
Európsky deň jazykov v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci 

 

V posledný septembrový utorok sa SOŠ obchodu a služieb v Čadci zapojila  do 

Európskeho dňa jazykov, ktorého cieľom je  poukázať na  jazykovú a kultúrnu pestrosť 

Európy a podnietiť Európanov, aby sa  bez ohľadu  na vek učili  jazyky.   

Učitelia predmetovej komisie cudzích jazykov spolu so svojimi asistentmi z radov 

žiakov pod vedením koordinátorky Ing. Sloviakovej pripravili „pestrý koktail“ aktivít, 

pomocou ktorých žiaci našej školy objavovali jazykovú, kultúrnu a gastronomickú 

rozmanitosť európskych krajín. Žiaci jednotlivých tried navštívili v priebehu dopoludnia 

postupne  učebne prezentujúce krajiny, ktorých jazyky  sa v škole vyučujú.   

Objavná cesta svetom európskych krajín a jazykov sa začala v triede ladenej v zeleno-

bielo-červených farbách Talianska, kde sa žiaci zoznámili  s antickým Rímom, najznámejšími 

talianskymi mestami, ich architektonickými pamiatkami a osobnosťami. Potom navštívili 

pomyselnú taliansku jazykovú školu, kde sa pomocou hier naučili základné výrazy, ktoré by 

mal vedieť každý človek, ktorý chce navštíviť a spoznať Taliansko. Napokon sa žiaci ocitli na 

stanovišti prezentujúcom taliansku kuchyňu, kde boli  pre nich pripravené typické talianske 

jedlá a vytvorený gastronomický slovník, aby si vedeli  pri návšteve Talianska  kúpiť 

suroviny a pripraviť z nich podľa receptu  chutné  regionálne jedlo.  

Do ďalšej triedy nás privábili sladká vôňa a tóny piesne Edith Piaf. Vo vytvorenej 

francúzskej  cestovnej kancelárii sa šikovní asistenti stali sprievodcami žiakov  po francúzsky 

hovoriacich krajinách a pamiatkach romantického Paríža. V tvorivej dielni žiaci poskladali 

3D model Eiffelovej veže, ktorá je symbolom Paríža. Vo „francúzskej kuchyni“ spoznali 

recepty na prípravu tradičných jedál francúzskej kuchyne a francúzske výrazy surovín, 

potrebných na prípravu „des crѐpes“ (palaciniek).  V pomyselnej  francúzskej jazykovej škole 

sa pomocou pexesa naučili výrazy z oblasti módy.  Veľký úspech mal kvíz o Francúzsku, lebo 

víťazi dostali ako odmenu  sladké „des crѐpes“ . 

Do učebne nemecky hovoriacich krajín nás prilákalo jódlovanie. Žiaci si  overili, či 

poznajú nemecké, rakúske a švajčiarske mestá, ktoré určovali na slepej mape. V tvorivých 

dielňach žiaci poskladali puzzle mapu, vytvorili vlajky a symboly nemecky hovoriacich 

krajín. Hravou formou spoznali typické pamiatky Viedne a významné osobnosti Nemecka. 

Žiakov zaujal on-line kvíz o Švajčiarsku. V duchu hesla „Hovoríme  po nemecky, ale sme 

rôznorodí“ spoznávali žiaci rozmanitosť nemeckej, švajčiarskej a rakúskej kuchyne. Postupne 

prechádzali stanovišťami, kde získali informácie o tradičných jedlách regionálnej kuchyne 

a spôsobe ich prípravy, ako i o známej ľudovej oslave Oktoberfest. Vo vedomostnom kvíze si 

overili,  či poznajú tradičné jedlá rakúskej kuchyne a suroviny, z ktorých sa pripravujú.  

Vôňa pravého anglického čaju a melódie známych anglických interpretov nás privábili 

do štyroch tried prezentujúcich anglicky hovoriace krajiny. Žiaci spoznali pomocou 

prezentácií krajiny, ktoré tvoria Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, 

Kanadu, ich významné monumenty, zaujímavosti,  tradičné sviatky a zvyky. Riešili úlohy na 

rozvoj slovnej zásoby prostredníctvom pexesa, krížoviek, jazykolamov, puzzle... Overili si, či 

poznajú slovenské a anglické frazeologizmy. Ochutnali mafiny, „doughnuts“ a pravý anglický 



čaj. Obohacujúcou skúsenosťou bolo rozprávanie žiačky, ktorá navštívila Londýn a priniesla  

odtiaľ zaujímavé suveníry. 

Svoju objavnú cestu svetom európskych krajín a jazykov žiaci zakončili v triede, kde 

sa  zoznámili s ruským jazykom a kultúrou.  Vypočuli si piesne v podaní ruského umeleckého 

kolektívu Chor Tureckovo i verše o láske ruskej osudom skúšanej poetky Maríny 

Cvetajevovej.  V pomyselnej ruskej jazykovej škole sa naučili písmená azbuky. Svoje sily si  

dva tímy zmerali  v súťaži  v tvorbe slov v azbuke. Z jedál ruskej kuchyne  ochutnali  pravé 

ruské bliny (palacinky s tvarohovou plnkou a ovocím), ktoré sa naučili pripravovať formou 

prezentácie fotoreceptu. Žiaci zistili, že aj pomocou známeho seriálu Medveď a Maša sa 

môžu naučiť hovoriť po rusky. Na záver si  v  tvorivej dielni  vymaľovali Mašu podľa svojich 

predstáv. 

Oživením Európskeho dňa  jazykov v našej škole bolo  stretnutie žiakov s lektorkami, 

ktoré vyučujú v jazykovom centre Keric,  Laetitiou Lecomte z Francúzska, Keniou Banda 

z Mexika a  Theresou Telser z Rakúska. V diskusii  s lektorkami si naši stredoškoláci 

precvičili svoje jazykové zručnosti. 

Európsky deň sme strávili aktívne, tvorivo, zábavne. Žiaci ocenili, že sa netradičnou 

a pútavou formou dozvedeli veľa nových, zaujímavých informácií o európskych krajinách a 

jazykoch. 

        

Mgr. Magdaléna Sihelníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


