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„Jaka to oszczędność czasu 
zakochać się od pierwszego wejrzenia” 
             /Julian Tuwim/ 
 
Dziewczęta z klasy 5b przygotowały dla 
pracowników naszej szkoły miłą niespodziankę, 

WALENTYNKI  
– ozdobne kartki (oczywiście w kształcie serca) 
z cytatami o miłości, wybranymi z bogatej 
twórczości znanych i uznanych Polaków. 
A to wszystko po to, aby uczcić Święto 
Zakochanych - 14 lutego. 

Niech żyje miłość! 
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ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA 
CHOPINA (SZOPENA) 

 1 marca br. minęła 212. rocznica urodzin 
najwybitniejszego polskiego kompozytora -  
Fryderyka Chopina. Z tej okazji w Polsce i na 
całym świecie obchodziliśmy Tydzień Chopina. 
 Klasy: Vb, VIa i VIb również uczciły 
pamięć polskiego geniusza. Na zajęciach 
uczniowie zwiedzili wirtualnie Muzeum w 
Żelazowej Woli oraz Muzeum Chopina w 
Warszawie.  

 Przypomnieli także znane fakty z życia 
kompozytora, czytali fragmenty wierszy 
słynnych polskich poetów o Chopinie i słuchali 
jego zachwycającej i inspirującej muzyki. Nie 
mogło obyć się bez plastycznej wizualizacji 
utworów Chopina. Powstały bardzo interesujące 
prace. 

 Po zajęciach uczniowie podzielili się 
swoimi wrażeniami. Oto niektóre z nich: 
„Bardzo podobają mi się takie lekcje, bo wtedy 
jest ciekawiej się uczyć”.  

Hanna Kamzinowa, Via 

 

 „Lekcja była niezwykła. Rysowaliśmy, 
czytaliśmy, piliśmy herbatę, jedliśmy pierniki    
i słuchaliśmy muzyki”  

Filipa Lifare, VIb 

„Słuchaliśmy muzyki Fryderyka Chopina. Jego 
muzyka jest piękna. Mnie podobała się ta 
lekcja”  

Daniela Łakomko, Vib 
 

EDUKACJA FILMOWA NA 
LEKCJACH J.POLSKIEGO 

„OSKAROWE ZMAGANIA” W 
KLASACH 12 I 7B 

 W klasie 12 na lekcjach języka polskiego 
uczniowie zaprezentowali własne scenariusze 
na krótki film w języku polskim. W zmaganiach 
brało udział 5 grup, temat był dowolny. Można 
było odwołać się do przeczytanej lektury lub 
stworzyć własny projekt. Najlepsze pomysły 
zostały ocenione oraz nagrodzone statuetką 
Oskara. 

 W klasie 7b uczniowie montowali również 
krótkie filmy ale już odnosząc się do konkretnej 
książki „Opowieść wigilijna” K. Dickensa. 
Mogli wybrać dowolną formę: trailer, scena z 
filmu. Najlepszy projekt został nagrodzony 
statuetką Oskara.  
 Uczniowie przekonują się, że poza 
nakręceniem filmu telefonem komórkowym lub 
aparatem fotograficznym z kamerą można        



w prosty sposób w komputerze dodać do 
niego muzykę, napisy i efekty filmowe. 
Uczniowie wykorzystują z sieci narzędzia do 
pracy z amatorskimi filmikami. Potrafią 
podejmować własne działania twórcze przy 
pomocy ogólnie dostępnych narzędzi. 
Wiedzą, że praca nad filmem to nie tylko 
nagranie, ale też montaż i opracowanie 
dźwięku.  

 Film jest sztuką, dzięki której można 
łatwiej osiągać wyznaczone cele kształcenia  
i wychowania. 
 

ETWINNING PROJEKTS 2.C KLASĒ 
“NO ELEKTRĪBAS NEBAIDIES-
IEMĀCIES UN DRAUDZĒJIES”  

 

 Dabaszinības mācību programmas 
ietvaros 2.c klase īstenoja savu pirmo 
eTwinning projektu sadarbībā ar Talsu 2. 
vidusskolu.  
 Projekta gaitā skolēni atkārtoja 
elektrodrošības noteikumus, apkopoja 
elektrības taupīšanas padomus; uzzināja par 
baterijas kaitīgumu apkārtējai videi; veica 
pētniecisko darbu; uzzināja, kā rodas 
elektrība un kādi ir enerģijas veidi.  

Projekta beigās mēs apkopojām visu informāciju 
E-GRĀMATĀ.  

 Paldies mūsu skolas eTwinning vēstniecei 
sk. Natālijai Karpenko, par to, ka iepazīstināja 
mūs ar jauniem IKT rīkiem. 

Informāciju sagatavoja 
Jekaterīna Smirnova 

 
SVEČU MĒNESIS SĀKUMSKOLĀ 

 

 Februārī sākumskolas pedagogi sveces tēmu 
kā vadmotīvu iekļāva latviešu valodas stundu 
pamatā: bērni sacerēja dzejoļus par svecēm, 
minēja mīklas, mācījās ticējumus, pētīja sveču 
liešanas paradumus, lēja sveces un izveidoja 
sveču izstādi. 
 Paldies skolotājiem, vecākiem, skolēniem 
un sākumskolas tehniskajam personālam par 
palīdzību un atbalstu izstādes tapšanā! 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 

Redakcijas grupa: Anita Perlińska, Krystyna Archutowska    

Tehniska izstrāde: Jeļena Skopina 

Adrese: Varšavas iela 2, Daugavpils, Latvija  

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


