
Európsky deň jazykov 

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou 
jazykovej rôznorodosti kontinentu s 
 

 viac ako 200 európskymi jazykmi, 

 24 úradnými jazykmi EÚ, 
 približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a 

 mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. 

Prečo oslavujeme tento deň? 

 
Je to príležitosť: 

 zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe, 

 podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť, 
 podporiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky – znalosť viacerých jazykov 

zvyšuje šance nájsť si zamestnanie a pomáha podnikom rásť. 
 

My sme sa pri tejto príležitosti rozhodli usporiadať na škole prednášku.  Oslovili sme  žiaka I. 
B triedy Damiána Beláka, ktorý vďaka svojim skúsenostiam z dlhoročného pobytu v Írsku 
pripravil prezentáciu zameranú na život žiakov na základných a stredných školách. 
V anglickom jazyku prítomných spolužiakov informoval o voľnočasových aktivitách žiakov v 
Írsku, obliekaní a správaní sa žiakov na školách, spôsobe výučby, ale aj o ich bývaní 
a stravovaní.  

Pre prítomných žiakov to bol veľmi príjemný spôsob získania informácií o živote v anglicky 
hovoriacej krajine. 

 

Žiaci si tiež mali možnosť prezrieť výstavu anglickej literatúry, náučnej aj beletrii, ktorú sme 
mali zapožičanú od reprezentanta vydavateľstva Oxford University Press  pána Mgr. Petra 
Hučeka.  

 

 

 



 

 

Žiaci si mali možnosť prelistovať publikácie 
z vydavateľstva Oxford University Press 

 

 

 

 

Damián Belák, žiak I. B pri prezentácii 

 

 

 

 

 

 

K výročiu Európskeho dňa jazykov sa uskutočnila aj aktivita pre žiakov III. B.  Tí sa 27. septembra 
zúčastnili prednášky v centre British Council, ktorý je súčasťou krajskej knižnice v Žiline. Žiaci mali 
možnosť dozvedieť sa o aktivitách organizovaných Britským centrom, ktoré ponúka: 



• viac ako 4 000 nových kníh a iných nosičov  

• najmodernejšie učebné a študijné materiály k výučbe anglického jazyka  

• súčasná anglická beletria, viacúrovňové knihy (Penguin Readers, MacMillan Readers, Cambridge 
English Readers + CD) a periodiká 

• odborná literatúra a časopisy  

• aktivity – čitateľské kluby (Readers  ́groups), workshopy pre učiteľov anglického jazyka 

 

Zapojili sa do vedomostného kvízu, vypočuli si audio nahrávky vzorky kníh, získali informácie o širokej 
ponuke publikácií v knižnici.  

 

 

 

 

 

Prezentácia publikácií,  

British Council a ponuka kurzov, 
medzinárodne uznávaných testov, 
podujatí, partnerstiev, štúdií a mnoho 
ďalšieho 

 

Spracovala: Ing. Miriam Klimová 


