
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV  

Do Európskeho roka jazykov 2001, spoluorganizovaného Radou Európy a Európskou 

úniou, sa v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí. Svojimi 

aktivitami oslávil jazykovú rozmanitosť v Európe a podporil jazykové vzdelávanie. 

Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že sa Rada Európy rozhodla 

vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavuje každoročne 26. septembra. 

Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú: 

1. Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikácie škály 

študovaných jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho 

porozumenia; 

2. Podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je 

nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať; 

3. Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl, 

či už na študijné účely, pre odborné potreby, za účelom mobility alebo pre zábavu a 

vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností. 

Vraví sa: „Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.“ Preto sme sa aj v našej škole 

rozhodli venovať poznávaniu cudzích krajín. 24. 9. 2021 sme uskutočnili blokové vyučovanie 

venované Európskemu dňu jazykov. Dva týždne pred blokovým vyučovaním si každá trieda 

vyžrebovala jednu z krajín Európy. Nasledujúce dni strávili v spolupráci s triednymi učiteľmi 

vyhľadávaním, zbieraním informácií, tvorbou projektov, prezentácií, zábavných úloh 

a zaujímavostí o danej krajine. V deň blokového vyučovania sme prvé dve hodiny 

pripravovali triedu na prezentáciu svojej krajiny. Z každej triedy si žiaci určili 4 -5 žiakov, ktorí 

prezentovali danú krajinu. Ostatní žiaci sa nasledujúce tri hodiny vybrali na „cestovanie“ po 

krajinách Európy.  

Prvou zastávkou bolo Maďarsko (5. A). Žiaci vypracovali projekty, urobili nástenku so 

základnými informáciami o Maďarsku a s najznámejšími maďarskými slovami. No najväčšiu 

radosť každému urobila výborná maďarská rozprávka Miazgovci.    

Z Maďarska sme pokračovali do Fínska (5. B) – krajiny tisícich jazier, výborného 

hokeja, či vzniku postavičiek Angry Birds. Žiaci nám zaujímavou prezentáciou a videom 

priblížili život, jazyk, kultúru, šport a zaujímavosti Fínska.  



Žiaci zo 6. B neváhali urobiť zo seba rozkošný tulipán a veterný mlyn, aby nám 

priblížili atmosféru ďalšej európskej krajiny, a to Holandska.   

V 6. A nás čakala najobľúbenejšia a najznámejšia detská stavebnica Lego a krajina jej 

pôvodu – Dánsko. Kto by nepoznal najznámejšiu Andersenovu rozprávku – Malú morskú 

pannu? Dozvedeli sme sa niečo aj o dánskej móde a športe.   

Z Dánska pokračovali naše cesty do najhornatejšej krajiny Európy – Švajčiarska. Žiaci 

nás privítali tromi jazykmi – nemčinou, taliančinou a francúzštinou, tromi úradnými jazykmi 

Švajčiarska. Siedmaci nám v prezentácii priblížili základné údaje o Švajčiarsku, vypočuli sme si 

švajčiarsku hymnu i známeho švajčiarskeho speváka Marca Tauffera. Nasledoval kvíz 

základných slov v nemčine, taliančine a francúzštine. Žiaci si svoje schopnosti zmerali aj 

v poskladaní puzzle – mapy Švajčiarska. Odmenou bola ochutnávka švajčiarskych syrov 

a čokolád. Na záver sa mohli odfotiť s typickým švajčiarskym krojom.   

Dojedli sme sladkú švajčiarsku čokoládu a už nám rozvoniavala talianska pizza 

a špagety, ktoré nás čakali v 8. A – v Taliansku. Potešila nás prezentácia s ukážkami z filmu, 

športu a veselej talianskej hudby.  

Žiaci z 8. B si triedu vyzdobili vo farbách Francúzska. V prezentácii  nechýbala ukážka z 

filmu „Žandár zo Saint Tropez“, či z najznámejšej filozofickej rozprávky -  Exupéryho Malého 

princa. Vo Francúzsku sme si aj trošku zasúťažili v hádaní a v priraďovaní pojmov. Pochutili 

sme si na sladkých croissantoch.  

Svoje cestovanie sme zakončili v Portugalsku – 9. A. Deviataci nás vyskúšali 

v minifutbale, skladaní puzzle, hádaní a riešení rôznych rébusov. 

Príjemne strávený deň, počas ktorého žiaci interaktívne spoznávali európske krajiny, 

zároveň si zlepšovali svoje prezentačné schopnosti, ako aj schopnosť spolupracovať na 

spoločnom projekte. 

Mgr. Barbora Labudová  
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