z: Biblią, mitologią grecką i dawnymi zwyczajami. Mimo że niektóre zadania były trudne, 

dziewczyny dobrze sobie z nimi poradziły i zajęły II miejsce. Brawo! 

Wszystkim towarzyszyła dobra zabawa. Serdecznie gratulujemy zdobywcom pozostałych nagród! 

Warto przypomnieć, że w poprzednim roku też uplasowaliśmy się jako szkoła na drugim miejscu. 

Trzymamy poziom! 

 

LICZBA π I PIRAMIDA SIERPIŃSKIEGO W ostatnim czasie trwał w naszej szkole tydzień matematyczny. 

Rozpoczął się on w Dzień Liczby Pi, czyli 14.03. Jego zakończenie przypadło na 21 marca, a więc 

wtedy, kiedy ponad 130 uczniów naszej szkoły przystąpiło do napisania Międzynarodowego Konkursu 

Matematycznego "Kangur". W czasie tygodnia matematycznego odbywało się wiele akcji. I młodsi, i 

starsi mogli zmierzyć się z zadaniami matematycznymi, a także dowiedzieć się kilku nowych, 

ciekawych rzeczy. Uczniowie klas 4-7 na godzinach wychowawczych grali w gry planszowe, które 

doskonale ćwiczą logiczne i strategiczne myślenie. Podczas tygodnia matematycznego udało nam się 

zbudować piramidę Sierpińskiego. Do jej powstania przyczyniło się wielu uczniów klas 4-8, którzy 

wykonywali czworościany foremne. Pojedyncze elementy po połączeniu stworzyły jeden wielki 

czworościan foremny, nazywany właśnie piramidą Sierpińskiego. W czasie trwania tygodnia 
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matematycznego młodsze klasy mogły posłuchać matematycznych bajek czytanych przez starszych 

kolegów. To był bardzo ciekawy i pracowity tydzień! 
 

HERBATKA z PISARZEM. 5 kwietnia, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, na 

spotkanie autorskie z Panem Pawłem Beręsewiczem stawili się uczniowie klasy 4c z opiekunami. 

Autor opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci, a także tłumacz i leksykograf w niekonwencjonalnej 

formie zaprosił licznie zebranych reprezentantów ełckich szkół podstawowych na wirtualną herbatkę 

i małe pogaduchy. Uczestnicy spotkania poznali wiele ciekawostek z życia i twórczości gościa (np. lubi 

czytać książki do 300 stron, ,,ludzie, którzy czytają książki są ciekawsi”, książki zaczął pisać w wieku 34 

lat, seria o rodzinie Ciumków przypomina rodzinę Beręsewiczów, stara się na nikim nie wzorować, nie 

czyta fantastyki, lubi powieści, biografie, książki historyczne). Mieli też okazję do refleksji nad 

tematami, które niejednokrotnie były związane z napisanymi przez niego książkami. Wspólnie 

zastanawiano się na przykład nad tym: ,,Dlaczego nawet najlepsza książka, jeśli jest lekturą, to stawia 

opór?”, ,,Czy warto znać tajemnice bohatera danej książki?”, ,,Kto więcej czyta – dziewczynki, czy 

chłopcy?”. W trakcie spotkania uczniowie mogli również zadawać pytania, pozyskać autograf do 

swojej książki, a także wykonać pamiątkowe zdjęcie. 

Paweł Beręsewicz jest laureatem nagrody „Guliwera”, konkursu literackiego Polskiego Towarzystwa 

Wydawców Książek, Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Jego książki były nagradzane, 

wyróżniane i nominowane również w wielu innych konkursach iterackich. 

W szkolnej bibliotece dostępne są następujące książki autorstwa Pawła Beręsewicza: 

,,Wielka Wyprawa Ciumków” (z dedykacją czytelnikom ,,Czwórki”) ,,Co tam u Ciumków?” 

,, Człowiek z czerwoną chorągiewką” poziom 3 z serii ,,Czytam sobie” ,,Gorzka czekolada i inne 

opowiadania o ważnych sprawach” (współautor) ,,Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek” ,,Czy wojna jest dla 

dziewczyn?” ,,A niech to czykolada!” B. Merchelska 

 

KONKURS STRAŻACKI. 28 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyły się 

wojewódzkie eliminacje XLII konkursu wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 

organizowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. Naszą szkołę i Powiat Ełcki w konkursie reprezentowała Karolina Kuczyńska z klasy 8 b. 

Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu z wiedzy pożarniczej. Poziom pytań w teście był bardzo 

wysoki wymagał wysokiej specjalistycznej wiedzy z dziedziny pożarnictwa. 

Karolina po zwycięstwie w eliminacjach powiatowych w ogólnej klasyfikacji wojewódzkiej 

konkursu zajęła 7 miejsce. Opiekunem i koordynatorem przygotowującym Karolinę do konkursu 

był p. Sławomir Krakowiak. Gratulujemy! 

 

10 O' CLOCK Z PĘDZLEM. Pomysł na Czwartkowe 5 o' clock z pędzlem rodził się z połączenia 

dwóch pasji prowadzącej: miłości do sztuki oraz języka angielskiego. Dzięki projektowi 

realizowanemu w szkole: "Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość" nasi uczniowie mogą rozwijać 

swoje kompetencje językowe jednocześnie poznając fascynujący świat malarstwa między innymi 

Pabla Picassa czy Vincenta van Gogha. W projekcie biorą udział uczniowie 5f, którzy swoje talenty 

zarówno językowe jak i artystyczne, ćwiczą pod okiem p. Katarzyny Garlickiej. Zapraszamy 

społeczność naszej szkoły na II piętro do szkolnej mini galerii na chwilę ze sztuką. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leksykografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_im._Kornela_Makuszy%C5%84skiego


"CZWÓRKA" WICEMISTRZEM WOJEWÓDZTWA. W dniu 30.04.2019r. w Giżycku odbył się Finał 

Wojewódzki Mini Piłki Siatkowej " 4" Dziewcząt, w którym wzięły udział uczennice klas szóstych oraz 

piątych SP 4 w Ełku. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych 

setów, każdy do 25 pkt. Spotkania nie należały do łatwych. Dziewczęta pokonały zespoły z Bartoszyc, 

Górowa Iławeckiego oraz Lechowa. Zbyt silnym przeciwnikiem okazał się zespół z Giżycka. Po długich 

i zaciętych zmaganiach i wymianie wielu trudnych piłek dziewczęta z SP 4 Ełk zajęły II miejsce 

uzyskując tytuł wicemistrza województwa. Szkołę reprezentowały: Surażyńska Wiktoria, Czaplicka 

Amelia, Kosiorek Maja, Syryca Martyna, Nowakowska Amelia, Podziewska Magdalena, Mirva Nicola, 

Sakowicz Wiktoria, Sajnaga Blanca, Matulewicz Maja. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Opiekun 

Katarzyna Mroczek. Brawo zespole! 

 

MAJ 2019 

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA. Dnia 4 kwietnia nasza klasa I „a” z wychowawczynią Katarzyną Matys 

odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku, gdzie pracuje moja mama. Celem naszej wizyty było „ 

pasowanie na czytelnika”. 

W progu przywitała nas pani Iwonka. Opowiedziała nam o tym, że w bibliotece są trzy wypożyczalnie 

książek, czytelnia i inne pomieszczenia. Zapoznała nas z zasadami obowiązującymi w czytelni i 

wypożyczalni. 

Mówiła też, że są inne biblioteki: domowe, szkolne, szpitalne, miejskie i naukowe. Potem 

odgadywaliśmy zagadki bajkowe, a pani sprawdzała naszą znajomość książek. Na koniec pani Iwonka 

przedstawiła nam, jakie prośby mają książki. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak należy o nie dbać. 

Zapamiętałam, że nie można po nich pisać i rysować. Nie powinno się zwijać w rulon ani zaginać 

rogów i najważniejsze – nie czytać przy jedzeniu! 

Po tym wszystkim nastąpił moment uroczystego pasowania. Przyrzekliśmy, że będziemy kochać 
książki i często je czytać. Wszyscy dostaliśmy certyfikaty oraz nagrodę w formie lizaka:). 

Na koniec pani Iwonka zaprowadziła nas do wypożyczalni dziecięcej, gdzie zapoznała nas z zasadami 

wypożyczania książek. Pokazała nam kartę biblioteczną i opowiadała, co należy zrobić, aby zostać 

czytelnikiem. 

Wycieczka bardzo nam się podobała. Myślę, że wszyscy moi koledzy i koleżanki zostali zachęceni do 
czytania książek i często będą odwiedzać bibliotekę. Natasza Płatek kl. I a 

 

ZWYCIĘSTWO W W-MTBWRD 2019. W dniu 25.04.2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w 

Ełku odbyła się edycja Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2019 

szczebel powiatowy. Drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku im. prof. Wł. Szafera po wygranych 

eliminacjach miejskich wystąpiła w dwóch grupach wiekowych w składzie (pierwsza grupa wiekowa 

I): Maja Hutna klasa 5e, Julia Kamińska klasa 5c, Aleksander Grodzki klasa 5f, Wiktor Malinowski 

 

klasa 5f, (druga grupa wiekowa II) Adam Chwiedor klasa 7c, Piotr Kulik klasa 7c, Jakub 
Siemieniewicz klasa 7c pod opieką i koordynacją p. Sławomira Krakowiaka nauczyciela techniki. 



Drużyny w swoich grupach wiekowych zajęły: 

,, pierwsza grupa wiekowa I - miejsce III szczebel powiatowy, 
,, druga grupa wiekowa II - I miejsce szczebel powiatowy. 
Uczniowie w konkursie wykazali się szeroką wiedzą z dziedziny przepisów ruchu drogowego bardzo 

dobrze wykonali zadanie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprezentowali się również w jeździe 

na rowerze podczas pokonywania sprawnościowego toru przeszkód. 

W konkursie nasi uczniowie zdobyli również nagrody indywidualne ufundowane przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wychowania i wręczone przez jego przedstawiciela otrzymali je 
Wiktor Malinowski i Jakub Siemieniewicz za najlepiej rozwiązany test z przepisów ruchu 
drogowego. Sukces drużyny w drugiej grupie wiekowej upoważnił naszą drużynę do 
reprezentowania powiatu na szczeblu wojewódzkim w turnieju WMTBwRD 2019. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Dodatkową informacją wpływającą na wagę sukcesu jest to że drużyna naszej szkoły nieprzerwanie 

od 2006r. zdobywa pierwsze miejsce w eliminacjach miasto-gmina Ełk turnieju BRD. To już 14 raz, a w 

eliminacjach powiatowych zdobywają miejsca punktowane podium. 

 

O SPORCIE WIEMY (PRAWIE) WSZYSTKO. 15 marca 2019r. w naszej szkole odbyła się już po raz drugi 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej. Do konkursu przystąpiło 31 uczniów 

z klas IV- VIII, którzy sprawdzili swoją wiedzę na temat sportu i kultury fizycznej. Po długim czasie 

oczekiwania mamy już wyniki! 

Na poziomie klas IV- VI laureatami zostało czterech uczniów, a są to: 

11Eliza Choroszewicz (208 pkt.), 
12Jan Fromm ( 202 pkt. ), 
13Hubert Grzymkowski (202 pkt.) 
14Maksymilian Rosiński (200 pkt.), 
natomiast na poziomie klas VII – VIII laureatami zostali: 

5. Jakub Dzierżanowski (204pkt.), 
6. Patryk Ramotowski (202 pkt.). 
Pozostali uczestnicy ponadprogramowej ogólnopolskiej olimpiady również uzyskali wysokie wyniki 

i uzyskali dyplomy uznania. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną 

olimpiadę. Elżbieta Jeżewska 

 

PUZZLOWE WYZWANIE 2019. W środowe popołudnie, 8 maja, odbył się pierwszy etap turnieju 

PUZZLOWE WYZWANIE 2019. Wzięło w nim udział 40 uczniów naszej szkoły z klas 6-8. Zadanie 

polegało na ułożeniu mapy Europy w pięcioosobowych drużynach. Rywalizacja była zacięta i 

towarzyszyły jej ogromne emocje. Była to też wspaniała okazja do integracji i pracy zespołowej. 

Cztery drużyny z klas 7a, 7c i 8b, które ułożyły obrazek najszybciej, przeszły do następnego etapu. Na 

zwycięzców finału czeka 5 kart upominkowych do Empiku, za zajęcie drugiego miejsca przewidziano 

talony do Pizzerii 4u, za trzecie miejsce uczniowie otrzymają vouchery do Cinema Planet. Finał 

odbędzie się 29 maja 2019 o godzinie 15:10. 

Projekt PUZZLOWE WYZWANIE 2019 jest finansowany ze środków budżetu Miasta Ełku i realizują 
go panie Milena Laszkowska i Ewa Redlin. 



 

NAJLEPSZY BIBLIOTEKARZ. Z radością informujemy, że 8 maja 2019 roku, w Dniu Bibliotekarza, z rąk 

Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza i w obecności Starosty Powiatowego w Ełku Marka 

Chojnowskiego, dyrekcji i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, 

zaproszonych na spotkanie w MBP gości i bibliotekarzy ełckich szkół Pani Bożena Merchelska 

otrzymała tytuł i nagrodę główną I edycji miejskiego konkursu na ,,NAJLEPSZEGO BIBLIOTEKARZA 

ROKU 2018/19”. 

Gratulujemy uznania wieloletnich i różnorodnych działań promujących czytelnictwo oraz 

przedsięwzięć nauczycieli bibliotekarzy w podkreślaniu znaczącej roli książek i biblioteki w nauce i 

zabawie. 

 

BIEG WOLNOŚCI. Dnia 11 maja uczniowie z klas IV - VIII biorący udział w Ogólnopolskim Programie 

„Lekkoatletyka dla każdego” wzięli udział w 43 Biegu Zwycięstwa, który odbył się na promenadzie 

zdrojowej w Gołdapi. Uczestnicy do pokonania mieli dystans od 500m do 1300m w zależności od 

kategorii wiekowej. Każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkowy medal. Miłą niespodzianką w 

tym dniu okazała się sztafeta dziewcząt (5x500m) z klas IV-VI, która w klasyfikacji szkół 

podstawowych zajęła I miejsce. Złota reprezentacja przedstawia się następująco: Dominika Kołodziej 

(SP4), Magdalena Należyta (SP4), Wiktoria Korzun(SP4), Paulina Kuczyńska (SP4), Karolina Warsiewicz 

(SP9), Maria Łajewska (SP3). 

Serdecznie gratulujemy! Jednocześnie informujemy, że trawa nabór do programu grupa I-III jak i IV-
VIII, w zajęciach może uczestniczyć każdy niezależnie od swojej sprawności fizycznej. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

LUDOWA GODZINA WYCHOWAWCZA. 13 maja 2019 roku w ramach godziny wychowawczej klasy 5c i 

5d spotkały się na korytarzu by dowiedzieć się więcej o folklorze i Mazurskim Zespole Pieśni i Tańca 

Ełk. Z panem Piotrem Witaszczykiem, założycielem zespołu, rozmawialiśmy o strojach ludowych i o 

plusach bycia w MZPiT. 

Julia, moja koleżanka z klasy i Konrad z klasy 5d byli przebrani w stroje ludowe; Julka miała na sobie 

strój z okolic Sieradza, a Konrad strój ze Śląska. Pan Piotr na ekranie wyświetlał między innymi: inne 

stroje ludowe, fragmenty występów tanecznych i teatralnych zespołu oraz zdjęcia z wyjazdów 

zagranicznych z MZPiT. Rozważaliśmy również temat poznania przyjaciół przez wyjazdy koncertowe. 

Moim zdaniem spotkanie przebiegło bardzo przyjemnie, a wiadomości , które przekazał nam pan 

Piotr mnie zainteresowały. Z chęcią dołączyłabym do Zespołu Pieśni i Tańca, ale z powodu braku 

czasu muszę zrezygnować. Zachęcam każdego do zapisania się do tego zespołu na nowy rok szkolny. 

Alicja Makarewicz „KRASNOLUDKI SĄ WŚRÓD NAS!”. 14 maja uczniowie klasy 2 A wraz z 

wychowawcą i bibliotekarzem uczestniczyli w spotkaniu autorskim z panią Melanią Kapelusz. 

Odbyło się ono w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Autorka okazała się bardzo pogodną, miłą i 

wielobarwną osobą. Przybyła do naszego miasta aż z Krakowa, by opowiedzieć ełckim czytelnikom o 

swojej pracy i zachęcić do lektury bajek i opowiadań dla dzieci. Pisarka zaprezentowała 8 tytułów 

książek, wśród nich „Mitologię. Przygody słowiańskich bogów” oraz „Krasnoludki”. Przyznała, że 

pisarstwo to ciężka praca, ale także powołanie. Pani Kapelusz przeczytała zebranym mit „O 



powstaniu świata” z którego dowiedzieli się, jak słowiańscy bogowie Perun i Weles wspólnymi 

siłami stworzyli świat oraz jego kierunki. Następnie dzieci aktywnie dyskutowały z pisarką, zadawały 

pytania dotyczące jej życia i twórczości. Pani Kapelusz z przyjemnością odpowiadała na wątpliwości 

uczniów i chętnie podzieliła się z nimi ciekawostkami dotyczącymi zawodu pisarza. Okazało się, że 

początkowo tworzyła dla przyjemności - „do szuflady”. Pewnego razu, wymyśliła bajkę dla 

siostrzenicy na podstawie historii obrazkowej. Przesłała ją do magazynu dla dzieci „Świerszczyk” i 

tak zaczęła się przygoda z pisarstwem. Do dziś autorka współpracuje z tym czasopismem i wciąż ma 

pomysły na nowe opowiadania. 

Na koniec, uczniowie mogli do własnych książek otrzymać autograf od Pani Melanii Kapelusz i zrobić z 

nią pamiątkowe zdjęcie. Jeden z egzemplarzy dostępnych w naszej bibliotece „Historia pewnej 

sąsiadki” (z serii „Czytam sobie”. Poziom 3) otrzymał dedykację czytelnikom „Czwórki”. M. Bukowska, 

B. Merchelska 

 

FINAŁ BRD. 14 maja 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie 

odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W 

turnieju udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowała 

drużyna: Adam Chwiedor kl. 7 c, Piotr Kulik kl. 7 c, Jakub Siemieniewicz kl. 7 c przygotowana przez 

p. Sławomira Krakowiaka. 

W zmaganiach uczestniczyło 48 zawodników. Po uroczystym otwarciu Finału, przemówieniach 

zaproszonych Gości przystąpiono do konkurencji finałowych. Rozpoczęto sprawdzianem wiedzy o 

przepisach ruchu drogowego, by następnie przejść do konkurencji praktycznych. Konkurencje 

praktyczne odbywały się na torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego. Cykl konkurencji 

zakończył praktyczny sprawdzian wiedzy z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Rywalizacja między przybyłymi na finał drużynami była bardzo zaciekła nasi reprezentanci wykazali 

wysoki kunszt wiedzy i sprawności. W końcowym efekcie o miejscu na liście finalistów decydowały 

niewielkie różnice punktów. W końcowym efekcie po podsumowaniu wyników nasza drużyna zajęła 

11 miejsce wśród wszystkich szkół w województwie. 

W trakcie Finału odbyła się dodatkowa obowiązkowa konkurencja dla uczestników oddzielnie 

nagradzana - test historyczny pt. "Rowerem do wolności". Miał ona na celu przybliżenie 

uczestnikom mało znanej historii cyklistów w okresie międzywojennym oraz m. in. ich udziału 

w polskich jednostkach wojskowych tego okresu. 

W tej konkurencji nasza drużyna była bezkonkurencyjna pierwsze miejsce w województwie zajął 
Jakub Siemieniewicz, trzecie miejsce w województwie zajął Piotr Kulik. 

 

Gratulujemy. 

 

ORTOGRAFIA - UCZNIOWIE TO LUBIĄ!. 16 maja odbyła się gala wręczenia nagród laureatom II 

Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando patriotyczne”. Organizatorem konkursu była 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Patronat nad przedsięwzięciem objęła pani 

senator Małgorzata Kopiczko, która wręczyła statuetki i nagrody wszystkim docenionym w rywalizacji 

ortograficznej. 



Z arcytrudnymi tekstami dyktand realizowanych w trzech kategoriach wiekowych zmagała się także 

reprezentacja naszej szkoły. Uczniowie wykazali się znajomością zasad pisowni nazw geograficznych, 

wyszukanych połączeń wyrazowych, tytułów, nazw własnych i innych. Czwóreczkowicze okazali się 

znakomicie przygotowani i uplasowali się w czołówce ełckich znawców polskiej ortografii i 

interpunkcji. 

W kategorii klas 7-8 zwyciężył siódmoklasista Jakub Dzierżanowski (7a). Nasza ósmoklasistka 

Michalina Przekop (8d) zajęła drugie miejsce. Wyróżnienie przypadło Julii Tydman z 8b. Pośród 

uczniów z klas 4-6 bezkonkurencyjna okazała się laureatka pierwszego miejsca Lena Buko z klasy 6B, a 

zaraz za Leną uplasowała się uczennica klasy 6a Gabriela Garmofał. Najmłodszą kategorię 

reprezentowała m.in. Wiktoria Drewniak, która zajęła drugie miejsce. 

Z relacji uczestników dyktanda wynikało, że konkurs był trudny. Tym bardziej cieszą nas sukcesy 

naszych uczniów. Wyrażając uznanie dla ich poziomu wiedzy i umiejętności, życzymy laureatom i 

wyróżnionym dalszych sukcesów polonistycznych. Ufamy, że nadchodzące wyzwania z polską 

ortografią i interpunkcją przyniosą równie owocne plony, a także satysfakcję uczniów, rodziców i 

nauczycieli przygotowujących konkursowiczów. Powodzenia! 

 

ARCHITEKTURA W KLOCKACH. Lego to ulubione klocki wszystkich młodych konstruktorów i 

budowniczych. Pozwalają na odtwarzanie gotowych, często skomplikowanych wzorów, ale też 

podążanie za własną wyobraźnią. W miniony czwartek, uczniowie klas 1c, 1e, 2c, brali udział w 

działaniu „Zabytkowo i klockowo – warsztaty architektury sakralnej miasta Ełk dla dzieci – edycja II”, 

którego pomysłodawcą jest p. Mariusz Brzecki. W czasie 90 minut każda klasa zbudowała inną 

budowlę sakralną naszego miasta. Inspiracją do pracy było tylko zdjęcie kościoła i umiejętne sugestie 

instruktora. Dzieci pracowały w grupach i najpierw wykonywały elementy składowe budowli, a na 

końcu połączyły je w całość w bardzo wysokim stopniu oddającą rzeczywisty charakter budowli. W 

ten sposób powstały: kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Katedra pod wezwaniem św. 

Wojciecha i kościół Chrześcijan Baptystów. Efekt końcowy wywołał prawdziwy zachwyt dzieci. Projekt 

jest finansowany przez Urząd Miasta Ełku, dzięki czemu dzieci mogły w nim uczestniczyć 

nieodpłatnie, za co pięknie dziękujemy. J.Pabich 

 

LAUREACKIE PEREŁKI. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe mają bardzo dużą rangę. Jest o co walczyć, 

gdyż laureaci zwolnieni są z danej części egzaminu ósmoklasisty i uzyskują z niej wynik 100 % oraz 

otrzymują dodatkowe punkty przy przyjęciu do szkoły średniej. Ich celem: rozwijanie uzdolnień i 

zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranego przedmiotu, pobudzanie 

twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 

motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym, wdrażanie 

uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego stopnia, promowanie 

osiągnięć uczniów, ich nauczycieli oraz pracy szkół. 

Poziom olimpiad przedmiotowych w tym roku był wysoki. Zaobserwowaliśmy, że co roku wzrasta, 

odnosi się przede wszystkim do umiejętności i wiedzy siódmo-, ósmoklasistów i wymagań podstawy 

programowej dla tego etapu edukacyjnego. Kilka miesięcy przygotowań, czynnego udziału w lekcjach, 

uczęszczania na zajęcia rozwijające i indywidualne powtórki w domu za nami. Teraz pozostaje cieszyć 

się z osiągnięć naszych uczniów. Etapy szkolne olimpiad odbyły się w listopadzie, a wojewódzkie w 

http://m.in/


lutym. Potem zostało oczekiwanie na wyniki. Okazało się, że było na co czekać. Nasza szkoła, spośród 

ełckich podstawówek, wypadła najlepiej. Mamy 11 laureatów i 10 finalistów tych wojewódzkich 

zmagań. W tym roku nasi uczniowie startowali w dziesięciu konkursach wojewódzkich, z: języka 

polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, geografii, fizyki, historii, chemii, języka 

niemieckiego i informatyki. Spośród owych dziesięciu olimpiad w siedmiu odnieśliśmy sukcesy. 

Najlepiej wypadła olimpiada z biologii – pięć tytułów laureata, które należą do: Piotra Kulika z 7c, 

Karoliny Kuczyńskiej z 8b, Julii Tydman z 8b, Pauliny Kuczyńskiej z 6b Zuzanny Nikonowicz z 7c. 

Uczniów przygotowała pani Małgorzata Russek. Z języka polskiego mamy trzy laureatki: Maja 

Truszkowska 8b, Julia Tydman 8b (uczennice p. Beaty Dzierżanowskiej) i Michalina Przekop 

(uczennica p. Kamili Kulbackiej-Trzaskowskiej). W matematyce nie ma sobie równych uczennica p. 

Beaty Bednarowicz, Karolina Kuczyńska z kl. 8b, która tytuł laureata z tego przedmiotu uzyskała już 

po raz trzeci. Po raz pierwszy uzyskaliśmy tytułu laureackie z geografii – Jan Rutkowski z kl. 8b (uczeń 

p. Danuty Krupińskiej) i fizyki - Karolina Kuczyńska kl. 8b (uczennica p. Grażyny Czajki). Nie zabrakło 

wśród nas finalistów olimpiad przedmiotowych. Z języka angielskiego uzyskali ten tytuł: Kuczyńska 

Karolina Anna 8b, Truszkowska Maja Małgorzata 8b (p. Ewa Paszkowska), Przekop Michalina 8d (p. 

Justyna Jagielska), Palczewska Amelia Zuzanna 8a, Walczuk Krzysztof 8a, Lewoń Aleksander 8a (p. 

Magdalena Górska), Białozierski Maksym 7c (p. Katarzyna Garlicka) i Stygar Jakub Mirosław 7a (p. 

Milena Laszkowska). W dziedzinie fizyki finalistą został Truchan Wiktor 8a, uczeń p. Grażyny Czajki, a 

z historii Rosiński Oliwier 8a, który przygotowywał się pod czujnym okiem p. Kamila Kulika. 

Szczególne słowa uznania należą się Karolinie Kuczyńskiej, która w bieżącym roku szkolnym jest 

trzykrotną laureatką i jednokrotnie finalistką. Brawo! Tegorocznym laureatom i finalistom, ich 

rodzicom i nauczycielom gratulujemy, a pozostałych uczniów zapraszamy do startowania w 

olimpiadach w przyszłym roku szkolnym. B.Dzierżanowska 

 

KRÓLOWA SPORTU. W sobotę 18.05 mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na 

zawodach lekkoatletycznych w Olecku, młodzi zawodnicy „ Lekkoatletyki dla każdego” odnieśli 

swoje pierwsze ale jak ważne sukcesy. Na wyróżnienie zasługują: Magdalena Należyta, która zajęła 3 

miejsce w biegu na 800m, Jan Wiszowaty, który w biegu na 400m zajął również 3 miejsce, natomiast 

drugie miejsce wywalczył w biegu na 1200m Igor Bartoszewicz. 

Gratulacje! Trzymamy kciuki za kolejne starty. 

 

#BIBLIOTEKA. W okresie 8-15 maja w Polsce obchodzony jest Tydzień Bibliotek. Tegoroczny odbył 
się pod hasłem ,,#biblioteka”. Był wyjątkowy, bo przyniósł wiele sukcesów, nowych doświadczeń i 
wartościowych kontaktów. 8 maja 2019 roku, podczas obchodów Dnia Bibliotekarza w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, Pani Bożena Merchelska otrzymała tytuł i 
nagrodę główną I edycji miejskiego konkursu na ,,NAJLEPSZEGO BIBLIOTEKARZA ROKU 2018/19”. 
Odebrała ją z rąk Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza w obecności ełckich bibliotekarzy i 
zaproszonych na uroczystość gości. Potem posypały się kolejne sukcesy, tym razem uczniów na 
szczeblu szkolnym. 

W konkursie czytelniczym klas drugich ,,CzytaMY” wyróżnienia zdobyli: Magdalena Oszmian, (kl.2c, I 
m-ce), Lilianna Lutkiewicz (kl.2c, II m-ce) oraz Izabela Ludwikowska (kl.2a, III m-ce). 

W konkursie plastycznym ,,BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ” wyróżniono prace Mai Fadrowskiej (kl.7d, I 
m-ce), Ewy Rećko (kl.4a, II m-ce) i Leny Dardzińskiej (kl.2b, III m-ce). 

https://www.wix.com/dashboard/5ee045bb-e3c0-460d-8cdf-35fc88e90730/blog/search/.hash.biblioteka?compId=jwi44ea8&origin=gfpp&viewMode=editor&appDefId=14bcded7-0066-7c35-14d7-466cb3f09103&origCompId=comp-jdbwu898


W konkursie na najlepiej napisaną recenzję przeczytanej przez siebie książki ,,CZYTALIŚMY. 

POLECAMY!” wyróżnienia otrzymali Dominik Harasimowicz z kl. 2b oraz Marcelina Zagraba z kl.6c. 

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek w dniu 14 maja uczniowie klasy IIa mieli również okazję spotkać 

się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku z pisarką Melanią Kapelusz, pozyskać autograf i zrobić z 

nią pamiątkowe zdjęcia. 

W czasie obchodów w wypożyczalni i czytelni szkoły nie zabrakło też spotkań i rozmów z Czytelnikami 

,,Czwórki”, prezentacji zasobów biblioteki w literaturze i filmie, tematycznych wystaw książek oraz 

obdarowywania się różnorodnymi upominkami. 

Szkolne działania promujące czytelnictwo i bibliotekę zostały zorganizowane przez nauczycieli 
bibliotekarzy panią Magdalenę Bukowska i Bożenę Merchelską. 

 

WIZYTA W CEE. W piątek 17.05.2019 r. klasa 5c wraz z wychowawcą wybrała się do Centrum Edukacji 

Ekologicznej (CEE), by w ramach lekcji nauczyć się czegoś spoza podstawy programowej dla klas 

piątych. 

O dziewiątej rano zaczęło się ognisko w ogrodzie przy CEE, chociaż było zimno i padało bawiłam się 

świetnie. Po godzinie zabawy i jedzenia kiełbasek oraz pianek, poszliśmy do środka, by zająć się 

nauką. Wybraliśmy temat o płazach, a naszym pierwszym zadaniem było grupowe zaprezentowanie 

płaza, którego wylosowała grupa, tak by inni uczniowie zaprzyjaźnili się z tym gatunkiem. Podczas 

tego zadania było dość zabawnie. Składaliśmy również puzzle, na których widniały różne żaby, 

ropuchy, traszki itp.. Przedostatnim zadaniem było dopasowanie podpisów do miejsc na mapie, tak 

by opisywały gdzie można znaleźć danego płaza. Ostatnia była krzyżówka, sprawdzająca co 

zapamiętaliśmy z lekcji. Wróciliśmy do szkoły i rozeszliśmy się do swoich domów. 

Moim zdaniem było interesująco i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy np. tego, że te z pozoru 

dziwne zwierzęta są bardzo pomocne i ważne, ponieważ zjadają komary i inne denerwujące nas 

owady. Julia Kamińska 5c 

WICEMISTRZYNIE MOWY OJCZYSTEJ. Dylematy językowe miewa prawie każdy. Przekonywający czy 

przekonywujący? Z Kolbem czy Kolbe idę na zawody? Czy faksymile oznacza to samo co kopia? Te i 

inne niuanse językowe poddane zostały analizie przez uczestników Międzyszkolnego Konkursu 

Językowego „Mistrz Mowy Ojczystej”. W tym turnieju językowym wystartowała nasza drużyna w 

składzie: Julia Tydman, Maja Truszkowska i Karolina Kuczyńska z kl. 8b. Dziewczęta godnie 

reprezentowały naszą szkołę, wykazały się dużą wiedzą dotyczącą poprawnej polszczyzny oraz 

umiejętnościami krasomówczymi i zdobyły II miejsce. Zostały Wicemistrzyniami Mowy Ojczystej. 

Konkurs odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku, a zorganizowany 

został przez nauczycieli polonistów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku. Miał m.in. na celu: 

doskonalenie sztuki poprawnego mówienia, zachęcenie uczniów uzdolnionych humanistycznie do 

publicznego prezentowania własnych umiejętności, odkrywanie i rozwijanie umiejętności 

retorycznych młodzieży, promowanie kultury i piękna mowy ojczystej oraz rozbudzanie szacunku 

do języka ojczystego. Każda szkoła reprezentowana była przez trzyosobowy zespół uczniów z klas 

najstarszych. Zmagania międzyszkolne przebiegły w dwóch etapach. W pierwszej, pisemnej części 

zespół rozwiązywał test wyboru dotyczący poprawności językowej. W drugim, ustnym, w 

określonym czasie drużyny przygotowywały wystąpienie na zadany temat. Następnie 

przedstawiciel zespołu prezentował zadanie przed profesjonalnym jury. Temat przemówienia był 

następujący: „To trzeba zmienić w szkole! Nasz głos w obradach oświatowego okrągłego stołu”. 

http://m.in/


Trzeba przyznać, że niektóre wystąpienia uczniowskie były mistrzowskie, zaimponowały 

przysłuchującym się dorosłym i niewątpliwie nadawałyby się na obrady edukacyjnego okrągłego 

stołu na Stadionie Narodowym. Brawo! 

 

LABORATORIUM – MÓJ PROFIL: POZNAJEMY ZAWODY. W ramach programu „Laboratorium – mój 

profil” uczniowie najstarszych klas uczestniczą w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy. 

W ten sposób poznają środowisko pracy, gromadzą informacje o rynku pracy i podejmują decyzję o 

własnej drodze dalszej nauki. 

W środę 15.05.2019 grupa dziewcząt z kl. 8a odwiedziła salon Beauty Center & Fitness, w ramach 

programu „Laboratorium – mój profil”. Uczennice poznały zakres świadczonych tam usług, 

stanowiska pracy, zakres obowiązków pracowników. Podczas spotkania omówiono również możliwą 

ścieżkę edukacyjną, dzięki której można w przyszłości pracować w zawodzie kosmetyczki. Dziewczęta 

zainteresowane zadawały dużo pytań o charakter pracy oraz świadczone usługi. 

W piątek 17.05.2019 grupa uczniów z kl. 8b odwiedziła salon Motozbyt Ełk.. Uczniowie poznali 

specyfikę pracy na stanowisku sprzedawca oraz mechanik, zakres obowiązków pracowników. 

Młodzież miała możliwość oglądania dostępnych w salonie samochodów, co sprawiło im ogromną 

radość. 

W poniedziałek 20.05.2019 grupa uczniów z kl. 8a odwiedziła salon Renault Łukasik, w ramach programu 

„Laboratorium – mój profil”. Uczniowie poznali specyfikę pracy na stanowisku sprzedawca oraz mechanik, 

zakres usług świadczonych w salonie. Dziękujemy za miłe przyjęcie, dostarczenie nam wielu informacji o 

marce Renault i Dacia, rozmowę na temat wyborów edukacyjno-zawodowych.  

,,MAŁY KSIĄŻĘ” PO MAZURSKU. ,,Mały Książę” (fr. Le Petit Prince) autorstwa Antoine’a de Saint-

Exupéry’ego należy do klasyki światowej literatury. To powiastka filozoficzna dla dzieci wydana w 

1943 w Nowym Jorku. Przetłumaczono ją na ponad 300 języków, z uwzględnieniem dialektów oraz 

gwar, sprzedano w wielu milionach egzemplarzy. To jedyna książka, której autor nadał formę baśni i 

którą sam zilustrował. Grafika książki jest elementem ozdobnym wielu gadżetów. Utwór znalazł też 

miejsce w interpretacji filmowej. Cytat z książki ,, Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu” (,,Richticnie zidżi szie tlo z sércém. Náwáznijse je ôd ôcu zakryto”) znają niemal 

wszyscy. 

W Polsce ,,Małego Księcia” wydano w języku łemkowskim, pruskim, przełożono na gwarę poznańską, 

przetłumaczono na śląski i kaszubski. Wyjątkowość tego utworu dostrzegł też Piotr Szatkowski – 

tłumacz tej powieści na język mazurski. Uczniowie klasy 7c, 8c, nauczyciele poloniści i bibliotekarz 

mieli okazję spotkać się z nim 17 maja 2019 roku w Muzeum Historycznym Ełku. Propagator 

„mazurskiej gadki” opowiedział o swoich zainteresowaniach, pracy nad tłumaczeniami i o planach na 

przyszłość. Przedstawił pochodzenie Mazurów oraz dzieje i tajniki mazurskiej mowy. Zaprezentował 

unikatowe wydanie ,,Małego Księcia” (Małi Princ) w tym etnolekcie. Książka oprócz treści głównej 

zawiera: 

- oryginalne rysunki autorstwa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego, 
- przedmowę po mazursku, 
- krótkie objaśnienie wymowy oraz historii piśmiennictwa i badań nad mową mazurską, 
- tłumaczenia trudnych słówek na język polski. 
„Mały Książę” w wersji mazurskiej i ze specjalną dedykacją czytelnikom ,,Czwórki” jest już w 
księgozbiorze biblioteki szkoły. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiastka_filozoficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9B%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ilustracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_pozna%C5%84ska


 

MATEMATYCZNE ASY. W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Warmińsko-

Mazurskich Zawodach Matematycznych. Ich organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zawody prowadzone są corocznie od kilkunastu lat, a 

honorowy patronat objęli Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie, od 

listopada zmagali się z comiesięcznymi zestawami zadań na bardzo wysokim poziomie. Następnie w 

kwietniu odbyły się obowiązkowe szkolne eliminacje, w wyniku których zostało wyłonionych troje 

naszych reprezentantów. 

 

16 maja Karolina Kuczyńska, Zuzanna Nikonowicz oraz Jakub Dzierżanowski wraz z opiekunem – 

panią Beatą Bednarowicz udali się na wojewódzki finał do Olsztyna. Po dość sprawnej rejestracji 

zostali powitani przez organizatorów i przystąpili do rozwiązywania zadań. Zestawy składały się z 4 

lub 5 pytań, na których analizę i zapisanie rozwiązań otrzymali 1,5 godz.. Rywalizacja była bardzo 

duża, ponieważ w samym finale udział wzięły 234 osoby. Wyniki zawodów pojawiły się już kilka dni 

po ich zakończeniu. Największy sukces odniósł Jakub Dzierżanowski, uzyskując tytuł laureata i 

zajmując 1. miejsce w swojej kategorii. Karolina i Zuzanna także zajęły wysokie miejsca, co w efekcie 

dało naszej szkole 4. pozycję w całym województwie.  Dziękujemy paniom Beacie Bednarowicz oraz 

Elżbiecie Przybyłowskiej za pomoc w przygotowaniu do konkursu. Bardzo cieszymy się z wyników i 

liczymy na podobne, a nawet jeszcze większe osiągnięcia w przyszłych latach. 

 

DZIEŃ MAMY I TATY W PLENERZE. Jednym z ważnych zadań naszej szkoły jest współpraca z rodzicami 

i promowanie zdrowia. A jeżeli promocja zdrowia – to zdrowy styl życia. A jak zdrowy styl życia – to 

kontakt z naturą i aktywność ruchowa. 

23 maja 2019 r. w klasie 1 „d” zorganizowany został na boisku szkolnym piknik klasowy. Celem 

pikniku była przede wszystkim dobra zabawa, wspólne grillowanie oraz podziękowanie kochanym 

Rodzicom za to, że są najważniejszymi osobami w życiu każdego dziecka. 

Dlatego też pierwszaki przygotowały swoim Mamom i Tatusiom z okazji Dnia Matki i Ojca krótki 

program słowno-muzyczny, wręczyły piękne prezenty własnoręcznie wykonane, a następnie wszyscy 

przystąpili do rywalizacji zespołowych: skoków na skakance, biegów z woreczkiem na głowie, skoków 

obunóż na wyznaczonej trasie, biegów z piłką oraz turlania piłki do pachołków i z powrotem. 

 

Dzieci ze swoimi rodzicami bawiły się wspaniale, startowały we wszystkich konkurencjach. Następnie 

było wspólne grillowanie – pieczenie kiełbasek, były pyszne ciasta przygotowane przez rodziców. 

Impreza została oceniona przez uczestników bardzo wysoko. 

Sportowy piknik rodzinny po raz kolejny potwierdził wielką potrzebę integrowania środowiska 
rodzinnego dziecka. 

Podejmowane przez nas działania mają na celu pomóc dziecku we wrastaniu w coraz szersze 

środowisko, w budowaniu świadomości obrazu własnego „ja”, a wszystko przy czynnym udziale 

rodziny, która jest najważniejszym i niezastąpionym środowiskiem wychowawczym dla dzieci. U. 

Gąsowska 



 

ORTOGRAFICZNY REJWACH, CZYLI „CZWÓRECZKOWA ORTOGRAFIADA”. Na sukcesy ortograficzne trzeba 

popracować, pomagają w tym też nawyki czytelnicze ucznia, jego osobiste predyspozycje, środowisko, w 

jakim wzrasta uczeń, i wreszcie waga, jaką przykłada się do poprawnej pisowni. Liczą się również 

dociekliwość ortograficzna i chęć poznawania nowych pułapek ortograficznych. Właśnie te ostatnie są 

propagowane podczas Szkolnej Ligi Ortograficznej ”Czwóreczkowa ortografiada”, która w bieżącym roku 

odbywała się w naszej szkole już po raz szósty. Teksty dyktand, które wystąpiły w tegorocznej edycji, to 

prawdziwy ortograficzny miszmasz. Ich główną bohaterką była Hiacynta, a wraz z nią jej przyjaciele: 

Wilhelm, Joachim, Borzygniew, Żaneta i Scholastyka Ścichapęk. To oryginalne postacie, które coś wyróżnia 

np. abchaskie pochodzenie, zamiłowanie do takich darów morza jak: terpużka wielosmużka, chryzor, 

mikiża i wacha czy roślin: możylinków, merzyków i storzanów. Snuli oni mrzonki o górskich wojażach, brali 

udział w pseudodysputach o jazgrze i bauhinii, w rodzinnej chryi dotyczącej chrzcin i w niby-naukowym 

zamęcie historycznym. Te trudności ortograficzne nie zraziły naszych miłośników dyktand i spośród nich 

udało się nam wyłonić 4 laureatów. Przypomnijmy, że na starcie każdemu reprezentantowi kl. VI - VIII 

przyznawało się 200 punktów. Za każdy błąd (ortograficzny, literowy i interpunkcyjny) od tej liczby 

odejmowało się uczniowi od 1 do 3 punktów. Punkty zdobyte przez uczniów po każdym spotkaniu 

ligowym były łączone. O zwycięstwie w konkursie zadecydowała punktacja łączna zdobyta za 

poszczególne dyktanda. Na każdym etapie uczniom, którzy uzyskali największą liczbę punktów na 

danym poziomie edukacyjnym, przyznawany był tytuł : „Lider miesiąca”. Liderami klas szóstych na 

poszczególnych etapach były: Paulina Kuczyńska kl. 6b (dwa razy), Gabriela Darmofał kl. 6a i Lena 

Buko kl. 6b, w klasach siódmych był to Jakub Dzierżanowski z kl. 7a (cztery razy) , a w klasach ósmych 

liderowały: Maja Truszkowska kl. 8b (dwa razy), Julia Tydman kl. 8b i Michalina Przekop kl. 8d. W 

klasyfikacji generalnej zwyciężyli nie byle kto z bylekąd, lecz nasi uczniowie: I miejsce –Jakub 

Dzierżanowski kl. 7a, II miejsce –Julia Tydman kl. 8b, III miejsce – Michalina Przekop kl. 8d, IV miejsce 

– Maja Truszkowska kl. 8b. Brawo! 

 

"SERWISTAL" W PROJEKCIE "LABORATORIUM..." W środę 22.05.2019 kl. 8d uczestniczyła w wycieczce 

zawodoznawczej do firmy "Serwistal",w ramach programu „Laboratorium - mój profil”. Firma 

produkuje wyroby stalowe i aluminiowe na potrzeby branży motoryzacyjnej, AGD, budowlanej i wielu 

innych. Współpracuje z firmami różnych specjalizacji będąc producentem taśm i formatek ciętych na 

wymiar. Uczniowie zostali zapoznani z działalnością przedsiębiorstwa, aktualnymi ofertami pracy, 

zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Z zainteresowaniem zwiedzali teren firmy, 

zwracając szczególną uwagę na wysoki poziom hałasu w halach, w których odbywa się cięcie stali za 

pomocą specjalnych maszyn. Wizyta odbyła się w wyjątkowo miłej atmosferze, za co pięknie 

dziękujemy pracownikom firmy! 

 

JESTEŚ MOJĄ MAMĄ. JESTEŚ MOJĄ MAMĄ, JEDYNĄ, KOCHANĄ ... to słowa towarzyszące 

wyjątkowemu spotkaniu z okazji święta mam, dzieci uczęszczających do oddziału 0b, które odbyło się 

w piątkowe przedpołudnie (24. 05 2019 r.) W pięknie przyozdobionej kwiatami sali, dzieciaki 

przedstawiły ciekawy montaż słowno-muzyczny, składający się z wierszy, piosenek, tańców, gry na 

instrumentach. Radość i wzruszenie towarzyszyły zgromadzonym gościom. Wyjątkowości spotkaniu 

nadał występ duetu: p. Anny Karpacz i jej córeczki Laury, które wspólnie wyśpiewały piosenkę ,,Jesteś 



mamą''. Przygotowywane przez dzieci kwiaty, upominki i słodkości uświetniły rodzinne spotkanie. 

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczestników. Wszystkim Mamom życzymy: tylko 

wyjątkowych chwil w życiu i wiele radości z bycia rodzicem. T. Fiedorczyk 

 

CZAS ZBIORÓW. Wszystko ma swój czas. Po godzinach spędzonych w szkole, na zajęciach 

pozalekcyjnych i pracy samodzielnej nadszedł czas podsumowań. Efektem talentu i wytrwałej pracy 

są sukcesy, jakie cieszą uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Najpierw uczestniczyliśmy w gali w Ełckim 

Centrum Kultury, gdzie liczną grupę naszych uczniów wyróżnił Pan Tomasz Andrukiewicz - Prezydent 

Ełku. A następnie przyszedł czas podsumowań w Olsztynie. Tegoroczny wynik uzyskany w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty po raz kolejny 

umieścił naszą szkołę na czwartej pozycji tzw. złotej dziesiątki województwa (5 szkół w kategorii szkół 

podstawowych i 5 w kategorii gimnazjów). List gratulacyjny wraz z tytułem „Szkoły mistrzów” 

dyrektor Wandzie Wojnowskiej przekazał Pan Marek Nowacki – kurator oświaty. Podczas 

Wojewódzkiej Gali Laureatów w Olsztynie wyróżniono Karolinę Kuczyńską (kl. VIIIb), która znalazła się 

w pierwszej piątce uczniów szkół podstawowych. Na wyjątkowe wyróżnienie zasłużyła Pani 
 

Małgorzata Russek zajmując drugą pozycję w gronie nauczycieli szkół podstawowych, którzy osiągają 

szczególne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym. Dzięki licznym talentom uczniów i pracowitości oraz 

mądrości i zaangażowaniu nauczycieli, ten rok szkolny obfitował w sukcesy. 

Niewątpliwie miłym wydarzeniem było też wyróżnienie absolwenta naszej szkoły a obecnie ucznia 

klasy III gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku– Błażeja Marciniaka, który zdobył aż 7 tytułów 

laureata. Gratulujemy! 

 

WSPÓLNA PRACA SIĘ OPŁACA! 29 maja, tuż przed Dniem Dziecka, cztery drużyny, po pięć osób każda, 
przystąpiły do pojedynku o tytuł Puzzlowego Mastera. 

Obrazek do ułożenia, jak relacjonowali uczestnicy, był wyjątkowo trudny. Udało się jednak go ułożyć 

w przewidzianym limicie czasowym. I miejsce wywalczyli chłopcy z klasy 7c, II miejsce należy do 

mieszanej ekipy z klas 7a i 7c, III miejsce zajęły dziewczęta z 7a. Zwycięskie drużyny otrzymały kolejno 

karty upominkowe do Empiku, karnety do Pizzerii 4u oraz vouchery do kina Cinema Planet – 

gratulujemy! 

Celem projektu jest przede wszystkim prezentacja innych form spędzania wolnego czasu niż 

komputer lub komórka. Cieszymy się, że uczniowie mieli okazję spędzić popołudnie w wesołej, 

życzliwej atmosferze. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że z przyjemnością przystąpią do projektu 

w przyszłym roku. 

Puzzlowe Wyzwanie jest elementem projektu finansowanego z budżetu Miasta Ełku i 
koordynowanego przez panie Milenę Laszkowską i Ewę Redlin. 

SIATKARKI Z „CZWÓRKI” WICEMISTRZYNIAMI WOJEWÓDZTWA. 21 maja 2019 r. w Ełku odbył się Finał 

Mistrzostw Województwa minipiłce siatkowej w kategorii „3” siatkarskich dziewcząt w ramach 

Szkolnego Związku Sportowego. 



W zawodach wzięło udział 6 najlepszych drużyn z całego województwa. Do rywalizacji przystąpiły 

szkoły podstawowe z Ełku, Wydmin, Bartoszyc, Lechowa, Kętrzyna i Morąga. Naszą szkołę 

reprezentowały uczennice klasy 5 „b” - klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. 

W turnieju spotkania były rozgrywane na trzech boiskach, systemem „każdy z każdym” do dwóch 
zwycięskich setów do 25 punktów. 

Bardzo dobra i konsekwentna gra zawodniczek sprawiła, iż Szkoła Podstawowa nr 4 z Ełku uplasowała 

się na drugim stopniu podium. W całym turnieju rozegraliśmy 5 spotkań, z których 4 wygraliśmy i 1 

przegraliśmy. Decydujący mecz rozegraliśmy z drużyn Lechowa i po bardzo emocjonującym spotkaniu 

musieliśmy uznać wyższość rywalek i przegraliśmy w tie-breaku. 

Najlepszą zawodniczką w naszym zespole została uznana Maja Matulewicz, a nasza szkoła uzyskała 
tytuł wicemistrza województwa.. 

Warto dodać, że w tegorocznych rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego we wszystkich etapach 
nasza szkoła przegrała tylko 1 spotkanie!  

Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowały: Cebeterewicz Amelia, Choroszewicz Eliza, Sajnaga Blanka, 

Gręś Gabriela, Sakowicz Wiktoria, Matulewicz Maja, Czyż Weronika, Pilecka Weronika, Rzepnicka 

Zuzanna, Michałowska Klara. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. 

Gratulujemy! 

 

MŁODZI SIATKARZE W NAJLEPSZEJ SZÓSTCE WOJEWÓDZTWA! 29 maja 2019 r. w Bartoszycach odbył 

się Finał Mistrzostw Województwa minipiłce siatkowej w kategorii „2” siatkarskich chłopców w 

ramach Szkolnego Związku Sportowego. 

W zawodach wzięło udział 6 najlepszych drużyn z całego województwa. Do rywalizacji przystąpiły 

szkoły podstawowe z Ełku, Bartoszyc, Wydmin, Zwierzewa, Nowego Miasta Lubawskiego oraz 

Węgorzewa. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy urodzeni w roku 2008. 

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. W turnieju spotkania były rozgrywane na dwóch boiskach, 

systemem „każdy z każdym” w grupie, do dwóch zwycięskich setów do 25 punktów, a następnie 

spotkania o miejsca. 

W grupie znaleźliśmy się z Nowym Miastem Lubawskim i Wydminami, a jak się później okazało z 

mistrzem i wicemistrzem województwa. Niestety, pomimo wielkiego zaangażowania i chęci 

musieliśmy uznać wyższość rywali i ostatecznie zajęliśmy 3 miejsce w grupie i pozostał nam mecz o V 

miejsce ze Zwierzewem. Po emocjonującym meczu przegraliśmy w tie-breaku i rywalizację w tym 

roku w kategorii „2” siatkarskich chłopców skończyliśmy na VI miejscu w województwie. Bez 

wątpienia jest to ogromny sukces młodych adeptów siatkówki, gdyż spośród wszystkich 

sklasyfikowanych szkół podstawowych w województwie w ramach Szkolnego Związku Sportowego 

zajęliśmy VI miejsce! 

Najlepszym zawodnikiem w naszym zespole został uznany Michał Nikonowicz. 

Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowali: Michał Nikonowicz, Filip Sawicki, Jakub Sikorski, Brajan 
Smaka, Sebastian Kamiński, Szymon Bronakowski. 

Trenerem zespołu jest p. Paweł Konopka. 



Gratulujemy! 

 

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO. 25.05 w Giżycku odbyły się Wojewódzkie zawody „Lekkoatletyka dla 

każdego”. Frekwencja na zawodach była bardzo wysoka odnotowano przeszło 800 zgłoszeń do 

poszczególnych konkurencji. Nasi młodzi lekkoatleci zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. 

Indywidualnie najlepsze rezultaty osiągnęli: Igor Bartoszewicz w biegu na 1000m zajmując V miejsce 

oraz Jan Wiszowaty w skoku w dal zajmując VI miejsce. Jednak nie po raz pierwszy już pokazaliśmy, że 

w drużynie siła, gdyż zdobyliśmy III miejsce w sztafecie mieszanej 8x200m do lat dwunastu. 

Gratulujemy wszystkim Naszym reprezentantom godnej postawy sportowej. 

 

 

OWADZIA BIBLIOTEKA. 30 maja uczniowie klasy 1c wraz z wychowawcą i bibliotekarzem udali się do 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku na ,,Piknik z Bajką”. Gościem wydarzenia była grupa teatralna 

,,EDU-ARTIS” z Krakowa. Dzieci miały okazję obejrzeć spektakl „Co w trawie piszczy?” i jego 

bohaterów: Pszczółkę Maję, Gucia i Filipa, którzy zakładali „Owadzią Bibliotekę”. Czytelnicy chętnie i 

aktywnie uczestniczyli w zabawach i pląsach z Mają. Dzięki przygotowanym „kwiat-bookom” pomogli 

tym postaciom wyposażyć księgozbiór. Przy okazji przypomnieli sobie szkolne lektury: ,,Szewczyka 

Dratewkę”, ,,Calineczkę” czy ,,Księżniczkę na Ziarnku Grochu”. Maja nauczyła słuchaczy wyjątkowego 

tańca pszczół, a dzieci starały się obudzić Gucia spętanego przez pająka. Wybrane osoby naprawiały 

miotłę czarownicy, by móc razem latać i tańczyć. Na szczęście, jak to w bajkach, wszystko dobrze się 

skończyło. Uczniowie z czterech szkół miejskich zmierzyli się w rozgrywkach sportowych, takich jak 

przyciąganie liny i hula-hoop. Czytelnicy „Czwórki” byli najszybsi, najsilniejsi i najzręczniejsi w tych 

konkurencjach. Spotkanie było doskonałym przykładem, że przez zabawę dzieci mogą świetnie uczyć 

się, miło spędzać czas z rówieśnikami i artystami. Potwierdziło też, że biblioteka to ważne miejsce w 

edukacji już od najmłodszych lat. M. Bukowska, J. Pabich 

 

Z WIZYTĄ U „ MAŁYCH ODKRYWCÓW”. 31 maja uczennice z klasy 7c udały się wraz z p. Natalią 

Jurczyk-Lemieszonek do pobliskiego przedszkola, by przeprowadzić tam warsztaty w ramach akcji 

„Bądź człowiekiem dla psa”. Nadrzędnym celem zajęć było omówienie zasad opieki nad psami, 

kształtowanie u dzieci poczucia obowiązku oraz uwrażliwienie ich na humanitarne traktowanie 

zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem psów bezdomnych, mieszkających w schroniskach. 

Podczas warsztatów maluchy miały okazję poznać różne rasy psów oraz dowiedzieć się gdzie psy 

pracują i jak służą człowiekowi. Przedszkolaki bacznie słuchały i bardzo chętnie dzieliły się swoimi 

doświadczeniami, bo jak się okazało wielu z nich ma w swoich domach psiego przyjaciela. 

Poza pogadanką zajęcia bogate były w ćwiczenia praktyczne: układanie puzzli, taniec przy piosence 

„Kundel bury”, quiz prawda/fałsz oraz pięknie wykonane prace plastyczne. Na zakończenie na 

wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka. 

Nasza przygoda z wolontariatem trwa nadal. Przed nami wyjazd do schroniska, a w niedalekiej 
przyszłości kolejne spotkania z maluchami. 

 



TRYUMF W POLSKIEJ AKADEMII NAUK! 31 maja 2019 r. reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w 

uroczystej gali laureatów Ogólnopolskich Konkursów Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co 

dzień” i „Z ortografią na co dzień” w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Do stolicy zostali zaproszeni ci 

uczniowie, którzy znaleźli się w gronie laureatów: Jakub Dzierżanowski z kl. 7a i Piotr Kulik z kl. 7c. Podczas 

gali okazało się, że Kuba zajął 1. miejsce w Polsce w ortografii, a Piotr 3. miejsce w konkursie z zakresu 

poprawnej polszczyzny. Gratulacje, dyplomy i nagrody nasi uczniowie odebrali z rąk znamienitego jury, w 

którym zasiedli m.in. pan dr habilitowany Rafał Godoń z Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka znana 

z „Panoramy”, pani Marta Kielczyk i pianista, kompozytor, prezenter telewizyjny i satyryk, pan Jerzy 

Petersburski jr. Warto wspomnieć, że po tytuły laureatów w tych polonistycznych konkursach nasi 

uczniowie sięgają każdego roku, od pięciu lat. Brawo chłopcy! 

 

 

Czerwiec 2019 

MY TEŻ BYLIŚMY DZIEĆMI!. Z okazji Dnia Dziecka zaproponowaliśmy naszym uczniom grę 

szkolną, w której głównymi bohaterami okazali się nauczyciele… w wieku dziecięcym. Do 

wszystkich klas trafił najpierw list zapowiadający zabawę, do jakiej uczniowie będą 

zaproszeni następnego dnia. Zabawa niespodzianka! W piątkowy poranek wchodzących do 

szkoły uczniów witała tablica ze zdjęciami zatytułowana „My byliśmy dziećmi. Wy będziecie 

dorosłymi.” Już to zainteresowało uczniów i zmobilizowało do licznych, nie zawsze trafnych 

przypuszczeń. Kolejnym krokiem była instrukcja gry, jaka trafiła do klas. Zaproponowany 

poziom trudności uwzględniał grupę kontaktów, jakie mogli mieć uczniowie w toku nauki. 

Najmłodsi próbowali odgadnąć, które zdjęcie prezentuje ich wychowawczynię. Nieco starsi 

mieli też zagadki związane z miejscem ukrycia kolejnych zdjęć a najstarsi korzystali 

dodatkowo z kodów QR, pod którymi ukryto zdjęcia.  

Wszyscy, bez względu na klasę i postawione zadanie, starali się dociec jacy nauczyciele 
widoczni są na tablicy głównej zawierającej niemal 50 zdjęć. W poniedziałek dowiecie się, kto 
miał rację. 
Chyba wszyscy bawili się dobrze - nauczyciele sięgając do swoich zasobów z dzieciństwa, a 
uczniowie podejmując wyzwanie.  
Zatem z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim, którym nieobca jest dziecięca ciekawość, 
aby ten dzień był dla wszystkich radosny i słoneczny, i zaspokajał dziecięce potrzeby: 
śmiechu, ruchu, zabawy. 

 

SĘDZIOWIE SĄ WŚRÓD NAS. Już po raz kolejny dnia 2 czerwca 2019 r. uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Ełku udowodnili, ze świetnie czują się w roli sędziego. Ekipa 7 – 

osobowa ( Maja Grzegorczyk, Maja Zarzecka, Wiktor Truchan, Jakub Siemieniewicz, Jakub 

Jachimowicz, Patryk Ramotowski, Kacper Pieńkosz) , uczęszczająca na fakultety z pływania, 

postanowiła w ramach wolontariatu oraz realizacji innowacji pedagogicznej wziąć udział we 

współorganizacji zawodów pływackich, jako sędziowie. Głównym organizatorem Zawodów 

pływackich z okazji Dnia Dziecka był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. Uczniowie 

musieli wykazać się nie tylko dobrą wolą, ale również spostrzegawczością, szybkością reakcji 

http://m.in/


podczas pomiaru czasu, jak również współpracą z młodszymi pływakami i dobrą organizacją 

pracy, aby zawody przebiegały bez zakłóceń. W naszej ocenie spisali się na szóstkę! Jeszcze 

raz bardzo wszystkim dziękujemy za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów. 

 

GRILL Z KLASĄ. Z okazji Dnia Dziecka, wychowawczyni klasy 2d pani Anna Borkowska-Miszkiel 

postanowiła, że w piątek, nasze klasowe dzieciaki będą miały grilla na terenie szkoły. Rodzice 

naszych uczniów zadbali o to, żebyśmy nie byli tego dnia głodni. Kucharzem grillowym był 

tata Daniela-pan Marcin, który piekł kiełbaski na specjalnych grillach. Wszystkie dzieci po 

skończonym obiedzie mogły skorzystać z różnych aktywności na świeżym powietrzu. Były m. 

in. gry planszowe, piłka nożna, hulajnoga, gry karciane. Pogoda nam dopisała. Po spotkaniu 

rodzice pomogli nam sprzątnąć miejsce. Najważniejsze było to, że spędziliśmy ten dzień 

wspólnie z klasą i w gronie najbliższych nam osób-z naszymi rodzicami i rodzeństwem. 

Zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy byli zadowoleni, a w szczególności dzieci, które 1 

czerwca obchodzą ważne święto... 

 

JEST W KAŻDYM Z NAS GDZIEŚ DZIECKA ŚLAD. Do takich wniosków doszliśmy wspólnie z 

dziećmi podczas kolejnej wizyty w Klubie Seniora dn. 03.06.2019 r. W ramach kontynuacji 

projektu, mającego na celu budowanie właściwych relacji międzypokoleniowych, dzieci ze 

świetlicy szkolnej przyjęły zaproszenie na Dzień Dziecka w Klubie Seniora. Dzieci śpiewały 

nowo poznane piosenki i prezentowały układy taneczne wcześniej przygotowane. Natomiast 

seniorzy zaskoczyli dzieci konkursami i drobnymi upominkami ręcznie wykonanymi. Nie 

zabrakło także lodów. Była też prośba o kontynuację projektu. Seniorzy mają już pomysły na 

jesienne spotkania!  

Wszyscy świetnie się bawili - dzieci i dorośli!  

 

O PARTNERSTWIE, KTÓRE ŁĄCZY BEZ GRANIC. W dniach 12-18 maja 2019r. młodzież naszej 

szkoły, wraz z nauczycielami, uczestniczyła w wymianie partnerskiej programu Erasmus+ w 

ramach projektu: BULLYING: I DON’T STAY! YES, TO FRIENDSHIP. Celem wizyty była szkoła 

Istituto Comprensivo di Porto Viro.  

Podczas wizyty w szkole partnerskiej w Porto Viro we Włoszech było omówienie zagadnień 
bullyingu i przygotowanie ulotek informacyjnych na ten temat. Pracujący w 
międzynarodowym zespole uczniowie mieli okazję nie tylko do kontaktów pozwalających na 
doskonalenie języka angielskiego ale też poznali nowe narzędzie TIK. W swojej pracy po raz 
pierwszy korzystali z programu zwanego „Publisher”, który służy przygotowaniu 
dokumentów reklamowych i informacyjnych.  
W swoim działaniu program ten jest bardzo podobny do „Microsoft Worda” i posiada 
większość elementów i funkcji spotykanych w innych modułach oprogramowania MS Office. 
Służy do przygotowywania dokumentów przeznaczonych do druku. Pozwala na szybkie 
przygotowanie: wizytówek, folderów, gazetek, ulotek, itp. Naszym zadaniem, podczas 
pobytu we włoskiej szkole wraz z innymi partnerami „Erasmus+”, było stworzenie ulotek o 
tematyce bullyingu. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy z czego każda przygotowywała 



ulotkę na swój wybrany temat taki jak: cyberbullying, czym jest bullying i jak sobie z nim 
radzić jeżeli jesteśmy nękani, rodzaje bullyingu, jak powstrzymać bullying i jak pomóc innym 
w poradzeniu sobie z tym zjawiskiem. 
Językiem w którym nasze ulotki zostały stworzone był język angielski, za to językiem 
programu był język włoski, co sprawiło nam trudności. Na szczęście instrukcja wcześniej nam 
przedstawiona była w języku angielskim, którym posługiwali się rówieśnicy z Portugalii, 
Rumunii i Włoch. Sam pogram był bardzo zbliżony do Microsoft Worda , co pozwoliło 
uczniom na mniej kłopotliwe posługiwanie się narzędziami. Podstawową różnicą działania 
programu „Publisher” w stosunku do programu „Microsoft Word” jest to, że wszystkie 
elementy takie jak : tekst, grafika, schematy, itp. są umieszczone w odpowiednich ramkach, 
których rozmiar można modyfikować, a położenie zmieniać w zależności od potrzeb. 
Obcowanie z tym programem było ciekawym doświadczeniem w szczególności, że 
poznawaliśmy go wraz z partnerami z innych krajów, porozumiewając się wyłącznie po 
angielsku. Nabyliśmy umiejętność tworzenia ulotek, które są ciekawym sposobem 
przekazania wiedzy, w mniejszej ilości niż książka. Powiększyliśmy naszą wiedzę na temat 
nowego programu, który pozwoli nam zamienić zwykły tekst publicystyczny w „Microsoft 
Word” na urozmaicone ulotki w „Publisherze”. 
Gospodarze wizyty zadbali o stworzenie sytuacji sprzyjających lepszemu poznaniu kultury i 
najbliższego otoczenia . Kolejne dni pracy przeplatały wycieczki do pobliskich miast: 
Rawenny i Wenecji. Za przewodników służyły nam włoskie nauczycielki Giuliana i Carla.  
Rawenna to miasto, które istnieje na włoskich mapach od II w. p.n.e. Jest niezwykle piękne, 
malowniczo położone. Jej szybki i wspaniały rozwój rozpoczął się w V w. n.e. gdy przeniósł 
się do niej cesarz Flawiusz Honoriusz. Stała się wtedy stolicą arcybiskupią. Miasto pełne jest 
niesamowitych zabytków, które mogliśmy zwiedzić. Należą do Basilica Ursiana, Mauzoleum 
Galii Placydii, Kościół San Vitale, Baptysterium Ortodoksów (Neona), Bazylika Sant`Apollinare 
Nuovo, Bazylika Sant`Apollinare in Classe, Mauzoleum Teodoryka. Z zapartym tchem w 
piersiach podziwialiśmy mozaiki z V i VI w. , którymi wyłożone było sklepienie w Mauzoleum 
Galii Placydii. Przypominało rozgwieżdżone nocą niebo. Część z nich przedstawiała świętych i 
sceny życia cesarza. To prawdziwe dzieła sztuki okupione cierpliwością i mozołem ciężkiej 
pracy. Spacer po starym rynku i jego bocznymi uliczkami przeniósł nas kilkaset lat wstecz. W 
drodze powrotnej do Porto Viro zawitaliśmy do opactwa Pomposa z IX w., gdzie 
przechadzaliśmy się cichym dziedzińcem i podziwialiśmy wnętrze zabytkowego kościoła. 
To był męczący, lecz bardzo udany i pełen wrażeń dzień. W Rawennie przeszłość miesza się z 
teraźniejszością, co sprawia niesamowite wrażenie na odwiedzających.  
Wizyta w Wenecji dostarczyła nam niesamowitych wrażeń. Ruszyliśmy szlakiem kilkunastu a 
może nawet kilkudziesięciu mostów, łączących weneckie ulice, place i kanały. Jednym z nich 
był Most Westchnień- najbardziej znany most Wenecji i jeden z najbardziej znanych na 
świecie. W dole po licznych kanałach mknęły tramwaje wodne (Vaporetto), barki, łódki i 
oczywiście gondole. Największym kanałem Wenecji jest Canale Grande. Jego brzegi łączy 
kilka mostów. My idąc jednym z nich dotarliśmy do miejsca, które określa się jako serce 
Wenecji a jest to Plac św. Marka. Miejsce to ma bogatą historię, sięgającą IX w. Ciekawostką 
jest, że plac wiosną jest zalewany wodą i liczni turyści korzystają wówczas ze specjalnych 
platform, lub ochraniaczy na obuwie. Nam udało się zwiedzić to wspaniałe miejsce bez 
żadnych utrudnień. Niezwykłe wrażenie zrobiło na nas wnętrze Bazyliki św. Marka a 
zwłaszcza mozaiki ze złota i kolorowego szkła. Jedną z budowli znajdującą się na Placu św. 
Marka jest Wieża Zegarowa, z której szczytu spoglądał na nas lew- symbol Wenecji. 



Natomiast w południe usłyszeliśmy dzwon bijący w Dzwonnicy św. Marka- najwyższej 
budowli Wenecji, która jest położona także na Placu św. Marka.  
Zanim ruszyliśmy w dalszą podróż, zjedliśmy weneckie przysmaki. Największym 
powodzeniem cieszyło się oczywiście spaghetti. Następnie u ulicznych sprzedawców 
zakupiliśmy pamiątki. Jednym z najbardziej charakterystycznych przedmiotów są maski 
karnawałowe, które mają w Wenecji bardzo bogatą historię. 
Zaopatrzeni w upominki, udaliśmy się do mniej znanego zakątka Wenecji, ale bardzo 
urokliwego, jakim jest getto żydowskie. 
W drodze powrotnej do Porto Viro odwiedziliśmy Małą Wenecję. Jest to kurort leżący na 
południe od Wenecji. Miejsce to posiada niesamowitą atmosferę, typową dla żeglarskiego 
miasteczka. Przecinają go liczne wąskie uliczki , kanały i przerzucone ponad nimi mostki. Stąd 
nazwa Mała Wenecja. 
Tak minął cudowny dzień, w którym dopisywała nam nawet pogoda. Wycieczka dostarczyła 
nam wielu niezapomnianych wrażeń i była wspaniałą lekcją włoskiej kultury.  
Piątkowy poranek spędziliśmy w szkole, gdzie każda grupa zaprezentowała wyniki swojej 
pracy. Ulotki wyglądały bardzo profesjonalnie. Każda dotyczyła innego aspektu zagadnienia, 
o którym rozmawialiśmy w grupach każdego dnia.  
Kolejnym punktem programu był spacer po parku krajobrazowym Porto Viro. Mieliśmy 
okazję podziwiać piękno tamtejszej przyrody, poznawać różne gatunki drzew i roślin. 
Pracownik muzeum opowiadał o przeszłości tamtejszych terenów, które były pod wodą. 
Pogoda dopisała i dzięki temu spacer był bardzo przyjemny. Zauważyliśmy, że Włosi są 
niezmiernie dumni nie tylko z zabytków kultury, ale też przyrody swojego kraju.  
Po południu nauczyciele, uczniowie ale też rodzice w obecności władz i prasy wzięli udział w 
wykładzie dotyczącym bullyingu prowadzonym przez profesora Uniwersytetu w Padwie - 
Gianluca Gini. Mówił on o rodzajach bullyingu, przyczynach, ofiarach, sprawcach, sposobach 
rozwiązywania konfliktów. Wieczorem partnerzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali się 
na uroczystej kolacji certyfikacyjnej. Było gwarnie i wesoło. Na stołach pojawiły się 
śródziemnomorskie przysmaki. Był to czas oficjalnych podziękowań i wymiany upominków. 
Niewątpliwie olbrzymie znaczenie edukacyjne miał fakt, że uczniowie podczas wizyty 
goszczeni byli przez włoskie rodziny. Dzieci z sentymentem wspominają pobyt we włoskich 
domach. Szczególnie zapadła im w pamięci szczerość i otwartość gospodarzy oraz odmienna 
od naszej kolorowa włoska kuchnia. Śniadania były niezwykle słodkie, serwowano croissanty, 
ciasteczka zbożowe, a nawet truskawki w czekoladzie. Tradycyjny włoski obiad - spaghetti -
jedliśmy tylko raz, za to podniebienia nasze skradła pizza calzone i prawdziwe włoskie 
tiramisu. Nie tylko kuchnia naszych gospodarzy była odmienna, ale również kultura jedzenia. 
Pizzę, którą w Polsce kroimy sztućcami włoskie dzieci najczęściej rolują, bądź składają na pół. 
Moglibyśmy ten zwyczaj zaszczepić na naszym gruncie – przecież tak jest prościej! Głównym 
posiłkiem Włochów jest kolacja, którą celebrują w gronie rodziny i znajomych do późnych 
godzin nocnych. Ulubionym napojem Włochów do posiłków jest wino, które spożywają o 
każdej porze dnia.  
Najtrudniejsze było rozstanie. Bardzo zżyliśmy się z partnerami. A łzy rozstania zapowiadają 
utrwalenie nawiązanych kontaktów i przyjaźni. (Lena Borowik, Emilia Matysiuk, Marta 
Maciorowska, Joanna Porucznik, Magdalena Górska, Wanda Wojnowska) 

 

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO. Z końcem roku szkolnego, zajęcia dla dzieci z klas I-III z 

programów „Lekkoatletyka dla każdego” i „Mały Mistrz” powoli dobiegają końca. 4. czerwca 



do wspólnej zabawy zostali zaproszeni uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 3 

w Ełku. Dla wszystkich 93 małych sympatyków sportu z okazji Dnia Dziecka zostały 

przeprowadzone zabawy drużynowe w biegu przez płotki, różnego rodzaju sztafetach. 

Jednak największym zainteresowaniem cieszył się bieg w workach, który wywołał ogrom 

radości podczas wykonywania tego zadania. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymał 

pamiątkowy dyplom i słodki poczęstunek. 

 

MAŁY KSIĄŻĘ  NA SZKOLNYM KORYTARZU. „Mały Książę” autorstwa Antoine’a de Saint-

Exupéry’ego to doskonale znana polskim czytelnikom książka, a od dwóch lat lektura 

obowiązkowa w szkole podstawowej. To właśnie ona zainspirowała uczniów do 

przygotowania sztuki teatralnej na jej podstawie. Szkolni aktorzy amatorzy, uczestnicy kółka 

„Mądrale”, pod kierunkiem pani Beaty Dzierżanowskiej przygotowali i wystawili sztukę „Mały 

Książę”. 7 czerwca odbyła się premiera. Szkolny korytarz wypełnili widzowie, uczniowie 

dziesięciu zaproszonych klas. W skupieniu i z emocjami na twarzach chłonęli każdą minutę 

przedstawienia, byli świadkami wizyt Małego Księcia na kolejnych planetach. W rolę 

tytułowego bohatera profesjonalnie wcieliła się Julia Tydman z kl. 8b. Wszyscy pozostali 

uczniowie zaprezentowali się równie wspaniale, pokonali tremę i odważnie odegrali swoje 

role. Popis swoich aktorskich umiejętności dali: Lis (Maja z kl. 8b), Żmija (Oliwka z kl. 8b), Król 

(Jakub z kl. 7a), Bankier (Piotr z kl. 7c), Pijak (Kuba z kl. 7c), Latarnik (Karol z kl. 8b), Geograf 

(Monika z kl. 7c), Lotnik (Kacper z kl. 8b), Kupiec (Igor z kl. 7c), Próżny (Dominika z kl. 7c) i 

Róże (w tej roli: Zuzia, Julia i Gabrysia z kl. 7c). O stronę muzyczną zadbała Natalia z kl. 7c. 

Spektakl spotkał się z bardzo dobrym odbiorem widzów, skłonił do refleksji i został 

nagrodzony gromkimi brawami i wieloma pochwałami ze strony społeczności szkolnej. 

Brawo! 

 

KUŹNIA TALENTÓW POLONISTYCZNYCH. Dwa tytuły laureata, trzy finalisty i 14 wyróżnień w 

Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych to ogromny tegoroczny sukces naszych uczniów. 

W owych konkursach bierzemy udział już od kilkunastu lat, zdobywamy kolejne 

doświadczenia i od pięciu już lat systematycznie sięgamy na tym polu po laury. Pisanie 

dyktanda finałowego odbyło się wcześniej, 17 maja. Tekst finałowy pod tytułem „O czym 

marzy ponaddwunastoipółletni lelum polelum?” okazał się nie lada wyzwaniem, a pisało go 

troje naszych uczniów: Jakub Dzierżanowski z kl. 7a, Patryk Kostyk z kl. 7a i Lena Buko z kl. 

6b. Tekst zawierał trudne pod względem ortograficznym wyrazy: tużurek, niby-marszruta, 

hiperwiertarkowkrętarka, hurraoptymizm, zmorzony, zmożony i wiele innych. Kuba uzyskał 

tytuł laureata i zajął 1. miejsce w Polsce, a Patryk i Lena zostali finalistami konkursu „Z 

ortografią na co dzień”. Pokazali, że ortografia nie musi byś czymś trudnym. Dopóki wyzwala 

w nas zainteresowanie, dopóki pobudza w nas dociekliwość poznawczą, dopóty jesteśmy w 

stanie żyć z nią za pan brat i osiągać na tym polu sukcesy. W finałowych zmaganiach „Z 

poprawną polszczyzną na co dzień” wystartowali siódmoklasista Piotr Kulik z kl. 7c i Paulina 

Kuczyńska z kl. 6b. Ich zadaniem było napisanie opowiadania do historyjki obrazkowej, 

wykazanie się zarówno kreatywnością przy pisaniu pracy, jak i dbałością o poprawną 

polszczyznę, odpowiednią kompozycję, bogate słownictwo, poprawną frazeologię, ortografię 



i interpunkcję. Praca Piotra została doceniona przez jury, dzięki niej został laureatem i zajął 3. 

miejsce w Polsce. Paulina natomiast uzyskała tytuł finalisty. W konkursie „Z ortografią na co 

dzień” wyróżnienia zdobyli uczniowie: Daniel Chrzanowski kl. 2c, Filip Siemieniewicz kl. 2b i 

Oskar Dzierżanowski kl. 4b. W Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną 

polszczyzną na co dzień” wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Świć kl. 1d, Maciej Sajewicz kl. 

1d, Aleksandra Fiłonowicz kl. 2c, Daniel Chrzanowski kl. 2c, Kalina Szafranowska-Sienkiewicz 

kl. 2c, Lilianna Lutkiewicz kl. 2c, Magdalena Oszmian kl. 2c, Filip Siemieniewicz kl. 2b, 

Michalina Tabak kl. 3b, Oskar Dzierżanowski kl. 4b i Piotr Czaplicki kl. 4b. Wszystkim naszym 

znawcom ortografii i polszczyzny gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

KOLEJNY UDANY RAJD ROWEROWY. W minioną niedzielę my- uczniowie klasy 4f wraz z 

Wychowawczynią panią Kamilą Kulbacką-Trzaskowską i Rodzicami wyruszyli na Rajd 

Rowerowy zorganizowany przez jednego z tatusiów. 

Punktualnie o godzinie 10:30 na swoich rowerach, zaopatrzeni w dobry humor stawiliśmy się 
na zbiórce przed pływalnią. Po sprawdzeniu obecności i przygotowaniach do rajdu pod 
opieką rodziców wyruszyliśmy w drogę. Trasa rajdu prowadziła m.in. przez Siedliska, 
Bałamutowo do Siedliska Morena. Po ponad dwugodzinnej jeździe dotarliśmy na miejsce, 
gdzie zostało zorganizowane ognisko i poczęstunek. Pyszne, pieczone kiełbaski 
zregenerowały nasze siły, siły rowerzystów. Kolejnym punktem wyprawy była – zabawa, gry i 
zabawy, które zapewniły wiele emocji. 
Powrót, pięknymi ścieżkami leśnymi, skąpanymi w słońcu, pozostawił niezapomniane 
wrażenia. Przejechaliśmy razem 50,37 km. 
To nasz kolejny bardzo udany rajd. Już powstały plany na organizację kolejnej wyprawy, tym 
razem z noclegiem w namiotach. 
Za organizację szczególnie dziękujemy Panu Arkadiuszowi Paszkiewiczowi  

 

DO WARSZAWY. 31 maja 2019 roku udaliśmy się na wycieczkę do Warszawy. Grupa liczyła 44 

osoby. Wcześnie rano, bo o 5.00 zebraliśmy się pod stadionem, by wyruszyć w kilkugodzinną 

podróż autokarową do stolicy. 

Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Azji i Pacyfiku, które jest jedynym 
takim miejscem w Polsce . Wysłuchaliśmy długiego wykładu i wreszcie mogliśmy chodzić po 
Muzeum i podziwiać zgromadzone eksponaty.  
Około godziny 12:00 pojechaliśmy na Powązki. Cmentarz Powązkowski- jak powiedział 
przewodnik, jest położony na terenie dzielnicy Wola, między ulicami: Okopową, 
Powązkowską, Tatarską i Jana Ostroroga. 
Najprzyjemniejszym momentem na wycieczce było zwiedzanie Stadionu Narodowego. 
Miejsce najlepszych wydarzeń sportowych i rozrywkowych w Polsce. Jest wśród nas wielu 
kibiców piłki nożnej i wizyta na tym stadionie była spełnieniem ich marzeń. Gdy weszliśmy na 
trybuny i wspięliśmy się na sam ich szczyt, z góry podziwialiśmy ogrom tego obiektu. 
Naprawdę, robi wrażenie! To był ostatni punkt programu naszej wycieczki, wróciliśmy do 
autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. 



Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. 
Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia oraz 
oszołomienia natłokiem wrażeń byliśmy zadowoleni. 

 

WARSZTATY GEOGRAFICZNE PO ANGIELSKU. 6 czerwca uczniowie klas 5b i 5f udali się do 

Centrum Edukacji Ekologicznej. Na miejscu czekało na nich mnóstwo geograficznych atrakcji 

– orientowanie mapy przy użyciu kompasu, zadania w grupach i parach, multimedialne 

filmiki, ekologiczne quizy, gdy i zabawy ruchowe oraz lunch na świeżym powietrzu. Na uwagę 

zasługuje fakt, że wszystkie zadania były w języku angielskim. Głównym tematem 

warsztatów był cykl dwutlenku węgla w przyrodzie, recycling oraz sposoby na ograniczenie 

eksploatacji naszej planety. Wszyscy uczestniczy wykazali się ogromną wrażliwością w 

temacie ochrony Ziemi. Kulminacyjnym punktem wyprawy była wizyta w lodziarni. W 

znakomitym nastroju wróciliśmy do szkoły, a uczniowie zgodnie stwierdzili, że chętnie 

wezmą udział w podobnych zajęciach w przyszłym roku.  

Warsztaty przygotowały panie Milena Laszkowska oraz Katarzyna Dąbrowska – Mentel. 

 

WŚRÓD ZIÓŁ I MOTYLI. 5 czerwca 2019 r. uczniowie klasy 1 „b” i 1 „d” wraz z 

wychowawczyniami oraz rodzicami wybrali się wczesnym rankiem na wycieczkę autokarem 

do Ogrodów Markiewicza pod Mrągowem. 

Jest tu wiele miejsc do odpoczynku: są ławeczki, altanki, zadaszone wiaty. Dzieci biegały po 
miękkiej murawie, zaglądały do kolorowych bażantów oraz wydzielonej woliery dla motyli, 
gdzie znalazły swój azyl rodzime gatunki m.in.: rusałki, pazie, modraszki, bielinki. 
Prowadzona jest tu hodowla motyli dziennych i nocnych, dzięki temu prezentowane są tu 
cztery fazy rozwojowe tych owadów: jaja, larwy, poczwarki oraz imago. Jest to jedyny tego 
typu obiekt na Mazurach. 
W ogrodach zobaczyliśmy liczne przykłady ścieżek, murków zatopionych w zieleni, wśród 
których nie brakowało unikalnych roślin, które pomimo kapryśnego klimatu Mazur z 
powodzeniem pięknie i zdrowo rosną. W Ziołowym Ogrodzie dzieci uczyły się odróżniać zioła 
poprzez smak i zapach. 
Podobał się nam bardzo Ogród Japoński, w którym znaczenie ma harmonia. Istotnym 
elementem roślinnym jest w tym ogrodzie sosna – symbol długowieczności. Występuje tu w 
kilku odmianach. 
Nasi milusińscy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych z animatorem. Samodzielnie 
wykonali glicerynowe mydełka o bajecznych zapachach. Najbardziej popularny wybierany 
przez dzieci to zapach gumy balonowej. Piękne mydełka 8-latkowie zabrali do domu. 
Oczywiście było też ognisko i pieczenie kiełbasek, a następnie ich konsumowanie. 
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Rynie, gdzie zwiedziliśmy z przewodnikiem zamek. 
To miejsce, w którym bije serce Mazur, a wszechobecny duch historii sprawia, że czas staje w 
miejscu. Ten unikatowy obiekt to harmonia pieczołowicie odrestaurowanego XIV-wiecznego 
zamku krzyżackiego i nowatorskich rozwiązań designerskich. 
Zrobiliśmy też dużo pamiątkowych zdjęć. I. Chwiedor, U. Gąsowska 

 



OD UPRAWY DO POTRAWY. 4 czerwca uczniowie z klasy 1b wraz ze swoją wychowawczynią 

udali się na wyprawę do sklepu „Tecso”, żeby wziąć udział w „Ekspedycji smaków”, która jest 

częścią programu edukacyjnego „Od uprawy do potrawy”. 

Podczas ekspedycji na terenie sklepu uczniowie zostali zapoznani z wieloma produktami 
spożywczymi znajdującymi się na półkach sklepowych. Oprócz tego, że uczyli się rozróżniać 
poszczególne warzywa i owoce, poznawali ich pochodzenie, to dodatkowo mogli je poczuć 
swoimi wszystkimi zmysłami - od zapachu po smak i dotyk. Uczniowie zostali również 
poinformowani o wartościach odżywczych i składzie poszczególnych produktów, jak też o 
dacie ważności, która jest istotna przy zdrowym i prawidłowym odżywianiu się. 
Na koniec pobytu każdy z uczniów mógł samodzielnie przygotować i skomponować 
przepyszne jogurty naturalne, które zawierały w sobie mnóstwo zdrowych dodatków typu: 
suszone bakalie, orzechy, banany, maliny, truskawki. Malinowy „kubuś" był wspaniałym 
napojem, który ugasił pragnienie. 
Podsumowaniem zajęć, było wspólne przygotowanie piramidy żywieniowej z 
uwzględnieniem prawidłowych ilości i częstotliwości spożywanych produktów. 
Przeprowadzone zajęcia wpłyną na zmianę nawyków żywieniowych dzieci oraz wzrost ich 
świadomości jako małych konsumentów. 
Czas spędzony w programie przyniósł dużo satysfakcji i zostanie na długo w pamięci 
wszystkich uczestników programu. Iwona Chwiedor 

 

KANGUR 2019. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, tradycyjnie już, cieszył się 

w naszej szkole dużą popularnością. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak 

najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy 

oraz popularyzowanie matematyki jako królowej nauk. W XXVIII edycji konkursu wzięło 

udział aż 133 uczniów z klas II – VIII.  

Podczas uroczystego podsumowania Kangura 2019, które odbyło się 10 czerwca w Ełckim 
Centrum Kultury, nagrody wręczono aż 21 uczniom naszej szkoły.  
Nagrody specjalne za najwyższe wyniki w regionie, obejmującym powiaty: ełcki, piski, olecki i 
gołdapski, odebrali Jakub Dzierżanowski z kl.7a (1 miejsce w kategorii Kadet 1) oraz Maja 
Hutna z kl. 5e (3 miejsce w kategorii Beniamin 1).  
Maja i Kuba otrzymali również nagrody za bardzo dobry wynik w konkursie, a obok nich 
także Michał Nikonowicz z kl.5 b. Wyróżnienia natomiast odebrali: Lutkiewicz Lilianna 2c, 
Siemieniewicz Filip 2b, Dąbrowska Julia 2b, Gałczyński Radosław 4f, Bućko Emil 4e, 
Wilczewska Karolina 5c, Redlin Maciej 5b, Izbicka Aleksandra 6d, Słyż Karol 6c, Przekopska 
Aleksandra 6b, Kuczyńska Paulina 6b, Kanclerz Damian 6c, Sarnacka Julia 7c, Nikonowicz 
Zuzanna 7c, Pieńkosz Kacper 7c, Siemieniewicz Jakub 7c , Kuczyńska Karolina 8b i Truchan 
Wiktor 8a. Gratulacje! 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2019. Zbliżające się wakacje to przede wszystkim czas wypoczynku i 

zabawy. W czasie trwania wakacji nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach 

bezpieczeństwa. Dlatego też w dniach 07 -10 czerwca 2019r. dla uczniów klas 0-IV odbyło się 

w naszej szkole spotkanie z Panem Policjantem M. Woźnialis i z Panią Pielęgniarką A. Miller. 



Celem było przypomnienie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa: zachowania się 
nad wodą, w górach, na wsi, czy na drodze w charakterze pieszego, rowerzysty, na 
hulajnodze, rolkach oraz pasażera oraz uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa. 
Omówiono jak zachować się , gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy, przypomniano 
dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w domu i na podwórku . Przestrzegano 
również przed rozpalaniem ognisk w lesie, organizowaniem zabaw w niedozwolonych 
miejscach. 
Przypomniano numery alarmowe (są one bezpłatne do zapamiętania numer 112 , GOPR i 
TOPR, WOPR i MOPR 985 ) oraz jak udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku . 
Przeprowadzono quiz o bezpieczeństwie.  
Na zakończenie spotkania odczytano "Kodeks postępowania w czasie wakacji". Dzieci z 
zaangażowaniem uczestniczyły w spotkaniu. Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych , 
słonecznych, radosnych wakacji. 

 

IGRZYSKA RODZINNE. 8 czerwca odbył się po raz pierwszy „Dzień Młodzieży – Rodzinne 

Igrzyska”, w którym to rodzice uczniów naszej szkoły wspólnie z dziećmi brali udział w 

różnych konkurencjach sportowych np.: rzuty do celu przyborami o różnej wielkości i 

ciężarze, żonglowanie piłką, skoki dodawane i kręcenie obręczą do ćwiczeń gimnastycznych 

(hula hop) na biodrach. Na zakończenie każdy mógł uczestniczyć w biegu o medal Św. 

Benedykta. W biegu tym uczeń klasy Va Filip Danelczyk zajął II miejsce. 

Dziękujemy w szczególności rodzicom oraz uczniom za podejście do wszystkich zadań z 
uśmiechem i dystansem do samych siebie. To popołudnie było pełne pozytywnych wrażeń 
jak również okazją do integracji i zdobywania nowych doświadczeń. 

 

MAMY MISTRZYNIE WOJEWÓDZTWA. W czwartek w hali MOSiR na Barankach odbył się finał 

Mistrzostwa Województwa Piłki Siatkowej Dziewcząt w ramach rozgrywek Szkolnego 

Związku Sportowego. W finale wojewódzkim zagrały 4 najlepsze szkoły w województwie, 

które zostały wyłonione w drodze eliminacji regionalnych. Turniej został rozegrany 

systemem każdy z każdym. Najlepszą szkołą, wygrywając wszystkie mecze została Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Ełku wygrywając wszystkie mecze. 

Warto dodać, że dziewczyny z SP4 w Ełku zdobyły tytuł Mistrzostw Województwa już po raz 
czwarty (mistrz w dwójkach, trójkach, czwórkach siatkarskich). 
Wyniki meczów SP4 w Ełku na turnieju: 
SP4 Ełk - SP1 Ełk 2:0 
SP4 Ełk - SP19 Elbląg 2:1 
SP4 Ełk - Gimnazjum nr 3 Elbląg 2:1 
Końcowa kolejność finału Mistrzostw Województwa: 
1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku 
2. Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu 
3. Gimnazjum nr 3 w Elblągu 
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku 
Skład drużyny Mistrzyń Województwa SZS: 



Matylda Ekstowicz, Nikola Mościcka, Gabriela Szczotko, Michalina Przekop, Marlena 
Pawłowicz, Ewa Bukowska, Matylda Praszek, Emilka Chmielewska, (kontuzja: Maja Kurzyk, 
Weronika Szymańska). Trener Tomasz Przekop. 
Trenerzy wytypowali najlepsze dziewczęta ze swoich drużyn, które zostały wyróżnione 
statuetkami. Najlepszą zawodniczką wytypowaną przez trenera SP4 w Ełku została Gabriela 
Szczotko. 
Dziękujemy dziewczynom za 4 lata, w których sukcesy siatkarskie promowały szkołę i miasto 
Ełk w województwie i Polsce. Życzymy dalszych sukcesów sportowych w szkołach 
ponadpodstawowych. 
Serdecznie dziękujemy Prezydentowi Miasta Ełku oraz pracownikom MOSiR w Ełku za pomoc 
w przygotowaniu finału wojewódzkiego. 

 

ZWYCIĘSKIE WYJŚCIE Z ESCAPE ROOM. 10 czerwca uczniowie klasy 7a, Jakub Stygar oraz 

Jakub Dzierżanowski, wzięli udział w miejskim konkursie języka angielskiego zorganizowanym 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku. Zadanie było nietypowe, polegało na odszukaniu w 

Escape Roomie zagadek i zadań, rozwiązanie każdej z nich było wskazówką do kolejnego 

zadania. Jakub Stygar oraz jego zespół uzyskali I miejsce, wygrywając tym samym vouchery 

do kina Planet Cinema. Jakub Dzierżanowski zajął II miejsce. Gratulujemy! 

 

STARSI MŁODSZYM. Klasa 7c, realizująca program wolontariatu Wiatraki Mazur, 

przygotowała akcję charytatywną na rzecz zwierząt “Pomagasz – jestes wielki!”. W ramach 

tej akcji, dziewczynki Zuzia Nikonowicz oraz Oliwia Ojrzyńska przygotowały pod okiem pani 

Mileny Laszkowskiej prezentację multimedialną “Kim dla człowieka jest pies?”. Uczennice 

przeprowadziły 20 minutowe spotkania z wybranymi klasami I-III, podczas których 

rozmawiały z uczniami na temat odpowiedzialności za swojego pupila oraz konieczności 

dbania o niego. Młodsi uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w tych warsztatach 

odpowiedzialności, opowiadali o swoich pupilach i dzielili się spostrzeżeniami. A wszystko po 

to, by niechcianych psów w schroniskach było jak najmniej. 

 

MAMUCIA PRZYGODA. 10 czerwca klasa 7c wybrała się na wycieczkę z noclegiem do 

„Mamuciej Doliny” (gospodarstwo agroturystyczne). To malownicza osada nad rozlewiskami 

Biebrzy, zaprojektowana na wzór prehistorycznej wioski. Zorganizowano nam tam mnóstwo 

interesujących zajęć, jak na przykład przeprawa „Bobrzym Szlakiem”. Polegała na spacerze 

poprzez bagniste leśne tereny. Dla każdego był to różny stopień trudności, jednak nikt się nie 

poddał, najważniejsza była dobra zabawa i dystans do siebie- w ten sposób wyłoniliśmy 

Królową Bagien, Oliwkę Ojrzyńską. Wcielaliśmy się też w role łowców- strzelaliśmy z łuków, a 

najlepszą z najlepszych w tej konkurencji okazała się Natalka Zimnoch. Braliśmy udział w grze 

terenowej „Szukanie Skarbu Mamuta”, w której sprawdziliśmy naszą orientację w terenie, 

logiczne myślenie oraz zdolności matematyczne. Uczyliśmy się o codziennym życiu homo 

habilis (człowiek zręczny, używający narzędzi). Ucieraliśmy zboże uzyskując mąkę, z której 

upiekliśmy podpłomyki, oprócz tego uwędziliśmy mięso w neandertalskiej wędzarni. 

Podziwialiśmy uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego w czasie spaceru na punkt widokowy 



oraz zapoznając się z prezentacją dotyczącą fauny i flory tego regionu. Rozpoznawaliśmy 

tropy zwierząt, a wieczór urozmaiciliśmy sobie dyskotekę. Czas zleciał nam błyskawicznie. 

Nim się zorientowaliśmy wracaliśmy już autokarem do Ełku.  

Chcielibyśmy również serdecznie podziękować p. Ewie Redlin i p. Iwonie Grajewskiej za 
cierpliwość w opiece nad nami. Zuzanna Nikonowicz, Monika Podurgiel 

 

NIEDZIELA W SZUWARACH. Pogoda, od kilku dni, prawdziwie urlopowa, a dzięki, od dawna 

już zaplanowanej imprezie integracyjnej, duża grupa rodziców i uczniów klasy I c mogła 

poczuć przedsmak lata i wakacyjnej przygody. Wraz ze swoja wychowawczynią, p. Joanną 

Pabich, wczesnym rankiem, 45 – osobowa grupa dorosłych i dzieci wybrała się na spływ 

kajakowy z Krutyni do Ukty. Szlak rzeki Krutyni, o długości 13 km, obfitował w wiele przygód, 

których pokonywanie uczyło wszystkich cierpliwości i opanowania, ale też współpracy i 

odpowiedzialności za siebie nawzajem. Po drodze wszystkich zachwycały piękne widoki i 

kwitnące grążele i wzruszały stada młodziutkich kacząt i łabądków. Na kajakach co chwila 

lądowały kolorowe ważki. Wyjątkowo ciepła woda zachęcała do kąpieli i zabaw w wodzie. Po 

spływie ,w siedzibie firmy „As-tour”, odbył się piknik, na którym, m.in. ,dokonano pasowania 

młodych kajakarzy. Przynajmniej połowa klasy płynęła kajakiem po raz pierwszy w życiu, ale 

wszyscy dotarli do mety i zgodnie orzekli, że za rok też ruszamy! 

 

SIEĆ NA WAKACJE. 18 czerwca 2019. odbyła się w szkole Kampania „Bezpieczna szkoła” – 

zorganizowana przez zespół nauczycieli. Po raz trzeci wybraliśmy formę gry miejskiej. 

Tegoroczne hasło brzmiało „Bezpiecznie(j) w sieci”. Klasy 1-3 skupiły się na korzyściach i 

zagrożeniach jakie czyhają w internecie, zaś klasy starsze oprócz przypomnienia jak 

bezpiecznie korzystać z internetu zapoznani zostali z "fake news", czyli uczyli się 

rozpoznawać prawdę i fałsz w internecie. Teren szkoły oraz miasta stały się planszą, 

natomiast uczniowie klas 1 – 8 ( 36 klas) żywymi pionkami. W wielu miejscach (np. na boisku 

szkolnym, placach zabaw, w Parku Solidarności, parkach na ul. Tuwima itp.) czekały na 

uczniów zadania do wykonania. Wszystkie były związane z bezpieczeństwem w sieci. 

Uczniowie na każdej stacji zapoznawani byli z zagadnieniami bezpiecznego korzystania z 

internetu. Każda stacja to dotyczyła innej zasady, np.: Niebezpieczne kontakty, Prywatność w 

sieci, Hejt w sieci, Niebezpieczne zakupy, Netykieta czy Cyberprzemoc. Na każdej stacji 

uczniowie, rozwiązywali krzyżówki, labirynty, rozsypanki, odnajdowali internetowe fake 

news itp. Ostatnią stacją dla wszystkich było boisko szkolne, gdzie każda klasa kończąc grę 

otrzymała literkę , którą umieszczała w wyznaczonym miejscu. Ułożone poprawnie litery 

stworzyły hasło. Była to świetna okazja do wspólnej zabawy, integracji oraz poznania różnych 

miejsc w mieście. 

 

NEPAL - KRAINA NIEZWYKŁA. 17.06.2019 gościliśmy w szkolnej świetlicy Polkę mieszkającą w 

stolicy Nepalu- Katmandu.  



Pani Honorata Waraksa spotkała się z dziećmi, by opowiedzieć im o bogatej kulturze, 
niezwykłej przyrodzie Nepalu i życzliwości jego mieszkańców. Mówiła także o potrzebie 
realizowania swoich marzeń. Przekazała wiele ciekawych historii z własnych przeżyć, 
opowiedziała o wykonywanej przez siebie pracy. Ważnym dla dzieci elementem spotkania 
była próba medytacji przy muzyce. Pani Honorata zaprezentowała medytacje z tańcem i 
światłem przy muzyce, a na zakończenie spotkania, wspólnie z dziećmi wykonała woreczki 
niezbędne do ćwiczeń, przy tego rodzaju relaksacji.  
Wspólnie doszliśmy do wniosku, że to spotkanie może być wstępem do kolejnych spotkań z 
tak ciekawymi ludźmi, w następnym roku szkolnym.  

 

OSTATNIA WIZYTA PARTNERSKA. W dniach 24-25.06.2019r. w naszym mieście odbyło się 

ostatnie już międzynarodowe spotkanie koordynatorów i nauczycieli każdej ze szkół 

uczestniczących w projekcie Erasmus+ „Bullying: I don`t stay! Yes, to friendship”. Celem 

wizyty było omówienie działań projektowych oraz raportu końcowego z realizacji zadań. 

Prace zakończyliśmy wspólnym rejsem po Jeziorze Ełckim, podczas którego mogliśmy 

podziwiać piękną panoramę naszego miasta i podczas którego pan K. Kulik opowiadał 

gościom z Portugalii, Włoch i Rumunii o historii Ełku i jego zabytkach. Następnie 

uczestniczyliśmy w kolacji certyfikacyjnej, podczas której mogliśmy się bardziej zintegrować, 

wymienić doświadczeniami, poglądami dotyczącymi projektu, podziękować za efektywną 

współpracę i otrzymać certyfikaty. Oprócz prac warsztatowych mieliśmy okazję pokazać 

naszym gościom Warszawę. Zwiedziliśmy najbardziej charakterystyczne punkty stolicy, tj. 

Pałac Kultury i Nauki, Ogród Saski, Starówkę, Zamek Królewski oraz Łazienki. Poza tym Pani 

przewodnik opowiadała bardzo ciekawie o Warszawie dziś, przed wojną i po niej, o jej 

burzliwej historii. Mieliśmy też okazję zobaczyć liczne zdjęcia z tych okresów. Nasi goście byli 

pod ogromnym wrażeniem stolicy. Niestety wizyta dobiegła końca, ale wierzymy, iż 

nawiązane kontakty i przyjaźnie przetrwają próbę czasu. Korzyści z udziału w programie 

Erasmus+ jest wiele, dlatego cieszymy się, że w nim uczestniczyliśmy. Do najważniejszych 

zaliczymy: poznanie obcych kultur, możliwość zwiedzenia obcych krajów, zwiększenie 

kompetencji i umiejętności językowych, podniesienie kompetencji interpersonalnych; 

uzyskanie przez naszych uczniów kompetencji kluczowych, pogłębienie ich poczucia 

tożsamości europejskiej oraz promowanie naszej szkoły i Ełku na arenie międzynarodowej. 

Jesteśmy przekonani, że zdobyte podczas projektu umiejętności, wiedzę i doświadczenia 

wykorzystamy z pożytkiem. 

 

ROZMOWY Z SYRENKĄ. Już w pierwszym tygodniu wakacji grupa 31 uczniów z klas IV – VI 

wyjechała na tygodniowy obóz naukowy o treściach skoncentrowanych na kulturowych i 

historycznych zabytkach Warszawy. Na miejsce pobytu wybrano przepięknie położony nad 

Zalewem Zegrzyńskim ośrodek „Promenada”. Stąd, niemal każdego dnia, dzieci wyruszały na 

półdniowe wycieczki do stolicy, w ramach których poznawały takie miejsca, które są 

symbolami tego miasta. Oprócz zwiedzania zaplanowano też w nich specjalne warsztaty lub 

gry, co pozwalało na poznawanie wybranych faktów i postaci w sposób niekonwencjonalny i 

zabawowy. Uczestnicy projektu zwiedzili Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Łazienki 

Królewskie, Stadion Narodowy. Spacerowali po Starówce szlakiem warszawskich legend i 



zgłębiali tajniki produkcji filmowej w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Na 

specjalnych warsztatach projektowali dawne stroje, malowali artystyczne hybrydy 

inspirowane rzeźbami i malowidłami, wykonywali abstrakcyjną sztukę współczesną. Cały 

jeden dzień dzieci bawiły się, eksperymentowały i doświadczały na Farmie Iluzji k. Warszawy. 

Po powrocie z wycieczek dzieci kąpały się w ciepłych wodach Zalewu Zegrzyńskiego, grały w 

siatkówkę, badmintona i bule. Wielu wrażeń dostarczyła też gra terenowa. Nad 

bezpieczeństwem, dobrą atmosferą i ciekawym zagospodarowaniem czasu czuwała 

organizatorka projektu –p. Joanna Pabich wraz z panią Katarzyną Garlicką i panią Magdaleną 

Kukiełko. Wypełnione dni szybko mijały i choć obóz trwał tylko tydzień, wrażeń było tyle, że 

wystarczy ich na całe wakacje. 

Za wsparcie finansowe, w ramach grantu, uczestnicy projektu dziękują Prezydentowi Miasta 
oraz Prezesowi PWiK w Ełku. 

 

AKTYWNA MŁODZIEŻ W SZKOLNYCH KLUBACH WOLONTARIATU. Od września 2018 do 

czerwca 2019 klasa 7c brała udział w projekcie edukacyjnym Stowarzyszenia Rozwoju 

Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” pod hasłem „AKTYWNA MŁODZIEŻ W SZKOLNYCH 

KLUBACH WOLONTARIATU” realizowanym z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

i Centrum Kultury Gminy Ełk. Koordynatorem projektu była p. Ewa Redlin. Cel akcji to rozwój 

wolontariatu poprzez edukację obywatelską i rozwój kompetencji społecznych takich jak: 

odpowiedzialność, komunikacja, praca w grupie, podział zadań, przywództwo, empatia i 

kreatywność.  

Uczniowie uczestniczyli raz w miesiącu w grach szkoleniowych, podczas których prowadzący 
poruszali następujące tematy: współpraca, patriotyzm, funkcjonowanie samorządu 
lokalnego, konsultacje społeczne, zbiórki publiczne i planowanie przyszłości. Młodzież wzięła 
również udział w grywalizacji między szkołami, co zachęciło ich do zdobywania wiedzy. W 
ramach grywalizacji uczestnicy zajęć odpowiadali co 3 tygodnie na pytania i rozwiązywali 
quizy. 
W ramach tego projektu uczniowie zobowiązali się do przeprowadzenia dwóch akcji 
społecznych (wydarzenia związanego z odzyskaniem niepodległości i akcji społecznie 
użytecznej). Wszystkie zadania były punktowane. 
Uczniowie plan pierwszej akcji podzielili na cztery inicjatywy: sonda uliczna na temat 
uporządkowania zapomnianych grobów, oczyszczenie mogił na starym, opuszczonym 
cmentarzu, akcja charytatywna: sprzedaż ciast i zakup zniczy z pozyskanych środków, zajęcia 
patriotyczne z przedszkolakami „Mali Odkrywcy” oraz wspólne wyjście na Cmentarz 
Wojskowy. Opiekunami byli: p. Ewa Redlin i p. Robert Redlin. 
Do drugiej akcji związanej z uwrażliwieniem na los bezdomnych psów ze schroniska i godnym 
traktowaniem zwierząt uczniowie 7c zaprosili kolegów z kl. 7a, 8a i 8d oraz dzieci ze świetlicy 
pod opieką p. Ewy Kowary. Młodzież sprzedawała ciasta, a za zebrane pieniądze (ponad 800 
zł) zakupiono karmę na potrzeby schroniska w Sonieczkowie, którą wspólnie tam 
dostarczono.  
Uczniowie przygotowali również przy wsparciu p. Mileny Laszkowskiej prezentację 
multimedialną „Kim dla człowieka jest pies?” i rozmawiali na ten temat podczas spotkań z 
uczniami klas I-III. 



Uczennice kl. 7c wraz z p. Natalią Jurczyk-Lemieszonek przeprowadziły warsztaty w 
przedszkolu „Mali Odkrywcy”. Celem było kształtowanie u dzieci poczucia obowiązku oraz 
uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt. 
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 18 czerwca w ECK, a klasa 7c zdobyła I miejsce. 
Uczniowie otrzymali nagrodę w wysokości 1100zl. 

 

 


