Žmonių išmintis
apie kalbą:


Arklį pažinsi iš dantų,
žmogų – iš kalbų.
(Liaudies patarlė)



Kas savo kalbą niekina,
kitos neišmoks.
(Liaudies patarlė)



Jokio kito dalyko
nemokėjimas nekrinta taip į
akis, kaip kalbos
nemokėjimas. Jei kas
prastai kalba, tuojau
sprendžiama, kad jis menko
mokslo žmogus. Todėl
galima sakyti, kad žmogaus
kalba yra jo išsilavinimo
veidrodis.
(J. Balčikonis)



Jei apie tautos vertę būtų
sprendžiama iš kalbos
grožio, lietuviai tarp
Europos tautų turėtų užimti
pirmą vietą.
(Elizas Rekliu



Žmogų pasitinka sulig
drabužiu, išlydi sulig žodžiu.
(Liaudies patarlė)



Užteršta kalba taip pat baisi
kaip užteršta upė.
(Janis Peteris)

Domėkis savo kalba:


https://lt.wikipedia.org/wiki/
Lietuvių_kalba



https://www.vle.lt/Straipsnis/
lietuviu-kalbos-kilme-118008



https://www.airv.lt/idomus-faktai
-apie-lietuviu-kalba

GIMTOJO ŽODŽIO ŠAUKSMAS
„...brangink mane! Rūpinkis manimi,
gerbk, puoselėk!..
Atsimink: be kalbos nėra žmogaus.
Be kalbos nėra tautos.
Be kalbos nėra minties...
Žodis – tavo sielos vartai.
Suprask: mirusi kalba – mirusi tauta.
Paliegusi kalba – paliegusi tauta.
Žinok: kalba – pasėlis:
jeigu jis neprižiūrimas,
priželia piktžolių, kurios užgožia

ir nustelbia pasėlį.
(Kalbininkas Juozas Pikčilingis)

Lankstinuką parengė Austėja
Žilinskaitė ir Emilija
Kniulytė, I I a klasės
mokinės
Klaipėdos „Žemynos”
gimnazija
2020 m.

Nebūk
kiaulė kalbėk ir
rašyk
lietuviškai
!!!

Netaisyklingas
žodis:

Kaip reikėtų
keisti:

Sekantis

Kitas

Gaunasi

Išeina

Dalinai

Iš dalies

Neužilgo

Greitai

Esmė tame
Išsireiškimas

Netaisyklingas
žodis:

Kaip reikėtų
keisti:

Svetimybės (anglizmai) ir
lietuviški jų atitikmenys:

Žingeidus

Smalsus

Emailas

Elektroninis
paštas

Kaip taisyklė

Dažniausiai

Hamburgeris

Mėsainis

Hotelis

Viešbutis

Printeris

Spausdintuvas

Ofisas

Biuras

Markeris

Žymeklis

Pastoviai vėluoja Nuolat vėluoja
Biški

Truputį

Esmė ta, kad...

Papkė

Segtuvas

Posakis, mintis

Iššaukė (pyktį)

Sukėlė

Patalpino
(straipsnį)

Išspausdino

Fleshas

Atmintukas

Prie ko čia aš? Kuo aš čia dėtas?
Tuo pačiu

Taip pat, kartu

Įtakoja

(Jo elgesį) veikia

Korektorius

Koreguoklis

Didelis ačiū

Labai ačiū

Aplamai

Apskritai

Chatas

Pokalbis

Pravedė

Surengė, vedė

(Metų) bėgyje

Per metus

Rolė

Vaidmuo

Viso

Iš viso

Atstovauja mokyklą

Atstovauja
(kam?) mo-

Sponsorius

Rėmėjas

Puzlė

Dėlionė

(Dėmių) išėmėjas

Valiklis

Pilnai supran- Visiškai suprantu
tu

