
 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 26. 9. 2016 

Jeden známy český básnik povedal: „Cudzí jazyk nám neposkytuje iba iné slová, ale iný 

svet.“ 

Všetky školy v členských krajinách Európskej Únie si každoročne 26. septembra 

pripomínajú Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je podpora štúdia cudzích 

jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v 

rámci Európy. 

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname aj na našej  škole, na ktorej sa vyučujú tri 

cudzie jazyky – anglický, nemecký a ruský jazyk. Tento deň 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. 

Na hodinách cudzieho jazyka v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi nie len 

o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou 

cudzích jazykov otvárajú, ale žiaci našej školy zistili, že vyučovanie cudzích jazykov môže  

prebiehať aj inak, ako sú naučení na klasických hodinách. 

 

V tento deň si naši starší žiaci „lámali “jazyk na jazykolamoch, ktoré boli nielen v angličtine, 

ale aj v iných európskych jazykoch, dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o jazykoch. Žiaci si 

overili svoje vedomosti v jazykovom kvíze  o jazykoch. Zoznámili  sa s idiomami v cudzích 

jazykoch, dozvedeli sa , čo sú to palindromy, vytvorili plagáty o anglicky, nemecky a rusky 

hovoriacich krajinách. Všetky tieto a iné  aktivity prebiehali v príjemnom posedení jazykovej 

kaviarne (language cafe), kde konverzácia prebiehala len v cudzom jazyku Mladší žiaci sa 

zoznámili s vlajkami krajín Európy, vytvárali jazykový slovník a dozvedeli sa rôzne fakty 

o jazykoch napr. ako sa v rôznych krajinách pozdravia. Nechýbala sladká odmena pre 

najaktívnejších a najkreatívnejších žiakov. Všetky aktivity sa niesli v podtitule „Európske 

jazyky a my“. 

 

Všetkým aktívnym žiakom patrí veľké poďakovanie, ako aj ich učiteľom, ktorí sa 

podieľali na príprave a realizácii podujatia. 

 

Mgr.Jana Adamicová, učiteľka AJ 

 


