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12 ROCZNICA KATASTROFY 
SMOLEŃSKIEJ. PAMIĘTAMY.  

 Katastrofa lotnicza polskiego samolotu 
wojskowego, do której doszło w Smoleńsku, 
największa pod względem liczby ofiar katastrofa w 
dziejach polskich Sił Powietrznych. Katastrofy nie 
przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie. Zginęło 
w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech 
Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. 
 W najstarszych klasach odbyła się prezentacja 
multimedialna ”Niech pozostaną w naszej pamięci” na 
temat tego tragiczenego wydarzenia i osób, które 
zginęły. 
 Uczniowie z uwagą i zainteresowaniem słuchli 
oraz zdawali pytania dotyczące wydarzeń z 10 
kwietnia 2010 roku. Po zapoznaniu się z informacjami 
dotyczącymi tragedii, młodzież obejrzała fragmenty 
filmu” Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauze. 
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WIOSENNE WARSZTATY  

 Uczniowie klas piątych i szóstych przyjęli 
zaproszenie od nauczycielki języka polskiego na 
wiosenne warsztaty. 
 W oczekiwaniu na pojawienie się zwiastunów 
wiosny, uczestnicy spotkania wykonali papierowe 
bociany, następnie nauczyli się radosnej piosenki o 
wiośnie. Ale punktem kulminacyjnym warsztatów 
było założenie własnej uprawy. Dzieci siały owies 
oraz zdrową roślinkę – rzeżuchę, która kojarzy się 
wszystkim z okresem wielkanocnym, a tymczasem 
jest ona źródłem wielu witamin.  

 Po skończonej pracy był czas na wspólną 
herbatę, pyszne herbatniki i ... rozmowę. 
 Warsztaty upłynęły pracowicie i w bardzo 
miłej atmosferze. Na zakończenie uczniowie 
zobowiązali się obserwować codziennie, jak 
kiełkuje i rośnie rzeżucha. 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA  

 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 

 
 Pod takim hasłem odbywały się w szkole 
obchody ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA, 
które przypada 7 kwietnia. 

 Uczniowie klas szóstych pracowali          
w grupach: układali krzyżówki o zdrowiu, 
wykonali plakaty zachęcające do zdrowego 
trybu życia, zastanawiali się też, co sprzyja 
naszemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. 
Niektórzy mieli za zadanie zaplanować 
całodniowe menu. Trzeba przyznać,                 
że jadłospisy wyglądały niezwykle apetycznie. 
Nie zabrakło również zadania związanego         
z witaminami, których nasz organizm 
potrzebuje do tego, aby zachować zdrowie, 
walczyć z różnymi chorobami i rozwijać się 
prawidłowo. 

 Z kolei uczniowie klasy Vb wzięli udział 
w emocjonujących wyścigach pt. Piramida 
Zdrowia. Każdy uczeń miał za zadanie umieścić 
wylosowany produkt na narysowanej 
piramidzie. Niektórzy musieli wspiąć się na 
sam szczyt piramidy, to znaczy, przykleić te  
produkty, które są najmniej wartościowe, czyli 
cukier, tłuszcze i sól.  
 Lekcje minęły bardzo twórczo. Uczniowie 
wykazali się wiedzą i zdolnościami 
plastycznymi. 
 

WARSZTATY WIELKANOCNE 
 
„Pisanki, pisanki, jajka malowane, 
nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek” 

 Święta wielkanocne zbliżają się wielkimi 
krokami. Dlatego nauczycielka języka 
polskiego zorganizowała dla chętnych uczniów 
klas V -VI warsztaty wielkanocne. 



 Podczas zajęć uczniowie dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami na temat zwyczajów 
obchodzonych w Polsce i na Łotwie. 
Opowiadali o podobieństwach i różnicach 
celebrowania najważniejszego chrześcijań-
skiego święta. 

 I tak, na przykład, w Polsce bardzo 
ciekawy jest stary zwyczaj oblewania się 
wodą, czyli śmigus - dyngus. 

Wszystkie te informacje 
były interesujące, ale 
najbardziej oczekiwany 
moment to oczywiście ... 
malowanie i ozdabianie 
jajek. Uczniowie zabrali 
się więc ochoczo do 
pracy. Malowali jajka na 
różne kolory, następnie 
zastosowali proste i 
szybkie metody na 
efektowne zdobienie. 
Przy okazji dowiedzieli 
się, jaka jest różnica 
miedzy pisanką  

a kraszanką. (Dla przypomnienia, pisanki są 
ozdabiane w różne wzory, natomiast 
kraszanki są tylko farbowane). 
 Następnie uczniowie przystąpili do 
wykonania stroików na wielkanocny stół. Z 
zaangażowaniem tworzyli swoje małe 
„dzieła”. Efekt końcowy był bardzo ciekawy. 
Zajęcia upłynęły pracowicie, twórczo i w 
wiosennych nastrojach. 
      
 Spokojnych Świąt Wielkanocnych!   

 WYCIECZKA PEŁNA 
NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ 

 W piątek 22 kwietnia klasa 5a wraz z 
wychowawcą i opiekunem wyjechała na 
wycieczkę do Rygi, realizując projekt „Latvijas 
skolas soma”. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od 
aktywnej zabawy w Jump Space centrum 
trampolin gdzie znajdują sie rownież baseny z 
gąbkami, ścianka wspinaczkowa, trampoliny 
sportowe, ścieżki akrobatyczne, trampoliny z 
koszami do ćwiczenia, arena do zbijaka, strefa 
gladiatorów, spring floor i tor przeszkód. 

 Po wielu emocjach związanych z zabawą i 
ćwiczeniami w Jump Space udaliśmy sie do 
Rīgas Kino muzejs. Braliśmy udział w bardzo 
interesujących zajęciach, poznawaliśmy historię 
kina oraz oglądaliśmy animację przygotowane do 
utworów łotewskich autorów Jānisa Rainisa i 
Aspazji. Następnie próbowaliśmy samodzielnie 
zilustrować utwór Rainisa. Po zajęciach udaliśmy 
się na zasłużony posiłek i odpoczynek. Wrażenia 
po bycie na tej wycieczce na długo pozostaną w 
naszej pamięci. 
 



ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 
 
„Kto czyta - żyje wielokrotnie” 
                           Józef Czechowicz  

 Uczniowie klas szóstych uczcili (podczas 
cyklu zajęć) Światowy Dzień Książki, który 
obchodzony jest 23 kwietnia. 
 Szóstoklasiści zgłębiali swoją wiedzę  na 
temat historii pisma, papieru, książki i druku. 
Opowiadali o swoich ulubionych książkach       
i oceniali poziom czytelnictwa w klasie. 
 Przeprowadzili również debatę na temat: 
Czy warto czytać książki? Trzeba przyznać, że 
zwolennicy czytania, jak i oponenci rzeczowo 
argumentowali swoje racje, bo dyskusja 
przebiegała bardzo burzliwie. Ale na szczęście 
wszyscy doszli do wniosku, że warto czytać 
książki, zarówno te w formie papierowej, jak     
i te w formie elektronicznej. 
 A na kolejnych zajęciach uczniowie 
wczuli się w rolę Jana Gutenberga                      
i „drukowali” wyrazy z czcionek wykonanych 
z ... ziemniaków. Zadanie polegało na 
wycinaniu liter polskiego alfabetu, a następnie 
„drukowaniu” przy użyciu farb. Praca okazała 
się trudna, ale ciekawa. 
 
 
 
 
 
 
 
A przed nami maj... 

 ATBALSTS GARĪGAI UN MENTĀLAI 
VESELĪBAI 

 

 Divus iepriekšējos gadus, skolēni 
sastapoties ar attālinātām mācībām Covid-19 
pandēmijas laikā ir ļoti emocionāli izdeguši. 
Tāpēc mūsu ģimnāzijas atbalsta komandas 
mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem.  Skolas 
mājas lapā sadaļā — skolēniem var atrast daudz 
noderīgas informācijas un materiālu garīgai un 
mentalai veselības veicināšanai. 
 

Sausā gaismas duša arī mūsu skolā! 

Projekta ietvaros 212. kab. Varšavas ielā ir 
izveidots relaksācijas stūrītis — "Sausā gaismas 
duša."  
Kas tas ir?  
—  Gaismas lentītes, kas imitē ūdeni.  
Ko darīt?  
— Zem sausās gaismas dušas ir mīksts pufs, kur 
var ērti iekārtoties. Fonā vai audio austiņās 
ieslēdz relaksējošo mūziku un tad var vienkārši 
atpūsties, var zīmēt vai krāsot mandalas.  
"Sauso gaismas dušu" var izmēģināt ikviens!  
 

Jautā vai raksti skolas psiholoģei Diānai 
Rozenfeldei.  
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