
Polszczyzna jest piękna, ponieważ szeleści 

jak jesienne liście,

Skrzypi jak mróz zimową porą,

Świszczy jak wiosenny wiatr,

 ale i tak rozgrzewa nas

  ortografią i interpunkcją

Gazeta 

Szkolna
 

W numerze:  

 MDJO – co to właściwie jest? 

 MDJO w naszej szkole

 Twórczość uczniów

 Zabawy językiem 

 Mistrzowie języka 

 polskiego w naszej szkole

jest piękna, ponieważ szeleści  

jak jesienne liście, 

Skrzypi jak mróz zimową porą, 

Świszczy jak wiosenny wiatr, 

ale i tak rozgrzewa nas niczym lato  

ortografią i interpunkcją! 

Gazeta 

Szkolna 

co to właściwie jest?  

MDJO w naszej szkole 

uczniów 

 

 

polskiego w naszej szkole 

 

 

 



MDJO – co to właściwie jest? 

 

Międzynarodowy 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 ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 

2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie 

różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 

#MDJO w naszej szkole 

Z inicjatywy biblioteki szkolnej zrealizowano kilka działań związanych                              

z obchodami  Dnia Języka Ojczystego 

1. Uczniowie klasy 7 wykonali lapbooki poświęcone OJCU POEZJI POLSKIEJ 

Janowi Kochanowskiemu 



2. Uczniowie  zmierzyli  się z zadaniami polegającymi na tworzeniu słów 

ukrytych w wyrazach  KRASNOLUDEK, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, 

 LOKOMOTYWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kolejne zadanie polegało na sprawdzeniu swojej wiedzy w zakresie 

frazeologii – należało dokończyć przysłowia, co okazało się dosyć trudne. 

 

4. Przeprowadzony został konkurs poetycki na wiersz promujący poprawną 

polszczyznę 

Wyniki Szkolnego Konkursu Poetyckiego na wiersz  

promujący poprawną polszczyznę 

 

I miejsce – Milena Kowalska 

II miejsce ex aeqo – Lena Myszkowska i Aleksander Sikorski 

III miejsce  ex aeqo – Gabriela Kawa i Aleksandra Skotnicka 

Wyróżnienia: 

Wiktoria Bochenek, Alicja Kawa, Marta Kawa, Piotr Pawlik 



Język polski to nasze narodowe dziedzictwo, o które trzeba dbać . Mimo że jest trudny                           

i wymagający, to musimy starać się mówić i pisać poprawnie,  bo świadczy o nas. Codziennie 

musimy pamiętać o słowach Mikołaja Reja: „Niechaj narodowie wżdy postronni znają,                          

iż Polacy nie gęsi, iż swój języka mają”. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, uczniowie 

napisali wiersze zachęcające do posługiwania się poprawną polszczyzną. Wszystkie 

otrzymane wiersze były bardzo ciekawe i  niełatwym zadaniem było wybrać najlepsze. 

Gratulujemy tym bardziej, że tematyka konkursu nie należała  do najłatwiejszych. 

Wiersze uczestników konkursu 

Mądra sówka 

Dziś wymyślić potrzeba coś pierwszy raz, 

by języka polskiego nie pożarł czas 

Naprawdę nauczy się tego nawet leń: 

„oryginalny, wziąć, na_ pewno, na_co_dzień” 

Będziesz na koniec wierszyka mądry jak sowa, 

„w_ogóle, włączać, na_pewno” niech pamięta twa głowa! 

  / Milena Kowalska klasa III b/ 

 

 

 



„Zapraszam” 

Polska mowa – chociaż trudna, 

wcale nie jest dla nas nudna. 

Mimo różnych zasad wielu, 

radę dasz, przyjacielu! 

Zwróć uwagę na słownictwo prawidłowe 

ono niech zapełni twą głowę. 

Wypowiadaj się logicznie 

i poprawnie gramatycznie. 

Szukaj zawsze takich zwrotów, 

Byś był mówić zawsze gotów: 

„Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam” 

Do tego właśnie moim wierszem was zapraszam. 

 /Aleksander Sikorski klasa IIa/ 

 

*** 

Przepraszam, jeśli coś przeskrobię. 

Proszę, gdy nie dam rady sam. 

Dziękuję, kiedy coś otrzymam. 

Tych słów używam – mówię wam. 

Magiczne słowa – pewnie wiecie  

                                         Wyczarowują dobro na świecie.
  

                           /Lena Myszkowska klasa II b/ 

 

 



Mów i pisz 

Mówi dziecko gu gu, ga ga, 

pisze szlaczki i klocki układa. 

Historyjki mu mama różne czyta 

i mowę ćwiczy polskiego języka. 

Przyjdzie pora mury szkoły odwiedzić, 

kształt liter i cyferek czas zacząć kreślić. 

Pięknie pisząc, rączkę ćwiczymy, 

brzuszki i kółeczka w zeszycie kończymy. 

Ortografię poznajemy 

 i wór na worek wymieniać potrafimy. 

Wszystkiego się uczymy i nie grymasimy. 

Piękna mowa ćwiczeń potrzebuje, 

a ortografia drogę wskazuje. 

 /Gabriela Kawa klasa III a/ 

 

Mówię i piszę 

Mówię ładnie i poprawnie, 

słowo do słowa i zdanie. 

Pisać się uczę i nowe wyrazy poznaję, 

ortografię powoli i dokładnie ćwiczę. 

Poprawna mowa ułatwia mi życie. 

Błędów unikam, podstawy znam, 

uśmiech na twarzy i piątkę mam. 

/Alicja Kawa klasa II b/ 

 



Trzeba mówić poprawnie, 

bo to bardzo ładnie. 

Brzydkie słowa niewskazane, 

Nie są one przez nikogo lubiane. 

Gdy poprawnie się wysławiasz, 

to jakby słońce świeci. 

Rozumieją cię wtedy 

i starsi, i dzieci 

Dbajmy więc niech piękna 

będzie nasza mowa 

i bez potrzeby nie rzucane 

żadne słowa 

 /Aleksandra Skotnicka klasa II a/ 

*** 

Każdy uczeń dobrze wie 

Jak do innych zwracać się. 

Zna też części mowy 

I na dialog jest gotowy. 

Nie straszne mu litery 

i jest po prostu szczery. 

By właściwie się wyrażać 

musi też mieć wychowanie 

by nie znaleźć się na dywanie 

Dlatego koleżanko, kolego 

nie obrażaj kogoś innego  

 / Wiktoria Bochenek klasa III a/ 



Od mówienia do pisania 

Gdy byłam małym dzieckiem, słów się w mig uczyłam, 

mamo, tato z łatwością i poprawnie mówiłam. 

Nagle podrosłam, przedszkola mury mnie witały 

a spotkane tam Panie kolejnych słów uczyć mnie chciały, 

Dużo bajek czytały i wierszy opowiadały. 

Występy, piosenki w naszych głowach się utrwalały. 

Pisać literek uczyć się chciało, aż do szkoły już pójść się musiało. 

W szkole Pani słów pisać uczyła 

I zasady ortografii z nami ćwiczyła. 

Wymienne czy wyjątki, na początku czy końcu wyrazu, 

Po spółgłoskach, samogłoskach jak napisać  je należało. 

Błędów już unikam i piątki łapię do dziennika. 

 /Marta Kawa klasa IV a/ 

Dzień Języka Ojczystego 

Mowa ojczysta tak piękna jest 

I nie trzeba obcych słów w niej. 

Ma swe bogactwo w tysiącach słów 

I to trzeba docenić w tym wyjątkowym dniu. 

Język polski, choć piękny, trudny jest 

Lecz tym wcale nie martw się. 

Ą i ę, ń i ć od małego uczysz się 

Sz i cz niełatwe jest 

Mów wyraźnie i poprawnie, bo to bardzo ważna rzecz! 

By Cię każdy mógł zrozumieć, ćwicz swój język, on piękny jest! 

 /Piotr Pawlik klasa II a/ 



Nasi Szkolni Mistrzowie Języka Polskiego 

w roku szkolnym 2021/2022 

Natalia Galas – Finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 

Laureatka II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Biblioteczna 

opowieść świąteczna” 

Patrycja Pikusa – wyróżniona w Międzyszkolnym Konkursie Literackim 

„Biblioteczna opowieść świąteczna”  

Wojciech Kupiec – Laureat  IX Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o 

historii”  

 

 GRATULACJE! 

 



KILKA SŁÓW O JĘZYKU POLSKIM 
  

1.     Geneza 

Język polski należy do języków słowiańskich, a największe pokrewieństwo wykazuje                  

z czeskim oraz słowackim. Pierwsze zdania w języku polskim zaczęły być spisywane                  

w 1270 roku i liczne z nich zachowały się w rękopiśmiennych księgach sądowych. 

Najstarsze teksty w języku polskim zostały wydane we Wrocławiu, w 1475 roku. Były 

to modlitwy “Wierzę w Boga”, “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Maryjo”. W XVI wieku zaczęły 

pojawiać się polskie elementarze  do nauki, a pod koniec średniowiecza pierwsze 

słowniki. 

 

2.    Zmiany 

Ze względu na częste migracje podczas II wojny światowej, wpływy kultury masowej                   

i rozwój miast, język Polski ujednolica się. Zaczyna powoli zanikać gwara i Polacy 

używają polszczyzny standardowej.  

 

3.    Użycie 

Przeciętny Polak zna ok. 30 tysięcy słów, natomiast na co dzień używa jedynie 

kilkanaście tysięcy z nich. 

 

4.    Polski za granicą 

Ok. 10 000 obcokrajowców uczy się języka polskiego. Liczba stale rośnie, a od 2004 

roku można zdawać egzaminy z polskiego na 3 poziomach. Polski jest najczęściej 

używany w naszych krajach sąsiednich takich jak: Ukraina, Białoruś, Litwa, Słowacja             

i Czechy. 

 

5.    Najstarsze polskie zdanie 

    “Day ut ia pobrusa, a ti poziwai” oznacza “Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”: 

 

 

 

 

 

 

5. Jeden z pierwszych polskich elementarzy: 
 
 

/Aleksandra Zegar klasa VIII b/ 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec zabawa  

Spróbujcie nie połamać sobie języka: 

1. Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby. 

2. Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. 

3. Chrząszcz szczęka szczęką – szczęką szczęka chrząszcz. 

4. Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty 

dzień na drzewie? 

5. Czy poczciwy poczmistrz z Tczewa często tańczy cza-czę? 

6. Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a gdy morze nie pomoże, 

to pomoże może Gdańsk. 

7. Gżegżółka grzała grzańca, gdy grzmiący grzmot gromko grzmiał, grożąc 

grzesznikom. 

8. Szedł Sasza suchą szosą, susząc sobie szorty. 

9. Idzie Jerzy i nie wierzy, że na wieży jest sto jeży i pięćdziesiąt jeżozwierzy. 

10. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 


