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Julia og Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti. Vigdís var verndari verðlaunanna og afhenti þau við hátíðlega athöfn í
Norðurljósasal Hörpu. MYND/SIGRÚN BJÖRNSDÓTTIR

Finnst gaman að
útskýra fyrir öðrum
Julia Newel var ein þeirra 57 reykvísku grunnskólanemenda
sem hlutu Íslenskuverðlaun unga fólksins í bókmenntaborginni
Reykjavík á degi íslenskrar tungu.
Julia er tólf ára nemandi í Fellaskóla í Breiðholti. Hún fékk
verðlaun á degi íslenskrar tungu
fyrir að taka stöðugum framförum og búa yfir ákveðinni
færni í ræðu og riti sem skarar
fram úr, ásamt því að túlka fyrir
pólska samnemendur sína. Hún
var að vonum glöð þegar hún tók
við verðlaununum. „Mér fannst
það gaman. Ég er stolt yfir því að
hafa verið valin,“ segir hún.
Julia fæddist á Íslandi og þó hún
sé svona góð í íslensku þá er
stærðfræði uppáhaldsfag hennar
í skólanum.

Skyldi hún fara oft til Póllands?
„Mamma og pabbi eru bæði frá
Póllandi og ég hef farið þangað
á hverju ári síðan ég fæddist. Ég
fór þangað til dæmis í sumar,
hitti fjölskylduna mína og gerði
margt skemmtilegt.“
Spurð hverrar þjóðar bestu vinir
hennar séu svarar Julia: „Þeir eru
frá mörgum löndum. Í bekknum
mínum eru krakkar frá tíu
löndum.“
Helsta áhugamál Juliu er dans.
„Ég æfi dans í World Class,“ upplýsir hún og bætir við: „En eitt af

því sem einkennir mig er að ég
er mjög tapsár. Þess vegna finnst
mér mikilvægt að læra vel fyrir
próf því mig langar að fá háar
einkunnir.“
Miðað við vitnisburðinn sem
vísað er til í byrjun um að Julia
sé dugleg að túlka fyrir pólska
samnemendur sína kemur ekki
á óvart hvað hana langar að
verða þegar hún verður stór og
af hverju. „Mig langar að verða
kennari því mér finnst gaman að
tala. Og þegar ég er búin að læra
eitthvað vel finnst mér gaman að
útskýra það fyrir öðrum.“ – gun

