6. januar
6. januar

1., 2. i 7. januara parkiranje
se ne naplaćuje
„1., 2. i 7. januara u zoniranim delovima grada
parkiranje se neće naplaćivati.
6. januara šalteri za rad sa strankama biće zatvoreni, a u poslovnici u Cigićevoj radiće skraćeno.
2018. godinu dočekaćemo na radnim mestima“,
napominje direktor službe.
– Jao, jao!
– Što kukaš?! Pa parking je džabe za praznike!
Eeej!
– Ma nerviram se što ovi u novinama nikako da
nauče da se rečenice nikada ne započinju brojkama!
– Uf, velika stvar! Mnogo važno!
– Pa meni je važno!
– Dobro, a kako bi ti to napisala? Ajde baš da
vidim!
– Recimo ovako:
„U zoniranim delovima grada parkiranje se neće
naplaćivati 1, 2. i 7. januara. (Ovde ne treba da se
piše ni tačka ispred zapete jer je zapeta zamenjuje!)
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Šalteri za rad sa strankama biće zatvoreni 6. januara, a u poslovnici u Cigićevoj radiće skraćeno.
Novu 2018. godinu dočekaćemo na radnim mestima“, napominje direktor službe.
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29. januar
29. januar

Marej i Mari igraju s Novakom,
a vi birajte ko će igrati
Novak Đoković i Endi Marej igraju u finalu Au
stralijan opena.
Ali ne igra Marej, već Endi Mari. Prezime Murr
ay transkribuje se Mari. Dešava se čak da u istom
članku novinari prvo pišu Endi Mari, pa pređu na
Marej! Dakle, znajte – u Novom transkripcionom
rečniku engleskih ličnih imena Tvrtka Prćića lepo
piše: Murray, Murrey – Mari, NE: Marej; NE: Mjurej;
NE: Murej.
Eto.
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17. mart
17. mart

Nema mnogo greški
Uroš: – Nastavnice, u mom zadatku uopšte nema mnogo greški, a dali ste mi dvojku!
Nastavnica: – Pogledaj, Uroše, malo bolje zadatak, pa ćeš uočiti greške.
Uroš: – A da! Vidim jednu! Ali se ne radi o nekoj
velikoj greški! Nije baš za dva…
Nastavnica: – Uroše, razgovaraćemo posle časa o greškama iz tvog sastava, a sad me saslušaj:
dativ imenice greška je grešCI (a ne grešKI), a genitiv množine glasi grešAKA, ne grešKI, pa je tako
u tvom zadatku mnogo grešaka i možda se tu i
radi o nekoj velikoj grešci.
Miloš (Urošu): – Jesam li ti rekô da se ne buniš!
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31. mart
31. mart

Emigrant i imigrant postali
migranti
– Često čujem za nekog da je migrant, kako je
neko emigrant, a kažu i imigrant… Uvek to mešam. Nikad ne znam šta je šta.
– IMIGRANT je stranac koji se doselio iz strane
zemlje, onaj koji se uselio u neku zemlju, doseljenik, a EMIGRANT je osoba koja se iselila, otišla iz
neke zemlje (pa postala imigrant u nekoj drugoj).
MIGRANT je pak zajednički naziv za emigrante i
imigrante: to vam je onaj koji se seli, migrira, to
jest menja mesto življenja.
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