Мова - це не просто спосіб
спілкування, а щось більш значуще.
Мова - це всі глибинні пласти
духовного життя народу, його
історична
пам'ять,
найцінніше
надбання віків, мова - це ще й музика,
мелодика, фарби, буття, сучасна,
художня,
інтелектуальна
і
мисленнєва діяльність народу.
Олесь Гончар
Поки жива мова в устах народу,
до того часу живий і народ. І нема
насильства нестерпнішого, як те, що
хоче відірвати в народу спадщину,
створену незчисленними поколіннями
його віджилих предків.
Костянтин Ушинський
Людина, яка втратила свою
мову, - неповноцінна, вона другорядна
в порівнянні з носієм рідної мови.
Павло Мовчан
А на москалів не вважайте,
нехай вони собі пишуть по-своєму, а
ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас
народ і слово. А чиє краще, нехай
судять люди.
Тарас Шевченко. Передмова до
нeздійсненного видання "Кобзаря"

Краще мудре мовчання, ніж
дурне казання.
Словами і туди й сюди, а
ділами – нікуди.
Одне погане слово скажеш –
почуєш десять.
Говоріть так, щоб словам
було тісно, а думкам – просторо.
Недочитана книга – як
непройдений шлях.
За грубе слово не сердься, а
на ласкаве не здавайся!
Не мни слова – говори
просто.
Не так-то він діє, як тим
словом сіє.
Річку видно по плину, а
людину – по розмові.
Слова пристають, як горох
до стінки.
Слово старше, ніж гроші.

Спілка Української Молоді в Україні

Розмовляй щирою
українською!
Зроби свою мову
чистою!
Будь гідним називатися
українцем!
9 листопада – День української
писемності та мови

Нáклад 150 примірників. Видання здійснено за
кошти Острозького осередку МГО «СУМ в Україні»
http://cym.org/ua 80986382544

Неправильно

Непреривно
Пішком
Безчисленні
Бумага
В сім годин
В двох словах
Касатися
Вдруг
Визивати заперечення
Виключення
Випáдок
Висказуватися
Пропозиція на рахунок
Відношення
Віддихати
Подзвонити
Відложити
Вмішуватися
Воплощати в життя
Впереді
Всігда
Шуткувати
Да

Правильно

Безперервно
Пішки
Незліченні
Папір
О сьомій годині
Двома словами
Стосуватися
Раптом
Викликати
заперечення
Виняток (за
винятком, без
винятку)
Вúпадок
Висловлюватися
Пропозиція щодо
Ставлення
Відпочивати
Зателефонувати
Відкласти
Втручатися
Втілювати в життя
Попереду
Завжди
Жартувати
Так

Неправильно

Даже
Включити лампу
Дальше
І так дальше
Не дивлячись на
Доказувати
В значній мірі
Досрочно
Вичеркнути
Другий, другим разом
Зря
Імєнно цей
Ітак
В кінці кінців
Відзив
Канєшна
На протязі
Міроприємство
Слідуючі пункти,
наступні пункти
Жаль, що
Вроді бе
Бувший
Шо

Правильно

Навіть
Ввімкнути лампу
Далі
І так далі
Значною мірою
Незважаючи на…
Доводити
Достроково
Викреслити
Інший, іншим разом
Даремно, марно,
дарма
Саме цей
Отже, таким чином
Зрештою, врешті-решт
Відгук
Звичайно, певна річ
Протягом
Захід
Такі пункти
Шкодá, що
Нібито, начебто,
здавалося б
Колишній
Що

