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DEMOKRĀTIJAS NEDĒĻA 

 Maija mēnesis tradicionāli sākas ar virkni valsts 
un pasaules mēroga svētkiem: 
 
1.maijs (Satversmes sapulces sasaukšanas diena), 
3.maijs (Polijas Konstitūcijas diena), 
4.maijs (Latvijas neatkarības atjaunošanas diena), 
8.maijs (Nacisma sagrāves diena), 
9.maijs (Eiropas diena). 
 
 Neraugoties uz atšķirīgo vēsturisko kontekstu, 
visus šos svētkus vieno demokrātisko vērtību uzvara 
pār totalitārām varām un apspiestību. 
Atzīmējot šos svētkus un aktualizējot demokrātiskos 
ideālus, mūsu ģimnāzijas 10.klasē tika īstenota 
starppriekšmetu saikne krievu valodā un vēsturē. 
Skolēniem, darbojoties grupā, bija jāizpēta konkrēto 
vēstures notikumu, ar kuru ir saistīti Latvijā 
apstiprinātie valsts svētki/svinamās dienas, lai 
secinātu, kā šie notikumi veicināja demokrātisko 
vērtību īstenošanu vai atjaunošanu mūsu valstī un 
citviet pasaulē. 
 Savus pētījuma rezultātus viņiem vajadzēja 
noformēt zibakcijas vai fotokolāžas veidā. Skolēnus 
minētās aktivitātes laikā konsultēja krievu valodas 
skolotāja Gaļina Blaževiča un vēstures skolotāja Iveta 
Laurena. 
 

 Demokrātijas 

Nedēļa 

 Dzień Patrona 

Szkoły - Józefa 

Piłsudskiego 

  Poliglota w klasie 

10 w ramach akcji 

"Zaproś mnie na 

swoją lekcję" 

 Dziennikarskie 

potyczki uczniów 11 

klasy. 

 Māmiņu Diena  



Dažus skolēnu darbus piedāvājam jūsu apskatei. 
 
3.maijs: https://drive.google.com/file/
d/1q2vbS5NXZ7krevAvzmJt-fyJVorGuAcH/
view 
 
4.maijs: https://drive.google.com/file/
d/1jxaYpI4_RN1ZmHdQI83N665CiQ_M3VT
W/view?usp=sharing 
 
https://padlet.com/marzenabasek/
pibiv9owmcmphmhl  
 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO 

 12 maja obchodzimy Dzień patrona naszej 
szkoły. Niestety w tym roku nie możemy 
zorganizować wielkiego koncertu z udziałem 
naszej twórczej młodzieży, wspaniałych 
nauczycieli, aktywnych rodziców oraz szanow-
nych gości. 
 Ale pamiętamy dzień śmierci wybitnego 
człowieka, kim był Józef Piłsudski. Cieszymy 
się, że nasza szkoła nosi jego imię! 
Józef Piłsudski 
- od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii 
Polskiej, 
- w latach 1918–1922 naczelnik państwa 
Polskiego, 
- pierwszy marszałek Polski. 
 
POLIGLOTA W KLASIE 10 W RAMACH 

AKCJI "ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ 
LEKCJĘ" 

 
 Ostatnie lekcje przez wakacjami są 
zazwyczaj mniej sztampowe. Oceny prawie 
wystawione, tuż za rogiem czają się wakacje - 
można na lekcje zaprosić gościa! We wtorek na 
lekcji języka polskiego w klasie 10. gościł 

prawdziwy poliglota, znający biegle kilkanaście 
języków. 
 Pan Maciej Pomorski - tłumacz języka 
niemieckiego, wolontariusz, pracujący  
w środowisku wielokulturowym w Lublinie bez 
problemów komunikuje się w języku polskim, 
angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, 
hiszpańskim, francuskim, hebrajskim, arabskim. 
A to tylko wierzchołek góry lodowej! 
 Z olbrzymią pasją opowiadał o tym, jakie 
metody i techniki stosuje, ucząc się kolejnych 
języków. Zdradzał tajniki podtrzymania 
motywacji do nauki języków, podpowiadał, jak 
nowe technologie mogą nam pomóc  
w doskonaleniu poznanych i nauczeniu się 
zupełnie nowych, czasem egzotycznych, 
języków. Zapytany o to, którego języka uczy się 
obecnie, zaskoczył nas oczywiście - jest to 
język gruziński. 
 Okazuje się, że poligloci nie uczą się 
słówek na pamięć i w początkowym etapie 
nauki kładą duży nacisk na komunikację oraz 
kontekstowość. I przede wszystkim pozwalają 
dochodzić do głosu emocjom! Tak, tam, gdzie 
emocje, tam i lepsze zapamiętywanie. Dlatego 
pan Maciej poleca nawiązywanie relacji 
językowych. Opowiedział o dwóch stronach 
internetowych, gdzie można wymienić język za 
język (oczywiście przy zachowaniu wszelkich 
zasad bezpieczeństwa w sieci). Krótko mówiąc, 
szybciej nauczymy się języka obcego w stopniu 
komunikatywnym poprzez relacje, zabawę  
i praktykę! 

 Inspirujące i ekscytujące spotkanie  
w ramach współpracy nauczycieli z Polski  
w projekcie "Zaproś mnie na swoją lekcję". 
 

Marzena Bernacka-Basek 
 

DZIENNIKARSKIE POTYCZKI 
UCZNIÓW 11 KLASY.  

 
 Na ostatnich lekcjach języka polskiego 
uczniowie 11 klasy poznawali funkcjonalne 
style występujące w języku polskim. 

https://padlet.com/marzenabasek/pibiv9owmcmphmhl?fbclid=IwAR3E1j_4aqLceCr87AYI-3Kk5C0ERaOKKK8-x8gSTusm1p6vrfHLJLtEJQ8
https://padlet.com/marzenabasek/pibiv9owmcmphmhl?fbclid=IwAR3E1j_4aqLceCr87AYI-3Kk5C0ERaOKKK8-x8gSTusm1p6vrfHLJLtEJQ8


Szczególną uwagę zwróciliśmy na styl 
dziennikarski, gdyż to właśnie ten 
wykorzystali uczniowie w dalszej 
samodzielniej, twórczej pracy. Poznane 
informacje teoretyczne pomogły uczniom w 
wykonaniu pracy domowej - „Dziennikarskie 
potyczki”.  
 Uczestnicy zajęć mogli wykorzystać 
proste narzędzia do edycji plików.Uruchomić 
potencjał twórczy. Następnie stworzyć 
kreatywną całość. Uczniowie podjęli własne 
działania twórcze przy pomocy ogólnie 
dostępnych narzędzi multimedialnych, praca 
nad filmem to nie tylko nagranie, ale też 
montaż i opracowanie dźwięku. 
 Wykorzystywanie programów do edycji 
pomaga rozwijać również umiejętności 
informatyczne. Uczniowie kreatywnie 
podeszli do zadania, oto kilka 
najciekawszych filmów.  

https://
www.facebook.com/100061028422473/
videos/
pcb.198689732175306/513980893347871 
https://
www.facebook.com/100061028422473/
videos/
pcb.198689732175306/312922750401489 
https://
www.facebook.com/100061028422473/
videos/
pcb.198689732175306/500932927624976 
 

GRATULACJE NA UCZENNIC 
 12 KASY TATIANY BELIKOWEJ I 

AGATY POGUMIRSKIEJ.  

 Tatiana została laureatką konkursu "Być 
Polakiem". Przygotowała film "Mój biało-
czerwony świat".  
 Agata Pogumirska reprezentowała nasza 
szkołę w konkursie recytatorskim ogłoszonym 
przez Kancelarie Prezydenta RP "Słowem 
Polska".  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!  
 
7.B KLASES STARPPRIEKŠMETU SAIKNE 

MĀMIŅU DIENAS ORGANIZĒŠANĀ 

 7.b klases skolēni ir izveidojuši Māmiņu 
dienas svinēšanas scenārijus, attīstot visas 
caurviju prasmes četros mācību priekšmetos: 
angļu valodā, latviešu valodā, vizuālajā mākslā un 
klases stundā.  
 Pasākuma vizuālo daļu skolēni bija 
izveidojuši vizuālajā mākslā. Angļu valodas 
stundā skolēni intervēja savas māmiņas par viņu 
mīļākajiem amerikāņu un angļu dziedātājiem, 
rakstniekiem un aktieriem, informāciju ievadot 
tiešsaistes dokumentā.  
 Strādājot trīs grupās pašvadītā mācīšanās 
procesā, latviešu valodas stundā skolēni ir 



izveidojuši trīs dažādus scenārijus, kuros ietvēra radošus uzdevumus ar angļu valodas stundā 
savākto un kritiski izvērtēto informāciju.  
 Sākotnēji bija plānots, ka tiks īstenots vislabākais no trijiem jaunrades ceļā izstrādātajiem 
scenārijiem, bet visi trīs scenāriji izrādījās lieliski, tāpēc tika nolemts, ka visi trīs tiks parādīti 
māmiņām. Klases stundas ietvaros skolēni realizēja dzīvē savus scenārijus, novadot tiešsaistē 
Māmiņu dienai veltītu pasākumu, kurā piedalījās ne tikai māmiņas, bet arī tēti un visas mūsu 
klases draudzīgās ģimenes.  
 Māmiņas iesaistījās aktivitātēs par savām mīļākajām angļu un amerikāņu personām, kā arī 
citās aktivitātes: minēja bērnu bērnišķīgās palaidnības, meklēja savus bērnus, paslēptus 
nepazīstamu cilvēku pūlī, spēlēja interaktīvās spēles, kuras skolēni izveidoja un attīstīja savas 
digitālās prasmes. Pilsonisko līdzdalību skolēni ir attīstījuši, apzināti uzņemoties atbildību par 
pasākumu un rīkojoties atbildīgi. 
 Gan māmiņām, gan tētiem ļoti patika skolēnu sagatavotie uzdevumi. Pateicamies skolotājām 
I. Užulei, L. Šeršņovai un A. Beļskai par īstenoto sadarbību, bet 7.b skolēniem par saturisku darbu, 
īpaši grupu prezentētājiem G. Galonskim, A. Ivaņinokam un K. Ščerbakovai. Paldies vecākiem par 
aktīvu līdzdarbošanos un draudzīgas atmosfēras radīšanu!  

Informāciju sagatavoja  
Anna Beļska 

 
MŪSU SKOLĒNU APSVEIKUMS  MĀMIŅĀM! 

 

https://www.facebook.com/polishgymnasium/videos/255118912842039/ 
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