У новым творчым пошуку
З 8 па 12 студзеня ў г. Гродна прайшоў ІІІ абласны тур Рэспубліканскай алімпіяды па
беларускай мове і літаратуры. У гэтым годзе ў ім удзельнічалі 73 школьнікі з розных рэгіѐнаў
нашай вобласці. У Гродзенскім электратэхнічным каледжы, які заўсѐды гасцінна прымаў
юных алімпіѐнікаў, 8 студзеня адбылося ўрачыстае адкрыццѐ алімпіяды. Ад імя журы
вучняў 9-10 класаў прывітаў член Саюза пісьменнікаў Беларусі, дацэнт кафедры беларускай
філалогіі Казлоўскі Р.К. У наступныя дні школьнікі спаборнічалі ў напісанні водгуку на
прачытаны твор, правяралі свае веды па мове і літаратуры пры выкананні комплекснай
работы, а таксама паспрабавалі свае сілы ў конкурсе вусных выказванняў. 12 студзеня
адбылося ўрачастае ўзнагароджанне пераможцаў алімпіяды.
Шэсць вучняў 9-11 класаў прызнаны абсалютнымі пераможцамі і атрымалі дыпломы І
ступені. Узнагароды рознай ступені атрымалі 32 вучні. Асабліва паспяхова выступілі
школьнікі Кастрычніцкага раѐна г. Гродна і каманда вучняў г. Ліды. Школьнікі, што атрымалі
дыпломы І і ІІ ступені, будуць абараняць гонар вобласці на Заключным ІV туры
алімпіяды.
Конкурсныя заданні алімпіяды па беларускай мове і літаратуры носяць ярка выяўлены
творчы характар. Пры напісанні водгука школьнікі не толькі вучацца ацэньваць творы, але і
дэманструюць сваѐ ўменне прыгожа і дакладна выказваць думку, адчуваць паэтычнае
слова. Часта вучні цытуюць вершы любімых аўтараў, гучаць часам і іх уласныя вершы. У
гэтым годзе некалькі вучняў атрымалі ўзнагароды ад Гродзенскага аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі за яркую творчую дзейнасць. Так Граматай СПБ былі адзначаны вучні
11 класа Маляўка Ілья (СШ № 3 г. Гродна), Кучынская Янэта (ліцэй №1 г. Гродна), Кажэцкая
Лізавета (Пагародзенская СШ Воранаўскага р-на), вучаніца 10 класа Місцюк Вераніка (СШ
№1 г. Скідзеля, вучаніца 9 класа Жамойціна Аляксандра (гімназія № 1 г. п. Зэльва).
Памятны падарунак атрымала Мінгілевіч Валерыя (вучаніца Барунскай СШ Ашмянскага рна) за творчы падыход да выканання алімпіядных заданняў. Граматы і ўзнагароды
ўдзельнікам алімпіяды ўручыла Тарасава С.М., член журы алімпіяды, старшы выкладчык
кафедры беларускай літаратуры, член Саюза пісьменнікаў Беларусі.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: падчас ІІІ абласнога тура Рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. Гродна,
студзень 2018 г.

Паэтычнае вітанне ўдзельнікаў алімпіяды.
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