EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019
Určite všetci dobre poznáme výrok: „Koľko rečí vieš,
toľkokrát si človekom.“ Hovorí o tom, že s každým
ďalším cudzím jazykom sa rozširujú naše obzory
a pohľad na svet.
Slávny nemecký spisovateľ J. W. Goethe povedal: „Kto
nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom“. A preto je dôležité pripomenúť si
dôležitosť učenia sa cudzích jazykov.
26. september sa oslavuje ako Európsky deň jazykov. Vyhlásila ho Rada Európy v roku
2001 počas Európskeho roka jazykov. Tento deň si školy v 47 členských krajinách
každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít - súťaží, kvízov, besied,
školských rozhlasových vysielaní či športových podujatí. Ovládanie jazyka pomáha otvárať
bránu k inej kultúre a spoločnosti. Hovorenie viacerými jazykmi je jedno z najlepších cvičení
pre náš mozog.
Naša škola si každoročne pripomína tento významný deň, ktorý je oslavou jazykovej
rozmanitosti. Na hodinách anglického jazyka žiaci v tento deň diskutovali spolu so svojimi
vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im
výučbou cudzích jazykov otvárajú. Vypočuli si rozhlasové vysielanie o Európskom dni
jazykov, o histórii jeho vzniku a dozvedeli sa mnoho zaujímavých faktov o jazyku.
Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou a
jazykovou tematikou. Zamýšľali sa nad otázkami „why“- prečo je dôležité učiť sa cudzie
jazyky a „how“- akými rôznymi spôsobmi si dokážeme jazyky osvojiť. Dozvedeli sa, ktoré
celebrity ovládajú viacero cudzích jazykov, vyskúšali si abecedu pre nepočujúcich
v medzinárodných znakoch. A keďže sme hrdí na naše kultúrne dedičstvo, na naše tradície,
spev a umenie, Braňo Florek, nám pri tejto príležitosti predviedol svoj talent – hru na fujare.
Mnohé z aktivít boli aj kreatívneho charakteru, takže pri pohľade na výtvory našich žiakov si
tento deň budeme pripomínať oveľa dlhšie. Najmä mladší žiaci sa s nadšením pustili do
svojich výtvorov. Vytvorili nápadité „emoji“, výtvarne stvárnili svoje najobľúbenejšie
anglické slovo, zaujímavou technikou sa im podarilo znázorniť vlajky niektorých európskych
štátov.
Žiaci sa presvedčili, že aj takto netradične sa dá stráviť hodina anglického jazyka a sme
presvedčení, že im bude slúžiť ako ďalšia motivácia na jeho učenie.
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