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Witamy Was w
naszej samorządowej gazetki! 
od przewodniczącego Samorządu:
„Witam 
Z tej strony Kacper Miech 
przewodniczący samorządu szkolnego 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Ełku.

Przede wszystkim Chciałbym wszystkim 
życzyć ważnego dla nas wszystkich zdrowia.
Jak i powrotu do niego. 
Od siebie chciałbym dodać że chcieli
gazetkę szkolną robić dla nas dla ucz
więc pomysły można wysyłać do mnie w 

wiadomościach prywatnych na Facebooku lub na maila 
samorzadnik.sp.3.elk@wp.pl 
Jeszcze raz życzę wszystkim zdrowia w tym ciężkim dla nas okresie

 
 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Wiele 
osób o nimzapomina, lecz to duży błąd. Niektórzy zwyczajnie nie wiedzą 
co oznacza słowo „tolerancja”.Jest to wyrozumiałość dla innego, 
odmiennego człowieka, który często ma inne poglądy odnaszych. W 
dzisiejszych czasach bycie tolerancyjnym to bardzo ważna cecha, którą 
wiele ludzisobie ceni. Teraz zadajemy sobie pytanie dlaczego. Bycie 
tolerancyjnym nie opiera się tylko naszanowaniu poglądów innych, ale też 
wyglądu, koloru skóry itp.Ludzie o odmiennym poczuciu stylu lub o innym 
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odcieniu karnacji są często wyzywaniz powodu ich odmienności od reszty 
społeczeństwa. Zdarzają się też wyzwiska opierające sięna pochodzeniu i 
kulturze kraju danego człowieka. Często też ludzie wierzą w 
,,innyznaczy gorszy” lecz tak nie jest. Każdy ma prawo do wyrażania 
siebie przez swój strój, fryzuręlub charakter, a my powinniśmy to 
uszanować. Dlatego tak ważne jest bycie wyrozumiałymi

Co można robić w domu gdy się nudzisz ?
Jest to bardzo częste pytanie wielu z nas a oto kilka pomysłów :
-Narysuj zdjęcie bezludnej wyspy ze wszystkimi rzeczami, które chciałbyś 
na niej mieć. 
-Narysuj swój wymarzony dom i wszystkie potrzebne w nim rzeczy.
-Stwórz własną grę planszową. 
-Stwórz domek wróżki do ogrodu w konarach drzewa lub w dużej 
doniczce. 
-Zrób koronę i udekoruj ją. 
-Sprawdź, czy możesz narysować obrazek stopą.
-Odrysuj siebie na dużym kawałku papieru i udekoruj swój własny kształt.
-Załóż restaurację i serwuj udawane posiłki.
-Zagraj w kapsle. 
-Twórz zakrzywione linie domino i powal pierwszą, buzia sama się śmieje.
-Zrób marionetkę ze starych skarpet, guzików i markerów.
-Zrób listę zabawnych rzeczy, które możesz zrobić bez dorosłego.
-Nawlecz koraliki na sznurek do tworzenia bransoletki przyjaźni.
-Użyj starych butelek i pudełek, aby stworzyć ludzi i zwierzęta.
-Użyj papierowych talerzy, aby wykonać grę w rzutki oraz ringo.
-Użyj kosza i sznurka, aby zrobić wciągnik, transportuj w nim pluszaki.
-Nawlecz naszyjnik z makaronu. 
-Ćwicz utrzymywanie piłki z piłką nożną (ile razy możesz utrzymać piłkę 
w powietrzu, nie upuszczając jej). 
-Zrób i napełnij karmnik dla ptaków.
-Zrób własną książkę żartów. 
-Włącz muzykę i zatańcz. Zrób turniej taneczny, ułóż własną c
członkowie rodziny powtarzają po sobie.
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Opracowała Karina Matysiak 
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-Zbuduj tor przeszkód i pokonaj go na czas. 
Jest bardzo dużo pomysłów jeżeli ci się nie spodobał żaden z nich jest ich 
jeszcze sporo na stronie : 
https://kidos.pl/blog/100-pomyslow-na-nude-w-domu-co-robic-z-dzieckiem-w-
czasie-kwarantanny/ 

Pomysły zebrał Paweł Pośpiech 
 

O remoncie naszej szkoły słów kilka 
W ostatnim czasie byliśmy świadkami pewnego wydarzenia. Na 

przerwach I lekcjach zamienialiśmy się w słuchaczy cudownej melodii, a 
nasze uszy muskała cudowna muzyka, od której nie potrafiliśmy się 
uwolnić. Doskonała kompozycja sprawiała nam tyle radości, iż niektórzy z 
nadmiaru energii postanowili wykrzyczeć swoją opinie na ten temat. Jeśli 
jeszcze nie wiecie o czym mówię to uproszczę sprawę. Mam na myśli 
remont szkoły. Wielu z was zapewne ciekawi z jakiego powodu zostaliśmy 
pobłogosławieni tym “koncertem”. Na wasze szczęście znam odpowiedź 
na to pytanie oraz zamierzam się nią z wami podzielić. 

Prace remontowe wykonane zostały w ramach projektu 
„Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli” 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 mln złotych - 
Dofinansowanie od Unii Europejskiej). Czym jest termomodernizacja? W 
bardzo dużym skrócie  można powiedzieć, że jest to etap przedsięwzięć, 
które mają na celu poprawienie cech technicznych  budynku w celu  
zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej wody. Dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom 
ciepło nie będzie uciekać, energia potrzebna na ogrzewanie znacznie się 
zmniejszy a dzięki tym ulepszeniom będzie można realnie zaoszczędzić na 
ogrzewaniu. 

Kroki podjęte w naszej szkole to przede wszystkim: 
 wymiana drzwi zewnętrznych, 
 wymiana okien zewnętrznych, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, 

 ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną i jej zapleczem, 
 ocieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem głównym 
szkoły, łącznikiem oraz zapleczem sali, 
 ocieplenie ścian piwnic przy gruncie, 
 modernizacja systemu c.o. oraz modernizacja wentylacji kuchni. 

Zaintrygowany postanowiłem się dowiedzieć co o remoncie sądzą 
inne osoby oraz czy widać już rezultaty podjętych działań. Po opinie 
udałem się do mojego nauczyciela od przedmiotu WOS – Jolanty Bowżyk  
i  mojej wychowawczyni - Moniki Cybulskiej – Ryciuk. 

Pani Monika: “Uważam, że remont naszej placówki dydaktycznej 
był potrzebny i został wykonany szybko i dokładnie. Przede wszystkim 
uwagę zwracają nowe kolory elewacji szkoły. Użyto kolorów, które 
sprawiają wrażenie, że budynek jest przyjemny, ciepły i wesoły. 
Przystosowany dla uczniów klas najmłodszych oraz tych trochę starszych. 
Poza tym wyczyszczono zieleń, znajdującą się wokół szkoły. Pozbyto się 
krzewów i drzew, które zasłaniały elewację budynku i sprawiały wrażenie, 
jakby szkoła była nieprzyjemna i niebezpieczna. Teraz mamy piękną 
młodą trawkę oraz szeroki chodnik, zwłaszcza przy głównym wejściu do 
budynku. Oprócz tego poprawiono poszycie dachowe oraz zabezpieczono 
fundamenty szkoły. Dzięki temu budynek będzie zabezpieczony przed 
wodą i zimnem.” 

Pani Bowżyk :“Remont szkoły był bardzo potrzebny. I to taki 
całościowy. Budynek stoi już wiele lat i takiego kompleksowego remontu 
przecież nie było. Pomijając fakt, że szkoła stała się ładniejsza, to w 
dodatku zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprawiło, że jest 
cieplejsza. Z pewnością zmniejszą się wydatki na jej utrzymanie.” 

Jak widać nauczyciele zgodnie przyznają, że remont szkoły był 
korzystny i trudno się z nimi nie zgodzić. Pięknie pomalowany budynek 
jest przyjemny dla oka, a ocieplona szkoła na pewno umili uczniom, 
niestety następną, zimę spędzoną w szkole. 

Bartek Zwolak 
 
 
 
 



Krzyżówka – czy znam nauczycieli naszej szkoły? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Znasz już rozwiązanie? 
To wyślij je na naszego maila. Czeka niespodzianka  
 

Krzyżówkę ułożył Jan Mikiewicz 
 

Kilka rad od Michaliny Kasprzak na edukację zdalną 
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