
 

Európsky deň jazykov  

 Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu 

radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ 

Ako všetky školy v členských krajinách Európskej Únie, si aj naša škola  každoročne 26. septembra 

pripomína Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba 

zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy.   

V tento deň prebehol aj  na našej škole Európsky deň jazykov, ktorý odštartovala školská relácia o jazykoch. 

Žiaci sa dozvedeli, čo je to Európsky deň jazykov, pre koho je určený a najmä to, prečo je dôležité ovládať 

cudzie jazyky bez obmedzenia veku. Žiaci si vypočuli rôzne zaujímavosti o jazykoch, koľko jazykov je na 

svete, koľko z nich sa používa v Európe, ktoré jazyky patria medzi germánske, románske a slovanské jazyky. 

 

 Žiaci našej školy zistili, že vyučovanie cudzích jazykov môže  prebiehať aj inak, ako sú naučení na klasických 

hodinách, pretože snahou učiteľov cudzích jazyk bolo pripraviť pre žiakov školy nevšedný deň s 

rozmanitými úlohami,  aby žiaci pocítili nielen bežné povinnosti v podobe informácií a vedomostí, ale aby 

ocenili milé spestrenie vyučovania a získali zážitky rôzneho druhu. 

 

Žiaci sa na hodinách cudzích jazykov zapájali do rôznych aktivít so svojimi vyučujúcimi.  

Skúšali jazykolamy v nemeckom jazyku, skladali puzzle z nemeckých slovíčok, napodobňovali rôzne 

činnosti, vytvárali vety zo slovíčok, hrali pexeso, vyškrtávali v kruhu nemecké číslovky.  

V rámci anglického jazyka vytvárali vety zo slovíčok, vyškrtávali v kruhu minulé časy slovies, napodobňovali 

rôzne činnosti. Mladší žiaci skladali číselnú anglickú pyramídu z kociek, usporiadali čísla podľa poradia, v 

akom boli povedané, zahrali sa hru zameranú na utvrdenie si slovnej zásoby týkajúcej sa farieb, ... vyrábali 

projekty, zbierali vedomosti o krajinách, súťažili v kvíze o jazykoch a  o anglicky hovoriacich krajinách. 

 

Všetkým aktívnym žiakom patrí veľké poďakovanie, ako aj ich učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave a 

realizácii podujatia. Môžeme len dúfať, že podobných nevšedných dní budeme mať v škole častejšie. 
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