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DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA  
 
„Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie, 
Smutno by było bez Was na świecie” 

 21 i 22 stycznia obchodzimy w Polsce DZIEŃ 
BABCI I DZIEŃ DZIADKA. 
 Z tej okazji uczniowie klasy 5b wykonali laurki 
dla swoich ukochanych babć i dziadków, a także 
przygotowali krótki program artystyczny. Były 
wierszyki i piosenka (oczywiście po polsku). 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dobrego 
zdrowia i samych radosnych dni.  

Sto lat! Sto lat!  
 

  Dzień Babci i 

Dzień Dziadka  

 Konkurss na 
„Najpiękniejszy  
Zeszyt” 

 II edycja konkursu 
recytatorskiego 
Pierwszej Damy – 
„Słowem Polska” 

 Starptautiskā 
"Paldies" diena 

  Viktorīna “Cik labi 

pazīsti Pepiju 



NAJPIĘKNIEJSZY  ZESZYT  
 

„(...) wtedy nasza pani się cieszy, 
gdy widzi czysty, ładny zeszyt...” 
                           /Wanda Łochocka/ 
 

 W klasach Vb, VIa i VIb zostały 
ogłoszone wyniki klasowego konkursu na 
„NAJPIĘKNIEJSZY  ZESZYT”. 
 Uczniowie wraz z nauczycielką języka 
polskiego jednogłośnie wybrali zwyciężczynie. 
I tak, właścicielkami najładniejszych zeszytów, 
w poszczególnych klasach, są: 
Karīna Filipova  - Vb,  

Milana Saveika – VIa,  

Viktorija Staņeviča – VIb.  

 A oto co powiedziały uczennice po 
ogłoszeniu wyników konkursu: 

„Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że 
zajęłam 1 miejsce w konkursie. Warto pisać 
starannie, żeby było wszystko pięknie i żeby 
inni mogli przeczytać to, co jest napisane”.                                                                                                                           

 
Viktorija Staņeviča 

 
„Cieszę się, że zajęłam 1 miejsce w klasie, choć 
nie sądziłam, że ktokolwiek doceni mój 
wysiłek. Lubię pisać pięknie i starannie”.                                                                                                                           

Milana Saveika 
 
„Jestem bardzo radosna”                                                                                                                                               

Karīna Filipova 
 

 Nagrodą za trud były kolorowe, ścienne 
kalendarze przywiezione z Polski. 
Ciekawe, czyj zeszyt okaże się najpiękniejszy w 
II semestrze... 
 

II EDYCJA KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO PIERWSZEJ 

DAMY – „SŁOWEM POLSKA” 
 
 Konkurs recytatorski ogłoszony przez 
Kancelarię Prezydenta Polski „Słowem Polska” 
skierowany jest do uczniów szkół polonijnych. 
Celem konkursu jest zainteresowanie młodych 
ludzi ze środowisk polonijnych polską poezją i 
literaturą oraz kształtowanie i wzmacnianie 
tożsamości narodowej wśród Polaków za 
granicą.  
 Opiekunką konkursu jest Pierwsza Dama, 
żona Prezydenta Polski, Agata Kornhauser – 
Duda. 
 Zadaniem uczniów było przygotowanie 
krótkich nagrań, prezentujących polską poezję 
jednego z czterech twórców: Adama Asnyka, 
Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy lub 
Bolesława Leśmiana. 



 Pierwszy etap odbył się w naszej 
szkole, wyłoniono czworo uczniów, którzy 
będą reprezentowali naszą szkołę w 
kolejnych etapach.   
Są to: 
Julia Pogumirska 
Włada Szarko 
Andrzej Hotin 
Milana Saveika 
 

STARPTAUTISKĀ "PALDIES" 
DIENA MŪSU SKOLĀ 

 11.janvārī pasaulē tiek atzīmēta 
"Paldies" diena! 
Sākumskolā notika izstāde "Es gribu pateikt 
paldies..." Skolēni un skolotāji bija 
pateikušies savām ģimenēm, skolēniem, 
tehniskajam personālam un citiem cilvēkiem! 
 Mūzikas skolotāja Tatjana Vucāne ir 
sagatavojusi ar skolēniem pateicības video un 
dziesmiņu! 
 Katram cilvēkam ir iemesls pateikt 
paldies! Neaizmirstam vārdu "Paldies" teikt 
ikdienā biežāk! 
Mūsu skolā mēs biežāk sakām poļu valodā - 
dziękuję! 
 
Paldies katram par tik skaistiem darbiņiem! 
Liels paldies! Dziękuję bardzo! 
 

skolas psiholoģe Diāna Rozenfelde 

VIKTORĪNA “CIK LABI PAZĪSTI 

PEPIJU GARZEĶI?” 

 Hopsā, heijā! Janvārī Latgales Centrālās 
bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka organizēja 
skolēniem tiešsaistes viktorīnu “Cik labi pazīsti 
Pepiju Garzeķi?”.  
 Pasākums tika piedāvāts projektā “Sveicam 
Pepiju!” ar Zviedrijas Karalistes vēstniecības 
Latvijā un Zviedrijas institūta atbalstu. 
 Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās šajā 
pasākumā! Protams, Pepijai netrūka āķīgu 
jautājumu un radošu uzdevumu, taču saldo balvu 
gribēja saņemt katra klase!  
 Paldies  3.a, 3.c, 5.b, klasēm par dalību 
pasākumā un skolotājām par atbalstu!  
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