
 

Medzinárodný deň jazykov 

 

Dňa 26.9. sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň jazykov. Všetkých deväť  tried  2. 

stupňa vypracovalo  projekty vo forme plagátov o štátoch, ktoré im boli zadané alebo si sami vybrali. 

Výber sa vo viacerých  triedach odvíjal od toho, či spolužiaci mali medzi sebou niekoho s inou 

národnosťou ako slovenskou alebo cudzokrajným pôvodom. Veď žijeme v dobe, kedy sa vzhľadom na 

medzinárodnú situáciu, spojenú s migráciou,  musíme oboznamovať s inými jazykmi a kultúrami 

v oveľa širšom meradle  ako v minulosti! A nielen to. Inakosť treba nielen  vnímať a spoznať, ale 

naučiť sa ju akceptovať a tolerovať, aby sa stala pre nás obohatením a rozšírila obzory nášho 

poznania. A práve Deň jazykov je ideálnou príležitosťou na prezentáciu inakosti a pestrosti. Štáty ako 

Izrael,  Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Rusko, Veľká Británia, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko 

 v podaní našich šikovných a tvorivých žiakov „ožili“ farbami, zvukmi, ba dokonca chuťami i vôňami. 

Štvorčlenné družstvá postupne vo všetkých triedach predstavili „ svoj“ štát. Na základe informácií, 

ktoré zhromaždili prevažne z internetu, oboznámili ostatných so stručnou históriou, vedeckými, 

kultúrnymi, politickými a športovými osobnosťami štátov, predstavili zvyky, tradície a kultúru. 

Dozvedeli sme sa niečo aj o pôvode jazykov, do ktorej jazykovej rodiny sú začlenené, vypočuli sme si 

ako znejú  prostredníctvom  ich najfrekventovanejších slov a fráz, ale i krátkych  textov, básní a 

piesní. Na plagátoch nechýbali pestré vlajky a mapky pre názornejšiu predstavu, obrázky 

pamätihodností a prírodných dominánt.. Aby bolo naše oboznámenie sa so štátmi komplexnejšie, 

mohli sme ochutnať  typické národné jedlá a špeciality. Niektoré triedy sa priblížili koloritu krajiny 

i svojím oblečením  a typickými predmetmi charakterizujúcimi  príslušnú krajinu. Z Transylvánskych 

Álp nás prišiel „postrašiť“ gróf Dracula.  Všetci sme si tento deň užili a dozvedeli sme sa veľa nového. 

Plagáty budú vystavené na chodbách nielen na ich skrášlenie, ale všetci budú mať možnosť obzrieť si 

ich znova a vstrebať informácie podrobnejšie.  Bodkou za celým  podujatím bude kvíz vychádzajúci 

z vedomostí o prezentovaných krajinách. 
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