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Hvilken farge er det?

Gå

Vi tenker ikke så mye over fargenes navn i våre hverdagsliv. Men det er
kjent at forskjellige språk har forskjellige navn for de samme fargene. Et
kjent eksempel er fra russisk, som i forhold til engelsk har to helt
forskjellige navn på lyse- og mørkeblå. Noen språk har kun tre navn for
alle fargene som finnes, mens i østlige kulturer har de fleste språk ca. 11
navn. Høres det interessant ut? Du kan lære mer om dette ved å se på
videoen. Klikk på linken og sett farge på tilværelsen.

Lær russisk med moro!

Gå

Har du noen gang vurdert å lære russisk? Ok… innrøm det: du var
kanskje litt redd for det kyrilliske alfabetet. Her er noen tips til deg: Hva
med å begynne å lære det gjennom et morsomt spill? Ta en titt på linken.
Du kommer sikkert til å overraske deg og finne ut at det ikke er så
vanskelig etterhvert. Men, hvis du ønsker å gå litt videre enn å bare lære
bokstavene, ikke nøl med å melde deg på vårt russiskkurs.
Nybegynnernivå starter den 14. august. Det er tid ennå!

Serbisk? Kroatisk? Serbo-kroatisk?

Gå

Circa 17 millioner mennesker i Bosnia, Serbia, Kroatia og Montenegro
snakker variasjoner av det som pleide å bli kalt serbo-kroatisk. Offisielt
har språket som engang forente Jugoslavia, som landet, opphørt å
eksistere. I stedet har det nå fire navn: bosnisk, serbisk, kroatisk og
montenegrinsk. Men er de alle det samme språket? Les artikkelen og
finn ut hva lingvistene sier om dette. OIS tilbyr ikke dette ennå, men
spennende nyheter kommer i 2018!
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