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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
       

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
 

Dnia 21 lutego 2012 roku obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Języka Ojczystego. Miał on zwrócić uwagę świata na problem 

wymierania języków narodowych. Data ta została wybrana, ponieważ 

w tym dniu w miejscowości Dhaka doszło do demonstracji, podczas 

której zamordowano pięciu studentów domagających się uznania ich 

ojczystego języka bengalskiego. 

 

W naszej szkole zorganizowano akcję „Walczymy o słowa” oraz 

ogłoszono konkurs. Zadaniem uczestników było przeredagowanie 

tekstu tak, aby nadać mu jak najbardziej współczesny charakter.  

 

W konkursie wzięli udział następujący uczniowie: 

 

1. Zosia Gajczyk - klasa 5b 

2. Kuba Wielkopolan – klasa 5a 

3. Marysia Sobczyk – klasa 5a 

4. Agata Gwiazda – klasa 5b 

5. Karolina Grzempczyńska - klasa 5a 

6. Adam Barański - klasa 5b 

7. Marianna Kula- klasa 5a 

8. Julia Krawczyk- klasa 5b 

9. Patrycja Gajewska - klasa 5b 

10. Michał  Szyderski - klasa 5b 

11. Magda Wilim - klasa 5b 

12. Hanna Williams - klasa 3b 

 

W nagrodę za udział w konkursie uczestnicy dostali dyplomy 

oraz pyszne czekolady. Ten dzień był dobrą okazją, aby zastanowić 

się nad naszym językiem ojczystym. Coraz więcej znika z niego wiele 
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przez wieki używanych słów. Pojawiają się natomiast obce, 

wypierające istniejące w języku polskim odpowiedniki. Nagminne są 

również błędy językowe, pojawiające się także w środkach masowego 

przekazu. Dbajmy więc o nasz język.  

 

A oto słowa dawne - archaizmy, które znalazły się w konkursowym 

tekście, przekształconym przez nas na współczesną polszczyznę: 

 

 bałamutnie - zalotnie 

 drzewiej – przedtem, dawniej 

 frasować się – martwić się 

 huncwot – łobuz 

 nie godzi się – nie wypada 

 onegdaj – przedwczoraj 

 posażna – mająca posag, bogata 

 sowicie – obficie 

 wdziać – włożyć, złożyć 

 zmitrężyć – zmarnować czas 

 

Marianka Kula, klasa 5a 
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Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
 

W czwartek 21 lutego uczciliśmy w naszej szkole 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ( Międzynarodowy Dzień 

Dziedzictwa Językowego ). Jest to święto obchodzone 21 lutego, 

ponieważ ta data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie 

w 1952 roku pięciu studentów Uniwersytetu w Dhace zginęło podczas 

demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu 

statusu języka urzędowego. Święto to zostało ustanowione przez 

UNESCO 17 listopada 1999 roku, ponieważ według oceny ONZ co 

najmniej 40% spośród języków używanych w świecie zagrożonych 

jest wyginięciem. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma 

dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa 

kulturowego świata. 

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej 

szkole tego dnia odbyły się konkursy językowe w klasach czwartych 

i piątych oraz w klasach siódmych i gimnazjum. Na forum szkoły 

przygotowano tablicę informacyjną o obchodzonym święcie. 

Pokazano też na niej sfotografowane strony starych polskich ksiąg 

oraz zaprezentowano strony tytułowe różnych słowników 

i wiadomości o nich. W bibliotece szkolnej można było obejrzeć 

wystawę słowników i książek poświęconych językowi polskiemu.      

 

 


