
МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Данас се обележава Међународни дан матерњег језика. Генерална
скупштина Унеска прогласила је 1999. године Дан матерњег језика, као
сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки, у
источном Пакистану, данас Бангладешу, јер су протестовали зато што
њихов матерњи језик није проглашен за званични.

Право на употребу матерњег језика је једно од основних људских
права.

Шта је матерњи језик?

Матерњи језик је језик који људско биће прво научи, најчешће приликом
одрастања у породици, па је матерњи језик најчешће језик његових
родитеља или старатеља.
„Неговање матерњег језика је важно за очување културног идентитета
једног народа. Да бисмо сачували наш језик од нестајања, морамо о њему
бринути и са поносом га говорити, као што нико не може заменити мајку,
тако ни један језик не може заменити матерњи.“ (Катарина Кнежевић,
професор бугарског језика и књижевности).

Поводом Међународног дана матерњег језика, актив наставника
српског језика: Анђелка Ногуловић, Весна Недић и Александра Мићић,
заједно са наставницама музичке и ликовне културе: Драганом Филиповић
и Јеленом Радовановић и библиотекарком школе Милицом Краљевић,
припремиле су угледни и јавни час на ову тему.

У холу школе постављена је сцена коју је креирала наставница
ликовне културе. На сцени су се нашли панои који су припремили ученици
6. и 8. разреда са својом наставницом, као и старе ствари које су некада
служиле за записивање речи и преношење знања. Посебно се захваљујемо
Педагошком музеју и госпођи Ани Новаковић Вучковић који су нам
позајмили поставку и допринели јединствености и аутентичности саме
сцене.























Јавни час одржан је према сценарију који је припремила наставница
српског језика Весна Недић следећим речима:



„Неки су се људи потрудили да нам језик буде леп, народни, чист,
једноставан. Да пишемо наше лепе речи онако како их говоримо. Да у своје
окриље примамо све оне који су другачији и другачије зборе, али да, пре
свега, своје ценимо, ко није за себе, није ни за другога.
Сетимо се данас оних који су се због нас борили и ишли тежим, истинитим
путем. Земљи ратника, јунака, био је потребан језик народа, а прочишћен,
писмо разумљиво да се њиме запише нешто и о љубави и о борби и о
сновима и о нади.
Од средњег века, од Светог Саве, неуморног радника и просветитеља,
организатора манастира, цркава, саветодавца владара, књижевника па до
Доситеја, образованог, европског човека, не тако блиског неуком српском
тежаку, али никад одрођеном од народа, оснивачу Велике школе и првог
министра просвете, до хромог Вука који устоличи народни језик, састави
једноставно писмо и показа да се језиком орача и копача могу писати
велика књижевна дела, од песама до научних расправа, имали смо великане
спремне да своје време, знање, а и новац, посвете својој заједници из које
су потекли, којој су припадали. Имали су исти циљ, образовати припрости
народ, подарити му знање на језику њиховом, прихваћеном, стварном.
Сетимо се предака који су преко Албаније пренели „Мирослављево
јеванђеље“, први српски књижевни споменик писан ћирилицом, чували га
и сачували као мало воде на длану, да данас и ми можемо да му се дивимо.
Да ли модеран човек може да разуме зашто би неко живот посветио
другима, зашто би животом бранио своје књиге. Ми смо заборавили шта је
заједница, да је она основ смисла и опстанка и да се јунак не мора бити
само на бојном пољу, него и на пољу пера. Некада је било неминовно
суочити се са тешкоћама, ма какве оне биле, по цену истине ишло се тежим
путем.
Мораћемо да се устројимо, да се саберемо, да схватимо да је језик део
националног идентитете, знања о себи, а то је пут истине, части, културе,
вере, то је љубав према будућности и потомцима, - у свету у којем се, како
рече велики Његош, бори „човјек са човјеком и душа са тјелом“ морамо
допустити да и душа каже своје, а не само да тежимо удовољењу
материјалног.
Да у своје окриље примимо све оне који су другачији и чији је језик
другачији, али да, пре свега, ценимо своје, јер – ко није за себе, није ни за
другога.”

Интердисциплинарном приступу теми допринели су и чланови хора
извођењем народне песме „Мој драгане” и забавне дечје песме „Негујмо
српски језик”.



Сваку нашу реч чувајмо као највеће благо. А једна света изрека каже:
„Народ који изгуби своје речи престаје бити народ.”



ШТА ЈЕ ЈОШ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК?

Матерњи језик је само онај на којем, читајући, не гледате сва слова.
То је једини језик чију граматику научимо без правила.
Матерњи језик је онај на којем се причају најсмешнији вицеви.
Матерњи језик је онај на којем мислимо.
Матерњи језик је онај на којем ћемо изговорити последње речи.
Матерњи језик је онај у којем нам не зафале речи ни у најпресуднијим
моментима.
Матерњи језик је онај на који не преводимо оно што желимо казати.
Матерњи језик је онај пред којим се не стидимо.

У Србији су у употреби језици националних мањина, око 60 000 деце не
похађа наставу на српском језику, него на свом, матерњем језику.
Ретко кад осећамо драгост матерњег језика тако заносно као кад нам допре
до ушију испод туђег неба.

У припреми и реализацији јавног часа учествовали су и наши
ученици из Русије и Белорусије представивши свој матерњи језик.
Поносни смо на разноликост, поносни смо на на чињеницу да је наша
школа место на коме су сви добродошли и радо прихваћени.

Целокупно извођење пратила је презентација коју је припремио
ученик 8/2 Димитрије Вукобратовић. Комплетан снимак часа можете
видети на нашем јутјуб каналу.








