
Milí žiaci! 

Blíži sa 26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 

počas Európskeho roka jazykov. Tento deň si školy v členských krajinách každoročne 

pripomínajú prostredníctvom rôznych aktivít - súťaží, kvízov, besied, školských 

rozhlasových vysielaní či športových podujatí. 

Cieľom tejto oslavy viacjazyčnosti je podpora štúdia cudzích jazykov vo všetkých 

vekových skupinách obyvateľstva a podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, 

ktorú je potrebné zachovávať, chrániť a rozvíjať. 

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych 
európskych krajinách ako dnes – nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým 
ľuďom bráni, aby ich využili. 

Globalizácia a vzorce obchodného vlastníctva prinášajú nevyhnutnosť ovládať cudzie 
jazyky aj v práci vo vlastnej domácej krajine. Samotná angličtina už dávno nestačí. 

Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných 
európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. 
Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj, používali ho a pestovali. 

Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý 
na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár 
slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní 
nadviazať nové priateľstvá a kontakty. 

Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a 
pochopiť naše kultúrne rozdiely. 

Milí žiaci, v období od nežnej revolúcie naliehavo vstupuje do popredia potreba ovládať 

aspoň jeden svetový jazyk. Veková kategória pri tom nie je rozhodujúca. Ľudia každého 

veku majú chuť aj záujem naučiť sa aspoň jeden svetový jazyk. 

Dnes je konkrétnym cieľom zvládnuť jazyk nielen ako systém, ale aj ako nástroj 

komunikácie, so znalosťou kultúrno – spoločenských reálií danej krajiny. 

Satelitná televízia, Internet, video, cestovanie, možnosť študovať v zahraničí, kontakty 

rodín s cudzincami, rozvoj ekonomiky – sú príťažlivými druhmi motivácie, ktoré 

v súčasnosti ovplyvňujú štúdium cudzích jazykov. Angličtina je v súčasnosti jedným 

z najrozšírenejších jazykov na svete a zo všetkých moderných jazykov napriek ťažkej 

a nepravidelnej výslovnosti sa dá vo svojej elementárnej podobe pomerne rýchlo osvojiť. 

Vyučovanie jazykov, hlavne anglického prešlo mnohými zmenami. Súčasné efektívne 



výchovno – vyučovacie trendy rešpektujú okrem učebného materiálu aktívny a tvorivý 

prístup žiaka a všestranne erudovanú osobnosť učiteľa.  

Aj naša škola sa chce aktívne zapojiť do projektu Európsky deň jazykov a spríjemniť  

a určitým spôsobom oživiť hodiny cudzích jazykov. 

Dňa 21. 10. 2013 sa žiaci 4.-9. ročníka našej školy  v rámci projektu EDJ zúčastnia 

divadelného predstavenia v angličtine „The egg on the trip.“ 

V rámci týždňa EDJ Vám učitelia cudzích jazykov, teda anglického, nemeckého 

a ruského jazyka spríjemnia vyučovacie hodiny rôznymi aktivitami ako sú rytmické 

piesne - „jazz chants“, pamäťové, slovné, pohybové hry, piesne a tance. 

Na jazykovej nástenke sa nachádza zaujímavý kvíz, ktorý určite hravo zvládnete a pre 

starších žiakov som pripravila frázové slovesá hovorovej angličtiny, ktoré vyhľadajú 

z rôznych zdrojov (výkladové a prekladové slovníky, prípadne na Internete). 

Verím, milí žiaci, že v dňoch 23.- 26. 09. 2013 sa aktívne zapojíte do pripravených 

súťaží a ešte s väčším elánom sa pustíte do štúdia cudzích jazykov. 

 

 

 

 

 

 

V Sučanoch. 23. 09. 2013                                     Vypracovala: Mgr. Marta Majerová 

 


