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„Przygoda z językiem ojczystym”. Olimpiada Języka Polskiego
klas 3-4

„Mam nadzieję, że dla uczniów olimpiada była jedną ze wspaniałych przygód z językiem ojczystym. Dziękuję
nauczycielkom za przygotowanie uczniów do olimpiady, za to, że w tych dzieciach wychowują miłość do
mowy ojczystej, dbają o jej czystość, poprawność i wraz ze swoimi uczniami poznają jej tajniki. Nie ma
innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich jak język ojczysty” – mówiła podczas
f inału olimpiady dyrektor Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli Danuta Silienė.

Zadania dla najmłodszych olimpijczyków były podzielone na dwie części – pytania ze zrozumienia tekstu
oraz z gramatyki i ortograf ii. Zadania zostały ułożone przez nauczycielki wileńskich szkół na podstawie
programu szkolnego.

„Zaczęliśmy cztery lata temu na pustym miejscu i tak pracujemy w dalszym ciągu – co wymyślimy, to dajemy.
Nie mamy raczej ani wskazówek z góry, ani żadnych porad. Staramy się, aby nie było ani za trudno, ani za
łatwo. Stuprocentowej ilości punktów nie zdobył nikt. Rozpiętość w ilości punktów nie była wielka, dzieci były
dobrze przygotowane. Olimpiada angażuje, organizuje i dzieci, i nauczycieli. Uważam, że bardzo jest
potrzebna, dobrze, że coś takiego powstało” – mówiła w rozmowie z zw.lt Maria Dunowska, nauczycielka
klas początkowych z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, członek grupy roboczej.

Jak zauważa pani Maria, w początkowych klasach dzieci bardziej chętnie niż ich starsi koledzy biorą udział
w olimpiadzie, podchodzą do wszystkiego z entuzjazmem.

„To jest walka na trzech f rontach. Pierwszy f ront to dziecko, które wychodzi i zmaga się z zadaniami. Drugi
f ront -nauczycielka, która je przygotowuje. Trzeci f ront – to zaplecze rodziców. Na pewno dom odgrywa
ogromną rolę w tym, co dzieci mogą tutaj osiągnąć” – podkreśla Maria Dunowska.

Laureaci IV Olimpiady Języka Polskiego klas 3-4 miasta Wilna wśród klas trzecich

I miejsce: Dominik Zamuszkiewicz, Szkoła-przedszkole „Wilia”, nauczycielka Helena Dzikiewicz
II miejsce: Mateusz Władysław Litwinowicz, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego, nauczycielka Barbara
Zinkiewicz
III Miejsce: Emilia Kuncewicz, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego, nauczycielka Barbara Z inkiewicz
Wyróżnienie: Kamila Makowska, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, nauczycielka Waleria Skirtun
Wyróżnienie: Gabriela Widuto, Progimnazjum im. Jana Pawła II, nauczycielka Krystyna Kalitkiewicz

Laureaci IV Olimpiady Języka Polskiego klas 3-4 miasta Wilna wśród klas czwartych

I miejsce: Katarzyna Patrycja Liman, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, nauczycielka Beata Bołądż
II miejsce: Patrycja Dorota Łuksza, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego, nauczycielka Teresa Masalska
III miejsce: Justyna Mieszkuniec, Filia Nauczania Podstawowego im. Antoniego Wiwulskiego Szkoły Średniej
im. Joachima Lelewela, nauczycielka Alina Balčiūnienė
IV miejsce: Agnė Skubilovaitė, Progimnazjum im. Jana Pawła II, nauczycielka Teresa Mojsewicz
V miejsce: Damian Piotr Chmielewski, Szkoła-przedszkole „Wilia”, nauczycielka Elwira Markiewicz
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