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21 lutego  -  Międzynarodowy Dzień  

Języka Ojczystego 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest od 

dziewiętnastu lat. Został proklamowany podczas 30. Sesji Konferencji 

Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa 

różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu 

zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących, do których 

zalicza się 43 procent wszystkich aktualnie używanych. Ponad 200 znalazło 

się na liście języków całkowicie wymarłych w ciągu życia zaledwie trzech 

ostatnich pokoleń. 

Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został dzień 21 

lutego, upamiętniający wydarzenia z 1952 roku, kiedy to w miejscowości 

Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do demonstracji, a następnie 

zamordowania pięciu studentów, domagających się uznania ich języka 

ojczystego – bengalskiego (bangla) – za jeden z dwóch urzędowych języków 

ówczesnego państwa Pakistan. 

www.wikipedia.org , www.unesco.pl  

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.unesco.pl/


 

Nasz język – refleksje szó stóklasistó w 

Co sądzicie o zapożyczaniu słów z innych języków? Czy 

jest to zjawisko niebezpieczne dla naszego języka?  

 Uważamy, że zapożyczenia z języków obcych są potrzebne, ponieważ 

powodują, że nasz język staje się nowoczesny, bardziej międzynarodowy. 

Nie widzimy w tym żadnych zagrożeń.  

Jan Dobosz, Artem, Zosia, K.B.  

Zapożyczenia mogą być zagrożeniem, bo język ojczysty może dużo stracić. 

Jednak zapożyczamy wyrazy, bo mamy taką potrzebę, szczególnie 

młodzież.  Polskiego używamy w naszym kraju, ale angielski jest 

praktyczniejszy.  

Uganda Warriors z 6A 

Zapożyczenia z języków obcych nie są nam potrzebne, ale wprowadzają coś 

nowego do języka, którego używamy na co dzień. Uważamy jednak, że 

nadmiar tych słów może nam zaszkodzić.  

L.S., Adrianna Łazik, A.J., NiktxxxD 

Naszym zdaniem język polski powoli zanika, bo często używamy słów 

angielskich. Zamieniamy polskiego słowa na angielskie odpowiedniki.  

Czesio12, Zmechacony, Osasuna, Snowek 

Uważamy, że zapożyczenia są nam niepotrzebne, bo tracimy bogactwo 

polskich słów.  

Tomasz, Oliwier, Franek, Mateusz 

Moim zdaniem zapożyczenia nie są potrzebne i stanowią zagrożenie. Ludzie 

w Polsce mogą przyzwyczaić się do używania obcych słów i nasz język 

straci swe znaczenie.  

R.S. 



Co myślicie o sposobie wysławiania się współczesnej 

młodzieży?  

Myślę, że wysławianie się młodzieży jest złe, ponieważ młodzi przeklinają 

na każdym kroku. Myślę, że bierze się to z problemów w rodzinie. Czasem 

nastolatki przeklinają, żeby zaimponować, by przypodobać się grupie. 

R.S. 

Źle się wysławiamy, ponieważ używamy słów angielskich i mieszamy je 

z polskimi. 

Tomasz, Oliwier, Franek, Mateusz 

Według nas sposób mówienia młodzieży zmienia się. Częściej występują 

angielskie słowa niż polskie, często skracamy wyrazy, używamy slangu 

młodzieżowego, poza tym młodzież coraz częściej używa wulgaryzmów. 

Czesio12, Zmechacony, Osasuna, Snowek 

Sposób wysławiania się młodzieży nie jest zbyt kultralny, ponieważ coraz 

częściej używane są wulgaryzmy. Młodzież coraz częściej zastępuje słowa 

polskie angielskimi, ale nie widzimy w tym nic złego.  

L.S., Adrianna Łazik, A.J., NiktxxxD 

Nie jest szkodliwe używanie gwary uczniowskiej. Jednak problem jest 

z tym, że dorośli nas nie rozumieją. Nie jest pomocne także używanie 

wulgaryzmów. Niestety, używamy wulgaryzmów, żeby poczuć się „lepszym” 

niż inni.  

Uganda Warriors z 6A 

Uważamy, że sposób wysławiania się młodzieży pokazuje oryginalność 

nastolatków i pozytywne nastawienie oraz otwartość wobec innych kultur. 

Zaznaczamy, że używanie wulgaryzmów jest niedopuszczalne, ponieważ 

istnieją inne określenia na emocje, jakie odczwamy. 

Jan Dobosz, Artem, Zosia, K.B.  



Słownik gwary uczniowskiej 

 

Elo! – cześć! 

Dobre pomarańczowe – zastąpienie słowa „wyśmienite” 

Janusz/Grażyna – określenie kogoś, kto na niczym się nie zna. 

Siema – cześć!  

Fejm – osoba sławna, sława. 

Challenge – wyzwanie. 

#crash – określenie na miłość do osoby, która cię nie zna. 

Lol/XD – coś  śmiesznego.  

Thx – Dzięki! 

Beka – śmiech. 

Help – pomoc.  

Sweet – „słodki”, np. Ale coś jest sweet.  

Kozak – ktoś bardzo fajny, pewny siebie. 

Sorry – przepraszam. 

Cool – coś fajnego.  

Morda – zwrot do przyjaciela, np. Chodź do mnie, mordeczko.  

OK – tak, zgadzam się.  

Spk – jasne, może być.  

Ct – co u ciebie, co tam? 

Cr – co robisz? 

Ziomek – kolega, przyjaciel. 

Nice – ucieszenie się z czegoś.  

Przypał – sytuacja, z której trudno wybrnąć. 

Easy – coś prostego.  

Suchar – słaby żart. 

Heheszki – coś śmiesznego.  

OMG – o mój Boże! 

Troll – przeszkadzanie komuś. 

Pay to win – zapłać, aby mieć przewagę.  

 

Słownik przygotowali uczniowie i uczennice klasy 6A  



Ciekawostki językowe 

1. Słowo „język” w różnych… językach: 

 

2. Ile osób mówi różnymi językami? 

 

 



3. Skąd wywodzi się słowo „fajny”?  

 

4. Co zostało nam po liczbie podwójnej? W języku staropolskim mieliśmy 

liczbę mnogą oraz liczbę podwójną, to pozostałości po tym podziale:  

 



5. Skąd wywodzi się język polski? 

 

6. Nazwy dni tygodnia w różnych językach: 
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Humór językówy 

 

Nówe wersje przysłó w 

  

 

1. Mądrej głowie… 

- …..dość po słowie. 

-…nic nie potrzeba. 

-…strach odpowie. 

  

 

-… to by nóżki kwiecień plecień 

  

2. Nie święci… 

- … się jajek przed Wielkanocą. 

-…póki nie skoczysz. 

-… się jajek , gdy nie ma wiązanek. 

3. Lepiej z mądrym zgubić… 

- …wątek, niż z głupim spędzać piątek. 

-… niż z głupim szukać. 

-… drogę, niż z głupim w dobrą stronę. 

-… oleju nie trzeba. 

-…nic z dwa słowie. 

 

Przysłowia brzmią: 1.Mądrej głowie dość dwie słowie. 2. Nie święci garnki lepią. 

3. Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Oto uczniowskie wersje: 

 

 



 

 

 

 

 

 



Wyniki konkursu plastycznego – Słynne zdanie 

Mikołaja Reja 

W konkursie wzięło udział dwadzieścia troje uczniów naszej szkoły z klas 1-7. Prace 

oceniało jury w składzie: panie: Anna Tylkowska, Katarzyna Kurgan, Kinga Wiśnik, 

Agnieszka Imiołek i Magdalena Boberska.  

W kategorii klasy 1-3 przyznano: I miejsce: Maria Bławat, 1A, II miejsce: Zuzanna 

Grajek, 1A, III miejsce: Maja Jabłońska, 3F. Wyróżnienia: Marek Brenzak, 3f i Gabriela 

Ogrodowiak, 3e. 

W kategorii klas IV – VII przyznano: I miejsce: Mikołaj Laskowski, 4G, II miejsce: 

Kamila Niemczyk, 7c, III miejsce: Julia Hamuda, 4A. Wyróżnienia: Natalia Jasińśka, 4E, 

Iga Nowak, 4D oraz Julia Surmacewicz, 4C. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy. Prace 

wszystkich uczestników można podziwiać na wystawie na parterze szkoły. 

Za pomoc przy przygotowaniach do Dnia Języka Ojczystego dziękuję: uczennicom i uczniom klasy VI A oraz: 

Natalii Figiel, Dominice Górnej, Idze Nowak z IV D, Natalii Jasińskiej, Jadwidze Mytnik z klasy IV E, 

Zuzannie Lubczyńskiej z  IV C, Julii Berdowskiej z IV H, Julii Kobani  i Wiktorii Idzikowskiej z IV G. 

Specjalne podziękowania składam także jurorkom konkurs plastycznego paniom: Annie Tylkowskiej, 

Katarzynie Kurgan, Kindze Wiśnik, Agnieszce Imiołek. Panu Dyrektorowi Dariuszowi Kopaczewskiemu 

dziękuję za ufundowanie nagród w konkursie.                           

Magdalena Boberska 


