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Logo…

tur prin Chişinău

D

ragi prieteni, la
sfârșitul lunii februarie a.c., în incinta Liceului Teoretic „Petru
Zadnipru” din mun. Chișinău a avut
loc lansarea numărului 6 al revistei Clipa. Spre surprinderea mea,
am aflat că elevii clasei a XII-a „B”,
fiind îndrumaţi de doamna Aliona
Corobceanu, profesoară de limba și
literatura română, au „cules” greșeli
de pe afișe/panouri din sectorul
Ciocana al capitalei. Astfel, materialele ilustrative din articolul de faţă
aparţin acestor elevi, fapt pentru
care le mulţumesc mult.

Cei ce lucrează în buticul dat poate că își fac onorabil lucrul, însă cu
siguranţă nu se înţeleg bine cu regulile ortografice ale limbii române,
căci ar fi știut că în loc de reparaţie
hainelor ar fi trebuit să ortografieze reparaţie a hainelor (pentru
situaţia când subst. reparaţie este
nearticulat) sau reparaţia hainelor
(pentru situaţia când subst. reparaţie este articulat hotărât). Dincolo
de gramatică însă, pentru firme se
recomandă stilul telegrafic: reparaţii îmbrăcăminte.
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Tot la capitolul reparaţii e și imaginea de mai sus. De această dată
remarcăm o greșeală des întâlnită,
atât în limba vorbită, cât și în cea
scrisă – utilizarea incorectă a pluralului lăcáte în loc de lácăte, accentul
fiind plasat pe prima silabă.

După cum putem observa, cuvântul ochelari le dă bătaie de cap
multora; cu toate astea, se încăpăţânează să apeleze la un dicţionar
pentru a evita greșelile. Astfel, deși
ochelarii reprezintă un dispozitiv
care se pune la ochi, să nu confundăm ortografia acestor două
substantive.

Îmbinarea materiale santehnice,
deși utilizată destul de frecvent,
este una greșită. În locul ei este
indicat să folosim: obiecte/articole/instalaţii sanitare, respectiv,
instalaţii electrice.

Interesant acest îndemn?! Cel
puţin e bine că nu ai fost îndemnat
să Trăiești de a bea. Eu îţi fac un alt
îndemn: Bea apă pentru a trăi mai
mult!
Iar la final, asemenea unei cireșe
de pe tort, vă servesc un afiș al
unor băieţi muncitori, care însă nu
au fost la fel de harnici la orele de
limba și literatura română. Aveţi ce
redacta!

