Skrb za slovenski jezik …
Tudi jaz se kdaj ne zavedam, da ne skrbim dovolj za svoj materini jezik. Res je, da v šoli vedno pišem
in govorim knjižno, tako sta me naučila starša, ko sem se učila govoriti, zato mi to ne povzroča težav.
Ne zavedam se, da ne bi govorila knjižne slovenščine, ko si dopisujem s prijatelji ali z družinskimi
člani. Včasih uporabljam tudi nekatere angleške in nemške besede. Ohranjati moramo slovenski jezik,
saj smo majhna država. Tega se nisem zavedala, dokler nam učiteljica ni tega pojasnila.
Moram pa priznati, da se vsega tega ne naučim v šoli, ampak todi iz knjig in raznih revij. Najbolj
moram paziti, ko pišem sporočila po telefonu ali na računalniku. Z današnjo nalogo sem imela malo
težav, ko sem morala vstaviti manjkajoče črke (lj, nj, j …) in ko sem morala podčrtati samostalnike. Pri
teh dveh nalogah sem se morala ustaviti in premisliti. Meni se zdi, da lahko primerjamo skrb za
slovenski jezik s skrbjo za čisto okolje. Če ne bi skrbeli za slovenski jezik, bi propadel. Prav tako bi bilo
z Zemljo, če ne bi skrbeli zanjo. Pri slovenščini moramo ločevati knjižno pogovorno in zborno
slovenščino. Pri skrbi za okolje pa moramo ločevati odpadke (plastika, papir, steklo … ). Zmanjšati
moramo uporabo neknjižne slovenščine v nekaterih zapisanih besedilih, ravno tako kot moramo
zmanjšati izpušne pline, ki onesnažujejo naš planet.
Vsak od nas lahko pomaga ohranjati lep slovenski jezik. Moramo biti ponosni, da imam Slovenija svoj
lasten jezik. Ana Rogač, 6. b

Jaz imam dva materina jezika, saj imam tudi sorodnike iz daljnje Anglije. Moj oče se je pred
sedemnajstimi leti preselil v Slovenijo, v Zgornje Gorje. Zato jaz kot materni jezik uporabljam
slovenščino in angleščino. Materni jezik je za vse na svetu pomemben, saj je to jezik, ki ga govorijo
naši sorodniki.
V slovenskem Primorju se slovenščina meša z italijanščino, na severovzhodu pa z madžarščino.
Vsi se moramo truditi, da materni jezik govorimo 'pravilno' in ga ne mešamo s tujimi jeziki. Kadar
ljudje pišejo zgodbe, uporabljajo zborno knjižno slovenščino, saj ljudje iz različnih slovenskih pokrajin
ne bi vedeli njihovega pomena. To pa zato, ker je slovenščina narečno razcepljena.
Nekateri pesniki in pisatelji uporabljajo zelo stare besede, ki danes niso več v uporabi.
Najbolj razširjen materni jezik na svetu je angleščina. Erik Robert Chuter, 6.b

Jaz skrbim za slovenski jezik tako, da berem knjige slovenskih in tudi drugih avtorjev. Ponavadi, ko se
pogovarjam s prijatelji in tudi ko tipkam po telefonu, pišem v pogovornem jeziku. Naučila sem se
pisati kot vsi drugi, ampak nisem dosti pisala in imam zdaj grdo pisavo in tega se zavedam. Tudi delala
sem veliko pravopisnih napak, ampak zdaj jih je precej manj.
Vsak od nas lahko prispeva k lepemu jeziku tako, da spodbuja branje in mogoče uči prijatelje iz drugih
držav. Sprašujem se, ali bodo nekateri jeziki v prihodnosti sploh obstajali. Prizadevam si, da bi čim več
jezikov ostalo na svetu. To prizadevanje je čisto drugačno kot skrb za čisto okolje, ker je za čisto
okolje le ena možnost, da bi pri recikliranju in vožnji s kolesom ali kaj drugega pomagalo dovolj ljudi.
Isto je za jezike, ostal bo le, če ga bo govorilo več milijonov ljudi in si bodo prizadevali, da bi ostal tak,
kot smo ga ustvarili. Mia Maria Mincu, 6. b

Slovenščina je moj materni jezik. Učil sem se knjižno pisati in brati. Govorim pogovorni jezik, včasih
tudi gorenjsko narečje. Čeprav pri pisanju sporočil in SMS-ov pogosto ne pišemo knjižno, je
pomembno, da včasih pomislimo, kako pomemben in lep je naš jezik. Dobro bi bilo, če bi včasih
prijatelju sporočilo napisali v knjiženem jeziku. Jaz sporočila včasih pišem knjižno. Upoštevam tudi
vejice, pike, velike začetnice. Če pišem sporočilo pogovorno, pa ne pozabim na velike začetnice. Piko
redko pozabim, vejico včasih.
Skrb za lep jezik bi lahko primerjali s skrbjo za čisto okolje, ker je podobno. Kot skrbimo za čisti
planet, bi morali skrbeti tudi za jezik, da ga ne onesnažujemo s tujkami in neprimernimi besedami.
Naš jezik je poseben in lep. Ima dvojino in mnogo zanimivih narečij. V primerjavi z drugimi jeziki po
svetu ga govori malo ljudi. Zanj moramo skrbeti vsi. Za lep jezik vsak prispeva, če zna v različnih
komunikacijskih situacijah uporabljati ustrezno zvrst slovenskega jezika. Tudi pogovori v narečju so
lepi. Stare besede se lahko ohranjajo, če se jih učimo drug od drugega. Timotej Žemva, 6. b

Premalo se zavedam, kako govorim naš slovenski jezik. Ko se pogovarjam po telefonu, govorim v
slengu. Pišem v slengu, ko pišem SMS, npr.
Ali mi lahko pošlješ nalogo prosim?
A mi lahk posls dn, plis?
Mislim, da bi mogli biti ponosni, da imamo svoj materni jezik. V šoli se uporabljam knjižni pogovorni
jezik, pišem pa v zbornem knjižnem jeziku, čeprav imam pogosto veliko jezikovnih napak. Mami je
razlagala, da so se naši predniki zelo borili za slovenski jezik, da pa se zdaj, ko ga imamo, pa se
nekateri norčujejo iz njega. Skrb za jezik lahko primerjamo s skrbjo za čisto okolje, saj tako, kot smo
mi odgovorni za čisto okolje, smo tudi mi Slovenci zadolženi za ohranjanje našega maternega jezika.
Za položaj in življenje jezika je odgovorna družba, politika, pa tudi posamezniki. Vsak lahko prispeva k
lepemu jeziku tako, da zna uporabljati ustrezno zvrst slovenskega jezika v okoliščinah sporočanja.
Sama se zavedam, da premalo govorim in pišem slovenski knjižni pogovorni in zborni jezik. Še dobro,
da pri pouku uporabljamo knjižni jezik in da se pri pouku slovenščine učimo in raziskujemo zborni
knjižni jezik. Živa Bijol, 6. b

Slovenski jezik je moj materni oziroma prvi jezik in ga govorim v vsakdanjem življenju. Prvič sem se
vprašal, kako ravnam z njim in kaj bo treba spremeniti. Ko pišem sporočila prijatelju, ko se
pogovarjam z njim, ko se prepirava, govoriva v pogovornem oz. slengovskem jeziku. Jaz ne želim, da
bi to spremenil. Želim ostati tak, kot sem in nočem se s prijateljem prepirati v knjižnem jeziku. Ampak
ko pišem, je to drugače. Tam je pomembno ohranjati slovenski zborni knjižni jezik. Ko pišeš prijatelju
pismo, niti ne pomisliš na pravilo vejice: pred ki, ko, ker, da, če, vejica skače ali pa kdo ali gdo. Skrb za
knjižni jezik je enako kot skrb za čisto okolje. Če pri sporočilu za prijatelja mečeš vejice stran, je to
čisto podobno, kot da bi odpadke metal stran v naravo. Rad imam svoj materni jezik. Ko grem v drugo
državo, se trudim govoriti jezik tuje države, ker malo tujcev razume oz. govori naš jezik. Žal tako je.
Opažam da veliko ljudi, ki pride v Slovenijo, govori v svojem jeziku in potem ko rečeš »I don't
understand«, te debelo gleda, kako da ne razumeš njegovega prvega jezika. Alexei Urevc, 6. a
Moj materni jezik je slovenščina. Ta jezik se učim že od malih nog. Zelo rada bi se naučila druge tuje
jezike in se jih tudi bom, a na slovenščino ne bom nikoli pozabila. Slovenščina je naš materni in prvi
jezik. Vsi mi bi morali biti ponosni na to, da govorimo ta jezik. Na celem svetu govori slovenščino 2,5

milijona ljudi. V Sloveniji jih govori slovensko 2,3 milijona, v tujini pa 0,2 milijona ljudi. Veliko knjig je
prevedenih v slovenščino. Rada berem slovensko in rada pišem slovensko. Poznam kar nekaj ljudi iz
tujine, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik. Ali hočejo brati slovenske knjige ali pa so samo radovedni
in jih zelo zanima, kako se kaj v slovenščini izgovori ali pa bi nas le radi razumeli. Tujcem je
slovenščina težka, ker imamo dvojino, šest sklonov, zahtevno spreganje glagolov ipd. Rada govorim
slovensko. Ponosna sem na svoj materni jezik. Ohranimo slovenski jezik, vendar se moramo potruditi.
Anja Mežek, 6. a

Slovenščina je jezik, ki se ga želim naučiti. Slovenščina ni moj materni jezik. Slovenščino se učim šele
pol leta. Slovenščina je lahek jezik. Meri Drača, 6. a

Moj materni jezik je slovenščina. Slovenščina je lahek jezik.
Klemen Boljtar, 6. a

Slovenščina je moj materni jezik. Slovenska slovnica je težka. Drugače mi je všeč.
Jure Larisi, 6. a

To je jezik, v katerem se sporazumevam. Za svet ni pomemben, ker ima malo govorcev.
Niklas Krek, 6. a

To je materni jezik večine Slovencev. Govorijo ga tudi v zamejstvu. Rafael Hudovernik, 6. a

Slovenščina je moj materni jezik, spominja me tudi na šport. Pomislim tudi na svoje neljube knjige v
slovenščini. Alexei Urevc, 6. a

Moj materni jezik je slovenščina. Primož Trubar je napisal prvo slovensko knjigo. Črke, besede,
pravopis, vojska, kokoš me spominjajo na slovenščino. Matevž Majer, 6. a

Slovenščina je moj materni jezik. V njem se sporazumevam v družini, šoli, s prijatelji ... Slovenščina je
jezik, ki ga poslušam od rojstva in ga razumem. Knjige berem v slovenščini. Čeprav pogostokrat
berem knjige tujih avtorjev, ni težav z jezikom, saj so prevedene v slovenščino.
Živa Bijol, 6. b

Slovenščina, moj jezik
Na svetu obstaja več kot 6000 jezikov. 26. septembra je Evropski dan, ki skuša poudariti pomen
jezikov. Tudi UNESCO spodbuja učenje in spoznavanja jezikov. Eden najbolj razširjenih jezikov je
angleščina. V bližnji prihodnosti naj bi angleščino govorila polovica vseh ljudi na planetu. Angleščina
je v uradnih poklicih tudi uradni jezik. Danes v EU se angleščino uči 89 % šolarjev. Poleg angleščine so
razširjeni tudi drugi jeziki po svetu. Leta 2011 je govorilo angleščino 65%, nemščino 48% in

italijanščino 14%. Zelo veliko Slovencev je potrdilo, da zna dva tuja jezika, malo manj pa da jih zna tri
ali več. Leta 2002 smo se uvrščali v Evropski vrh, glede na znanje jezikov. Še vseeno ne smemo
pozabiti na materne jezike. Materinščina je za vsakega zelo pomembna. Od leta 1999 vsakega 21.
februarja praznujemo dan maternega jezika. Stari podatki kažejo, da slovenščino govori 88 %
prebivalcev Slovenije. Slovenščino po svetu govori približno 2,5 milijona ljudi. V tujini pa se je uči
približno 2.500študentov. Alexei Urevc, Matevž Majer, 6. a

Slovenščina, moj jezik
Na svetu obstaja več kot 6000 jezikov. Vsako leto 26. decembra obeležujemo evropski dan jezikov.
Med najbolj razširjenimi jeziki je angleščina. V državah EU se angleščine uči kar 89 % šolarjev. Kmalu
naj bi angleško govorila polovica vseh ljudi na Zemlji. Po znanju tujih jezikov se Slovenci uvrščamo v
sam evropski vrh. Angleščino govori 65 % odraslih, sledita nemščina in italijanščina. Izjemno
pomembna pa je tudi materinščina. 21. februarja praznujemo mednarodni dan maternega jezika.
Slovenščina le materni jezik večini prebivalcev Slovenije, približno 88 %.Na tujih univerzah se
slovenščine uči 2500 študentov, na svetu jo govori približno 2,5 milijona. Ožbej Repe, 6. a

