„ Kto nepozná cudzie jazyky,
nevie nič ani o svojom vlastnom.“
J. W. Goethe
Európsky deň jazykov na prvom stupni
Dňa 24. 9. 2021 sa uskutočnilo na prvom stupni blokové vyučovanie na tému Európsky
deň jazykov. Každá trieda okrem prvákov si vybrala jeden susediaci štát Slovenskej republiky,
aby žiaci spoznali iný jazyk, kultúru a krajinu.
Prváci sa venovali našej krajine a nášmu jazyku. Spoznali hlavné mesto Slovenska,
štátnu vlajku, najvyššie pohorie a najdlhšiu rieku. Prostredníctvom kvízu sa naučili spoznať,
čičmanské chalúpky, vrch Kriváň, Oravský hrad a krajské mesto Prešov. Za svoje získané
vedomosti dostali titul Super Slovák. Nakoniec si zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Po
nábreží koník beží a pozreli si známu slovenskú rozprávku Maťko a Kubko.
Druháci sa vybrali k našim západným susedom do Českej republiky. Vyučovanie začali
prezentáciou, v ktorej sa oboznámili s hlavným mestom Praha a jeho najznámejšími
historickými pamiatkami, naj osobnosťami, naj mestami a najznámejšími celosvetovo
známymi výrobkami. Nové poznatky si preverili kvízom. Naučili sa počítať do desať
a pozdravy v češtine. V závere si vypočuli pieseň od Karla Gotta a pozreli si animovanú českú
rozprávku Krtek.
Tretiaci navštívili nášho severného suseda Poľsko. Z prezentácie sa dozvedeli o
hlavnom meste Varšave, o významných pamiatkach, osobnostiach ako Ján Pavol II., o
susedných štátoch a prírodných krásach. Napísali o Poľsku projekt a vymaľovali si štátnu
vlajku. Žiaci si vytvorili poľsko-slovenský slovník a naučili sa poľskú pesničku. Ochutnali aj
poľskú tradičnú cukrovinku Krowki. Na záver si pozreli najznámejšie poľské rozprávky Lolek
a Bolek, Macko Uško.
Štvrtáci v rámci Európskeho dňa jazykov navštívili východnú krajinu Rusko.
Prostredníctvom prezentácie spoznali štátnu vlajku, najznámejšie pohorie Ural, Bajkalské
jazero, historické pamiatky, známe osobnosti, tradičné jedlo boršč a známu ruskú bábiku
matriošku.. Žiaci pracovali v štyroch skupinách, v ktorých plnili rôzne úlohy. Priraďovali
členov rodiny, prekladali slovenské slová do ruštiny a naopak pomocou azbuky, pracovali
s mapou. Vyučovanie ukončili rozprávkou No počkaj!, Máša a medveď v ruskom jazyku.
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