
 

26.9.  -  Európsky deň jazykov 
 

1.D 

V 1.D sme si rozprávali, ktoré európske krajiny deti navštívili a čo sa im tam páčilo a niektorí 

si priniesli aj fotografie. Tieto krajiny sme si vyhľadali na mape a farebne označili. Nakoniec 

sme si vypočuli ukážky niektorých slov, ako znejú v iných jazykoch.  

p. uč. A. Skladaná 

 

2.B 

My sme na hodine ANJ vyrábali anglicko-poľský slovník. Naučili sme sa aj pár slov z 

poľského jazyka a deťom sa to veľmi páčilo. 

uč. S. Kuriľaková 

 

2.D 

Pri príležitosti európskeho dňa jazykov sme si so žiakmi 2.D zacvičili  trochu inak.  

Využili sme na to aj metódu CLIL. Pokyny, inštrukcie, cviky a hry iba v anglickom jazyku 

zaujali všetkých. Okrem anglického  jazyka sme do tejto hodiny zakomponovali  aj kúsok 

Indie. Jogu sme precvičovali  so zvieratkami, ktoré nám na obrázkoch ukazovali jednotlivé 

asány. Táto multikultúrna telesná výchova nás spojila a zároveň nabila energiou a dobrým 

pocitom. 

p. uč. M. Štefaňáková 

 

2.E 

Aj my v 2.E triede sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Spoločne sme sa naučili 

povedať slovo "ahoj" v rôznych jazykoch. Neskôr sme si nakreslili našu Zem a detičky, ktoré 

takýmito jazykmi môžu hovoriť. Zhodnotili sme, že každý jazyk je krásny, zaujímavý a radi 

by sme sa ich naučili.  

p. uč. I. Kirňáková 

 

4.C 

Aj žiaci 4.C sa zapojili do aktivity európskeho dňa jazykov, pripravili a vyhľadali vlajky 

nielen európske, ale aj svetové. Navzájom si priblížili krajiny, štáty, ktoré žiaci nakreslili. 

p. uč. K. Šoltisová 

 

5.C a 5.D 

Žiaci na hodine súťažili medzi sebou - vytvárali a hľadali slová v slovenskom, anglickom 

a nemeckom jazyku. Išlo o rýchlosť a správne zoradenie písmen v slovách. Úloha nebola 

ľahká, lebo loptičky nepočúvali deti a gúľali sa kade tade. Všetci sme sa dobre zabavili. 

p. uč. Z. Kizivatová 

 

Žiaci druhého stupňa pod vedením učiteľky si pripomenuli tento európsky deň aktivitou, 

kde pomocou prístupnej  komunikačnej techniky vyhľadávali v malých skupinkách zadané 

slová podľa európskych jazykov. Žiaci sa čo-to dozvedeli nové, ale sa aj zabavili. Naša 

stonožka je krásna bodka za našou aktivitou. 

p. uč. D. Cabanová 


