
11.05.2020r.
Temat: '' Jestem sochaczewianką, jestem sochaczewianinem '' - pisownia nazw   
mieszkańców.

Dzisiejsza lekcja podejmuje zagadnienie  ortograficzne pisowni  nazw mieszkańców
wielką i małą literą. Jak wskazuje temat lekcji, nazwy mieszkańców miast piszemy
małą literą. A w innych sytuacjach?

Przepisz uważnie notatkę:

Jeżeli  mówimy  o  pisowni  nazw  mieszkańców,  warto  zapamiętać,  że  granicą  jest
miasto.  Nazwy  mieszkańców miast i  jednostek  mniejszych niż  miasto:  dzielnica
miasta, wieś, piszemy małą literą.
Przykłady:
miasta
Paryż – paryżanin, paryżanka
Gdańsk – gdańszczanin, gdańszczanka
Rzym – rzymianin, rzymianka 
dzielnice miast 
Chodaków – chodakowianin, chodakowianka
Mokotów ( dzielnica Warszawy ) - mokotowianin, mokotowianka
Ostrów Tumski ( część Wrocławia ) - ostrowianin, ostrowianka
wsie
Zalesie – zalesianin, zalesianka
Lipce – lipczanin, lipczanka
Budynia – budynianin, budynianka

Gdy wychodzimy poza jednostkę miasta, obowiązuje pisownia nazw mieszkańców
wielką literą.
Przykłady:
dzielnica państwa, region
Mazowsze – Mazowszanin, Mazowszanka
Bawaria ( region Niemiec ) - Bawarczyk, Bawarka
Pomorze – Pomorzanin, Pomorzanka
państwa
Szwecja – Szwed, Szwedka
Polska – Polak, Polka
Kanada – Kanadyjczyk, Kanadyjka
kontynenty
Azja – Azjata, Azjatka
Europa – Europejczyk, Europejka
Ameryka – Amerykanin, Amerykanka
planety
Ziemia – Ziemianin, Ziemianka
Mars – Marsjanin, Marsjanka



Wenus – Wenusjanin, Wenusjanka
Trzeba uważać na konteksty znaczeniowe, by uniknąć błędów:
rzymianin – mieszkaniec miasta Rzym, ale Rzymianin – mieszkaniec starożytnego
imperium, państwa
meksykanin – mieszkaniec miasta Meksyk, ale Meksykanin – mieszkaniec państwa
Meksyk

Nie zawsze da się utworzyć nazwę mieszkańca i wtedy mówimy:
mieszkaniec Oslo
mieszkaniec Las Vegas
mieszkaniec Hiroszimy

Pora na samodzielne ćwiczenia, ale wcześniej przeczytajcie wiadomości: strony 85 i
86. Ćwiczenia do wykonania:
Ćwiczenie 2 / 86
Ćwiczenie 3 / 86
W razie wątpliwości korzystajcie ze słowników.

12.05.2020r. 
Temat: Artykuł prasowy – forma publicystyczna. 

Na dzisiejszej lekcji przygotujemy się do napisania artykułu prasowego.

Przepisz:
Artykuł prasowy  to  forma  publicystyczna,  dziennikarska,  argumentacyjna,
przeznaczona do publikacji  dla  szerszego kręgu odbiorców (  zamieszczana np.  w
gazecie, czasopiśmie, gazetce szkolnej, Internecie ).

Ponieważ artykuł to forma argumentacyjna, będzie bliska rozprawce, ale proszę nie
trzymać  się  sztywno  budowy  rozprawki.  Najważniejsze,  byście  jasno  przedstawili
problem i  swoje  stanowisko,  by  następnie  w  logiczny,  uporządkowany  sposób  to
stanowisko  uzasadnić.  Piszcie  tak,  by  artykuł  był  ciekawy,  autentyczny,
nieschematyczny; taki, jaki sami chcielibyście gdzieś przeczytać.

Przepisz wskazówki:
Krok po kroku:

– przemyśl temat; ustal, o czym napiszesz w związku z nim
– dokonaj wyboru lektury, którą wprowadzisz do wypowiedzi
– przygotuj argumenty; warto zapisać je sobie '' na brudno ''
– zastanów  się  nad  wykorzystaniem  w  artykule  np.  cytatu,  wypowiedzi

autorytetu, faktów, może innego tekstu kultury ( film, obraz, piosenka, ... ) ,
które uczynią Twój artykuł bardziej przekonującym, bogatszym

– przystąp do pisania, pamiętaj o ciekawym wprowadzeniu w temat, o akapitach,
podsumuj artykuł



– sformułuj intrygujący tytuł artykułu

Pora na temat artykułu:
Temat: Tak trudno się z tym zgodzić – napisz na szkolną stronę internetową artykuł
na ten temat. Odwołaj się w pracy do wybranego tekstu literackiego z listy utworów
obowiązkowych.  ( pamiętajcie, że lista obowiązkowa to też teksty w podręcznikach
dla kl. VII i VIII )  Artykuł powinien liczyć minimum 200 słów.

Termin  nadsyłania  prac  do  18  maja.  Proszę,  w  miarę  możliwości,  o  wersje
komputerowe.

To do wpisu wtorkowego :)
B. Rybka


