
 

Európsky deň jazykov 26.09.2018 na SPŠS v Žiline 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. 
septembra už od roku 2001. Pri  tejto príležitosti, ako aj po ostatné roky, sa naša škola 
zapojila do aktivít, ktoré pripravili a zorganizovali členovia predmetovej komisie cudzích 
jazykov. 

V daný deň sa žiaci IV.B triedy a IV.D triedy (po jednej skupine) zúčastnili prednášky v 
anglickom jazyku o Londýne formou prezentácie a výkladu od Mgr. Gotwaldovej, ktorá 
zastupovala Britské oddelenie Krajskej knižnice v Žiline. História Londýna, ako aj 
najpopulárnejšie miesta pre turistov, atrakcie Londýna boli názorne predvádzané 
PowerPointovou prezentáciou. Prednáška mala cieľ povzbudiť záujem študentov o 
cestovanie, spoznávanie histórie a tradície  Anglicka, motivovať ich k učeniu sa anglického 
jazyka  a uvedomiť si, že jazyková rozmanitosť je nástrojom k interkultúrnemu porozumeniu.  

 

Prednášajúca Mgr. Gotwaldová zapájala otázkami do aktivity študentov 

Rovnako si v tento deň študenti 3. ročníka pripravili prezentácie projektov, na ktorých 
pracovali doma i v škole. Prezentácie boli primárne určené pre spolužiakov z nižších ročníkov, 
aby ich motivovali zapájať sa a kreatívne využívať svoje jazykové schopnosti a zručnosti pri 



tvorbe projektov, prezentácii, a aby ich naučili deliť sa o vedomosti, zážitky z rôznych 
jazykových pobytov v zahraničí.  

 

Samotná prezentácia 
projektov sa odohrala v 
priestoroch malej auly. 
Prvý blok pre žiakov z 
tried IV.E, III.A, II.CG a 
II.D začali žiaci III.E 
Andrej Synák a Filip 
Štefánik (pozri vľavo) 
prezentáciou o histórii aj 
súčasnom význame 
Európskeho dňa jazykov. 
V obdobnej tematike na 
nich nadviazali aj Adam 
Soško, Adrián Sumega a 
Martin Veselovský z III.A 

(pozri dolu), ktorí tému obohatili o širší kultúrny kontext a predstavili projekt svojej triedy. 
Svoju vlastnú skúsenosť z pobytu na Novom Zélande pútavo prezentoval Mário Fraštík zo 
IV.D. Priblížil žiakom ,spôsob života ale aj možnosti štúdia a trávenia voľného času na 
ostrovoch. Prvý blok uzavrel Filip Sulovec z III.D svojou prezentáciou o životnom prostredí aj 
s praktickými radami o tom, ako si ho môžeme vylepšiť. 



 

Mário a Filip zaujímavo prezentujú svoje témy 

Druhý blok pre žiakov  z tried I.A a I.B odštartoval Patrik Molnár z I.D svojou prezentáciu o 
Londýne. Patrik nielen navštívil zaujímavé miesta, ale si so sebou 
priniesol aj veľmi "british-like" výslovnosť. Kristína Kubová, Kristína 
Urbanová, Sarah Mária Hiravá, Martina Pavúková a Matej Raab z 
III.BP prezentovali formou projektu o káve jednu so svojich záľub. 
Záverom svojej prezentácie si pripravili pre žiakov aj kratučký kvíz o 
káve. Po nich si pre veľký úspech po čas prvého bloku zopakoval 
svoju prezentáciu Mário a tento blok uzavrel ďalší navrátilec Patrik 
krátkym gitarovým hudobným sólom. 

 

 

Patrik v úlohe prezentéra Londýna 

Patrik v úlohe gitaristu 



 

Žiaci III.BP pri prezentácii svojho projektu na tému káva 

 

Vystavených bolo spolu 32 projektov. Z nich si mohli žiaci tajným hlasovaním vhodením 
oranžového hlasovacieho lístka do urny zvoliť svojho favorita. Výsledok?! Na...  

1. mieste sa umiestnila skupina žiakov z III.A s projektom 
konotujúcim Európsky deň jazykov,  

2. mieste Kristína Kubová, Kristína Urbanová, Sarah Mária 
Hiravá, Martina Pavúková a Matej Raab z III.BP s projektom 
o káve, 

3.mieste Dominika Bollová z III.G s projektom o móde. 

Výhercom bude odovzdaný diplom a chutná odmena. 
Vyučujúcim anglického jazyka a participujúcim tretiakom 
patrí veľká vďaka, že aktivity boli zaujímavé, podnetné a 
motivačné pre žiakov z nižších ročníkov. 

 



Ukážky žiackych projektových prác. 

 

 

 

 

 



GOETHEHO INŠTITÚT 

V rámci Európskeho dňa jazykov sa dňa 27.9.2018 skupina žiakov našej školy  zložená 
z tretiakov a prvákov – zúčastnila  odbornej exkurzie do Bratislavy. Cieľom bola návšteva 
Goetheho inštitútu. Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej 
republiky Nemecko, ktorá podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje 
medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. 

 
Po privítaní v priestoroch inštitútu sme si prezreli priestory knižnice. Sympatická animátorka 
Rebeka nás informovala o poslaní a aktivitách inštitútu a potom žiaci absolvovali zaujímavú 
prezentáciu zameranú na nemecké reálie. Svoje znalosti nemčiny si následne žiaci zábavnou 
formou vyskúšali počas jazykových hier. Veríme, že návšteva inštitútu bola pre žiakov 
inšpiratívna a  motivačná. 



 

 

 



Na záver exkurzie sme využili pekné počasie a cestou na železničnú stanicu sme si 
pozreli exteriéry sídla prezidenta SR - Grasalkovičov palác a jeho záhradu, budovu Úradu 
vlády SR,  budovy Stavebnej fakulty STU a Fakulty architektúry STU, kde možno raz budú naši 
žiaci pokračovať v štúdiu.Exkurziu pripravili a zorganizovali Ing. Petra Šutariková, Ing. Marián 
Opial. 

 

 

 

 


