
 

WRZESIEO 2009 

PO WAKACJACH:  

WAKACJE NA TROPIE ZIELONEJ PRZYGODY. Dla jednych wakacje się jeszcze nie zaczęły, inni mają już 

za sobą krótki odpoczynek. W niedzielę wróciła do Ełku grupa dzieci, która wypoczywała pod opieką 

pani Joanny Pabich i pani Małgorzaty Russek w Lidzbarku Welskim.  Była to pierwsza inicjatywa 

realizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła”, która uzyskała dodatkowo 

dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta. Pogoda nie była typowo wakacyjna, ale nikomu to 

specjalnie nie przeszkadzało. Najważniejsze było to, że razem mogliśmy zasmakowad „zielonej 

,wakacyjnej przygody” i świetnie się bawid.  Mieszkaliśmy w Ośrodku Wczasowym „Pod Lipami”.  

Dużo czasu spędzaliśmy poza budynkiem. Była plaża, boiska i scena na wolnym powietrzu, dlatego 

opaliliśmy się i  poprawił nam się apetyt, co szczególnie cieszyło nasze mamy. Położenie ośrodka 

zachęcało też do odbywania wycieczek krajoznawczo – przyrodniczych. Nauczyliśmy się odczytywad 

znaki na szlakach turystycznych i rozpoznawad ptaki. Dawało nam to dużo radości i satysfakcji. Było 

też ognisko i dyskoteka, a organizowane przez nasze panie konkursy mobilizowały nas do działania i 

…utrzymywania porządku w swoich pokojach. Na koniec przygotowaliśmy specjalny program 

artystyczny, w którym zainscenizowaliśmy i wyśpiewaliśmy  wybrane zdarzenia z naszego pobytu. 

Uśmialiśmy się do łez, a przy okazji niektórzy z nas odkryli w sobie nowe talenty. Wspólne wakacje, to 

świetna sprawa! Polecamy! Joanna Pabich 

NOWE W SZKOLE. 1 września do szkoły wkroczyła kolejna refoma. Tym razem programowa. W 

bieżącym roku obejmie ona wyłącznie najmłodszych uczniów: grupy dzieci przedszkolnych (twz. 

"zerówki") i uczniów klas I. Dla pierwszoklasistów oznacza ona wprowadzenie nowego przedmiotu 

zapoznającego ich z komputerem, ale też specjalny program adaptacyjny przygotowany przez 

nauczycielki klas I. Zaczynamy "odliczanie" zrealizowanych godzin edukacji językowej, komputerowej, 

ruchowej i artystycznej. 

W drodze porozumienia z Panią Dyrektor Szkoły Muzycznej w Ełku powstała pierwsza klasa 

muzyczna. Stanowi ona podstawę budowania ogólnokształcącej szkoły muzycznej.  

Na poziomie klas IV utworzyliśmy kolejną klasęsportową. Tym razem jest to klasa o profilu: pływanie. 

Zmiany w prawie sprawiły, że wychowanie do życia w rodzinie stało się przedmiotem obowiązkowym 

dla uczniów klas V i VI (chyba, że rodzice na piśmie postanowią inaczej). W zakładce ROZMAITOŚCI - 

ZAJĘCIA można znaleźd plan realizacji tych zajęd w bieżącym roku szkolnym.  

Znacznie wzrosła liczba zajęd pozalekcyjnych. Wynika to z realizacji dotychczas obowiązujących 

godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, jak też z nałożenia na nauczycieli obowiązku przepracowania 

dodatkowej godziny zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela. Wkrótce opublikujemy pełną listę zajęd, jakie 

proponujemy naszym uczniom. 

W najbliższym czasie zamkniemy cykl debat pn. PROFIL SZKOŁY spotkaniem panelowym wszystkich 

szkolnych środowisk. Jego wynik zadecyduje o kierunkach dalszej pracy. 

OGNISKO NA DOBRY POCZĄTEK.  W minioną niedzielę najmłodsi uczniowie naszej szkoły, wraz  z 

całymi swoimi rodzinami i ze swoją wychowawczynią – p. Joanną Pabich, spotkali się na leśnej 



polanie, na pierwszym, rodzinno - klasowym spotkaniu integracyjnym. Oprócz prowiantu wszyscy 

wzięli ze sobą dobry humor, dlatego wspaniale udały się zaplanowane  zabawy i  zadania. Ułożyliśmy 

„klasowe domino”, zataoczyliśmy taniec integracyjny i zrobiliśmy pamiątkowe obrazki  z  bogactw 

natury. Było też ognisko ,kiełbaski i mnóstwo innych przysmaków zapakowanych przez nasze mamy. 

Dzięki temu spotkaniu mogliśmy się lepiej poznad i przekonad , jak to fajnie jest chodzid do szkoły, bo 

szkoła, to nie tylko lekcje w klasie – to również  mnóstwo wspaniałych  spotkao, imprez i przygód. 

Zza drzew uśmiechało się słooce. Było super! Joanna Pabich  

W MECZU Z MISTRZAMI. 14-go września byliśmy świadkami szczególnego wydarzenia w życiu naszej 

szkoły. Zostaliśmy odwiedzeni przez wielokrotnych medalistów Polskiej Ligi Siatkówki zespół 

Jastrzębskiego Węgla. Wizytę tę zawdzięczamy temu, iż drużyna siatkarzy przebywa na tygodniowym 

obozie w Ełku i postanowiła obejrzed szkoły wyróżniające się w pracy siatkarskiej z dziedmi i 

młodzieżą. Odwiedziny miały miejsce na sali gimnastycznej, gdzie odbył się wspólny trening 

profesjonalnych zawodników z reprezentantami naszej szkoły. Goście byli zaskoczeni 

umiejętnościami młodych adeptów siatkówki, natomiast nas urzekła otwartośd i serdecznośd 

mistrzów. Mogliśmy się przekonad, że nawet zawodnik klasy światowej jakim jest Paweł Abramow to 

taki sam człowiek jak i my, no może troszeczkę wyższy. Spotkanie podsumował trener Jastrzębskiego 

Węgla Roberto Santilli, zachęcając dzieci do uprawiania sportu i pamiętania o nauce. Mamy nadzieję, 

iż spotkanie tego typu było pierwszym ale nie ostatnim w naszej szkole. Marian Malewski 

ROWEREM PRZEZ POJEZIERZE EŁCKIE. 12 września 13-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły, pod 

opieką nauczycielek: Izabelli Kraszewskiej i Małgorzaty Żmijewskiej, wyjechała na pierwszą w tym 

roku szkolnym wycieczkę rowerową. Dołączyła do nas pani Agnieszka Sasioska, mama dwóch naszych 

uczennic. Szlak, który wybraliśmy, należy do tras  o niewielkim stopniu trudności. Była to też 

wspaniała okazja do sprawdzenia własnych możliwości.  Zaplanowaliśmy okrążyd jezioro ełckie. 

Wyruszyliśmy spod szkoły, promenadą do osiedla Jeziorna w kierunku szpitala miejskiego. Dotarliśmy 

do wsi Barany, w której  200 metrów za mostem skręciliśmy w prawo i jechaliśmy równolegle do 

brzegu jeziora, skręciliśmy na Chruściele.  We wsi skręciliśmy w lewo na Górę Bunelkę. Tu zrobiliśmy 

dłuższy postój poznając historię tego wzniesienia i podziwiając widoki(warto to zobaczyd na własne 

oczy). Przejechaliśmy przez osiedle Grunwaldzkie i udaliśmy się w stronę Gospodarstwa Rybackiego, a 

następnie wróciliśmy trasą krajową Ełk-Orzysz. Podczas  naszych wyjazdów  pragniemy podziwiad 

piękno ziemi mazurskiej, poznawad historię i geografię regionu. Wyjazdy poprzedzamy spotkaniami 

na których planujemy trasę, uczymy się posługiwania mapą topograficzną. Po wielu godzinach 

spędzonych w szkole miło jest wsiąśd na rower. Izabella Kraszewska 

BARWY JESIENI . Na powitanie Pani Jesieni uczniowie klasy III c wraz z wychowawcą i rodzinami po 

raz kolejny udali się do Szkółki Leśnej w Mrozach. Na podstawie spostrzeżeo i pomiarów 

poczynionych podczas wycieczki najmłodsi omawiali typy lasu, rodzaje drzew i krzewów, warunki 

życia w lesie. Zajęcia te były również okazją do uwzględnienia warstwowej budowy lasu, obserwacji 

barw i głosów. Pogoda tego dnia była wyjątkowa. Humory dopisały. Nie zabrakło więc wspólnych 

gier, zabaw i ogniska. Był to także czas degustacji smakołyków przygotowanych przez rodziców, w 

tym dziczyzny. Było pysznie! Bożena Merchelska 
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EUROPEJSKIE DNI PTAKÓW. Było jeszcze ciemno, gdy wstawaliśmy w sobotę, aby byd pod szkołą za piętnaście 
siódma. Ranek był chłodny i pochmurny. Każdy kto przyszedł, myślał, że będzie tylko sam i pani. Okazało się 
jednak, że ptakolubów w naszej szkole przybywa i cała trzynastka została przewieziona samochodami przez 
rodziców do miejscowości Buczki pod Ełkiem. Tam wzdłuż jeziora Selment Wielki włączyliśmy się w jesienne 
liczenie ptaków na przelotach w ramach Europejskich Dni Ptaków.  
Taki jesienny spacer to doskonała okazja do poznania ptaków. Mimo, że ptaki otaczają nas praktycznie 
wszędzie, stosunkowo mało o nich wiemy. Owszem potrafimy odróżnid srokę od sikorki, ale kawkę zazwyczaj 
mylimy z gawronem. Na takich bezkrwawych łowach nie tylko obserwujemy, liczymy ptaki, ale też wiele 
dowiadujemy się o ich życiu od naszych ornitologicznych przewodników: Hani  Michoo i jej taty. To oni dzielą się 
z nami swoją wiedzą i pasją, a także na specjalnych formularzach nanoszą ptasie obserwacje z wycieczek i 
przesyłają do OTOP-u 
Dni Ptaków mają już kilkunastoletnią historię. Idea wspólnej obserwacji migrujących ptaków zrodziła się w 1993 
roku, kiedy to po raz pierwszy zorganizowano Światowe Dni Ptaków. Ich organizatorem a zarazem 
pomysłodawcą była Birdlife International (Światowa Federacja Towarzystw Ochrony Ptaków), która koordynuje 
działania organizacji zajmujących się ochroną ptaków i ich siedlisk w różnych paostwach. Od tamtej pory co dwa 
lata na całym świecie obchodzone są Światowe Dni Ptaków. 
Ta sobota była wyjątkowa. Mogliśmy nie tylko obserwowad ptaki, byliśmy także świadkami niesamowitych 
krajobrazów odsłanianych przez przemieszczającą się mgłę. Raz był to perkoz, raz rybak na łódce, była też wyspa 
porośnięta drzewami. Takie widoki nie zdarzają się często a śpiochy mogą sobie tylko o nich pomarzyd.  
Wędrując po dawnych, porośniętych trawą, poligonach wojskowych, nie tylko pomoczyliśmy sobie obuwie i 
nogi, zachwyciły nas też żaby, których tam było całe mnóstwo. Przeskakiwały nam przez buty, zagubione i 
przestraszone chowały nam się w rękaw, gdy podziwialiśmy trzymając je w dłoniach. Były chwile, że nie 
patrzyliśmy w górę w poszukiwaniu ptaków, lecz pod nogi, by nie rozdeptad małych i większych żab należących 
do płazów.  
Nasz poranny, jesienny spacer był bardzo owocny. Największą radośd sprawiły nam trzy bieliki, które przeleciały 
nad lasem, jakby chciały pokazad: jesteśmy tu, my tu królujemy, do nas należy ten teren. To był niesamowity 
widok.  Kolejne obserwowane przez nas gatunki to zięby, czyże, perkozy, kormorany, mewy, kawki, sikorki. 
Cieszymy się, że w sobotę, mimo chłodu, dołączyliśmy do tysięcy Europejczyków, którzy w tym dniu tak jak my 
obserwowali i liczyli ptaki. Małgorzata Russek 
 
 

TRADYCJA SZKOLNA. Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla dziecka i jego rodziny. 
Dziecko poznaje nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo się stara sprostad nowym 
obowiązkom. Chce wśród poznanych osób znaleźd swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyjęcia  do 
szkolnej rodziny. 13 października 2009 roku  118 uczniów klas pierwszych zdawało swój pierwszy 
egzamin. 
Uroczystośd ślubowania odbyła się na sali gimnastycznej, która na ten dzieo przybrała odświętny- 
jesienny-wygląd. Nie zabrakło też gości , był Pan Prezydent Miasta Artur Urbaoski, Pan Naczelnik 
Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski, Pani Dyrektor Szkoły Muzycznej Małgorzata Michałowska, 
Przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Kruszewski, Panie dyrektor Wanda Wojnowska i Małgorzata 
Michoo, rodzice , dziadkowie, rodzeostwo. W trakcie uroczystości czekały na pierwszoklasistów różne 
zadania. Uczniowie dowiedzieli się kto jest najważniejszy w szkole, rozpoznawali swoją Panią po 
głosie, losowali „ imię-literkę” dla swojej klasy, a także musieli zjeśd kawałek cytryny. Z wszystkich 
zadao wyszli zwycięsko. Podniosłym momentem uroczystości było oczywiście ślubowanie 
pierwszoklasistów na sztandar szkoły. Wiele emocji wzbudził także obrzęd pasowania na uczniów. 
Ceremonii tej dokonała Pani Dyrektor. Dotknięcie ramienia każdego ucznia ogromnym ołówkiem 
wyrażało przyjęcie go do uczniowskiej społeczności.  
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce, jak najlepszych wyników na pierwszym 
szkolnym świadectwie. Krystyna Żak 
 
POWIETRZNE BOOGI. 24 października 2009 w Międzynarodowy Dzieo Ochrony Klimatu odbędą się na całym 
świecie działania na rzecz kampanii 350. Z racji tego, że nasza szkoła kładzie szczególny nacisk na budowanie 
wśród dzieci i młodzieży świadomości i postaw proekologicznych przyłączyliśmy się do tej  akcji.  Już od kilku dni 
zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w tym niecodziennym wydarzeniu. W różnych miejscach  
budynku naszej szkoły pojawiła się liczba 350, która jak do tej pory wzbudza wśród uczniów ogromne 



zainteresowanie.  
W piątek 23 października, podczas wspólnych działao, uczniowie dowiedzieli się  co oznacza 350 i  dlaczego 
warto o ten wskaźnik walczyd. Na sali gimnastycznej zebrało się około 300 uczniów, którzy po obejrzeniu filmu 
nadmuchali baloniki, aby zamknąd w nich niebezieczny CO2. Wszyscy odtaoczyli "powietrzne boogi" a baloniki 
przywiązane do stelaża w kształcie 350 wzniosły się w górę. Do zdjęcia ustawili się tworząc strzałkę wskazującą 
ułożoną z baloników liczbę. 

W ten sposób uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku oddali swój 
głos i przyłączyli do głosów milionów ludzi na całej Ziemi, nawołujących odpowiednie organizacje do 
podejmowania kroków na rzecz ochrony klimatu.   
 
KALEJDOSKOP KULTUR – ROSJA: ,,O rybaku i złotej rybce ” ... i nie tylko. 23 października 2009 roku Miejska 
Biblioteka Publiczna rozpoczęła nowy cykl imprez kulturalnych Kalejdoskop Kultur. Oferta wydarzeo kulturalnych 
przybliżających Rosję była różnorodna. Ku naszej radości, spośród ponad stu prac plastycznych ilustrujących 
bajkę rosyjską, wybrano czterdzieści, w tym prace autorstwa naszych uczniów. Wyróżnieni to: Laura Sawicka i 
Sonia Singh z kl. 2b, Kaja Kraszewska 2a, Mateusz Brzezioski 2b, Julia Kiersztyn 2d, z kl. 3c Diana Dołgoszej, Alicja 
Malewska, Maciej Minklejn, Natalia Surdykowska i Agata Zięba, Zuzanna Dobkowska 3d, z kl. 4b Michał Cichosz, 
Julia Skoczek i Ola Świeczko.  
Wyróżnione prace prezentowane są w bibliotece. Później trafią do Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w 
Gdaosku. Gratulujemy! Bożena Merchelska 
  
 

 

MISTRZOWIE CZYTANIA. Umiejętnośd szybkiego czytania jest w dzisiejszych czasach czynnością wręcz 
nieodzowną. Z tego względu zorganizowano 15 .10.2009 r. Konkurs Głośnego Czytania. W bibliotece szkolnej 
przesłuchano 48 uczniów -  przedstawicieli wszystkich klas. Każdy uczeo czytał określony test w ciągu 1 minuty. 
Komisja skrzętnie sprawdzała poprawnośd oraz liczyła ilośd przeczytanych wyrazów. Otrzymane wyniki 
pozwoliły ustalid klasę na poziomie, której uczeo czyta. Wyniki okazały się rewelacyjne. Uczniowie czytają na 
poziomach dużo wyższych klas niż są.  
Mistrzami Głośnego Czytania  zostali : 
         klas I – Michalina Boguszewska kl. I a 
         klas II – Julita Filiks kl. II b 
         klas III – Katarzyna Kamioska  kl. III c 
         klas IV – Konrad Bazydło  kl. IV b 
         klas V – Dominika Pabich  kl. V d 
         klas VI – Filip Gryncewicz  kl. VI c 
Każdy uczestnik konkursu otrzymał certyfikat a mistrzowie dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy. 

 
  MIĘDZYNARODOWY  MIESIĄC  BIBLIOTEK  SZKOLNYCH - BIBLIOTEKA ŚWIĘTUJE 
Październik obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało 
ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Celem święta jest zwrócenie 
uwagi na to, jak ważną rolę w edukacji pełnią biblioteki szkolne. Ten specjalny miesiąc był okazją do 
zainteresowania uczniów czytaniem książek. W tym celu biblioteka przygotowała bardzo bogaty program 
imprez. Świętowaliśmy cały miesiąc. Już 2 października z samego rana, wszystkich przechodzących obok 
biblioteki, powitały kolorowe plakaty przybliżające święto, prezentujące program obchodów i zapraszające do 
udziału w imprezach bibliotecznych. Wszyscy odwiedzający bibliotekę podziwiali świąteczny wystrój 
pomieszczenia. W gablotach umieszczono „Złotą listę książek” oraz fotogazetkę.  
15.10.2009 w bibliotece odbył się Konkurs Głośnego Czytania. Posiłkując się testem profesora Konopioskiego, 
poszukiwano mistrzów głośnego czytania. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie certyfikatów, nagród i 
wyróżnieo nastąpiło 29.10.2009r. 
19.10.2009 przyjaciele biblioteki uczestniczyli w Balu Bajkowych Postaci. 
21.10.2009 przeprowadzono międzyklasowy turniej biblioteczny „Bibliolada”. Mistrzem „Tajemnej Wiedzy 
Bibliotecznej” została klasa V c. 
W ostatnim tygodniu października przeprowadzona została, wśród uczniów naszej szkoły, akcja „ Podaruj 
książkę bibliotece”. W wyniku podjętych działao nasze zbiory wzbogaciły się o 60 książek. Ofiarodawcom 



dziękujemy. 
23 i 29 .10.2009 w bibliotece pojawiły się niecodzienne postaci: król, królowa i księżniczka. Zasiedli za ladą 
biblioteczną i obsługiwali wszystkich odwiedzających w tych dniach czytelników, wypożyczając im książki, 
udzielając rad: jak znaleźd potrzebną książkę oraz która z książek najbardziej ich zainteresuje? Później okazało 
się, że byli to członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki. 
Zakładka do książki to drobiazg, który umili czytanie lub do czytania zachęci. Z taką myślą przygotowano 
wcześniej kilkaset kolorowych, „kwitnących”  zakładek do książek i rozdawano je czytelnikom wypożyczających 
książki. 
Święto biblioteki zmobilizowało do szczególnie intensywnych działao na polu popularyzacji książki i 
czytelnictwa.                                                                               Alicja Wojsław 
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PIŁKARSKA KADRA CZEKA. 30 października 2009 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku odbył 
się turniej piłkarski „Piłkarska kadra czeka”. Do rywalizacji przystąpiło 6 ełckich podstawówek, a wśród nich 
reprezentacja naszej szkoły. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, a czas gry wynosił 2 x 10 
minut. Rozgrywki stały na bardzo wysokim poziomie, a każdemu spotkaniu towarzyszyły ogromne emocje. 
Uczniowie naszej szkoły spisali się wspaniale zajmując I miejsce. Warto również dodad,  iż najlepszym 
zawodnikiem turnieju w opinii wszystkich trenerów został wybrany zawodnik „czwórki” – Arkadiusz Haraburda. 
Serdecznie gratulujemy. 
Naszą szkołę reprezentowali: Smoleoski Bartłomiej, Polkowski Dawid, Wałuszko Maciej, Jastrzębski Piotr, 
Gawron Konrad, Haraburda Arkadiusz, Danowski Patryk, Zielioski Kacper, Fadrowski Dominik. Opiekunem 
drużyny jest nauczyciel wychowania fizycznego - Paweł Konopka. 

Reprezentacja naszej szkoły zanotowała następujące wyniki: 
SP4 – SP9   2-1 (Bramki: Zielioski, Jastrzębski) 
SP4 – SP5   2-1 (Bramki: Zielioski, Smoleoski) 
SP4 – SP2   4-0 (Bramki: Fadrowski 2, Polkowski, Smoleoski) 
SP4 – SP3   2-1 (Bramki: Smoleoski, Polkowski) 
SP4 – SP7   0-0 
 Paweł Konopka 
EŁCKIE KSIĄŻKI. 11 września władze powiatowe dokonały uroczystej inauguracji programu „Biblioteka Powiatu 
Ełckiego” w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Ełku.   4 listopada Powiat Ełcki, przekazał naszej 
szkole regał biblioteczny, tabliczkę z logo Powiatu Ełckiego i exlibris Biblioteki Powiatu Ełckiego oraz dziesięd 
pozycji książkowych: 
1. "Kościoły i parafie ziemi ełckiej" ks. prof. Wojciecha Guzewicza, 
2. "Parafia Rożyosk Wielki 1958/82–2008" ks. prof. Wojciecha Guzewicza, 
3. "Zamek prokuratorski w Ełku. Przyczynek do dziejów miasta   i regionu" Jarosława Bacioskiego, 
4. "Ełk-karty z dziejów miasta i okolic" Roberta Klimowicza, 
5. "Mazury Garbate" Wojciecha Kujawskiego, 
6. "Rocznik Ełcki 2008" Alfonsa Bobowika, 
7. "Przewodnik po krainie EGO" (praca zbiorowa), 
8. "My z ósmej kompanii" Jerzego Bauera, 
9. "Diecezja Ełcka", album (praca zbiorowa), 
10. "Rzeka życia. Mój nieco szerszy życiorys" Franciszka Osady. 
Wszystkie książki opatrzone są w exlibris biblioteki. Przez kolejne lata Starostwo Powiatowe w Ełku będzie 
przekazywad  książki o naszym regionie. Zapraszamy do lektury i poznawania historii naszych ziem. Izabella 
Kraszewska 

 
I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY . 9 listopada 2009 roku w naszej szkole 
odbył się I Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. prof. Władysława 
Szafera w Ełku. Były to rozgrywki piłkarskie dla chłopców urodzonych w roku 1998 i młodszych. Do rywalizacji w 
turnieju przystąpiło 5 drużyn: SP3, SP7, SP9 i dwie drużyny gospodarza turnieju – SP4. Turniej rozgrywany był 
systemem „ każdy z każdym”, a czas gry wynosił 1 x 15 minut. Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze i 
wszystkie spotkania rozgrywane były zgodnie  
z ideą „fair – play”. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie i dostarczyły wiele emocji.  



Klasyfikacja koocowa: 
I miejsce        SP9 
II miejsce    SP4 ( I zespół) 
III miejsce     SP4 (II zespół) 
IV miejsce     SP7 
V miejsce    SP3 
Opiekunem drużyn z naszej szkoły był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Paweł Konopka. 
BIBLIOLADA. Tradycyjnie , już po raz czwarty zorganizowano turniej biblioteczny klas piątych. Zasady konkursu 

zostały zaczerpnięte z telewizyjnego teleturnieju emitowanego w programie TVP 2. Podczas przygotowao 

wymyślono 20 pytao adekwatnych do poziomu wiedzy uczniów klas piątych, a dotyczących książek, biblioteki i 

czytelnictwa. Bazując na pytaniach  przeprowadzono sondaż wśród 100 uczniów klas czwartych i 

szóstych.Uzyskane odpowiedzi stały się podstawą do wykonania prezentacji multimedialnej, w której 

zamieszczonopunktację oraz symbole oznaczające straty szans. Teleturniej odbył się w udekorowanej małej sali 

gimnastycznej.  Posłużono się laptopem i projektorem . Odbyły się  dwa spotkania. Klasa V b rywalizowała z 

klasą V c  a  kl. V a  z  V d. Turnieje międzyklasowe prowadziła p.Karolina Nowak (studentka i absolwentka naszej 

szkoły).  Każda tura składała się z dwóch rund.  Do finałów przechodziły drużyny z większą ilością punktów. 

Ostateczna punktacja przedstawiała się następująco:  kl. V c – 618  punktów;  kl. V a – 474 pkt.; kl. Vd – 88 pkt.; 

kl. V b – 72pkt. Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy i słodkie niespodzianki. Izabella Kraszewska, Alicja Wojsław 

BAL BAJKOWYCH POSTACI. W bibliotece można miło i wesoło spędzid wolny czas. Do takiego wniosku doszli 

uczestnicy zabawy. Do biblioteki licznie przybyły dzieci  w strojach bajkowych: księżniczek, elfów… Były też 

postaci filmowe i komiksowe. Zawitała też piosenkarka „Doda”. Swoją obecnością zaszczycił nas piłkarz 

„Ronaldo”. Wszystkie dzieci przybyły na bal w przebraniach  nawiązujących do charakteru zabawy. Organizatorki 

przygotowały atrakcyjne gry i konkursy, w których uczestnicy musieli wykazad się dużym sprytem i 

umiejętnościami nie tylko tanecznymi.  Atrakcją wieczoru był konkurs na najciekawsze przebranie. Po kolejnych 

dogrywkach słodkie niespodzianki otrzymały Ola Niczewska,  Iza Wielgat i Emilka Pieśnikowska. Radosnym 

zabawom i konkursom nie było kooca. Żeby mali tancerze nie opadli z sił, zamówione zostały pizze i napoje.   Bal 

okazał się wspaniałą imprezą integracyjną łączników biblioteki, uczestników kółek bibliotecznych oraz 

wszystkich przyjaciół biblioteki. Izabella Kraszewska, Alicja Wojsław 

SĄD NAD KSIĄŻKĄ. Członkowie Koła Czytelniczego przygotowali inscenizację w formie rozprawy sądowej. 
Główną bohaterką przedstawienia była KSIĄŻKA, wobec której wniesiono oskarżenie, że w dobie komputerów 
jest niepotrzebna. Prokurator bardzo starał się wynaleźd jak najwięcej minusów książek. Jako świadków 
oskarżenia powołał komputer i kasetę wideo. Książki bronił obrooca, który poprzez wypowiedzi świadków, 
starał się odeprzed ataki prokuratora. Świadkami obrony byli nawet mali czytelnicy z klasy drugiej. Uczniowie 
udowadniali wyższośd książki nad komputerem i kasetą wideo. Sędzia miał trudne zadanie, jednak udało mu się 
wydad właściwy wyrok i obronid książkę. Widzowie, którymi byli uczestnicy konkursu czytania, przez chwilę mieli 
okazję przenieśd się do sądu i poczud panującą tam atmosferę. A wszystko za sprawą naszych małych aktorów, 
którzy wczuli się w swoje role. Powagi dodawały    im  przygotowane  stroje   –   czarne   togi z kolorowymi  
żabocikami i sędziowskim łaocuchem. Świadkowie również zadbali o odpowiednie do swojej roli stroje i 
rekwizyty. Rozprawa sądowa wykazała wiodącą rolę książki w życiu każdego człowieka.  Alicja Wojsław 

 
PIERWSZE SUKCESY SIATKARSKIE.16.11.2009 odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI-go w trójkach siatkarskich 
dziewcząt i chłopców (klasy V). Gospodarzem była nasza Szkoła. W turnieju wystąpiły dziewczęta z: SP 4 
Giżycko, SP 7 Ełk i SP 4 Ełk. Natomiast w kategorii chłopców stawiły się: SP 4 Giżycko, SP 3 Ełk i SP 4 Ełk. 
Mistrzostwa rozegrano na dwóch boiskach systemem „każdy z każdym”. Wszystkie drużyny otrzymały puchary 
ufundowane przez MOSiR Ełk. Ostateczna kolejnośd Mistrzostw Rejonu VI-go: 
Dziewczęta (trenuje E. Cywoniuk):  
1. SP 4 Ełk  
2. SP 4 Giżycko  
3. SP 7 Ełk  
Chłopcy (trener M. Malewski): 
1. SP 7 Giżycko 



2. SP 4 Ełk 
3. SP 3 Ełk 
Dwa najlepsze zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców uzyskały awans do Mistrzostw Regionu, które odbędą 
się w Szczytnie. Zatem nasi grają dalej. Będziemy im kibicowad. Marian Malewski 

SPORTOWE LAURY. 20 listopada nasza szkoła uczestniczyła w Mistrzostwach Szkolnego Związku 
Sportowego w pływaniu zorganizowanych na ełckiej pływalni. Wśród ełckich szkół rywalizację wygrali 
nasi zawodnicy, zajmując najwyższą pozycję. Awansowali do następnej rundy i 24 listopada walczyli o 
mistrzostwo województwa. Zawody zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy odbywały się na 
pływalni w Dobrym Mieście. Wróciliśmy z pucharami. Drużyna dziewcząt zdobyła tytuł mistrzyo 
pływania szkół podstawowych województwa warmiosko-mazurskiego. Nasi chłopcy stanęli również 
na podium zajmując III miejsce. Gratulujemy zawodnikom i szkolnemu trenerowi – Panu Robertowi 
Redlinowi. 
 
WIECZÓR PEŁEN CZARÓW 

„Andrzeju, Andrzeju, 
dziewcząt dobrodzieju, 
wolę swoją okaż, 
najmilszego pokaż…” 
 

Takimi właśnie słowami rozpoczął się wieczór andrzejkowy. Przy wejściu dzieci witały nietoperze wprowadzając 
je w nastrój tajemniczości i magii wieczoru. Zabawom dzieci towarzyszyły białe duszki zwisające z sufitu, 
wykonane wcześniej przez dzieci. Dzięki przychylności św. Andrzeja, po wypowiedzeniu magicznego zaklęcia, 
dzieci poznawały imię (wróżba z sercami), pochodzenie a nawet stan majątkowy przyszłego męża czy żony. 
Zaczarowana butelka i pocztówki z różnych zakątków świata wskazywały cel wakacyjnej podróży. Ponadto dzieci 
losowały przedmioty, które symbolizowały przyszły zawód. Przedmioty ukryte pod talerzami wskazywały 
ciekawym co ich czeka w przyszłości.   
Oprócz tego przyjaciele biblioteki wróżyli z wykorzystaniem kości do gry, bawili się numerologią, kartami do 
gry(które tylko prawdę mówiły), poznali zdolności zodiakalnych dzieci. Wiele emocji wzbudziła wróżba z butów. 
Zabawę wieoczyło lanie wosku. Cienie figur rzucane na ścianę wzbudziły dużą ciekawośd dzieci i refleksję nad 
swoją przyszłością. 
Po wyczerpującej zabawie dzieci chętnie poczęstowały się słodyczami. Andrzejki były idealnym pretekstem do 
spędzenia niezapomnianego wieczoru w gronie przyjaciół. Dzieci zapoznały się ze zwyczajami andrzejkowymi, 
wróżby pobudziły ich wyobraźnię i pomysłowośd. Izabella Kraszewska 

 
REFLEKSJE POD DZIECIĘCYM DRZEWEM ŻYCZEO. 20 listopada 2009 r. minęło dwadzieścia lat od uchwalenia 

Konwencji o Prawach Dziecka. Włączając się w obchody tej rocznicy, promowanej przez , 

zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 4 dzieo z nią związany. Rozmawialiśmy na temat podstawowych 

informacji o prawach dzieci, działalności organizacji je wspierających oraz przestrzegania praw najmłodszych. 

Powstało m.in. DZIECIĘCE DRZEWO ŻYCZEO, na którym uczniowie, na wykonanych przez siebie listkach, 

umieścili spisane lub zilustrowane swoje marzenia i pragnienia.  

Czytając zawarte na nich treści – my dorośli powinniśmy chwilę przystanąd i zastanowid się nad codziennością, 

wrażliwością i marzeniami dzieci.  

Zbliżają się mikołajki. Wspierając Świętego Mikołaja możemy pomóc mu ofiarowad dzieciom różne zabawki. Ale 

co zrobid, gdy dziecko prosi o ciszę w domu, zgodę, przyjaciół dla rodziców, powrót taty z zagranicy, o to, by 

babcia i dziadek żyli długo lub by nie śniły się koszmary? 

Dzieci dopominają się naszego wsparcia i uwagi. „Chciałbym byd mądrym dorosłym” - to jedno z dziecięcych 

życzeo. Życzenie aktualne i ponadczasowe. Spróbujmy zatem posiąśd ową mądrośd. Usłyszmy wołanie o pomoc. 

Już dzisiaj. Na jutro!  



Z MINISTREM EDUKACJI W SEJMIE RP. Nasza szkoła znalazła się w gronie piętnastu finalistów ogólnopolskiego 

konkursu „Otwarta szkoła”.  Konkurs odbywał się po raz drugi z inicjatywy Katarzyny Hall – Ministra Edukacji 

Narodowej. Uroczyste podsumowanie miało miejsce 27 listopada w gmachu Sejmu RP. Do udziału w 

uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele szkoły, władz miasta i Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego – 

partnerzy szkolnych działao. W skład naszej delegacji obok nauczycieli weszły dwie uczennice, które były 

zaangażowane w ubiegłoroczne działania: Ala Polakowska i Kasia Żmijewska z klasy VIb. Delegacji szkolnej 

towarzyszyli: Pan Artur Urbaoski – Zastępca Prezydenta Miasta i Pan Roman Paczkowski – Prezes ESE.  Nasza 

szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii „edukacja globalna” za szkolną kampanię na rzecz inteligentnej 

energii.   

Zebrane we wniosku do MEN doświadczenia podlegały trzystopniowej ocenie formalnej i merytorycznej zanim 

znaleźliśmy się w ścisłym gronie finalistów. Podczas uroczystości w Sejmie otrzymaliśmy z rąk Pani Minister 

Katarzyny Hall  dyplom i nagrodę w postaci kamery cyfrowej. Mieliśmy też możliwośd spaceru po gmachu sejmu 

i licznych wspólnych zdjęd.  Bardzo podobała się nam sala kolumnowa, obejrzeliśmy też salę posiedzeo.  

CZY TO JUTRO, CZY TO DZIŚ, WSZYSTKIM JEST POTRZEBNY MIŚ! 25 listopada 2009 roku obchodziliśmy 

ŚWIATOWY DZIEO PLUSZOWEGO MISIA. W tym samym dniu obchodzony jest DZIEO BEZ FUTRA – dzieo, który 

ma uświadomid ludziom, by nie kupowali futer ze zwierząt. W szkole pojawiły się misie, miśki, misiaczki znane i 

lubiane. W ich towarzystwie uczniowie zdobywali wiadomości o niedźwiadkach, malowali misie, śpiewali, 

smakowali kanapek z miodkiem i taoczyli ze swoim Przyjacielem. W szkolnej bibliotece można było zobaczyd 

wystawę książek, których głównymi bohaterami są misie lub obejrzed z klasą multiprezentację o niedźwiedziach. 

W świetlicy, podczas długich przerw, uczniowie klas starszych czytali misiowe lektury i wiersze o misiach. W 

czytelni  zaś zainteresowani oglądali film edukacyjny o niedźwiedziu grizzlim, brunatnym i pandzie wielkiej. 

Owego dnia odbyły się również „misiowe zabawy” członków koła europejskiego z uczniami klas zerowych. 

,,Pokochaj pluszowego misia - on przyjacielem dzieci jest…” tak brzmią słowa piosenki. Nie wszystkie jednak 

dzieci miały okazję przytulid się do misia, czy szepnąd mu coś na ucho…  Był to także dzieo dzielenia się z innymi. 

Zebrane przez nas pluszaki - misie zostały ofiarowane dzieciom, które dotąd nie posiadały takiej maskotki. 

Bożena Merchelska 

Po sukcesie, jaki odniosła drużyna pływacka Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku w 
zawodach na szczeblu miasta, przyszedł czas na laur wojewódzki. 24 listopada w Dobrym Mieście 
rozstrzygnięto I Wojewódzkie Zawody Pływackie Warmiosko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Szkół 
Podstawowych. Na finałach spotkali się pływacy z Ełku, Gołdapi, Lidzbarka Warmioskiego, Giżycka i oczywiście 
reprezentacja gospodarzy. Nasi zawodnicy wielokrotnie stawali na podium: Martyna Lewczuk (50 m styl 
grzbietowy- I m z czasem 00.39.59), Magdalena Daniszewska (50m styl klasyczny -II m     z czasem 00.46.66), 
Sara Leooczuk (50 m styl motylkowy -II m z czasem 00.39.43), Paulina Daniszewska (50 m styl dowolny    II  m    z 
czasem 00.0035.84), Dominik Stołowski (50m styl motylkowy - IIm z czasem 00.36.28), Kamil Pejcz (50 m styl 
klasyczny - III m z czasem 00.49.84), Maciej Zadroga (50 m styl dowolny III m     z czasem 00. 39.25). Powiodło 
się również naszym zawodnikom w konkurencjach zespołowych. W sztafecie 6 x 25 m stylem dowolnym 
dziewczęta uzyskały I pozycję, chłopcy wywalczyli II miejsce. Zawodnicy wrócili z medalami i pucharami, bo w 
ostatecznej klasyfikacji drużynowej zespoły Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku zajęły: I miejsce w kategorii 
dziewcząt  i III miejsce w kategorii chłopców. Trenerem szkolnego zespołu jest nauczyciel wychowania 
fizycznego – mgr Robert Redlin.  Jest to kolejny już sukces tego nauczyciela i jego podopiecznych.  
 Skład sztafet 
 
I miejsce dziewczęta w składzie: 
1.      Martyna Lewczuk 
2.      Magdalena Daniszewsa   
3.      Sara Leooczuk 
4.      Paulina Daniszewska 
5.      Gabriela Arciszewska 
6.      Klaudia Dawidowicz 
 
II miejsce chłopcy w składzie: 



1.      Szymon Koszorek 
2.      Rafał Bielak 
3.      Dominik Sołtowski 
4.      Maciej Zadroga 
5.      Kamil Pejcz 
6.      Marcin Węgłowski 
Robert Redlin 
 

 
 

GRUDZIEO 2009 

W ŚWIECIE ANI SHIRLEY. Z okazji 135 rocznicy urodzin Lucy Maud Montgomery, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Ełku zaprosiła uczniów klas V - VI ełckich szkół do udziału w konkursie wiedzy ze znajomości "Ani z Zielonego 
Wzgórza". Z naszej szkoły wyzwanie podjęło czternastu miłośników książek. Konkurs polegał na pisemnym 
rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytao otwartych dotyczących szczegółów  z życia Ani Shirley. 
Miłośnicy twórczości autorki wykazali się bardzo dobrą znajomością lektury. Uczennica klasy VI c Natalia 
Ramotowska uzyskała II miejsce. Wyniki pozostałych uczniów: z kl. Va Michała Zadrogi , kl. Vc Damiana 
Kurowskiego, V d Karoliny Kulik i Dominiki Pabich, z kl. VI a Karoliny Lewandowskiej i Anny Olszewskiej, z kl. VI c 
Patrycji Maoko, Natalii Lubereckiej, Agaty Świderskiej, Kingi Szulc, Patrycji Fiedorowicz, Anny Przekopskiej i 
Dawida Bołtryka były tylko nieznacznie niższe. Rywalizacja o miejsce, chociaż budziła ogromne emocje, nie 
przesłoniła najważniejszego czyli wspólnego spotkania znawców świata Ani Shirley. Gratulujemy  wiedzy!     
Alicja Wojsław 
 
I TY MOŻESZ ZOSTAD ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM! Na Mikołaja czekają wszystkie dzieci. I wszystkie powinny móc 
się z Nim spotkad. Sytuacja materialna rodzin sprawia, że tak nie jest. Wystarczy się tylko uważnie rozejrzed, 
aby dostrzec dzieci, których elementarne potrzeby nie są zaspokojone. Możemy im pomóc. Wystarczy odrobina 
dobrej woli i chęd dzielenia się z innymi.  Już po raz siódmy zorganizowaliśmy w szkole mikołajkową zbiórkę 
żywności. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie pokazali, że są szczodrzy i potrafią się 
dzielid z innymi. W koszu znalazło się ponad pięddziesiąt różnej wielkości opakowao makaronu, kaszy, ryżu, 
ponad dwadzieścia kilogramów cukru i mąki, a także konserwy, herbata, kawa, budyo, kisiel. Ponieważ 
obdarowywane będą dzieci, uczniowie - jak przystało na św. Mikołaja - podarowali też słodycze i maskotki. 
Zebrana żywnośd została przekazana Fundacji Św. Dominika Savio, skąd trafi do najbardziej potrzebujących. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Katarzyna Matys 
 

MISTRZOWIE REJONU. Odbyły się Mistrzostwa Rejonu VI-go czwórek siatkarskich dziewcząt i chłopców.  
Gospodarzem była Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku. W turnieju wystąpiły dziewczęta z: SP 4 Giżycko, SP 4 
Olecko, SP 7 Ełk i SP 4 Ełk. Natomiast w kategorii chłopców stawiły się: SP 4 Giżycko, SP 7 Giżycko, SP 7 Ełk i SP 
4 Ełk. Mistrzostwa rozegrano na dwóch boiskach systemem „każdy z każdym”. Wszystkie drużyny otrzymały 
puchary i dyplomy ufundowane przez MOSiR Ełk i SP 4 Ełk. Ostateczna kolejnośd Mistrzostw Rejonu VI-go 
Dziewczęta:                        Chłopcy: 
1.SP 7 Ełk                            1. SP 4 Ełk 
2.SP 4 Giżycko                    2. SP 4 Giżycko 
3.SP 4 Ełk                            3. SP 7 Giżycko 
4. SP 4 Olecko                    4. SP 7 Ełk 
Po dwa najlepsze zespoły uzyskały awans do Mistrzostw Regionu. Opiekunem dziewcząt jest p. Cywoniuk, 
natomiast chłopców przygotowuje p. Malewski. 
VIII KAMPANIA PRZEMOCY STOP. NIE ZAMYKAJ OCZU. Tematem przewodnim tegorocznej kampanii było 

przypomnienie zasad zawartych w szkolnym kodeksie norm oraz sposobów reagowania na przemoc i agresję. 

Działaniami została objęta cała społecznośd szkolna. Na terenie szkoły dzieciom i rodzicom rozdawane były 

ulotki przypominające zasady i normy zapisane w szkolnym kodeksie norm. Wszyscy uczniowie brali udział we  

wspólnych działaniach, podczas których uczyli się sposobów właściwego  reagowania na obserwowane sytuacje 

przemocy i agresji, które były prezentowane w scenkach przygotowanych rzez uczniów, członków zespołu do 

przeciwdziałania agresji. Dzieci klas młodszych tradycyjnie wyruszyły w teren z apelem, odezwą do dorosłych, 

aby byli wrażliwi i zawsze reagowali na zjawisko agresji. Odwiedzili różne instytucje i urzędy na terenie naszego  



miasta: redakcje gazet i Radia 5, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Komendę Policji i Straży Pożarnej i inne 

zaprzyjaźnione ze szkołą firmy. Dziękujemy za przyjęcie naszych małych emisariuszy. Beata Chmielewska 

 
SZKOŁA RADOSNA. W grudniu najmłodsi uczniowie uzyskali dostęp do specjalnie dla nich przygotowanej sali 

zabaw. Pierwsze wizyty w tej sali pokazały, jak bardzo radośnie, gwarnie i wesoło może byd w szkole. 

Wyposażenie sali wartości 12 tysięcy złotych zakupiliśmy z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, jaką 

otrzymaliśmy na wniosek złożony w programie „RADOSNA SZKOŁA”.  

Uczniowie klas młodszych tylko sporadycznie mogli korzystad z dostępu do sali gimnastycznej. Teraz mają 

własne pomieszczenie z dostosowanymi dla nich zabawkami. Dużą popularnością cieszą się zestawy wielkich 

kolorowych klocków, z których można zbudowad zamek, ale można też ustawid stolik i krzesełka, aby pobawid 

się w „przyjęcie”. Na drabinki można nieustająco wspinad się i schodzid z nich tylko po to, aby za chwilę znów 

wspiąd się na sam szczyt. Balanse sprzyjają prawdziwie akrobatycznym pokazom a wielkie skaczące piłki 

sprawiają frajdę wszystkim. Ostatnio w sali pojawiła się półka z wieżą i nagraniami muzyki dla dzieci. Byd może 

czasami rozłożą one materace, aby chod chwilę zrelaksowad się w ciszy.  

 

STYCZEO 2010 

JAK ZIMA – TO KULIG! Uczniowie klasy I c, wraz z wychowawczynią  p. Joanną Pabich ,wybrali się na 

swój pierwszy , wspólny, klasowy kulig. Pogoda była wyśmienita – lekki mróz i śniegu po pas! 

Żwawym marszem udaliśmy się do ośrodka jeździeckiego  przy ulicy Zamkowej. Tam czekały na nas 

sanie, którymi pojechaliśmy na przejażdżkę. Konie biegły szybko i sanie czasami lekko podskakiwały. 

Dziewczyny piszczały, a chłopcy się „chachali”. Było też ognisko ,pieczone kiełbaski i zabawy na 

śniegu. Ogromnym wzięciem cieszyły się termosy z  herbatą.  Potrzebne są też ciepłe buty i rękawice 

– najlepiej z jednym palcem.  Niektórzy z nas trochę zmarzli, ale bawiliśmy się świetnie i nikt z nas nie 

zachorował.  Zimowe lekcje mogą byd pełne przygody! Joanna Pabich  

KARNAWAŁ SERC. Ostatnie dni przed feriami zimowymi upłynęły nam w rytmie karnawałowych 
zabaw. Odbyła się choinka dzieci klas 0-III i bal przebieraoców w klasach starszych. Uczestnicy tych 
zabaw mogli wesprzed prowadzoną przez nas zbiórkę dla Kacperka. Chłopiec od 1 września jest 
uczniem klasy pierwszej. Niestety zdiagnozowana u niego białaczka sprawia, że większośd czasu 
spędza w szpitalach. Jeszcze nie poznał swojej szkoły i kolegów z klasy. Jest jednym z nas i dlatego w 
trakcie choinki kwestę prowadziły koleżanki z jego klasy (I) i uczennice z Samorządu Uczniowskiego. 
W pomoc włączyli się bardzo skutecznie uczestnicy koła plastycznego prowadzonego przez Panią 
Annę Sołtys rozprowadzając wykonane przez siebie serduszka.  Cieszyły się one tak dużym 
zainteresowaniem, że zdecydowano o kolejnej edycji sprzedaży walentynkowej. Panie: Dorota 
Kruszewska i Izabella Kraszewska przeprowadziły też zbiórkę w środowisku pracowników szkoły, 
nauczycieli, rodziców i dziadków klasy, której Kacper jest członkiem. Udało się nam zebrad prawie 
cztery tysiące złotych. Zbiórka, jak i karnawał, trwa.   
 
MOJA BABCIA. MÓJ DZIADEK.  Jak co roku w styczniu obchodzimy piękne święto. 21 stycznia swój dzieo 
mają Babcie, 22 stycznia Dziadkowe. To wspaniała okazja, by uświadomid dzieciom jak wiele w ich 
życiu znaczą dziadkowie. Jak wiele miłości potrafią ofiarowad i jakimi przyjaciółmi byd. Niezwykle 
uroczyście obchodzą to święto najmłodsi. Tradycyjnie już uczniowie klas 0 i I zaprosili swoich 
najbliższych do klas, by w  szczególny sposób pokazad, jak ich kochają. Były więc recytowane wiersze, 
śpiewane piosenki, słodki poczęstunek. Dzieci wręczyły drobne upominki wykonane własnoręcznie, 
złożyły życzenia i słodkie buziaki. Takie spotkanie to również dobra okazja do tego , by dowiedzied się 
więcej o dzieciostwie i szkole dziadków.   



Drodzy Dziadkowie, życzymy Wam wiele uśmiechu i radości na co dzieo, a nie tylko od święta!  

Katarzyna Matys 

 

LUTY 2010 

PLECAKI  CORAZ  LŻEJSZE … Nabrała tempa realizacja zadao w ramach projektu   „ W TROSCE O PROSTE PLECY”, 

którego efektem jest zmniejszenie wagi uczniowskich tornistrów ( dotyczy klas IV, V i VI ). Zakup brakujących 

książek  – w pierwszej kolejności naszym czwartoklasistom – stał się możliwy dzięki hojności serc ze strony 

Rodziców. Dokonane dotychczas wpłaty na zakup 50 nowych podręczników do bezpośredniego wykorzystania 

w 4 pracowniach. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy także ze strony Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych  

„SKRZYDŁA” działającego przy naszej szkole. Obecnie jest  w fazie realizacji następna tura zakupu podręczników 

dla uczniów klas 5 (przyroda i historia). Można nam pomóc dokonując wpłat na konto szkoły lub stowarzyszenia 

SIS „SKRZYDŁA”. Podajemy numery kont: 

Szkoła :    86102047240000360200389148 

SIS „SKRZYDŁA”:       56154010722022508169410001 

Dziękujemy za pomoc.  Krystyna Kuczyoska 

 
GODZINA  CZARÓW. W czytelni szkolnej odbyła się uroczystośd  pasowania  uczniów klas pierwszych na 
czytelników biblioteki szkolnej. W barwnie  wystrojonym pomieszczeniu wróżki powitały dzieci i   zachęciły do 
obejrzenia inscenizacji trzech znanych bajek we współczesnych  wersjach .  Gościem programu była Królowa 
Książka, która przedstawiła  jak należy dbad o książki a następnie  sprawdziła co z tych próśb dzieci zapamiętały. 
Pierwszoklasiści popisywali się recytacją wierszyków o książkach. Królowej bardzo się wiersze podobały. 
Obiecała ona , że  przyjmie uczniów do grona swoich czytelników. Uczestnicy uroczystości wyczarowali  postacie 
z bajek: Babę Jagę oraz  Smoka. Baba Jaga sprawdziła czystośd rąk bo książki lubią czystośd  a Smok uciekł od 
królewny . Po złożeniu przyrzeczenia  oraz złożeniu podpisu   gęsim piórem, nastąpiło oficjalne pasowanie 
uczniów na czytelników  biblioteki. Aktu pasowania książką dokonała pani Dyrektor . Na pamiątkę tego 
wydarzenia dzieci otrzymały upominki w formie zakładek  i dyplom do klasy. Mam nadzieję, że przeżycia 
związane z ceremonią  pasowania poszerzą  grono czytelników szkolnej biblioteki. Alicja Wojsław 
 
SIATKARSKIE ROZGRYWKI. 19.02.2010 odbyły się Półfinały Mistrzostw Województwa „trójek” siatkarskich 

dziewcząt i chłopców. Gospodarzem była Szkoła Podstawowa w Wielbarku k. Szczytna.  W turnieju wystąpiły 

dziewczęta z: SP 4 Giżycko, SP 6 Szczytno, SP Wielbark i SP 4 Ełk. Natomiast w kategorii chłopców stawiły się: SP 

4 Giżycko, SP Pasym, SP 1 Pisz i SP 4 Ełk.  Mistrzostwa rozegrano systemem „każdy z każdym”. Do finału 

wojewódzkiego zakwalifikowały się po dwa najlepsze zespoły w każdej kategorii. W rywalizacji dziewcząt są to 

drużyny Szczytna i Ełku, natomiast wśród chłopców Pasym i Giżycko. Naszym chłopcom zabrakło szczęścia lub 

umiejętności, bo znaleźli się na czwartej pozycji wśród najlepszych z rejonu. Naszą szkołę reprezentują 

uczennice klasy Vd:  Anna Cooper, Michalina Hiera, Karolina Kulik, Magda Lacka, Emilka Marciniak, Martyna 

Matys, Iza Wesołowska, Dominika Pabich. Marian Malewski 

KOLEJNY SUKCES SIATKARZY. 27.02.2010 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu zorganizowała  „Półfinał 
Mistrzostw Województwa W – M w Mini Piłce Siatkowej „4” osobowej chłopców Szkół Podstawowych”. W 
turnieju wystartowały  4 zespoły: SP Pasym, SP Nr 1 Pisz, SP Nr 4 Giżycko, SP Nr 4 Ełk. Zawody zostały 
przeprowadzone systemem „każdy z każdym”. Klasyfikacja koocowa: 
1.Szkoła Podstawowa Nr 4 Ełk         
2.Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz 
3.Szkoła Podstawowa Pasym           
4.Szkoła Podstawowa Nr 4 Giżycko 
Bezpośredni awans do Finału Wojewódzkiego uzyskali zawodnicy z ełckiej „czwórki”, zatem już należą do 
czterech najlepszych zespołów województwa i walczą dalej. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Filip 
Gryncewicz, Maciek Rutkowski, Bartek Żywno, Konrad Sakowski, Mateusz Kaczerewski, Szymon Doliwa, Wojtek 
Jureczka, Oskar Pawluczyk, Patryk Koncewicz i Mateusz Łajewski. Trenerem zespołu jest Marian Malewski. 
 
POTYCZKI ORTOGRAFICZNE W III Miejskich Potyczkach Ortograficznych, zorganizowanych przez Miejską 



Bibliotekę Publiczną w Ełku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka, wzięło udział trzydziestu siedmiu uczniów 
klas IV-V z naszej szkoły. Uczestnicy pisali tekst pt.„Obrona Głogowa”. W dyktandzie czaiło się wiele pułapek, 
takich jak Sędziwój Nieduży, świeżo ściętą rzeżuchą i   hektolitry żurawinowych... albo  przystrzyżone krzewy 
bukszpanów, i wiele innych. Nasi uczniowie bardzo dobrze opanowali nawyki ortograficzne. Bez problemów 
poradzili sobie z trudną pisownia języka polskiego, o czym świadczą uzyskane cenzurki. Laura Bondarow 
uczennica z klasy IV d uzyskała I miejsce w kategorii klas IV. Z klas V-VI wyróżnienia otrzymali Emilia Marciniak 
kl. V d, Karolina Lewandowska i Maciej Zadroga kl.VI a. Uczniowie ci otrzymali nagrody rzeczowe. Dyplomami 
zostało wyróżnionych 32 uczniów. Wszyscy zgodnie orzekli, że zawiłości rodzimej ortografii stanowiły raczej 
ciekawe wyzwanie, aniżeli poważny problem.  Uczestniczący w potyczkach mają prawo udziału w miejskim 
dyktandzie, które zostanie zorganizowane w późniejszym terminie.  Alicja Wojslaw, Paulina Stankiewicz. 

 

MARZEC 2010 

NASZA ALA. Alicja Polakowska jest uczennicą klasy 6b naszej szkoły. Uczy się bardzo dobrze. W wolnym czasie chodzi na 
taoce ludowe, a wcześniej brała udział w przedstawieniach teatralnych w ECK. Ala pięknie recytuje wiersze. Maluje głosem 
obrazy poetyckie, trafnie odkrywa uczucia i refleksje zawarte w słowach. Chętnie uczestniczy w konkursach i odnosi sukcesy. 
Bieżący rok szkolny okazał się szczególnie owocny. Zajęła ona pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Adama 
Mickiewicza w Ełku. Recytowała bajkę „Przyjaciele”. Następny konkurs obejmował wiersze współczesnych poetów z Warmii 
i Mazur. Ala przygotowała interpretację utworu Grażyny Dobreoko pt. „Bez kompleksów”. Gdy na etapie regionalnym 
rozpoczęła recytację, śmiałym spojrzeniem ogarnęła sześcioosobową Komisję. Następnie jakby prowokacyjnie głosiła: 
„Ludzie bez kompleksów nie piszą wierszy 
nie farbują włosów 
nie zmieniają twarzy  
nie fabrykują uśmiechów …  .” 
Zainteresowana widownia zamilkła, nie było słychad żadnych szmerów. W miarę wystąpienia Ali cisza pogłębiała się. 
Rozbrzmiewał tylko jej głos o nienagannej dykcji i modulacji. Przyjemne wrażenia potęgowały się. Wyrazem akceptacji były 
oklaski i życzliwe uśmiechy słuchaczy.  
 W  Powiatowym Konkursie Recytatorskim pt.” Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” nasza przedstawicielka 
uplasowała się na drugiej pozycji. W finale zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych. 18 marca 2010 r. Ala wraz z 
innymi laureatami wystąpiła w Urzędzie Miejskim w Olecku na uroczystym podsumowaniu wyników konkursu z udziałem 
przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych województwa warmiosko-mazurskiego. 
Gratulujemy. Jadwiga Truszkowska 
 

„LIZAK”. Dzieo Wiosny w szóstych klasach powitaliśmy konkursem „LIZAK”.  Tradycyjnie klasy musiały wcześniej 
przygotowad się do  poszczególnych konkurencji. W prezentacji klas bezkonkurencyjna była klasa VI A, której damy i rycerze 
przystąpili jak za dawnych lat do turnieju. Ta sama klasa zyskała też najwyższa noty w prezentacji wybranego wiersza 
klasyków poezji dziecięcej - Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy. „Kaczka dziwaczka w ich wydaniu zachwyciła komisję. 
Wyraźne talenty public relation wykazują uczniowie klasy VIc, która pokazała się z najlepszej koleżeoskiej strony. Mnóstwo 
wrażeo dostarczyły nam konkurencje sprawnościowe, jak: jedzenie czekolady w rękawiczkach przy użyciu sztudców (tu 
rewelacyjna okazała się klasa VI B), utrzymanie równowagi na specjalnych krążkach ( klasa VI B była niepokonana ), czy też 
utrzymanie w powietrzu jak najdłużej balonika przez drużynę (tę konkurencję wygrała klasa VI C). W ramach konkursu 
zahaczyliśmy również o program Comenius i o patrona naszej szkoły. Najwięcej problemów sprawiła data obchodów Dnia 
Patrona – 22.04. Poprawną datę znała jedynie klasa VI B. Posługując się wyłącznie pytaniami w formie: „Czy to paostwo….?” 
Klasy wykazały się znajomością naszych comeniusowych partnerów. Utrudnieniem było jeszcze to, że należało zadad jak 
najmniej pytao. Najlepiej z tą konkurencją poradziła sobie klasa VI C.  Zespoły plastyczne zmagały się natomiast z 
tworzeniem portretu swego wychowawcy – do wykonania tego zadania przystąpili z wielkim oddaniem, a najlepiej oceniona 
została klasa VI C i VI D. Tradycją jest, aby w walce o 100 lizaków (główna nagroda) uczestniczyli również wychowawcy klas. 
Ich zadaniem było pompowad balon do skutku - aż pęknie. Wychowawcy jak zwykle dostarczyli swoim wychowankom wiele 
emocji, zmagając się z pasją z balonikami. Finał konkursu sprawił wiele emocji, ponieważ o pierwsze miejsce musiały walczyd 
w dogrywce klasy: VI A i VI C.  Tegoroczny konkurs „LIZAK” po pasjonującym wyścigu z balonikiem wygrała klasa VI A i 
oczywiście odebrała główną nagrodę – LIZAKI. Gratulujemy!  
Małgorzata Russek 
 
PIENIĄDZE TRZEBA OSZCZĘDZAD! Świat jest pełen kolorowych pokus. Na wszystko jednak nie wystarczy pieniędzy nikomu, 
dlatego już w młodym wieku trzeba nauczyd się rozróżniad potrzeby od zachcianek.Już po raz trzeci firmy  „Goldfinance” 
Oddział w Ełku i Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy „Mikro” wsparły  uczniów naszej szkoły w edukacji finansowo – 
ekonomicznej. W tym roku dzieci miały się zastanowid, dlaczego warto oszczędzad pieniądze, a swoje pomysły przedstawid 
w formie plakatów.  Spośród wszystkich zgłoszonych prac wyróżniono i nagrodzono 22 osoby w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy I i II, klasy III i IV oraz klasy V i VI. My szczególnie gorąco gratulujemy zdobywcom pierwszych miejsc: 
Wiktorii Piotrowicz z klasy II b, Jakubowi Mroczkowskiemu z IV b i Dominice Pabich z V d. 
Zwycięskie prace można oglądad w witrynach obu firm przy ulicy Słowackiego.  



Joanna Pabich 
 
WIOSENNIE I SAMORZĄDNIE. Dzieo Samorządności w klasach piątych przebiegał pod hasłem wiosennych zabaw 
integracyjnych. Spotkanie rozpoczęło się od okrzyków przywołujących wiosnę przygotowanych przez poszczególne klasy. 
Następnym zadaniem było utworzenie żywego obrazu – ilustracji do wiosennego wiersza. Klasy pięknie się przygotowały. 
Przyniosły wiele rekwizytów, także naturalnych okazów przyrodniczych, niektórzy z uczniów przebrali się za czarodzieja czy 
rozkwitający tulipan. Po zabawie „Stop klatka” przyszedł czas na matematyczne łamanie głowy. Klasy otrzymały 
zaszyfrowane zadania – nazwy zwiastunów wiosny. Aby odgadnąd hasło trzeba było odnaleźd właściwe składniki - litery 
zaszyfrowanego słowa. Następnym zadaniem było przetaczanie piłeczki tenisowych na wyciągniętych rękach. Trzeba było 
wykazad się zręcznością i współpracowad z kolegami aby nie dopuścid do upuszczenia piłki. Klasa V b doprowadziła swoją 
piłkę do samego kooca. Początek wiosny to także Prima Aprilis. Uczniowie przygotowali różne historyjki, niektóre 
prawdziwe, inne nie. Historyjki były prezentowane innym klasom, a te miały za zadanie odgadnąd czy są prawdziwe czy 
fałszywe. Trzeba przyznad, że nasi uczniowie wykazali się wyobraźnią, opowiadane historie dotyczyły przeróżnych tematów, 
wiele z nich dotyczyło sportu. Na zakooczenie odbyły się dwie konkurencje wymagające szybkości, refleksu a także 
pomysłowości. Pierwszą z nich była zabawa „Zbieranie kamieni” – rozsypaną fasolę wolno było zbierad tylko za pomocą 
stóp. Było przy tym wiele śmiechu i konkurencja okazała się wymagającą wiele wysiłku. Druga z nich to zabawa bardzo 
popularna wśród niemieckich dzieci – rozpakowywanie czekolady. Tu również atmosfera była gorąca, koledzy i koleżanki 
dopingowali swoich przedstawicieli z wielkim zaangażowaniem. Zdobywcą pierwszego miejsca została klasa Vd. 
Ewa Paszkowska 
 

 

KWIECIEO 2010 

W PRZYJAŹNI Z  ŻYWIOŁAMI.  Stałym już elementem edukacji środowiskowej stały się obchodzone w kwietniu Dni Patrona 
zwane też „Zielonym tygodniem”. W tym roku zaprojektowaliśmy je w konwencji czterech żywiołów.  
Najmłodsi uczniowie będą realizowali zagadnienia związane z roślinnością patrząc na nią poprzez pryzmat: wody, powietrza, 
ziemi i ognia (światła). Działania rozpoczniemy pracą przestrzenną „Co Ziemia ma na głowie?”. Uczniowie klas drugich 
podejmą zagadnienia związane z powietrzem. Osią tematyczną działao uczniów klas trzecich będzie ochrona przyrody. 
Zakres tematyczny wyznaczyliśmy szeroko tak, aby dzieci otrzymały w miarę wszechstronną wiedzę o tym, jakie formy może 
przyjmowad opieka nad środowiskiem: od indywidualnych rozwiązao w domach rodzinnych,  przez nowe technologie i 
prawne formy ochrony.  
Ziemia, Powietrze, Woda, Ogieo – te cztery żywioły towarzyszyd też będą uczniom klas IV-VI. Czwartoklasiści skupią się na 
problemie gospodarki odpadami. Uczniowie klas V rozszerzą swoją wiedzę na temat wody i jej znaczenia dla życia na Ziemi. 
Najstarsi dowiedzą się jak dawniej i jak obecnie wykorzystuje się różne rodzaje energii.  
W realizację zaangażowani będą wszyscy nauczyciele. Umożliwi to wieloaspektowe poznanie wybranych zagadnieo i 
podkreśli ponadprzedmiotowy charakter problemów naszego środowiska.  
Na zamknięcie tygodnia tradycyjnie planujemy szkolno-rodzinną imprezę na boisku połączoną z meczem finałowym już X ligi 
piłki siatkowej, w jakiej zmagad się będą zwycięskie drużyny rodziców. Tytuł najbardziej usportowionej drużyny otrzyma 
klasa, w której rodzice zbiorą największą liczbę punktów wynikającą z uczestnictwa w różnych zawodach (m.in. tenis, 
pływanie, piłka nożna). 
Zapraszamy do odwiedzin w naszej szkole i uczestnictwa w działaniach. (K. Matys, M. Żmijewska, J.Gabrylewicz, K.Żak, M. 
Żurawna) 
MISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA. Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrym Mieście zorganizowała Finał Mistrzostw Województwa 
Warmiosko-Mazurskiego w Mini Piłce Siatkowej "4" chłopców (klasy VI). W turnieju wystartowały zespoły z Dobrego Miasta, 
Braniewa, Ełku i Pisza. Zwyciężyła ełcka czwórka, która będzie reprezentowała nasze województwo w  czerwcowych 
Mistrzostwach Polski. 
Klasyfikacja koocowa: 
Szkoła Podstawowa Nr 4 Ełk 
Szkoła Podstawowa Nr 1 Dobre Miasto 
Szkoła Podstawowa Nr 1 Pisz 
Szkoła Podstawowa Nr 6 Braniewo 
To wyjątkowy sukces szkolnej siatkówki w Ełku, gdyż po raz pierwszy zespół siatkarski z naszego miasta wywalczył awans do 
Finału Mistrzostw Polski. 
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Filip Gryncewicz, Maciek Rutkowski, Bartek Żywno, Konrad Sakowski, Mateusz 
Kaczerewski, Szymon Doliwa, Wojtek Jureczka, Oskar Pawluczyk i Piotr Pilichiewicz. Trenerem zespołu jest Pan Marian 
Malewski. 
Jesteśmy z Was dumni. Gratulujemy. 
 
GRUNDSCHULE „FRIEDRICH WOLF”. W ramach projektu  Comenius  czworo nauczycieli  naszej szkoły wyjechało do Niemiec, 
do biorącej udział w programie szkoły Grundschule ,,Friedrich Wolf” w Lehnitz. Podczas wizyty nauczyciele mieli okazję 
przyjrzed się pracy nauczycieli, wziąd czynny udział w zajęciach przez nich prowadzonych. Wspólnie spędzony czas posłużył 
również bliższemu poznaniu  systemów szkolnych oraz wzbogaceniu warsztatu pracy o nowe pomysły. W czasie wizyty 



nauczyciele obu szkół mieli  okazję wziąd udział w wycieczce  edukacyjnej do Berlina. 

W trakcie odbywanych spotkao polscy i niemieccy nauczyciele  wymienili się  doświadczeniami w zakresie realizacji zadao   
ujętych  w programie Comenius 2008-2010 oraz  zaplanowali dalsze działania związane z realizacją  zadao w ramach 
projektu. Dokonano również wstępnych ustaleo związanych z zaplanowaną na maj wizytą naszych partnerów w Polsce. W 
maju 2010 roku w ramach Comeniusa  gościd będziemy w naszej szkole uczniów i nauczycieli z Niemiec, Czech i Rumunii.  
Beata Chmielewska 

KLASOLADA 2010. W czasie „Zielonego Tygodnia” w naszej szkole zorganizowano Klasoladę klas szóstych pod nazwą 
„Żywioły”. Turniej miał na celu utrwalenie zagadnieo  z zakresu  wykorzystania źródeł inteligentnych energii. Było to 
pogłębianie wiedzy poprzez zabawę bo turniej toczył się na zasadzie telewizyjnej „Familiady”. Rywalizowały klasy :VI b z VI c 
a VI a z VI d. Pięcioosobowe reprezentacje klas, popisując się wiedzą, zdobyły: VI a - 461 punktów, VI b - 543, VI c – 104. 
Pozostali uczniowie klas kibicowali  i nagradzali brawami poprawne odpowiedzi  zawodników. Klasy prezentowały także 
wykonane wcześniej postery o energiach odnawialnych w kontekście czterech żywiołów. Przyznane oceny   wzbogaciły 
wcześniejszą punktację. Tegoroczny turniej wygrała klasa VI b. Gratulujemy wszystkim uczestnikom Klasolady znakomitej 
znajomości zagrożeo dla Ziemi. Alicja Wojsław, Izabella Kraszewska 

 
SPOTKANIA Z ŻYWIOŁAMI. Uczniowie klas drugich podczas Zielonego Tygodnia zgłębiali tajemnice żywiołów Ziemi. Słuchali 
ich  muzyki, wykonywali do niej ilustracje, uczyli się taoców. Wykonali także mapy mentalne czterech żywiołów. Szczególny 
nacisk położyli w swoich działaniach na poznanie powietrza. Ciekawe doświadczenia pozwoliły im na poznanie  jego cech i 
właściwości. Audyty natężenia ruchu pojazdów oraz stopnia zapylenia uświadomiły dzieciom, że atmosfera wokół nas jest 
coraz bardziej zanieczyszczona. Wykorzystując skalę porostową określały stopieo czystości powietrza w różnych miejscach 
naszego miasta. Spotkanie z lekarzem – specjalistą chorób płuc, uświadomiło wszystkim jak groźne, śmiertelne często 
choroby powoduje zanieczyszczenie atmosfery. Znając wagę problemu uczniowie szukali sposobów walki ze skutkami 
szkodliwej działalności człowieka. Wykonali wiele pięknych prac plastycznych, napisali interesujące teksty literackie, 
rozwiązywali zadania matematyczne podejmujące problematykę ochrony przyrody. Całotygodniową aktywnośd zakooczył 
turniej sportowo-ekologiczny. Dzieci rywalizowały w konkurencjach ruchowych z wykorzystaniem surowców wtórnych, 
odpowiadały na pytania kwizowe, wykonywały zadania związane z działaniami przyjaznymi dla naszego środowiska.Joanna 
Kossakowska 

Z PRZYRODĄ W TLE. W trakcie Zielonego Tygodnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursów zainspirowanych przyrodą i 

ekologią.Uczestnicy konkursu plastycznego pod hasłem „Zielono mi…” wykonali barwne prace do samodzielnie przeczytanej 

książki lub wiersza o tematyce przyrodniczej. Mali czytelnicy i twórcy przedstawili piękno otaczającej nas przyrody, zwierzęta 

i rośliny. Zwycięskie prace upiększyły korytarz szkolny, a ich wykonawcy mogli cieszyd się nagrodami. 23 kwietnia miało 

miejsce podsumowanie szóstej edycji międzyszkolnego konkursu ekologicznego z cyklu „Dobre rady na złe odpady”, którego 

celem jest propagowanie segregacji śmieci i wykorzystanie ich w twórczy sposób. Udział w nim wzięli uczniowie z klas 0-III z 

pięciu ełckich szkół podstawowych oraz dzieci sześcioletnie z przedszkola „Niezapominajka” i „Ekoludki”. W tym roku 

wpłynęło 85 bardzo ciekawych i pomysłowych prac. Podczas spotkania wręczono zwycięzcom pamiątkowe dyplomy i 

nagrody, można też było podziwiad zwycięskie prace. K. Matys, E. Sadowska 

 W dniach 29 – 30.04.2010 roku na ełckim  basenie rozegrane zostały Mistrzostwa Ełku Szkół Podstawowych w 
Pływaniu. Mistrzostwa rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: klas I – III  i IV – VI. Reprezentowało nas 30 zawodników 
i zawodniczek z klas młodszych. Natomiast  w klasach IV – VI popłynęło 44 zawodników.  
  Nasi pływacy pokazali wysoką formę wygrywając zawody w obydwu kategoriach wiekowych zdobywając 
mistrzostwo.  
Oto Mistrzowie Ełckich Szkół Podstawowych: 
Klasa I: Kurczak Wiktor, Milewska Basia, Prawdzik Bartłomiej, Grzegorczyk Wiktor, Jonik Aleksandra, Łozowska Beata, 
Dobkowski Maciej, Obara Stas, Ardziejewska Olimpia, Krystochowicz Adriana.  

Klasa II: Gryżewska Lena, Machanowski Rafał, Połubok Damian, Brdys Michał, Bogdan Aleksandra, Staszek Julia, Wieched 
Mateusz, Wróbel Zuzanna, Wysocki Bartosz, Kozaczek Kinga, Spychalski Ernest, Zastocka Dominika, Gienieczko Oliwia, 
Smaka Wiktoria. 

Klasa III: Perczak Julia, Kamioski Piotr, Matysiuk Zuzanna, Dominik Litwinowicz,  Drozd Weronika, Lewczuk Małgorzata 

Klasa IV: Bielak Rafał, Stęporowski Kamil, Kosakowska Paulina, Giełazis Natalia, Dawidowicz Klaudia, Kędzierska Weronika, 
Juszkiewicz Joanna, Gabriela Arciszewska, Randzio Paweł, Świeczko Oliwia, Sandra Dekanowska, Rusak Patrycja, 
Tomasiewicz Konrad, Jastrzębski Patryk, Oświęcioski Marcin, Bondarow Laura, Cimochowski Krystian, Garlicka Karolina, 
Gałęski Mateusz, Oleksiej Piotr, Koszorek Szymon, Daniszewska Magdalena, Lewczuk Martyna, Leooczuk Sara, Sidorowicz 
Katarzyna, Dąbrowski Piotr, Bagioska Magdalena, Merska Julia, Grabek Katarzyna 

Klasa V: Tomaszewski Jakub, Skrodzki Adam, Zalewski Mateusz, Sołtowski Dominik, Mielechowicz Izabela  

Klasa VI: Daniszewska Paulina, Fiebrich Sebastian, Korzun Marta, Węgłowski Marcin, Lewczuk Jan, Merchelska Julia, Szulc 
Kinga,. 



Wszystkim reprezentantom i trenerowi Robertowi Redlinowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pływackich. 

MY i „ZwierciadEŁKo”. Dnia 30 kwietnia 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku miało miejsce rozstrzygnięcie 
konkursy plastycznego pt. „ZwierciadEŁKo- Ełk obecnie i w przyszłości”. Uczestnicy, którzy podjęli się tego zadania mieli 
niełatwy „plastyczny” orzech do zgryzienia. W jednej pracy trzeba było pokazad jakieś znane ełczanom miejsce oraz jego 
wizję za 385 lat. Z naszej szkoły Gabrysia Zadroga uczennica kl. 5a zdobyła II miejsce i nagrodę, a trzy inne uczennice (Agata 
Świderska z kl. 6c, Natalia Modzelewska z kl. 4d i Magda Bagioska z kl. 4b) uzyskały wyróżnienia w konkursie otrzymując 
słodkie niespodzianki. Anna Sołtys 

SZKOLNY SPORT NIE TYLKO DLA UCZNIÓW. Z okazji Dni Patrona Szkoły zaproponowaliśmy rodzicom naszych uczniów udział 
w licznych rozgrywkach sportowych. Do zawodów pływackich przystąpiło 18 osób. W kategorii pao zwyciężyły: 1. Martyna 
Wesołowska, 2. Kinga Skiba, 3. Ewa Daniszewska. W grupie męskiej najlepsi okazali się: 1. Łukasz Rymszo i równolegle: 
Marek Słyż i Marek Szkutnicki.  Zawody prowadził Robert Redlin. Natomiast Panie: Ewa Cywoniuk i Katarzyna Mroczek 
odpowiadały za sprawny przebieg rozgrywek w tenisa stołowego. Do zawodów przystąpiło 22 uczestników. Pan Paweł 
Konopka sędziował mecze 7 zgłoszonych piłkarskich zespołów rodziców. Zwycięskie drużyny reprezentowały klasy: 1. Ia, 2. 
Vd, i 3. Ic.  Pan Marian Malewski organizował X Ligę Piłki Siatkowej Rodziców. Mecz finałowy rozegrano tradycyjnie w sobotę 
kooczącą nasz „zielony tydzieo”. Tu wyniki były następujące: 1. IIIb, 2. IIa, 3. IVc i IVd.  Tytuł najbardziej usportowionego 
zespołu rodziców i puchar odebrała reprezentacja klasy Ic.  Wszystkim uczestnikom i naszym uczniom gratulujemy tak 
aktywnych rodziców. Zapraszamy za rok. 
Zasady przyznawania tytułu „Najbardziej usportowionego zespołu rodziców”: Punktowano udział rodzica za 1 pkt.; pierwsze 
3 miejsca w konkurencjach indywidualnych dodatkowo 3,2,1 pkt.; pierwsze 3 miejsca w konkurencjach drużynowych 9,6,3 
pkt. 
Z WIZYTĄ W SZKOLE. Dnia 19.04.2010 r.  naszą szkołę odwiedził Ksiądz Biskup Romuald Kamioski wraz z Księdzem 
Proboszczem Andrzejem Oleksym, w związku z wizytacją parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Spotkaliśmy się z Nimi na 
holu I piętra, gdzie po powitaniu gości przez Panią Dyrektor Wandę Wojnowską uczniowie zaprezentowali inscenizację o 
Janie Pawle II pt. „Kawiarniane wspomnienia”. Inscenizację przygotowały Pani Izabella Kraszewską i Siostra Inga.  

Po przedstawieniu Ks. Biskup wyraził swoje uznanie dla artystów i wdzięcznośd za kultywowanie pamięci  Wielkim 
Polaku i Jego miłości do Ojczyzny. Słowa wdzięczności skierował również do Dyrekcji i Grona edagogicznego SP 4 za trud 
włożony w kształtowanie młodych umysłów. Na zakooczenia spotkania z uczniami Ks. Bp udzielił błogosławieostwa całej 
wspólnocie uczniowskiej, po czym Pani Dyrektor zaprosiła gości do czytelni na spotkanie z nauczycielami przy ciastku i 
herbacie.  

Po południu Panie Dyrektorki uczestniczyły w spotkaniu z Księdzem Biskupem, jakie zorganizował Ksiądz Andrzej 
Oleksy. Uczestniczył w nim także Pan Prezydent, z którym Ekscelencja podzielił się swoimi postrzeżeniami z wizyty w naszej 
szkole. Z najwyższym uznaniem wypowiadał się zarówno o pracy szkoły, jak też talentach uczniowskich, jakie miał okazję 
dostrzec.    S. Inga, S. Lucilla                                
 

 
 

MAJ 2010 

„CZWÓRKA” PONOWNIE W CZOŁÓWCE. Dnia 7 maja Bartoszyce były gospodarzem  Mistrzostw Województwa Szkolnego 
Związku Sportowego „3” siatkarskich dziewcząt (klasy V). W zawodach wystartowało 6 najlepszych zespołów wyłonionych 
po rozegraniu mistrzostw miast, rejonów i regionów. W finale wojewódzkim zwyciężył zespół z Fromborka, przed dwoma 
drużynami z Bartoszyc, na czwartym miejscu uplasowały się dziewczyny z SP 4 Ełk. W pokonanym polu zostawiając drużyny z 
Elbląga i Szczytna. To kolejny sukces siatkarski ełckiej „czwórki”. W kwietniu drużyna chłopców SP 4 została Mistrzem 
Województwa. Wyjazdy na zawody wspiera Urząd Miasta za pośrednictwem działającego przy szkole Stowarzyszenia 
Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA”.  
Gratulujemy dziewczętom i trenerowi -Panu Marianowi Malewskiemu. 
 
TYDZIEO Z MUZYKĄ CHOPINA ...I NIE TYLKO. Tydzieo od 10 do 14 maja przebiega w naszej szkole pod znakiem roku 
chopinowskiego. Już w poniedziałek rano uczniów powitała płynaca z głosników muzyka - polonezy Fryderyka Chopina. Na 
kazdy dzieo przewidziano inne utwory. Zaczęliśmy koncertami naszych uczniów, którzy uczą się też w szkole muzycznej. 
Bardzo nam w tym pomogli nauczyciele i Pani Dyrektor z Zespołu Paostwowych Szkół Muzycznych w Ełku. Rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny. Na parterze rozpoczęła się sprzedaż mazurków wypiekanych przez klasy. W bibliotece można obejrzed 
film i prezentacjępoświęconą kompozytorowi. pomoże to przygotowad się lepiej do testu, jaki czeka na uczniów. 
Zaplanowano też niespodzianki. 
 
„RODEM WARSZAWIANIN, SERCEM POLAK, A TALENTEM ŚWIATA OBYWATEL”. TYDZIEO Z MUZYKĄ CHOPINA.  Z okazji 
200 rocznicy urodzin Fryderyka Franciszka Chopina postanowiliśmy przybliżyd uczniom klas 0 - VI postad kompozytora i jego 
twórczośd, która jest wyjątkowym zjawiskiem w dziejach muzyki. 
 Każdego dnia witały nas w szkole płynące z głośników różne utwory muzyczne. Chopinowskie menu stanowiły 
polonezy, walce mazurki, nokturny, mazurki, koncerty fortepianowe. Przy współpracy Dyrekcji Paostwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Ełku został zorganizowany koncert ,,W HOŁDZIE CHOPINOWI”. Wystąpili w nim nasi uczniowie, którzy 



są jednocześnie podopiecznymi tejże szkoły. Na podstawie przygotowanych materiałów oraz dzięki wystawie książek 
poświęconych Chopinowi i prezentacji multimedialnej uczniowie mogli zapoznad się z życiem i twórczością Chopina.  Na 
koniec tygodnia rozwiązali oni przygotowane testy i udzielili odpowiedzi w klasowej zgaduj- zgaduli. Tło naszych działao 
stanowiła wystawa prac uczestników konkursu plastycznego ,,CHOPIN W OCZACH DZIECI.” Deserem zaś były mazurki  
wypiekane przy współpracy rodziców i ozdabiane przez dzieci. Na zakooczenie obchodów Tygodnia Chopinowskiego odbyły 
się spotkania integracyjne klas młodszych i starszych. Poprzez wiersze, muzykę, taniec poloneza i walca, informacje z 
biografii (odczytane także w języku francuskim) staraliśmy się zgłębid geniusz Fryderyka Chopina, poety fortepianu, 
wielkiego kompozytora i pianisty, polskiej marki narodowej…  
 Rok 2010 to Rok Chopinowski. Daje on nam niezwykłą możliwośd spojrzenia po latach na postad kompozytora. 
Cieszmy się zatem jego muzyką, słuchajmy jej, dajmy się nią oczarowad ... Bożena Merchelska 
 
PRZEWODNIK Z PASJĄ PO MIEŚCIE. Realizacja programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół 2008-2010 zakłada wizyty 
partnerskie w szkołach. Byliśmy gospodarzami takiej wizyty dla 30 uczestników programu z Niemiec, Czech i Rumunii. 
Przygotowaliśmy się merytorycznie opracowując przewodnik po Ełku. Uczniowie klasy VIc zgromadzili bogaty materiał 
faktograficzny i historyczny o Ełku. Na podstawie rozmów z rówieśnikami, ale też z rodzicami i znajomymi, stworzyli listę 
lokalnych atrakcji i miejsc wartych pokazania ich zagranicznym kolegom. W trakcie przygotowao spotkaliśmy się z Panią 
Anetą Werlą – Naczelnikiem Wydziału Promocji Urzędu Miasta Ełku. Pani Werla, która wprowadziła dzieci w zagadnienie 
posługiwania się znakami promocyjnymi miasta i umożliwiła wykorzystanie loga turystycznego Ełku w opracowywanym 
folderze. Prezentując materiały promocyjne zwróciła uwagę na znaczenie słów-kluczy, co zostało wykorzystane w 
redagowaniu tekstów o Ełku, jako mieście odpowiadającym na zróżnicowane potrzeby młodych ludzi.  Ostatecznie 
uczniowie zgromadzony materiał tekstowy i zdjęciowy pogrupowali w cykle według własnej inwencji wyodrębniając trzy 
szlaki turystyczne: edukacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie”,  rekreacyjny „W zdrowym ciele, zdrowy duch” i 
historyczny „Śladami ducha historii”. W ocenie szóstoklasistów udało im się ustalid miejsca atrakcyjne z punktu widzenia 
nastolatka o różnych zainteresowaniach. Zaproponowane trasy tworzyli też z myślą pokazania swoim zagranicznym 
partnerom współczesnego oblicza rodzinnego miasta i jego odległej przeszłości. Po raz pierwszy szóstoklasiści zetknęli się 
bezpośrednio z profesjonalnym przygotowaniem składu publikacji. Wizyta w drukarni GRYFIX, której zlecono druk, dowiodła, 
że bardzo dobrze się do tego przygotowali. Przy współpracy z nauczycielkami języka niemieckiego powstała też wersja 
niemieckojęzyczna. Do wycieczki po mieście uczniowie przygotowywali się z Panią Ewą Redlin. Teksty niemieckojęzyczne 
bardzo ułatwiły kontekst z naszymi zagranicznymi partnerami, a uczniowie opowiadający o wybranych punktach na trasie 
zebrali brawa. (W.Wojnowska, E.Przybyłowska) 
 
MISTRZOWIE MATEMATYKI. Za nami kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur. Uczestniczyło 
w niej 136 uczniów z naszej szkoły, z klas 2 – 6. Startowali oni w pięciu kategoriach wiekowych. Podobnie, jak w ubiegłych 
latach, możemy się cieszyd sukcesami naszych uczniów, którzy w czterech kategoriach osiągnęli najwyższe wyniki w regionie. 
25 maja 2010 r. w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyło się uroczyste wręczenie nagród. W gronie 
najlepszych znaleźli się: 
Anna Zamojska z klasy 2b – kategoria „Kangurek” 
Albert Krzyżewski z klasy 3c – kategoria „Maluch 1” 
Katarzyna Grabek z klasy 4b – kategoria „Maluch 2” 
Marek Stankiewicz z klasy 6a – kategoria „Beniamin 2”. 
Wszyscy wyżej wymienieni otrzymali nagrody rzeczowe, a Marek Stankiewicz, jako jedna z dwóch osób w regionie, 
dodatkowo zakwalifikował się na wycieczkę zagraniczną. 
Łącznie nagrodzonych zostało 20 naszych uczniów, w tym ośmiu za bardzo dobry wynik w konkursie, a dwunastu otrzymało 
wyróżnienie. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. 
Elżbieta Przybyłowska (szkolny koordynator konkursu) 
 
Zajęcia edukacyjno-artystyczne pt. „MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA” realizowane były w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. 
Władysława Szafera w Ełku przez nauczyciela języka angielskiego Ewę Paszkowską i nauczyciela muzyki Tomasza Sulimę w 
okresie od 8.02.2010 do 10.06.2010 w ramach grantów pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku. W zajęciach uczestniczyło 
24 uczniów  
z klas IV – VI. Opracowano 6 piosenek: Yesterday The Beatles, Woman John Lennon, The winner takes it all, Hasta Manana 
zespołu ABBA, El Condor Pasa Simon & Garfunkel , Rock Around the Clock Bill Halley.  
Piosenka The winner takes it all została zaprezentowana na Jubileuszowym Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Ełku w dniu 20.05.2010. Zespół w składzie Paulina Kostowska – solistka, Ala Polakowska, Daria Bączyk i 
Marta Korzun – chór – wystąpił przy akompaniamencie na gitarze w wykonaniu Filipa Cieślaka. Piosenka była doskonałym 
zakooczeniem przeglądu, wokaliści przyciągnęli uwagę nieco już zmęczonej publiczności i zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. Całośd repertuaru zaprezentowano na występie z okazji Dnia Matki na nowej scenie na placu Jana Pawła II. 
Również ten występ spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności. Ewa Paszkowska 

 

CZERWIEC 2010 

ŚWIĘTO NAUKI. Uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w Święcie Nauki zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 z 



Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. 
W VII Miejskim Konkursie Matematycznym „Mały Cybermatematyk” reprezentowali nas: Karolina Łajewska z klasy IIIa 
(opiekun p. E. Sadowska) i Albert Krzyżewski z klasy IIIc (opiekun p.B.Merchelska), którzy okazali się najlepsi wśród uczniów 
trzecich klas w naszej szkole. Natomiast w VIII Miejskim  Konkursie Ortograficznym „Mały Mistrz Ortografii-2010” wzięli 
udział zwycięzcy szklonych zmagao Natalia Ławska z kl.IIIa i Igor Przekop z kl.IIIb, (opiekun p.B Chmielewska). Wyniki obu 
konkursów okazały się dla nas bardzo budujące. Igor Przekop zajął I miejsce i otrzymał tytuł „Małego Mistrza Ortografii –
2010”, natomiast Albert Krzyżewski zajął III miejsce w matematycznych zmaganiach „Mały Cybermatematyk”.  
Święto Nauki okazało się też szczęśliwe dla starszych uczniów. W XVII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym wzięło 
udział dwoje uczniów z klas V. Patrycja Rutowska (I miejsce) i Dawid Kruszewski (II miejsce) z sukcesem zmagali się z 
trudnościami ortograficznymi, stoczyli „bój nie na żarty”. Mistrzem w dziedzinie matematyki okazał się również uczeo naszej 
szkoły – Marek Stankiewicz z klasy Via (I miejsce). 
Dzieci otrzymały nagrody, podziękowania i gratulacje od Wiceprezydentów Miasta Ełku Włodzimierza Szelążka i Artura 
Urbaoskiego oraz od organizatorów. Gratulujemy! (E.Sadowska, P.Stankiewicz) 
 
POLONISTYCZNE ZMAGANIA. Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu ogólnopolskiego „Z poprawną 

polszczyzną na co dzieo”. Cieszymy się, że nasi uczniowie są świadomi tego, jak ważne w życiu jest poprawne i sprawne 

posługiwanie się językiem ojczystym. Świadczy o tym duże zainteresowanie uczniów konkursem, do którego w bieżącym 

roku szkolnym przystąpiło 50 osób z klas V - VI. W pierwszym etapie, który odbył się 26 października 2009 r.,  uczestnicy 

zmagao głowili się nad testem wyboru i musieli wykazad się znajomością poprawnej polszczyzny. Do drugiego etapu 

konkursu zakwalifikowali się uczniowie, którzy w za test uzyskali minimum 75 % poprawnych odpowiedzi. Byliśmy szczęśliwi, 

że aż 64% piszących w naszej szkole przeszło do kolejnego etapu. 32 osoby przystąpiły 7 stycznia 2010 r. do drugiej części 

konkursu, podczas której musiały dokonad korekty tekstu nasyconego błędami językowymi. Tym razem kryteria oceny były 

bardziej srogie, gdyż należało uzyskad 95% poprawnych odpowiedzi, aby przejśd do ostatniego etapu. Finał odbył się 28 maja 

w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W zmaganiach finałowych wzięła udział nasza uczennica Anna Moroz z kl. 5 a, która 

jako jedyna ze szkoły awansowała do ostatniego etapu. Jesteśmy dumni z Ani, gdyż -jak się potem dowiedzieliśmy- była 

jedną z 240 osób spośród 29000 uczestników konkursu z całej Polski, którzy dostali się  do finału. Ania w trzecim etapie 

pisała opowiadanie do historyjki obrazkowej. Wróciła z Warszawy z dyplomem finalisty ogólnopolskiego konkursu, z 

nagrodami książkowymi  i  miłymi wspomnieniami. Gratulujemy jej i życzymy kolejnych sukcesów – nie tylko 

polonistycznych. Beata Dzierżanowska 

 
POROZUMIENIE PRZEZ UŚMIECH.  Taki właśnie był temat lekcji przygotowanej specjalnie z okazji Dnia Dziecka. Lekcja  
odbyła się w klasie I c wraz z udziałem  wyjątkowych gości. Zaproszenie przyjęli  i  w szkolnych ławkach, wraz  
z dziedmi, zasiedli: zastępca Prezydenta Miasta Ełku – p. Artur Urbaoski, Dyrektor Biblioteki Miejskiej – p. Iwona Drażba, 
redaktorzy Radia 5 i Gazety Olsztyoskiej,  redaktor naczelna Gazety Współczesnej w Ełku – p. Magdalena Hirsztritt oraz panie 
dyrektor naszej szkoły – p. Wanda Wojnowska i p. Małgorzata Michoo – łącznie 8 osób. Lekcję poprowadziła p. Joanna 
Pabich.   Celem lekcji było doskonalenie umiejętności komunikacji pomiędzy dziedmi a osobami dorosłymi. Wszystko działo 
się w sferze działao artystycznych – muzycznych i plastycznych i zaplanowane zostało tak, aby i dzieci i dorośli ciągle 
nawiązywali między sobą „ nid porozumienia”. Goście ,na pożegnanie, zostawili nam „ słodkości” i pamiątkowe wpisy, a 
zabrali ze sobą najcudowniejsze dziecięce uśmiechy. Joanna Pabich 
 
ŚPIEWAJĄCA POLSKA. Od kilku lat prowadzony przez Pana Tomasza Sulimę – nauczyciela muzyki – chór szkolny uzyskuje  

wsparcie finansowe Narodowego Centrum Kultury w ramach programu – „Śpiewająca Polska”. 9 czerwca chór naszej szkoły 

wziął udział w przesłuchaniach chórów szkolnych okręgu warmiosko-mazurskiego, które odbyły się w Iławie. Na scenie 

iławskiego amfiteatru zaprezentowało się   9 zespołów wokalnych m.in. z Iławy, Ornety, Świętajna, Wydmin. Chór z Ełku 

wykonał utwory ludowe w opracowaniu na 2 głosy. Wymogiem regulaminu przesłuchao było wykonanie utworów bez 

akompaniamentu ( a'cappella), co jest prawdziwą sztuką, gdyż wymaga od chórzystów bardzo czystego śpiewu i słuchania 

się nawzajem.  W tej rywalizacji chórowi z Ełku przyznano II miejsce.  

Dobiega kooca rok szkolny, obfity w  wydarzenia artystyczne. Tegoroczną pracę chóru szkolnego inspirował klimat 

obchodzonego właśnie roku chopinowskiego. W repertuarze zespołu dominuje  polska muzyka ludowa, znajdują się w nim 

również pieśni Fryderyka Chopina.  

 
LAUREACI I FINALIŚCI KONURSÓW PRZEDMIOTOWYCH. 15 czerwca w Ełckim Centrum Kultury miało miejsce uroczyste 
spotkanie Prezydenta Miasta Ełku z laureatami olimpiad przedmiotowych. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie, ale 
również ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele prowadzący. Naszą szkolę reprezentowało aż czworo uczniów. Tytuły 
laureatów zdobyli: 
Marek Stankiewicz –  historia, język angielski, matematyka 
Maciej Zadroga- język polski, matematyka 
Natalia Ramotowska –  język polski,  



Katarzyna Żmijewska – przyroda 
Nasi uczniowie znaleźli się też w gronie finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych: 
Maciej Zadroga – historia 
Natalia Ramotowska – język angielski 
Filip Gryncewicz – język angielski 
Marek Stankiewicz - język polski 
Basiewicz Karol – matematyka 
Lewandowska Karolina – matematyka, przyroda. 
Gratulacje należą się też nauczycielkom, które przygotowały uczniów do konkursów: p. Paulina Stankiewicz – język polski, p. 
Diana Rydzewska – język angielski, p. Małgorzata Russek i p. Małgorzata Żurawna – przyroda, p. Grażyna Wisniewska – 
historia, p. Eliza Grądecka, p. Elżbieta Przybyłowska – matematyka.  
 
SIATKARZE WŚRÓD NAJLEPSZYCH. W dniach 03-06 czerwiec 2010 Elbląg gościł uczestników Ogólnopolskich  
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Grach Zespołowych, tj. mini piłce siatkowej i mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. W 
zawodach startowali mistrzowie województw wyłonieni w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego. W „CZWÓRKACH” 
siatkarskich chłopców województwo warmiosko-mazurskie reprezentowała drużyna SP 4 Ełk. W stawce 16 zespołów chłopcy 
uplasowali się na 12-tym miejscu w  
Polsce. Zwyciężyła Biała Podlaska przed Ciechocinkiem i Gdaoskiem. Mamy nadzieję, że to nie ostatni sukces ełckiej 
siatkówki. Chłopcy wystąpili w następującym składzie: Sakowski Konrad, Żywno Bartlomiej, Gryncewicz Filip, Rutkowski 
Maciej, Pilichiewicz Piotr,  Kaczerewski Mateusz 
Jureczka Wojciech, Doliwa Szymon, Pawluczyk Oskar  i Kowalewski Jan; Trenerem zespołu jest Marian Malewski. Wyjazd na 
zawody odbył się przy wsparciu Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. 

PŁYWACY NA LITWIE. W dniach 6-12 czerwca 2010 roku uczniowie naszej szkoły przebywali na obozie pływackim w 
litewskim Alitusie. Pobyt naszych pływaków był możliwy dzięki dofinansowaniu, jakie nasze miasto uzyskało ze środków 
europejskich. Głównym celem naszego tygodniowego wyjazdu było szlifowanie umiejętności pływackich. Trenowaliśmy na 
50-cio metrowej pływalni, dwa razy dziennie. Nasi pływacy niejednokrotnie pierwszy raz mieli możliwośd pływad na tak 
dużym obiekcie. W trakcie zajęd mieliśmy możliwośd skonfrontowad się ze starszymi przyjaciółmi z Litwy i Mołdawi. Dzięki 
tak dużej liczbie godzin spędzonych w basenie podnieśliśmy swoje umiejętności pływackie.  W trakcie zgrupowania 
mogliśmy podziwiad piękno ziemi litewskiej. Odwiedziliśmy Troki miasteczko położone 28 km od Wilna. Zamieszkuje je 
obecnie ok. 8000 mieszkaoców, z czego 61% to Litwini, 21% stanowią Polacy, a resztę stanowią przedstawiciele innych 
narodowości. Miastem docelowym naszej całodniowej wycieczki było historyczne miasto Wilno, gdzie podziwialiśmy jego 
wspaniałe zabytki.  Dla nas, Polaków, to "miłe miasto" ma szczególne znaczenie. Nierozerwalnie związanych jest z nim wiele 
wybitnych postaci, które przywykliśmy uważad za rodaków, by wspomnied Mickiewicza i Słowackiego. Liczne miejsca mające 
dla nas rangę pamiątek narodowych - Ostra Brama, cmentarz na Rossie z Mauzoleum Marszałka, polskie lub spolszczone 
nazwy ulic, placów i dzielnic: Antokol i Belmont, Pohulanka i Ponary, Rybaki i Śnipiszki, Zarzecze i Zwierzyniec bez względu na 
okoliczności historii zawsze pozostaną i w naszej pamięci, i w naszych sercach. 
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