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Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW. 24 maja całą klasą odwiedziliśmy straż pożarną. Pani Kasia zarządziła 

zbiórkę o godz. 8.30 i udaliśmy się na przystanek autobusowy. Pojechaliśmy na ulicę 

Suwalską, gdzie mieści się budynek straży pożarnej. Tam przywitali nas strażacy, którzy na 

początku zapoznali nas ze sprzętem strażackim, którego używają podczas akcji. Mogliśmy 

wejść do kabiny samochodu oraz dowiedzieć się wiele na temat sprzętu znajdującego się w 

skrzynkach samochodów pożarniczych. Następnie mogliśmy poczuć się jak prawdziwi 

strażacy próbując ugasić udawany pożar wodą przy pomocy węża strażackiego. Potem 

poszliśmy do salki edukacyjnej Ognik. Tutaj zapoznaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa i 

mogliśmy zobaczyć, jak wygląda spalone mieszkanie. Na koniec strażak nauczył nas zasad 

pierwszej pomocy. Po tak mile spędzonym czasie, wróciliśmy autobusem do szkoły. Zuzia i 

Bartek Litwinko kl. 3a 

 

SZKOLNY DZIEŃ INACZEJ. 21 maja w klasie 3 d nie było typowych lekcji. Tego dnia odbył się grill 

klasowy. Rodzice Oli, mamy Igi i Walerki rozpalili grilla, na którym upiekły się przepyszne 

kiełbaski i kromki chleba. Objadaliśmy się nimi wyśmienicie, następnie bawiliśmy się na 

boisku i placu zabaw. Niektórzy z nas przyjechali do szkoły rowerem bądź hulajnogą, a jeździć 

można było po całym boisku szkolnym. Część z nas skorzystała z urządzeń siłowni znajdującej 

się nieopodal stanowisk grillowych. Ten dzień był rzeczywiście inny niż pozostałe, mieliśmy 

okazję do wspólnych zabaw, rozmów i zacieśnienia kontaktów, których nam brakowało w 

ostatnim okresie.  

 

W ODCIENIACH SUKCESU- “KANGUR MATEMATYCZNY” 22 kwietnia 2021 r. odbyła się XXX edycja 

Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny". Rokrocznie bierzemy udział w tej 

najbardziej masowej imprezie matematycznej na świecie. Uczniowie doskonalą swoje 

umiejętności matematyczne i mają okazję porównać swoją wiedzę dotyczącą królowej nauk 

na tle ogólnopolskim i międzynarodowym. Rozwiązywanie testów konkursowych rozwija 

spostrzegawczość, wyobraźnię geometryczną, sprawność rachunkową, logiczne myślenie. 

Często ważną rolę odgrywa analiza proponowanych odpowiedzi, z których wiadomo, że tylko 

jedna jest poprawna. Jak co roku naszą szkołę reprezentowała liczna, bo aż 133 - osobowa, 

grupa uczniów. Konkurs odbył się stacjonarnie w szkole, przy zachowaniu wszystkich zasad 

reżimu sanitarnego. Emil Bućko z kl.6d osiągnął wynik bardzo dobry, a 21 uczniów zostało 

wyróżnionych. Są to: Krzyżanowska Dorota kl.2c, Sarnacka Natalia kl.2a, Bagińska Lena kl.2c, 

Wądołowska Dominika kl.2a, Fabisiak Maja kl.2c, Gałaszewski Mateusz kl.3a, Dźwilewska 

Zuzanna kl.3a, Płatek Natasza kl.3a, Dąbrowska Julia kl.4b, Fiszer Daria kl.4a, Zyskowski 

Krzysztof kl.4a, Krajanowski Jakub kl.5b, Łukawski Jakub kl.6b, Bianki Jekaterina kl.6a, 

Dzierżanowski Oskar kl.6b, Gałczyński Radosław kl.6f, Malinowski Szymon kl.6b, Włodarczyk 

Michał kl.6c, Nikonowicz Michał kl. 7b, Choroszewicz Eliza kl.7b oraz Słyż Karol kl.8c. 

Gratulujemy wszystkim uczniom wyników i życzymy dalszych sukcesów! 

 



MŁODY SAMORZĄD. Dnia 1 czerwca 2021r. odbyła się czwarta sesja Dziecięco – Młodzieżowej 

Rady Miasta. Naszą szkołę dumnie reprezentowali: Maria Kantowicz kl. 7c, Marcel Lacki kl. 7c 

oraz Oliwer Chiliński kl. 8d. W trakcie ponad dwugodzinnego spotkania młodzież poruszyła 

ważne tematy dotyczące miasta Ełku, stworzenia lepszych warunków życia dzieciom oraz 

dorosłym. Wśród postulatów pojawiła się potrzeba zapewnienia opieki psychologicznej w 

każdej szkole, integracji międzyszkolnej uczniów, zmiany warunków przyznawania 

stypendium naukowego, budowy parków dla psów. Młodzi radni interesowali się również 

bezpieczeństwem ruchu drogowego, dopytywali pana prezydenta Tomasza Andrukiewicza o 

plany i możliwości przebudowy najbardziej niebezpiecznych ulic w mieście.  

Udział w sesji Rady Miasta wzbudzał wiele emocji wśród uczniów. Towarzyszył im również 
stres, który okazał się bardzo motywujący. Nasi uczniowie zaprezentowali się doskonale. 
Maria dzielnie wcieliła się w rolę przewodniczącej Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miasta Ełku. 
Oliwer odważnie odpowiadał na pytania młodych radnych dotyczące pomysłu zapewnienia 
psychologa w każdej szkole. Marcel aktywnie uczestniczył w części dotyczącej wolnych 
wniosków. Gratulujemy wspaniałych wystąpień. Jesteśmy z Was dumni! 
 

DZIEŃ DZIECKA W PLENERZE. Z okazji Dnia Dziecka klasa 3 a wraz z wychowawczynią wybrała 

się na wycieczkę do Mącz. Wyruszyliśmy o 7.30 spod stadionu. Rodzice samochodami 

zawieźli nas do pracowni Lipowa pana Jurka, który od dwudziestu lat zajmuje się 

garncarstwem. Na początku zwiedziliśmy wszystkie zakątki Mącz. Widzieliśmy prawie 

dwustuletnią lipę, próbowaliśmy młodych pędów świerka i poznaliśmy przepis na herbatę z 

bzu. Obejrzeliśmy teren bobrów i usłyszeliśmy historię samochodu zatopionego w stawie. 

Następnie udaliśmy się do pracowni pana Jurka, który pokazał nam koło garncarskie, piece i 

opowiedział historię garncarstwa. Mogliśmy też własnoręcznie ulepić z gliny naczynia i rzeźby 

według własnych pomysłów. Wycieczka zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami i piankami. 

To był wspaniały wspólnie spędzony czas. Maja Marcinkiewicz kl. 3 a 

 

RECYTATORZY NA START! W ostatnim czasie, tuż-tuż po powrocie do edukacji stacjonarnej, 

odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Zaczarowany świat poezji Marii 

Konopnickiej", organizowany tradycyjnie przez SP 5 w Ełku. Jego cele to m.in.: popularyzacja 

twórczości literackiej Marii Konopnickiej, wspieranie talentów recytatorskich, kształcenie 

umiejętności samoprezentacji ucznia i wspieranie współpracy międzyszkolnej. Konkurs odbył 

się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII-VIII. Szkoła mogła wytypować 

jednego uczestnika w każdej kategorii wiekowej. Zmagania konkursowe miały formę zdalną; 

należało przesłać nagranie, na którym będzie widoczna sylwetka uczestnika recytującego 

wiersz Marii Konopnickiej. Naszą szkołę reprezentowali; Jakub Łukawski z kl. 6b i Maciej 

Redlin z kl. 7b. Komisja zwracała uwagę na pamięciowe opanowanie tekstu poetyckiego, 

intonację głosową, tempo recytacji, wyrażenie nastroju wiersza i samoprezentację. Spośród 

zgłoszonych uczestników ełckich szkół podstawowych w młodszej kategorii rewelacyjnie 

poradził sobie Kuba, który wyrecytował wiersz pt. "Muchy samochwały" i zajął I miejsce. 

Równie ciekawą interpretację wiersza Konopnickiej pt. "Tęczowy duszek" przedstawił Maciej, 

który zajął II miejsce w kategorii kl. 7-8. Brawo chłopcy! 



Pod tymi linkami można posłuchać recytacji naszych reprezentantów: 
https://youtu.be/bKPlMn5KH0Y  
https://youtu.be/dMciJ2FzO_U  
 

WITAJ PRZYGODO! Witajcie koledzy i koleżanki!  

Jesteśmy uczennicami klasy 3D i chciałyśmy Wam opowiedzieć o wspaniałej przygodzie jaka 
nas ostatnio spotkała. 8 czerwca 2021 r. razem z klasą 2c byliśmy na wycieczce w Wiosce 
Indiańskiej. Tuż po przyjeździe pani przewodnik opowiedziała nam co nas czeka w tym dniu. 
Chwilę później rozpoczęła się świetna zabawa! Uczyliśmy się o życiu Indian. Byliśmy także w 
małym muzeum, gdzie dowiedzieliśmy się jak wyglądała ich codzienność, w co się ubierali i z 
czego robili rzeczy do użytku codziennego. Dowiedzieliśmy się, że gdyby nie Indianie nie 
byłoby ziemniaków, kukurydzy czy papryki- to fascynujące! Później mieliśmy czas na zabawę 
w indiańskim stylu, dokładnie tak, jak kiedyś bawili się nasi indiańscy rówieśnicy. Po 
zabawach piekliśmy bułki w Chlebowym Domku. Podczas pieczenia, uczyliśmy się jak 
powstaje chleb. Własnoręcznie zrobione bułeczki były pyszne, każdemu polecamy 
spróbować upiec takie w domu. Wycieczka była bardzo udana, więc zmęczeni ale szczęśliwi 
wróciliśmy autokarem do domu. Iga Borkowska, Ola Świć 
 

OD JUNIORA DO SENIORA. W słoneczny czwartek 10 czerwca, na zaproszenie Klubu Seniora w 

Ełku, dzieci ze świetlicy szkolnej, pod opieką pani Gabrieli Wiśniewskiej i pani Pauliny Smyk 

uczestniczyły w radosnym pikniku z okazji Ełckich Dni Rodziny. Udział w pikniku poprzedzony 

był kilkudniową aktywnością artystyczną dzieci, które wykonały 40 niezwykłych prac 

plastycznych, dotyczących tematów : młodość – miłość- małżeństwo – rodzina.  

W klubie powitali nas uśmiechnięci seniorzy i zaproszeni goście. Integrację rozpoczęliśmy 
pokazem dzieci, czyli śpiewem i tańcem, po którym odbyło się podsumowanie efektów pracy 
dzieci. Wyróżnionych i nagrodzonych zostało 12 prac, a wszystkie dzieci otrzymały upominki 
za udział. Przygotowane przez dzieci prace wezmą udział w wystawie w Ełckim Centrum 
Rewitalizacji Społecznej wraz z pracami przestrzennymi seniorów. Będzie to przedstawienie 
tematyki tegorocznych Dni Rodziny, widzianej oczami seniora oraz dziecka; sztuka nie zna 
granic. Po rozstrzygnięciach konkursowych nadszedł czas na wspólne zabawy i 
współzawodnictwo, czyli integrację w najlepszym wydaniu!  
Nie odbyło się bez poczęstunku i upominków na Dzień Dziecka. Nasze dzieci były 
zachwycone, a Nasi Przyjaciele po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Dziękujemy!  
 

DZIEŃ DZIECKA W 6C. Tegoroczny Dzień Dziecka spędziliśmy aktywnie. Uśmiechów w tym dniu 

było bez liku, a to dlatego, iż wychowawczyni zapewniła nam moc przeżyć i atrakcji. 

Słoneczna pogoda zapewniła wszystkim uczestnikom wyśmienitą zabawę. 

Z rana pojechaliśmy do Parku Trampolin i mieliśmy dwie godziny pełne radości i zabawy. 
Przed wejściem na główną halę z trampolinami musieliśmy przejść rozgrzewkę pod 
profesjonalną opieką trenera na macie akrobatycznej. Prawidłowo przeprowadzona 
rozgrzewka jest niezbędna aby uniknąć zbędnych kontuzji. Korzystaliśmy z szeregu atrakcji, 
m.in. ścieżek akrobatycznych, trampolin sportowych, ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni oraz 
basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt w parku trampolin okazał się świetną zabawą. 

https://youtu.be/bKPlMn5KH0Y
https://youtu.be/dMciJ2FzO_U


Jesteśmy energiczną klasą i chętnie ruszyliśmy na dalszy ciąg przygód. Czekając na pizzę 
ochłodziliśmy się w fontannach przy pomniku Rusałki. Po doznaniach kulinarnych (niektórzy 
nie odmówili sobie lodów) ruszyliśmy do kolejnego wyzwania. Czekał na nas park linowy. W 
parku linowym pomiędzy drzewami rozpięty jest system atrakcji, a my wspinaliśmy się od 
drzewa do drzewa po różnego rodzaju mostkach, siatkach a nawet zjeżdżamy z wyższego 
punktu do niższego w wygodnej uprzęży! Wszystko to oczywiście w bezpiecznych warunkach 
– otrzymaliśmy specjalny kask i solidny system asekuracji, choć nawet świadomość faktu, że 
absolutnie nie grozi nam upadek, nie zapobiega ekscytującym wyrzutom adrenaliny do krwi i 
dreszczykowi emocji. Przed rozpoczęciem wysokościowej przygody zostaliśmy rzetelnie 
przeszkoleni co do obsługi systemu asekuracji (nie było to skomplikowane), charakteru 
poszczególnych atrakcji oraz poinstruowano nas, jak się zachować w razie jakiegokolwiek 
problemu. Pokonując kolejne przeszkody co jakiś czas czuliśmy też na sobie wzrok czujnych 
instruktorów, dzięki czemu rozrywce towarzyszyło bezpieczeństwo. 
Wszyscy wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Dzień Dziecka był bardzo udany. 
 

O TYM, CO MOŻNA ROBIĆ NA WYCIECZCE. W dniu 24.05 pojechaliśmy na 3 - dniową wycieczkę 

do Kulki. Pierwszego dnia rozpoczynającą atrakcją była strzelnica paintballowa, strzelaliśmy 

do dwóch tarcz rywalizując ze sobą na punkty z profesjonalnych replik broni bojowej. Na 

zajęciach łącznościowych powróciliśmy do czasów, kiedy o telefonach komórkowych nikt nie 

słyszał. Poznaliśmy alfabet Morse’a i korzystając z telefonu polowego sprawdziliśmy się jako 

łącznościowcy. Po atrakcjach pełnych adrenaliny wzięliśmy udział w wyścigu na quadach. 

Byliśmy zadowoleni z przejazdu pełnego emocji. Wieczorne ognisko było podsumowaniem 

dnia. Gry i zabawy integracyjne przy ognisku przeprowadzone przez animatora uatrakcyjniły 

wspólny wieczór. Uznaliśmy, że ten dzień był świetny ale byliśmy przekonani, że następny 

będzie jeszcze lepszy. 

Kolejny dzień rozpoczęliśmy zawiedzeni ponieważ pogoda nie dopisywała, natomiast deszcz 
nie przeszkodził nam w dobrej zabawie na parku linowym. Po kilku godzinach pogoda 
polepszyła się. Kolejną atrakcją był survival z instruktorem. Dowiedzieliśmy się, czym jest 
survival zielony i militarny. Poznaliśmy tajniki przetrwania w lesie i radzenia sobie z siłami 
natury. Sprawdziliśmy z czego składa się puszka survivalowa oraz nauczyliśmy się budować 
schronienie z pałatki, czyli wojskowego płaszcza. Pod koniec dnia odbyła się gra terenowa. 
Razem z grupą pokonaliśmy nocną trasę wykonując zagadkowe zadania i odpowiadając na 
podchwytliwe pytania.  
Ostatniego dnia po śniadaniu wybraliśmy się na strzelanie z łuków. Zostaliśmy wyposażeni w 
ochraniacze oraz specjalną maskę. Podzieleni na dwie drużyny przeżyliśmy pełne adrenaliny 
starcie łuczników. Następnie wzięliśmy udział w ,,teleturnieju’’ Awantura o Wiedzę. Polegał 
na odpowiedzeniu na jak największą liczbę pytań. Sprawdziliśmy swoją wiedzę z historii, 
przyrody, sztuki, techniki, sportu i wielu innych dziedzin. Wycieczka pozwoliła nam na bliższe 
poznanie siebie i spędzenie wspólnie czasu. Joanna Darmofał, Olga Kotylak VIc 
 

DZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ. 9 czerwca pojechaliśmy autokarem do Białegostoku. Podczas drogi 

śpiewaliśmy piosenki i rozmawialiśmy z przyjaciółmi. Około 9.00 dotarliśmy na miejsce. 

Zrobiliśmy przerwę śniadaniową w parku na górce z widokiem na piękny szklany budynek 

opery. Po zjedzeniu mieliśmy czas na zabawę i zrobienie zdjęcia grupowego. O godzinie 

10.00 rozpoczęło się przedstawienie pod tytułem „Księga dżungli”. Przedstawienie 



spodobało się klasie, było bardzo ciekawe. Najlepsze miejsca miały osoby siedzące w 

pierwszym rzędzie, ponieważ aktorzy często je zaczepiali. Po przedstawieniu pojechaliśmy do 

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Pałacu Branickich. Zrobiliśmy tu mydełka o różnych 

kształtach, kolorach i zapachach. Pani przewodnik opowiedziała nam i pokazała, jak dawniej 

wyglądała apteka i w jaki sposób robiono lekarstwa. Zobaczyliśmy też dawny gabinet 

dentystyczny, ortodonty i okulisty. Następnie podziwialiśmy ogrody pełne zieleni, rzeźb i 

fontann, są niezwykle piękne. Na zakończenie zjedliśmy w Mc Donaldzie. 

To był niezapomniany dzień, który dostarczył wielu wrażeń. Kasia Pasińska kl. 3a 
 

A TO BYŁ DZIEŃ DZIECKA! W dniu 1 czerwca 2021 r. uczniowie klasy IV b wraz z 

wychowawczynią i rodzicami wybrali się na wycieczkę rowerową do Ośrodka Jeździeckiego 

„Relaks” w Chruścielach. Głównym celem wyjazdu było spędzanie czasu wolnego w sposób 

czynny na powietrzu i poznanie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Ełckiego.  

Grupa rowerowa przejechała około 15 km, głównie ścieżkami rowerowymi. Trasa była prosta 
i nie sprawiała nikomu trudności. Po drodze zatrzymywaliśmy się kilkakrotnie, by podziwiać 
rozciągające się przed nami widoki. Gdy dojechaliśmy do stadniny koni czekał na nas 
zasłużony odpoczynek i posiłek przy ognisku. Następnie pod czujnym okiem instruktorów 
uczniowie skorzystali z lekcji jazdy konnej na zamkniętym padoku.  
Po wrażeniach jeździeckich odbyły się dodatkowo wspólne zabawy i gry terenowe. 
Wycieczka była udana, dostarczyła wszystkim wiele radości i niezapomnianych chwil. 
Dziękujemy: p. Ewie Dąbrowskiej i p. Małgorzacie Naruszkiewicz za pomoc w sprawowaniu 
opieki nad uczniami. 
 

POLONISTYCZNE SUKCESOBRANIE. Od kilkunastu już lat trwa nasza przygoda z ogólnopolskimi 

zmaganiami polonistycznymi. Konkursy “Z poprawną polszczyzną na co dzień” i “Z ortografią 

na co dzień” wciąż są bardzo popularne w naszej szkole. Cieszą się niesłabnącym 

zainteresowaniem ze strony uczniów, mimo że zagadnienia dotyczące poprawności 

językowej, ortograficznej, frazeologicznej, nie należą do najłatwiejszych. O tym, jak ważna 

jest kultura języka, mówi m.in. fragment wywiadu udzielonego przez prof. Jana Miodka, 

powszechnie znanego z telewizyjnych programów „Ojczyzna polszczyzna”:  

“Im sprawniejszy język, tym nasz kontakt z innymi ludźmi będzie skuteczniejszy i łatwiejszy. 
Język jest podstawowym narzędziem naszego funkcjonowania w społeczeństwie, a granice 
naszego języka są granicami naszego świata. Przecież myślimy właśnie w języku. Praca nad 
językiem jest zatem najefektywniejszą pracą nad myślą, nad naszym intelektem! O tym nie 
można zapominać!”. Cieszy nas zaangażowanie naszych uczniów w przygotowania do 
konkursu i udział w nich, gdyż widzimy jak nasi uczniowie rozwijają się językowo. O tym 
rozwoju mogą świadczyć sukcesy naszych wychowanków. Po raz kolejny możemy pochwalić 
się, że mamy w swoich gronie laureatów konkursu  
“Z ortografią na co dzień”. Laureatami IV miejsca zostali: Dorota Krzyżanowska kl.2c, Maria 
Klemarewska 3c, Oskar Dzierżanowski kl. 6b i Jakub Łukawski kl.6b. 
Do grona osób wyróżnionych w konkursie ortograficznych należą: Maja Sulima kl. 2c, 
Magdalena Oszmian kl. 4c, Małgorzata Pięcikowska kl. 6f, Zuzanna Kozikowska kl. 6f, Anna 



Jonik kl. 7f, Paweł Pawlukowski kl. 7b, Ola Kraszewska kl. 8b, Kasjana Korczyńska kl. 8d i 
Aleksandra Izbicka kl. 8d. 
W konkursie “Z poprawną polszczyzną na co dzień” też nasi uczniowie osiągnęli wysokie 
wyniki. Laureatką III miejsca jest Amelia Czaplicka kl. 8b, a laureatami IV miejsca są: Paulina 
Wróblewska kl. 1c,Dorota Krzyżanowska kl.2c, Igor Hutny kl. 2c, Marcelina Tyszkiewicz kl. 2b, 
Wojtek Koniecko 2b, Zuzanna Litwinko 3a, Natasza Płatek 3a, Michalina Tabak 5b i 
Aleksandra Przekopska 8b. W dużej grupie wyróżnionych uczniów znaleźli się: Zofia Jaworska 
kl.1c, Anna Jaworska kl. 1c, Lidia Bielas kl. 1a, Lena Bagińska kl. 2c, Maja Sulima kl. 2c, 
Tymoteusz Dołoto kl. 2c, Tymoteusz Warecha kl. 2b, Zuzanna Dźwilewska kl. 3a, Magdalena 
Oszmian kl. 4c, Filip Siemieniewicz kl. 4a, Jakub Łukawski kl. 6b, Oskar Dzierżanowski kl. 6b, 
Pola Cholewicka kl. 6b, Julia Kołodziej kl. 6b, Lena Podemska kl. 6f, Gabriela Darmofał kl. 8a, 
Michalina Tyszkiewicz kl. 8c, Aleksandra Izbicka kl. 8d, Paulina Kuczyńska kl. 8b, Anna 
Malinowska kl. 8b, Ola Kraszewska kl. 8b, Eryk Makuch kl. 8b, Hubert Grzymkowski kl. 8b i 
Kajetan Antonowicz kl. 8b. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
w tej dziedzinie. 
 

SREBRNE DZIEWCZYNY Z CZWÓRKI. W trudnym czasie postpandemicznym rozegrano w naszej 

szkole turniej półfinałowy piłki siatkowej dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnego Związku 

Sportowego. W zawodach wzięły udział 4 zespoły (w kolejności zajętych miejsc):  

1 SP4 w Giżycku 
2. SP4 w Ełku 
3. Zespół Szkół Sportowych w Ełku 
4.SP nr 1 w Olecku 
Nasze dziewczęta wygrywając dwa spotkania oraz przegrywając ze starszą drużyną z Giżycka 
zajęła 2 miejsce. Turniej pokazał, że wyszkolenie dziewcząt z SP4 jest na wysokim poziomie 
(praca nauczycieli w klasach sportowych oraz współpraca z klubem siatkarskim). Za rok 
liczymy na powtórzenie wyniku uczennic z rocznika 2004 i zdobycia mistrzostwa 
województwa. Skład SP4 w Ełku: 
Wiktoria Surażyńska, Wiktoria Sakowicz, Nikola Mirwa, Zuzanna Rzepnicka, Gręś Gabriela, 
Blanka Sajnaga, Maja Matulewicz, Eliza Choroszewicz, Weronika Czyż, Nauczyciel Tomasz 
Przekop 
 

SZKOLNA LIGA ZADANIOWA Z FIZYKI. Szkolna Liga Zadaniowa z Fizyki w roku szkolnym 

2020/2021została rozstrzygnięta. Poniżej garść statystyk z całorocznych zmagań:W okresie 

od września do maja na stronie www.fizmath.tkodbyło się 15 rund ligi zadaniowej. Czynny 

udział w lidze wzięło 32 uczniów klas siódmych i ósmych. Uczniowie mierzyli się z 150 

zadaniami za „mały kluczyk” oraz 30 trudniejszymi zagadkami fizycznymi. „Klucze wiedzy” to 

wymierny efekt dla uczniów : 85 piątek i 21szóstek z fizyki. Najlepsze wyniki w „fizycznym 

maratonie” uzyskali: Hubert Grzymkowski (8b) w kategorii klas ósmych i Olaf Płatek (7b) w 

kategorii klas siódmych. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody. Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy i zapraszamy do udziału w lidze w przyszłym roku szkolnym. 

 



EWAKUACJA Z ATRAKCJAMI. W ramach corocznych ćwiczeń praktycznych w zakresie 

sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji 16 czerwca o godzinie 10.00 odbyły się 

ćwiczenia próbnej ewakuacji uczniów i pracowników naszej szkoły.  

Praktyczne działania prowadzone w ramach Obrony Cywilnej, zostały przeprowadzone pod 
nadzorem st. bryg. Marka Markowskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Ełku i st. bryg. Pawła Litwinowicza Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. 
Czerwcowa ewakuacja, została zorganizowana przy udziale specjalistycznych pokazów 
sprzętu przeciwpożarowego, używanego podczas akcji ratowniczych przez funkcjonariuszy 
Straży Pożarnej w Ełku. Uczniowie mieli sposobność poznać wyposażenie wozów strażackich, 
obejrzeli sprzęt do akcji ratunkowych. Szczególną atrakcją okazały się „tęcze i kurtyny 
wodne” przy użyciu strażackich węży. 
Próbne ewakuacje z budynku szkoły z uwzględnieniem praktycznych pokazów w wykonaniu 
Strażaków, wpływają pozytywnie na edukację w zakresie bezpieczeństwa naszych uczniów. 
Podnoszą ich świadomość w zakresie ochrony własnego zdrowia i życia oraz ich bliskich.  
Spotkania naszych uczniów z pracownikami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, 
należą do wyjątkowych, pozwalają na poznanie specyfiki zawodu strażaka, który w 
społeczeństwie cieszy się najwyższym szacunkiem oraz zaufaniem. 
Kierownictwu i wszystkim pracownikom Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pięknie 
dziękujemy za dotychczasową współpracę i czerwcową niecodzienną lekcję z zakresu 
bezpieczeństwa. 
 

KIERMASZ CHARYTATYWNY DLA SEBASTIANA. W ubiegły piątek 18 czerwca 2021 r. odbył się w 

naszej szkole charytatywny kiermasz słodkości. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na 

rehabilitację oraz powrót do zdrowia ucznia klasy 5B Sebastiana, który w marcu tego roku 

przeszedł rozległy udar mózgu. Organizatorami wydarzenia byli uczniowie klasy 5B, którzy 

wraz z wychowawczynią oraz rodzicami przygotowali pyszne, domowe wypieki. Na 

kiermaszu można było również kupić własnoręcznie wykonaną biżuterię, książki, puzzle oraz 

gry planszowe. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród całej społeczności 

szkolnej, dzięki czemu udało się nam zebrać 938,11 zł. Dochód ze sprzedaży przekazaliśmy na 

konto Sebastiana na portalu siepomaga.pl.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom zaangażowanym w prace związane z 
przegotowaniem wypieków oraz wychowawczyni za pomoc i wsparcie w organizacji 
kiermaszu. A społeczności szkolnej za włączenie się w akcję. 
Uczniowie klasy 5B 
 

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH PLASTYCZNYCH. W 

ostatnim czasie nastąpiło podsumowanie trzech ogólnopolskich konkursów plastycznych, w 

których nasi uczniowie znaleźli się w gronie zwycięzców. 

Pierwszym z nich był XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Magia teatru – lalka teatralna” 
2021. W tym roku lalka miała przedstawiać dowolną postać z utworów literackich takich 
powieści jak: „Czarnoksiężnik z Krainy OZ” Lymana Franka Bauma oraz „Piotruś Pan” Jamesa 
Matthew Barriego. Na tegoroczny konkurs wpłynęło aż 364 prace, a na wystawie 



pokonkursowej zostały zaprezentowane 142 prace. Laureatem tego konkursu został Olaf 
Pałatek z klasy 7b i za swoją pracę STRACHA NA WRÓBLE został uhonorowany (wraz z innymi 
uczestnikami) przyznaniem nagrody głównej.Film, wystawa części prac uczestników i 
podsumowanie tego konkursu dostępne są pod linkiem:https://zok.com.pl/laureaci-
ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-magia-teatru-lalka-teatralna-2021/  
Kolejnym konkursem był V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „PEJZAŻE”. Na konkurs 
wpłynęło 483 prace z aż 69 miejscowości w Polsce w różnych kategoriach wiekowych. Praca 
Filipa Żukowskiego z klasy 7f zgłoszona do tego konkursu w kategorii wiekowej 12-13 lat 
zdobyła III miejsce. 
Trzecim konkursem był VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ZABIERZ MNIE TAM 
WYOBRAŹNIĄ 2021 „Kolorowy zawrót głowy”. Na konkurs nadesłano 1450 prac 
plastycznych reprezentujących 222 placówki kulturalne, oświatowe, pracownie plastyczne 
oraz 6 zgłoszeń indywidualnych. Warunki formalne spełniło 1378 prac, które poddano ocenie 
komisji. Wśród tego ogromu nadesłanych prac również praca wykonana przez uczennicę 
naszej szkoły została doceniona przez komisję, która przyznała wyróżnienie Anieli 
Jaroszewskiej z klasy 7d w grupie wiekowej 13-14 lat. 
Gratulujemy „plastycznych” sukcesów naszym młodym artystom, którzy tworzą mimo tych 
wszystkich niedogodności i ograniczeń. Wszystkim uczniom podejmującym twórcze 
zmagania życzymy nieustającej weny twórczej i zapraszamy do kolejnych artystycznych 
wyzwań! 
 

W DRUŻYNIE SIŁA. egoroczna Kampania “Bezpieczna Szkoła” odbyła się pod hasłem 

Relacja=Integracja. Celem działań było zadbanie o poczucie bezpieczeństwa wewnątrz 

zespołu klasowego poprzez integrację uczniów. Najmłodsze klasy próbowały między innymi 

skomunikować się ze sobą językami zwierząt, dowiadywały się kto tak samo jak oni lubi kolor 

zielony czy nie przepada za gotowana marchewką. Połączeni w jeden zespół wykonywali 

zadania, dbając o to, by łączące ich kartki nie upadły na ziemię. Mieli także okazję, by w dwie 

minuty poznać odpowiedzi rówieśników na nurtujące ich pytania. Klasy 4-6 rozmawiały o 

tym, czym jest drużyna. Uczniowie stworzyli portrety osób kierujących naszymi szkolnymi 

"drużynami" - klasą - wychowawców, oraz szkołą - naszych Pań Dyrektor. Tworzyli także 

między sobą więź (w przenośni i dosłownie) obdarzając się miłym słowem. Uczniowie 

rzucając sobie kłębek nici mówili koledze lub koleżance, co w nich lubią, tworząc tym samym 

sieć łączącą ze sobą całą klasę. Najstarsi uczniowie próbowali odróżnić prawdę od kłamstwa, 

budowali pozytywny obraz samych siebie odnajdując swoje pozytywne cechy zgodne z 

kolejnymi literami swojego imienia, a także przeprowadzali ze sobą nawzajem szybkie 

wywiady. 

Aby umacniać w sobie ducha drużyny, wszystkie klasy uczestniczyły w rozgrywkach 
sportowych skupionych wokół gier i zadań zespołowych. Wszyscy mieli okazję zbliżyć się ze 
sobą po długim czasie izolacji. 
 

TURNIEJ „LUBIĘ CIĘ, KLASO!” Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Dzień Bez Wychowawcy. 

Wtorkowe działania (zamiast zajęć dydaktycznych) przejęli nauczyciele, którzy na co dzień 

nie są wychowawcami klas. Zaproponowano uczniom m.in. zajęcia w terenie, ogniska, 

spacery, gry i zabawy sportowe, kino czy wyjście na lody. Klasa IV b uczestniczyła w turnieju 

https://zok.com.pl/laureaci-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-magia-teatru-lalka-teatralna-2021/
https://zok.com.pl/laureaci-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-magia-teatru-lalka-teatralna-2021/


„Lubię Cię, klaso!”, zorganizowanym przez panią Beatę Dzierżanowską, stworzonym na wzór 

telewizyjnego teleturnieju "Kocham cię, Polsko”. 

Pierwszą konkurencją była "Plotka", w której uczniowie próbowali zapamiętać jak najpełniej 
krótkie teksty. Tak, żeby przekazać je następnym osobom z drużyny i żeby w finale tego 
zadania wypowiedzieć słowa-klucze i zdobyć punkty na konto swoich drużyn. Następna była 
"Słowomania", czyli układanie z kartonowych liter wyrazów. Uczniowie mieli zasłonięte oczy, 
co przysporzyło im trudności w rozpoznaniu, jaka to literka. W kolejnej części spotkania 
zmierzyli się z pytaniem "Ile procent uczniów uważa, że…?". Do tego zadania wykorzystano 
dane z wcześniej przeprowadzonej ankiety on-line. Temu wyzwaniu towarzyszyły bonusy, 
które można było wylosować na kole fortuny (dodatkowe punkty lub puste losy). Dodatkowe 
konkurencje, w których czwartoklasiści wzięli udział, to: rysowane kalambury, bitwa morska i 
“usiądź na krzesełku”. 
Dużo pozytywnych emocji wywołało zadanie "Zakazane słowa", w którym zakazane było 
użycie słów "tak" i "nie". Nasi wychowankowie unikali ich jak ognia, dzięki czemu udało im 
się wykonać to ćwiczenie. 
To był przyjemnie spędzony czas w szkole, uczniowie mogli pobyć ze sobą, poznać się 
bardziej w różnych sytuacjach zadaniowych i bardziej się zintegrować. 
 

A NAM CIĄGLE MAŁO… Tylko co wróciliśmy do szkoły, a już trzeba się z nią pożegnać. Pragnąc 

więcej, postanowiliśmy przedłużyć ten czas, spędzając w szkole noc. Na początku roznosiła 

nas energia. Biegaliśmy, krzyczeliśmy i cieszyliśmy się, że tu jesteśmy. Przygotowaliśmy sobie 

wspaniałe posłania bazując na materacach z sali gimnastycznej. Dopóki deszcz nas nie 

wygonił, to korzystaliśmy z boiska na Orliku. Potem były filmy i objadanie się fast foodami. 

Niektórzy próbowali się trochę zdrzemnąć, ale nie mieliśmy dla nich litości. Szkoda tracić 

cenne minuty na wspólną zabawę. Wyśpią się w wakacje J 

Ponieważ mamy już doświadczenie, to pamiętaliśmy o dokładnym sprzątnięciu po swoich 
harcach. Liczymy na to, że wychowawczyni w kolejnych latach także zgodzi się na nocowanie 
w szkole. 
 


