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WYNIKI XII DYKTANDA POLSKIEGO  
NA ŁOTWIE 

 
 Dyktando Polskie odbyło się w trybie online w 
trzech szkołach polskich w Rezekne w Rydze i w 
Daugavpils. 
 W Dyktandzie wzięło udział 58 uczestników 
(Ryga - 10, Rezekne - 8, Daugavpils - 40). 
Komisja po wnikliwym sprawdzeniu prac wyłoniła 
zwycięzców: 
- Grand Prix i tytuł Mistrza Ortografii Polskiej na 
Łotwie otrzymała Beata Sjucillo z Rygi. 
- Tytuł Pierwszego Wicemistrza Ortografii Polskiej na 
Łotwie otrzymała Bożena Rakicka (klasa 12)  
z Daugavpils. 
- Tytuł Drugiego Wicemistrza Ortografii Polskiej na 
Łotwie otrzymała Krystyna Kunicka z Daugavpils. 
- Tytuł Trzeciego Wicemistrza Ortografii Polskiej na 
Łotwie otrzymał Ryszard Stankiewicz z Daugavpils. 
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 Przyznano również wyróżnienia, w 
Daugavpils otrzymali je uczniowie 12 klasy 
Polskiego Gimnzjum: Włada Szarko i Daniel 
Smulko, uczennica 10 klasy Violeta Golovane 
oraz absolwentka naszej szkoły Karina 
Abarowicz. 

 Laureaci Dyktanda otrzymali nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 
Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Współnota 
Polska” w Białaymstoku ze środków 
finansowych Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 
 
ĢIMNĀZIJAS GADA SKOLOTĀJI 2021 

 Sakarā ar Skolotāju dienu ģimnāzijā katru 
gadu apbalvo labākos pedagogus par 
sasniegtajiem rezultātiem un savas pieredzes un 
skolas vārda popularizēšanu. 

 Šīs gads arī nebija izņēmums. Ģimnāzijas 
Gada skolotāja balvu, proti, medaļu saņēma divi 
skolotāji: 
- Lidija Lapkovska un 
- Anna Beļska. 
 Apsveicam skolotājus! Novēlam veselību 
un radošu darba ikdienu, lai turpināt parādīt 
augstāka līmeņa rezultātus pedagoģiskajā darbā. 
 

ERUDĪCIJAS SPĒLE 7. KLASĒM 
“LATVIJA UN POLIJA – EIROPAS 

KULTŪRAS DAĻA” 
 

 Š. g. 11. oktobrī sadarbībā ar poļu valodas 
skolotāju Anitu Perlinsku un latviešu valodas un 
literatūras skolotāju Ilonu Kablanovu 7. a un 7. 
b klases skolēni piedalījās virtuālajā erudīcijas 
spēlē “Latvija un Polija – Eiropas kultūras 
daļa”. Šajā spēlē no katras klases divas 
komandas pārbaudīja savas zināšanas dažādās 
kategorijās, piemēram, mūzika, gramatika, 
literatūra, slavenākie Latvijas un Polijas cilvēki, 
tradīcijas un kultūra. Katrā kategorijā bija pieci 
dažādas sarežģītības pakāpes jautājumi. 

 No klases tika izvēlēti arī skolēni, kuri 
vērtēja katras komandas sniegtās atbildes 
atbilstoši punktu skaitam. Pārējie skolēni vēroja 
spēles norisi un atbalstīja savu favorītkomandu. 
Katra komanda varēja izmantot trīs 
papildiespējas – piezvanīt cilvēkam, paprasīt 
klasesbiedriem palīdzību vai atrast atbildi 
tīmekļa vietnēs vai grāmatās. 
 Kā atzīst paši skolēni, šī erudīcijas spēle 
patika, jo tika iegūtas un atkārtotas zināšanas 
par Latviju un Poliju, izmantotas daudzveidīgas 



metodes, kas padarīja mācību stundu un 
tēmas apguvi interesantāku. 
 Katrs skolēns ieguva pozitīvas emocijas 
un prieku par paveikto, prasmi strādāt 
komandā un atbalstīt vienam otru. 
Erudīcijas spēle bija izdevusies un piepildīta 
ar pozitīvām emocijām un smiekliem. 
 Skolotājas no visas sirds pateicas 7.a un 
7. b klases skolēniem par aktīvu un radošu 
piedalīšanos erudīcijas spēlē. 
 

Informāciju sagatavoja 
Ilona Kablanova un Anita Perlinska 

 
10.OKTOBRIS – STARPTAUTISKĀ 

GARĪGĀS VESELĪBAS DIENA 
 

Ciemos pie psihologa, katru gadu oktobrī!  

 Klases stundas laikā 2.klases skolēni 
diskutēja par psihologa nozīmi skolā. Kad 
skolēni jūt ilgstošu nogurumu, skumjas, 
nespēku raudulību un, vai tos uztrauc kāds 
jautājums, droši var nākt pie psihologa un 
saņemt atbalstu!  

 Skolēni nodarbības laikā veica dažādus 
vispārīgus uzdevumus sīkās motorikas 

attīstīšanai. Mācījās saprast savas emocijas un 
noskaidroja kā ar emocijām sadraudzēties. Pildīja 
arī dažādus vingrinājumus atmiņas, uzmanības un 
domāšanas attīstīšanai.  
 Mājās vajadzēja trenēties pildīt 
vingrinājumu "auss — deguns", šis vingrinājums 
palīdz mūsu smadzenēm pamosties un pieslēgties 
mācību procesam!  

Nodarbību noslēdzot bija brīva minūtīte, kad 
varēja apkampt pingvīnu!   

Paldies klases audzinātājām par veltīto laiku un 
liels paldies skolēniem par aktivitāti!  
 

 
 



KAS IR MANDALA? 

 Mandalas ir universāli simboli daudzām kultūrām. Vārds „mandala" ir cēlies no senas indiešu 
rituālu valodas - sanskrita - un nozīmē „aplis". Ar laiku, mandala ir pilnveidojusies dažādās 
formās, tēlos un simbolos. 
 Kā to krāsot? 
Mandalu veidošanai neeksistē nekādi stingri noteikumi, tomēr ir nepieciešams ievērot pāris 
svarīgas lietas. 
• Jāatrod mierīga vieta, kur Jūs jūtaties labi. 
• Vieta varbūt gan klusa, gan ar mierīgu mūziku/melodiju.  
https://www.youtube.com/watch?v=l1pMNxoQZ_g 
• Krāsot ar krāsainiem zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem vai krāsainām pildspalvām. 
• Varat krāsot tik ilgi, cik vēlaties Jūs paši. Nav konkrēta laika. 
 Jums ir iespēja gan Varšavas ielā 2, gan Marijas ielā 1 skolā pie dežurantes izvēlēties un 
paņemt sev uz mājām jebkuru krāsojamo mandalu. Mandalas var nofotografēt un atsūtīt e-klasē 
skolas psiholoģei Diānai Rozenfeldei. Ja skolēniem būs vēlēšanās dalīties, tad varēs izlikt ar ī 
skolas mājas lapā. 

 
Lai visiem ir mierīgs un radošs 
noskaņojums!  

 
Informāciju sagatavoja 

skolas psiholoģe Diāna Rozenfelde 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 

Redakcijas grupa: Anita Perlińska,Ilona Kablanova  

Tehniska izstrāde: Jeļena Skopina 

Adrese: Varšavas iela 2, Daugavpils, Latvija  

Avīze tiek izdota no 1991.g. Iznāk vienu reizi mēnesī. 


