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MANIERY JĘZYKOWE
Komu z nas nie zdarzyło się w stresującej sytuacji "szukać w myślach" potrzebnego słowa przy
akompaniamencie "eeee", "yyyy". Pewnie nie wiecie, ale są to tak zwane "jęki namysłu" i do pewnego stopnia
są one wybaczalne. Każdy z nas ma też swoje przyzwyczajenia językowe, zwroty, wyrażenia, które często
powtarzamy. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że używane w nadmiarze, irytują otoczenie. 
Portal polszczyzna.pl przeprowadził ankietę na temat najbardziej irytujących manier językowych Polaków.
Zobaczcie, co nas najbardziej denerwuje.

Monolog, w którym każde zdanie kończy się zapytaniem: Tak?. Przykładowe zdanie: Pójdziesz ze mną do
kina, tak?. Jest też spore grono Polaków preferujących negację: Nudny był ten film, nie?. Także
Rozumiesz? i Co nie? trafiły na czarną listę.
Ja umię i ja rozumię – mylenie końcówek czasowników umieć, rozumieć w pierwszej osobie liczby
pojedynczej. Prawidłowo powiemy i napiszemy: umiem, rozumiem.
Te okno, te mieszkanie – stosowanie zaimka wskazującego te w odniesieniu do rodzaju nijakiego.
Prawidłowe formy to… to okno, to mieszkanie.
Nadużywanie zdrobnień – polszczyzna ma wspaniałe możliwości słowotwórcze, jednak co za dużo, to
niezdrowo.
Mylenie bynajmniej z przynajmniej –  bynajmniej wzmacnia zaprzeczenie (Ja bynajmniej tego nie zjem!),
a przynajmniej oznacza ‘choć, w minimalnym stopniu’ (Zjedz przynajmniej mięso.). 
Zapożyczenia w języku mody – must have, total look, animal print. Nie wszystkie zwroty są łatwe do
przetłumaczenia, ale czy nie lepiej podjąć się wyzwania i wymyślić własne odpowiedniki? 
Moja osoba  – mamy przecież piękny zaimek osobowy ja.
Ludzią, żołnierzą, obywatelą – błąd polegający na używaniu w celowniku liczby mnogiej końcówki -ą
zamiast -om. 
Mega jako określenie na wszystko, co nam się podoba.

W każdym bądź razie – skrzyżowanie powiedzonek w
każdym razie i bądź co bądź. Co gorsza, wiele osób
powtarza ten błędny zwrot wiele razy w jednej wypowiedzi.
Poza tym, nie ukrywajmy, nie wnosi on wiele do wypowiedzi.
Tak że ten, ten tego, tego no – zwroty słyszane przez
wszystkich wiele razy. Czy jest ktoś, kto potrafiłby
wytłumaczyć ich sens?
Zaimki osobowe i dzierżawcze pisane wielkimi literami
nawet, gdy nie wymaga tego grzeczność: Mnie, Jej, Wasz…
Seplenienie do dzieci: bziusiek, pściółka, ciaśtećko. Bez
wątpienia rodzice tak mówiący dają pracę logopedom.
Mówienie rok dwutysięczny dziewiętnasty zamiast dwa
tysiące dziewiętnasty – to chyba nieśmiertelny błąd,
powtarzany jest już 19 lat. Wszystkie lata po roku
dwutysięcznym to lata dwa tysiące.

 polszczyzna.pl
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      "Cudze chwalicie, swego nie znacie" cz.3
Dzisiejszą podróż po ciekawych miejscach w Polsce odbędziemy do stolicy Dolnego Śląska -
Wrocławia. Jest to zabytkowe miasto położone nad Odrą. Chciałbym przedstawić Wam dwa niezwykle
ciekawe miejsca, które z pewnością zainteresują dzieci i młodzież.

Kolejkowo

   
Kolejkowo - największa w Polsce makieta kolejowa z
jeżdżącymi miniaturowymi pociągami i samochodami.
Na makiecie zostały odwzorowane tereny Śląska (w
tym atrakcje czy zabytki). Makiety są tworzone
ręcznie przez grupę modelarzy z  pasją, każdy
element  jest przygotowywany z ogromną precyzją i z
dbałością o najmniejsze szczegóły (jedna miniaturowa
figurka człowieka to ok. 6 godz. pracy). 
   Na makiecie poruszają się nie tylko pociągi, są to
także samochody, a poza tym występują opady
deszczu czy cykl słoneczny. Patrząc, wydaje nam się,
jakby rzeczywiście żyli na niej miniaturowi ludzie. 
  Do niedawna Kolejkowo mieściło się na terenie
jednego z najstarszych dworców kolejowych we
Wrocławiu, mianowicie na dworcu Świebodzkim, od
kwietnia 2021r. znajdować się będzie w budynku ''Sky
Tower'' czyli w najwyższym budynku Wrocławia.

Hydropolis
 Hydropolis - centrum wiedzy i rozrywki poświęcone
wodzie, mieści się we Wrocławiu w budynku
dziewiętnastowieczego podziemnego zbiornika
wodnego.
   Można w nim znaleźć wiele ekranów dotykowych,
ekspozycji czy interaktywnych instalacji ukazujących
wodę z różnych perspektyw. W Hydropolis znajduje
się także wierna replika batyskafu “Trieste” (którego
oryginał jako pierwszy batyskaf załogowy dotarł do
najgłębszej części Rowu Mariańskiego, dokładnie na
poziom 10 912m p.p.m.). 
   Obejrzymy tam również repliki starożytnych
wynalazków związanych z wodą czy modele
ogromnych statków.
   Wystawa podzielona jest na 7 stref tematycznych.
Jedna ze stref nosi tytuł "Człowiek i woda" i ukazuje
nam, jak ważne znaczenie ma dla nas woda.
A.K.

Kolejkowo - makieta

Hydropolis
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      Wilki pojawiły się na terenie Nadleśnictwa
Gryfice?

Tak! Ale są z nami od wielu lat. Wilków jest coraz
więcej, stąd więcej jest przypadkowych spotkań i
coraz więcej osób jest w stanie zrobić im zdjęcie.
Szacuje się, że na terenie leśnictwa jest kilkanaście
sztuk w tym te, które wyszczeniły się w tamtym roku -
sześć sztuk, zdrowe, silne, wyżywione wilczki.

Czy obecność wilków na terenie leśnictwa jest
zagrożeniem dla człowieka?

Nie, jest to mit, my po prostu powielamy tego typu
stereotypy. Nie możemy jednak powiedzieć, że wilk to
nie jest groźne zwierzę. Jest to zwierzę drapieżne,
które żywi się mięsem. Nie polecam robienia zdjęć z
bliskiej odległości i różnych gonitw za wilkami.
Bez powodu nie zaatakuje człowieka, jest coraz
bardziej ciekawy i podchodzi coraz bliżej, przygląda
się nam. Po dłuższej chwili odchodzi, po kilku
minutach znowu się w nas wpatruje, ale później
oddala się. Bardzo prawdopodobne jest to, że ludzie
dokarmiają wilki, więc one pojawiają się częściej w
miejscach dostępnych dla ludzi.

Jak to się dzieje, że wilków jest więcej akurat na
naszym terenie?

Może tak być, ponieważ na terenie leśnictwa było
dużo zwierzyny. Do tej pory występowało u nas nawet
sto dwadzieścia sztuk jelenia.
Wraz ze wzrostem liczby wilków zmniejszyła się
populacja jelenia, przesunęło się miejsce ich
bytowania i coraz rzadziej można je spotkać.

 

Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat
populacji wilków na naszym terenie, zapraszamy
serdecznie na Superportal24.pl. 
Możecie tam przeczytać wywiad z leśnikiem panem
Pawłem Poluszyńskim.

M.P.
    

wilk
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W ostatnich latach pojawiło się wiele
nowych, nieoficjalnych świąt. 
Jakie to święta i kiedy się odbywają?
Marzec:
12.03-Dzień drzemki w pracy
21.03-Międzynarodowy Dzień Poezji
22.03-Światowy Dzień Wody
24.03-Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
27.03-Międzynarodowy Dzień Teatru

Kwiecień:
07.04-Światowy Dzień Zdrowia
10.04-Dzień Służby Zdrowia
12.04-Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i 
Kosmonautyki
23.04-Swiatowy Dzień Książki i Praw Autorskich
25.04-Międzynarodowy Dzień Sekretarki
27.04-Światowy Dzień Grafika
29.04-Międzynarodowy Dzień Tańca

M.M

Maj:
04.05-Dzień Strażaka 
08.05-Dzień Zwycięstwa
08.05-Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
9.05-Dzień Europy
12.05-Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
14.05-Dzień Farmaceuty
15.05-Międzynarodowy Dzień Rodziny
16.05-Święto Straży Granicznej
18.05-Międzynarodowy Dzień Muzeów
21.05-Światowy Dzień Kosmosu
22.05-Dzień Praw Zwierząt
23.05-Światowy Dzień Żółwia
24.04-Europejski Dzień Parków Narodowych

Czerwiec:
04.06-Międzynarodowy Dzień Dzieci będących
ofiarami agresji
08.06-Światowy Dzień Oceanów
14.06-Światowy Dzień Krwiodawcy
16.06-Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom z
Afryki
24.06-Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę
26.06-Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią
27.06-Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
29.06-Dzień Ratownika WORP

Lipiec:
01.07-Światowy Dzień Architektury
02.07-Dzień Dziennikarza
11.07-Dzień Ludności
18.07-Międzynarodowy dzień Nelsona Mandeli
24.07-Dzień Policji
25.07-Dzień Bezpiecznego Kierowcy
31.07-Dzień Skarbowości

Jak widzicie nowych świąt jest bardzo dużo.
Wybrałam najciekawsze, według mnie. Czy wszystkie
są nam potrzebne, to już temat do dyskusji.

M.M.

Maja
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