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Hrvatska katolička misija Berlin
Feldstraße 4
13355 Berlin
www.hkmberlin.de

Korišteni izvori:
ihjj.hr
glagoljicaosjagodetruhelke.weebly.com
https://hrvatskiporebiblog.wordpress.com/izvannastavne-aktivnosti/glagoljaska-druzina/glagoljica/

Isus pada prvi put pod križem
Isusa svlače

Isus umire na križu

Napiši svoje ime na glagoljici:
_________________________________________________
Poveži nazive četrnaestero postaja križnog puta s ispisanim brojevima na desnoj strani.
Bojanku sa postajama u pdf formatu možeš preuzeti
ovdje, te možeš provjeriti redoslijed postaja:
https://kateheza.wordpress.com/tag/krizni-put/
(Portal za župnu katehezu)
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Uvod
Dragi vjernici,

u veljači je Hrvatski sabor proglasio "Dan hrvatske
glagoljice i glagoljaštva". Hrvatska glagoljica povijesno je hrvatsko pismo, jedan od nezaobilaznih simbola nacionalnoga identiteta i višestoljetne uljudbe, na
temelju kojega smo i danas prepoznatljivi i jedinstveni
u Europi i svijetu.
Stoga saznajte u ovom izdanju više o povijesnom
hrvatskom pismu glagoljici.
U sklopu naše inicijative ‘’Mi govorimo HRVATSKI"
organiziramo susret djece (16.3. u 14.30 sati) na
kojem je glavna tema "glagoljica". Za djecu smo u
ovom izdanju pripremili i slova glagoljice, te vam pod
"korisni linkovi" preporučujemo internetsku stranicu
"VOLIM GLAGOLJICU".
Pošto se nalazimo i u korizmi djeca se mogu bolje
upoznati s postajama križnog puta te i na taj način
proširiti svoj religiozni rječnik.
Za naše najmlađe organiziramo mjesečnu jezičnu
igraonicu (djeca od 3. do 6. godine) koja će se održati
u nedjelju, 31.3.2019. u 10.30 sati (prije mise u crkvi
sv. Sebastijana) u misijskoj dvorani. Na ovaj način želimo pružiti podršku roditeljima, da djeca već od najranijeg uzrasta usvajaju hrvatski jezik, i to prvenstveno
kroz igru, pjesmice i brojalice. Na jezičnu igraonicu
srdačno pozivamo sve obitelji s malom djecom.
Letak sadrži također kao i uvijek nove jezične savjete.
Mir i dobro!
Župno vijeće HKM Berlin 1)

1) Župno vijeće se sastoji od svećenika i članova laika.

Uvod

Susret djece – "Glagoljam hrvatski"
Radionica "Glagoljam hrvatski", pod vodstvom učiteljica Hrvatske nastave Berlin, osmišljena je s ciljem
upoznavanja glagoljice i popularizacije staroga hrvatskog pisma.
Polaznici će na radionici upoznati slova glagoljice,
uspoređivati hrvatsku abecedu i glagoljičku azbuku,
slagati glagoljički puzzle i dešifrirati rečenice na glagoljici, a osim novih znanja u svoje će domove ponijeti
i uspomenu na radionicu koju će sami izraditi.
22.2. Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva
Hrvatski sabor službeno je 2019. na inicijativu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 22.2. proglasio "Dan
hrvatske glagoljice i glagoljaštva".
Institut odabrao je 22. veljače kao spomen na dan
kada je 1483. godine tiskana prva hrvatska knjiga na
glagoljici – Misal po zakonu rimskoga dvora.

Svojom inicijativom Institut je želio skrenuti pozornost na važnost promicanja vrijednosti i ljepota hrvatskog glagoljičnoga pisma te omogućiti glagoljici da
jedan dan u godini bude upravo njezin spomendan.
ihjj.hr/clanak/danas-je-dan-hrvatske-glagoljice-i-glagoljastva/7308/

Hrvatska pisana kultura

Jezicni
ˇ savjeti

Zanimljivosti o glagoljici

Kako se govori/piše pravilno

• Glagoljica je najstarije poznato slavensko, ali i hrvatsko pismo. U Hrvatskoj je poznata već od ranoga srednjeg vijeka i u nekim se krajevima u aktivnoj uporabi
zadržala sve do 19. st.
• Prevladava uvjerenje kako je Konstantin Filozof,
bizantski redovnik iz Soluna, sredinom 9. st. sastavio
glagoljicu kao pismo slavenskih prijevoda grčkih
liturgijskih tekstova, za potrebe širenja kršćanstva
među Slavenima.
• Ime dolazi od staroslavenske riječi glagoljati što
znači govoriti.
• Glagoljičko pismo naziva se azbuka zbog početnih
dvaju slova – az i buki. Svako je slovo imalo svoje
ime, a ta su se imena odnosila na konkretne pojmove
i apstraktne pojave
• Osim imena, glagoljska slova imaju i brojčanu
vrijednost.
• Osnovni su tipovi glagoljice obla i uglata, nastala na
hrvatskom tlu tijekom 11. i 12. st. pa se često naziva i
hrvatskom glagoljicom.
• Baščanska ploča (oko 1110.) najpoznatiji je spomenik glagoljice.
• O iznimnu mjestu glagoljice u hrvatskoj kulturnoj po
vijesti svjedoče podatci poput onih da je prva hr
vatska tiskana knjiga otisnuta glagoljicom (Misal po
zakonu rimskoga dvora, 1483.), da je prva hrvatska
početnica tiskana glagoljicom (1527.), da su prvi pi
sani hrvatski stihovi zabilježeni glagoljicom (u Misalu
kneza Novaka, 1368.).
• Aleja glagoljaša između istarskih gradića Roča i
Huma najvažniji je spomenik posvećen glagoljaštvu.

Razlika između:
zahvaliti
- označuje da nekomu na nečemu zahvaljujemo

zahvaliti s
- ljubazno ne pristati na što, ljubazno odbitit, ne prihvatiti
Kada se d nađe ispred p, t, k, h, mijenja se u t
Primjeri: potpisati, potkupiti, prethoditi, pretpostaviti
Niječnica/Negacija
–ne i glagol se uvijek pišu odvojeno

Primjeri:
ne + modalni glagoli:
ne želim; ne mogu; ne volim; ne moram
ne + običan glagol:
ne jedem; ne čitam, ne radim ; ne igram

Iznimka:
Niječnica se piše zajedno s glagolima nemam i nemoj,
u svim licima

