
       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             9.30 – 10.00   

          Otvorenie vzdelávacieho podujatia / Opening of the event –  naživo on-line 
             V slovenskom a anglickom jazyku 

Program pre žiakov a žiačky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad programu podujatia Európsky deň jazykov 
2021 online    

Streda, 29. 09. 2021 

 

Interaktívne workshopy (nutná registrácia) 

10. 00 – 10.30  

Viaggio per il mondo  
V anglickom, talianskom a slovenskom jazyku / pre žiakov ZŠ a SŠ 

10. 30 – 11.30  

Hra ako princíp tvorivosti (palindrómy a iné výčiny slovenčiny)  
V slovenskom jazyku / pre každého, kto má rád slovné hračky 

11. 30 – 12.30  

Zauberformell zum Sprachenlernen  
V nemeckom jazyku (B2+) / pre žiakov SŠ – prihlásenie žiakov jednotlivo    

12.30 – 13.30  

Initiation au francais 
Vo francúzskom jazyku / pre žiakov SŠ – max. 15 účastníkov 

Streamované prezentácie (bez registrácie) 

10.00 – 10.30   

Rómska kultúra v digitálnom svete 
V slovenskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

10.30 – 11.00  

Rusínsky jazyk na Slovensku 
V slovenskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

11.00 – 11.30  

Интересные факты о русском языке    
V ruskom a slovenskom jazyku / pre žiakov ZŠ a SŠ 

11.30 – 12.00 

Les nouvelles voix de la chanson française et francophone    
Vo francúzskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

 



       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             9.30 – 10.00   

          Otvorenie vzdelávacieho podujatia / Opening of the event –  naživo on-line 
             V slovenskom a anglickom jazyku 

Program pre učiteľov a učiteľky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad programu podujatia Európsky deň jazykov 
2021 on-line    

Streda, 29. 09. 2021 

 

Interaktívne workshopy (nutná registrácia) 

14.00 – 15.00  

The Principles of Successfully Managing Projects in the Language Classroom 
V anglickom jazyku / nielen pre učiteľov anglického jazyka 

15.00 – 16.00  

Применение проектов в обучении русскому языку  
V ruskom jazyku / pre učiteľov ruského jazyka 

16.00 – 17.30  

Smutné jazyky. Osudy nemčiny na Slovensku (moderovaná diskusia) 
V slovenskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

16.00 – 17.00  

El desarrollo de la interacción oral en el aula de ELE  
V španielskom jazyku /  pre učiteľov španielčiny 

17.00 – 18.00  

Vyučovanie SJSL na primárnom stupni vzdelávania v ZŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským 
V slovenskom jazyku / pre učiteľov primárneho vzdelávania 
 

 
 

Streamované prezentácie (bez registrácie) 

13.00 – 13.30    

Vyučovací predmet slovenský posunkový jazyk v základných školách 
V slovenskom a slovenskom posunkovom jazyku / pre učiteľov najmä ZŠ 

13.30 – 14.00  

Vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry na 1. stupni ZŠ 
s vyučovacím jazykom maďarským 
V slovenskom jazyku / pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, študentov VŠ    

14.00 – 15.00   

Kinderuni : Mensch, Natur und Technik, Implementierung im DaF    
V nemeckom jazyku / pre učiteľov nemeckého jazyka 
 



       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Program pre žiakov a žiačky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad programu podujatia Európsky deň jazykov 
2021 on-line    

Štvrtok, 30. 09. 2021 

 

Interaktívne workshopy (nutná registrácia) 

9.00 – 10.00  

Initiation au francais 
Vo francúzskom jazyku / pre žiakov 1. stupňa ZŠ – max. 12 účastníkov 

10.00 –10.30  

Kinderuni : Mensch, Natur und Technik  
V slovenskom a nemeckom jazyku / pre žiakov ZŠ vo veku 8 až 12 rokov  

10.30 – 11.30  

Carnevale di Venezia  
V slovenskom a talianskom jazyku / najmä pre žiakov ZŠ 

11.30 – 12.30  

Символы России   
V ruskom jazyku / pre žiakov 2.stupňa ZŠ a žiakov SŠ 
 

Streamované prezentácie (bez registrácie) 

10.00 – 10.30   

Georgian Language – Gruzínsky jazyk  
V anglickom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

10.30 – 11.00  

Cseregyerek – Úspechy a výzvy slovensko-maďarských dvojíc v 
programe rozumieme.si   
V slovenskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

11.00 – 11.30  

Le français des relations internationales   
Vo francúzskom jazyku / pre žiakov stredných škôl  

11.30 – 12.00 

Bella Italia! La conoscete bene?    
V slovenskom a talianskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

12.00 – 12.30 

Odkrivajmo Slovenijo  
V slovenskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

 



       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Program pre učiteľov a učiteľky 

 

 

 

 

Prehľad programu podujatia Európsky deň jazykov 
2021 on-line    

Štvrtok, 30. 09. 2021 

 

Interaktívne workshopy (nutná registrácia) 

13. 00 – 14.00  

The Principles of Successfully Managing Projects in the Language Classroom 
V anglickom jazyku / nielen pre učiteľov anglického jazyka 

14.00 – 15.00 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra na 2. stupni v ZŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským  
V slovenskom jazyku / pre učiteľov ZŠ  

15.00 – 16. 00  

Diploma DADIC Autónomo para profesores de español: nueva acreditación 
docente del Instituto Cervantes 
V španielskom jazyku / pre učiteľov španielčiny  

16.00 – 17.00  

Online výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka  
V slovenskom jazyku / pre všetky cieľové skupiny 

Streamované prezentácie (bez registrácie) 

13.00 – 13.30  

Aufnahme von kurzen Videos in den Stunden 
V nemeckom jazyku / pre učiteľov nemeckého jazyka 

13.30 – 14.00  

Connaissez-vous bien le CECR ?  
Vo francúzskom jazyku / pre učiteľov jazykov 

14.00 – 14.30  

Цифровой учебный контент: методические и технологические 
аспекты 
V ruskom jazyku / pre učiteľov ruského jazyka 


