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       Dzień Języka Ojczystego

Coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało
ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.
 Jego 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.
Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata
jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r.
zanikło 250 języków. 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu
dopomóc w ochronie różnorodności językowej 
jako dziedzictwa kulturowego.

.

                      Poszedłem i wziąłem
     Zgodne z normą są tylko męskie postacie    POSZEDŁEM,  WYSZEDŁEM,
ZASZEDŁEM.
Aż dziw bierze, że tak trudno zapamiętać niektórym osobnikom płci męskiej, iż
dziewczęta mówią poszłam, przyszłam, ale oni muszą się posługiwać
formami poszedłem, przyszedłem.
Wyobraźcie sobie, że dawniej także kobiety i dziewczęta mówiły poszedłam,
przyszedłam. Z czasem jednak-e    w tych formach zanikło, a że poszdłam, przyszdłam
trudne były do wymówienia, więc uproszczono je sobie do poszłam, przyszłam.
Samogłoska-e ostała się natomiast w rodzaju męskim.
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                 Rzeczowniki
               różnotematowe  

 Ciekawe jest to, że istnieje w polszczyźnie
grupa rzeczowników, które w zależności od
liczby mają różny temat.

jeden człowiek
Nie powiemy dwóch człowieków :) tylko dwóch
ludzi.

-człowiek-ludzie
-rok-lata

Niektóre rzeczowniki występują tylko w l. mn. na przykład : spodnie, nożyce,
sanie, okulary, drzwi, wrota, skrzypce, majtki, usta, obcęgi,                            
             szczypce, widły grabie

      
          PRZYPADEK      LICZBA POJEDYNCZA           LICZBA MNOGA
        
            
            MIANOWNIK              -----------------                          SPODNIE
       
           
            DOPEŁNIACZ             -----------------                           SPODNI
         
             
              CELOWNIK               -----------------                        SPODNIOM
           
               
                BIERNIK                  -----------------                         SPODNIE
        
           
             NARZĘDNIK              ------------------                     Z SPODNIAMI
      
           
           MIEJSCOWNIK           ------------------                     O SPODNIACH
       
             
              WOŁACZ                  ------------------                         SPODNIE!

.

.

.

.



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 1 03/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Ciekawostki o gramatyce

W języku polskim istnieje spora grupa rzeczowników pochodzenia
łacińskiego, zakończonych na końcówkę - um (przy okazji
przypominamy, że to rodzaj nijaki), które również nie odmieniają
się, Ale uwaga - tylko w liczbie pojedynczej. 
Rzeczowniki zakończone na ,,um’’ odmieniają się tylko w liczbie
pojedynczej np:
-gimnazjum
-liceum
-akwarium
-muzeum
-rozum
Przykład:
Klasa 4 pojedzie na wycieczkę do muzeum w przyszłym tygodniu.

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik muzeum muzea

dopełniacz muzeum muzeów

celownik muzeum muzeom

biernik muzeum muzea

narzędnik muzeum muzeami

miejscownik muzeum muzeach

wołacz muzeum muzea

Sitowie

  
  Rzeczowniki w liczbie

pojedynczej
 
  
 Niektóre rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej np: 

      
      - człowiek
      - szlachta
      - sitowie
      - dobroć
     - szczerość
     - miedź

Rzeczowniki należą do odmiennych części mowy. Odmieniają się przez
liczby i przypadki. Niektóre jednak rzeczowniki nie mają liczby mnogiej. To
tzw. singularia tantum, czyli rzeczowniki używane wyłącznie w liczbie
pojedynczej.

Szlachta zobowiązana zgłaszać się do pospolitego ruszenia do swoich
chorągwi.

                                                                                         
                                                                                              Wiktoria Szweda

.

https://pl.wiktionary.org/wiki/przypadek
https://pl.wiktionary.org/wiki/liczba_pojedyncza
https://pl.wiktionary.org/wiki/liczba_mnoga
https://pl.wiktionary.org/wiki/mianownik
https://pl.wiktionary.org/wiki/dope%C5%82niacz
https://pl.wiktionary.org/wiki/celownik
https://pl.wiktionary.org/wiki/biernik
https://pl.wiktionary.org/wiki/narz%C4%99dnik
https://pl.wiktionary.org/wiki/miejscownik
https://pl.wiktionary.org/wiki/wo%C5%82acz
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                 Rzeczowniki nieodmienne
Istnieją rzeczowniki, które się nie odmieniają, ani  przez
przypadki, ani przez liczby, np.

kakao, alibi, boa, jury, wideo, tabu, zebu, emu, guru, okapi,
salami, makao, kepi, kiwi, graffiti.

Przykłady użycia:

Oglądałem filmy na wideo.
Moja mama kupiła 2 kilogramy kiwi.
Wczoraj w zoo widziałem emu.

                  
    Jak odmieniamy słowo pomarańcza?
Trudność sprawia nie tyle odmiana, ile ustalenie form hasłowej:pomarańcza
 czy pomarańcz
Gdy chodzi o owoc, a także drzewo rodzące
takie owoce, słowniki podają zgodnie formę
żeńską (ta) pomarańcza, a poradniki
językowe ostrzegają, że mówienie o (tym)
pomarańczu  jest błędem! Można się spierać
o to, czy pomarańcz  to rzeczywiście błąd,
czy tylko regionalizm, ale zwykły użytkownik
języka lepiej zrobi, jeśli spory pozostawi
językoznawcom, a sam będzie używał formy
zgodnej ze skodyfikowaną normą, nie
narażając się na posądzenie o jej
nieznajomość. nieznajomość.                           O
ile pomarańcz używany błędnie jako nazwa
owocu ma w dopełniaczu końcówkę -a, to
pomarańcz będący nazwą koloru tworzy
dopełniacz na -u.

.

kiwi

.
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