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WYDANIE Z OKAZJI
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…
Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem.
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.
(Juliusz Słowacki „Beniowski”, Pieśń V)
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21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Nie tylko kraj ten, w którym żyjecie,
Ojczyzną waszą się zowie:
Bo jest i druga ojczyzna, (...)
Co w polskim mieści się słowie.
(W. Bełza Polska mowa)

Czym jest język? Jest zasobem wyrazów, zwrotów oraz form, które określane są przez reguły
gramatyczne. Co więcej – jest on najważniejszą wartością każdego narodu i świadectwem jego
istnienia. Jest częścią kultury, określa nasze postrzeganie świata.
Co roku 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on
ustanowiony w 1999 r. przez UNESCO. Dzień ten upamiętnia tragiczne wydarzenia, jakie miały
miejsce w Bangladeszu w 1952 r. – zginęło wówczas pięciu studentów, którzy domagali się nadania
językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
zwraca uwagę na światowe dziedzictwo językowe, podkreśla różnorodność językową i kulturową
świata, a także przypomina o językach zagrożonych i ginących, które stanowią aż 43% wszystkich
aktualnie używanych.
Ciekawostki o języku polskim
1. Na całym świecie po polsku mówi około 50 mln ludzi!
2. Język polski należy do grupy języków słowiańskich, jest jednym
z trudniejszych języków na świecie.
3. Polski alfabet powstał na bazie alfabetu łacińskiego i składa się z 32 liter.
9 z nich nie znajdziemy jednak w żadnym innym alfabecie. Są to: ą, ć, ę, ł,
ń ó, ś, ż, ź. Te „szeleszczące” litery są trudne dla obcokrajowców.
4. Pierwsze znane pełne zdanie po polsku pochodzi z Księgi Henrykowskiej
z 1270 r. i dotyczy opisu życia codziennego w ówczesnych czasach. Mąż
mówi do żony: Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj (co współcześnie
oznacza: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj).
5. Za ojca literackiej polszczyzny uznaje się Mikołaja Reja, który jako
pierwszy pisał wyłącznie w języku ojczystym. Uważał, że należy zerwać
z panującą w okresie renesansu (XVI w.) modą pisania po łacinie. Jest
autorem słynnej wypowiedzi:
„Niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”
6. Oprócz „szeleszczących” liter dodatkowym utrudnieniem dla obcokrajowców są tzw. „dwuznaki”,
czyli: cz, ch, sz, rz, dz, dż i dź. Zestawiane w różnych kombinacjach tworzą łamańce językowe,
takie jak: „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie”.
***

INSPIRUJĄCE CYTATY O JĘZYKU
Granice mojego języka są granicami mojego świata.
Ludwig Wittgenstein

Z językami wszędzie jesteś w domu.
Edward De Waal

Inny język to inna wizja życia.
Federico Fellini

Znajomość języków jest bramą do wiedzy.
Roger Bacon

Zmień swój język, a zmienisz swoje myśli.
Karl Albrecht

Znać inny język to jak posiadać drugą duszę.
Charlemagne

Język jest mapą drogową kultury. Mówi ci skąd ludzie pochodzą i dokąd zmierzają.
Rita Mae Brown
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Biblioteka poleca…
Podobno jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, ale trudno nie
zgodzić się z tym, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. No cóż, pieczone
gołąbki nie lecą same do gąbki, jednak nie zawsze można
w menu przebierać jak w ulęgałkach. Co prawda z faktu, że strach ma wielkie
oczy, a jedna jaskółka wiosny nie czyni,
niekoniecznie wynika, że
z braku laku dobry kit. Uważajcie też na tych, z którymi macie na pieńku, bo
mogą wam wyświadczyć niedźwiedzią przysługę. Nie zawsze wierzcie we
wszystko, co usłyszycie, bo często plotka ma długie nogi i ostro zakończone rogi.
Nie żartuję. Z żartami jak z solą, nie przesadź, bo zabolą.
Pamiętajcie! Przysłowia są mądrością narodu i częścią naszej kultury. Wzbogacają język,
stanowią źródło informacji i są skarbnicą słów i fraz. Zachęcam do lektury książki Renaty
Piątkowskiej „Mądra głowa zna przysłowia”.
Opracowała Joanna Brandys
***

Poznaj polskie przysłowia
Koniec języka za przewodnika.
Wyjaśnienie przysłowia:
1. Jeśli się nie zna drogi, to najlepiej zapytać.
2. Jeśli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, to należy pytać lub szukać informacji w odpowiednim
miejscu.
***

„JĘZYKOWE ŁAMAŃCE”
Pchła

Bąk
Zazwyczaj mamy kłopoty z mówieniem w chwilach
wielkich emocji. Można jednak być zrelaksowanym i mieć
Spadł bąk
jednocześnie poważne trudności w wypowiadaniu krótkich
na strąk,
zdań a nawet pojedynczych fraz. Mowa o „łamańcach
a strąk
językowych”, których najsłynniejszym przykładem jest
na pąk.
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”. Jest to
Pękł pąk,
pierwsze zdanie ze znanego wierszyka Jana Brzechwy
pękł strąk,
a bąk się zląkł.
„Chrząszcz”. Zdanie to ma obrazować jak trudny bywa język
polski.
Takich językowych łamańców jest znacznie więcej. Tak są ułożone, aby sprawiały jak
największą trudność przy ich głośnym wymawianiu. Oprócz rozrywkowej czy też towarzyskiej funkcji
łamańce językowe służą również do poważnych celów. Otóż szybko poznali się na nich specjaliści od
wymowy i często używają ich w ramach pracy ze swoimi podopiecznymi.
Prezentujemy wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej z książki „Wierszyki łamiące języki”.
Na peronie
w Poroninie
pchła pląsała
po pianinie.
Przytupnęła,
podskoczyła
i pianino
przewróciła.

Czyżyk

Byczki
W Trzebieszewie trzmiel trze trzciny,
trzeszczą w Tczewie trzy trzmieliny,
a trzy byczki z nad Trzebyczki
z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki.

Lisek
Oto niski lisek z bliska,
a tam błyska miska liska,
lis na miskę kłapie pyskiem,
kluski z miski chlipie błyskiem.

Robal

Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek,
po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła boczkiem.

Myje robal korę,
kreta kara mija,
sfora mija norę,
kura kij owija.

Kotek
Dzięcioł
Czarny dzięcioł
z chęcią
pień ciął.
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To – płotek, a to – błotko,
a tu tupta kotek z kotką –
słodko kotkom tupać płotkiem
i nie tytłać kudłów błotkiem.

Ciekawostki językowe – ciąg dalszy
Jednym z ciekawszych zjawisk językowych są palindromy – czyli wyrażenia brzmiące tak
samo czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej.

Ikar łapał raki.
Igor łamał rogi.
Kobyła ma mały bok.
Może jutro ta dama da tortu jeżom.

***

Zagadki pani Izy
Rozwiąż rebusy.

***

Mamo, pobaw się ze mną!
„Naród żyje,
dopóki język jego żyje…”
Karol Libelt

Dzieci nie lubią pisać wypracowań, więc zaproponowałam Michalinie i Mikołajowi kreatywną zabawę
Słowa. Dzięki niej poczuli się jak prawdziwi poeci. Wycięli różne słowa z gazet i stworzyli swój własny wiersz.
Muszę przyznać, że i ja dołączyłam do grupy artystycznej. Na końcu każdy odczytał swój utwór.
Do zabawy potrzebne nam będą:
- stare gazety,
- klej,
- nożyczki
- kartka.
Obok prezentujemy utwory, które powstały.
Słowa budują opowieść i wywołują emocje.
Wy też spróbujcie ułożyć taki wiersz.
Młodzi artyści, do dzieła!
Monika Culepa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
W gazetce wykorzystano:
- wiersze z książki M. Strzałkowskiej „Wierszyki łamiące języki”
- fragment poematu „Beniowski” J. Słowackiego
- obrazy i informacje ze stron internetowych: https://polska.szkola.pl/21-lutego-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego/, https://pl.pinterest.com/Paulinne91/rebusy/
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