
 

 

 

                                                                                                                    

 
Program podujatia Európsky deň jazykov 2021 on-line  

interaktívne workshopy pre žiakov 
 
 
 
Streda, 29. 09. 2021 
 
10. 00 – 10.30  

Viaggio per il mondo  
Miroslav Bradovka / Istituto Italiano di Cultura, Bratislava 
V anglickom, talianskom a slovenskom jazyku / pre žiakov ZŠ a SŠ 

Počas fiktívnej cesty okolo sveta si uvedomíme, koľkým geografickým výrazom v taliančine rozumieme aj bez toho, aby 
sme sa ju niekedy učili (ak poznáme ich anglické ekvivalenty), a naučíme sa nové.  

10. 30 – 11.30  

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

Poznáte slovné hračky? Viete, čo je palindróm? Stanislav Kamenčík, učiteľ slovenčiny, ktorý vymyslel stovky 
palindrómov, Vás vo svojej prezentácii zavedie do sveta slovných hračiek slovenského jazyka. Jej súčasťou je aj krátky 
interaktívny kvíz, do ktorého sa môžu účastníci v priebehu prezentácie dobrovoľne zapojiť.   

11. 30 – 12.30  

Zauberformell zum Sprachenlernen  
Petra Kaufholdová / Goethe-Institut Bratislava 
V nemeckom jazyku (B2+) / pre žiakov SŠ – prihlasovanie jednotlivo, nie v skupinách    

Ako sa učiť jazyky efektívne a zábavne? Existuje na to nejaký čarovný vzorec alebo konkrétne metódy? Na workshope 
sa pokúsime preskúmať tieto otázky a navzájom sa inšpirovať.    



 

 

12.30 – 13.30  

Initiation au francais 
Lucie Jourdan / Institut Français de Slovaquie   
Vo francúzskom jazyku / pre žiakov SŠ – max. 15 účastníkov 

Objavte francúzštinu! Pre tých, ktorí nehovoria francúzsky a chceli by. Na workshope spoznáte francúzsku kultúru a 
objavíte čaro francúzskeho jazyka zábavnou formou! 

 

Štvrtok, 30. 09. 2021  

 
9.00 – 10.00  

Initiation au francais 
Lucie Jourdan / Institut Français de Slovaquie   
Vo francúzskom jazyku / pre žiakov 1. stupňa ZŠ – max. 12 účastníkov 

Objavte francúzštinu! Pre tých, ktorí nehovoria francúzsky a chceli by. Na workshope spoznáte francúzsku kultúru a 
objavíte čaro francúzskeho jazyka zábavnou formou!  

10.00 –10.30  

Kinderuni : Mensch, Natur und Technik  
Alexandra Hučeková, Monika Rybáriková / Goethe-Institut Bratislava 
V slovenskom a nemeckom jazyku / pre žiakov ZŠ vo veku 8 až 12 rokov  

Zahráme sa najprv na študentov Detskej univerzity na jednej z jej troch fakúlt:  Človek, Príroda, Technika. Profesor 
Einstein a jeho asistentka pani Bystrá spolu s drónom YOWOM nám urobia krátku prednášku na zaujímavú tému z 
jedného vedeckého odvetvia a aj my sa spolu so žiakmi pokúsime  urobiť malý vedecký  pokus online a vyriešiť malé 
vedecké úlohy. Presvedčíme Vás o tom, že učiť sa nemčinu je  skutočne zábavné a hlavne užitočné pre život! 

10.30 – 11.30  

Carnevale di Venezia  
Ivana Hlubocká / Istituto Italiano di Cultura, Bratislava   
V slovenskom a talianskom jazyku / najmä pre žiakov ZŠ 

Karneval v Benátkach poznajú z počutia takmer všetci, poniektorí ho možno aj navštívili, ale málokto vie aj niečo o jeho 
vzniku, tradíciách. Porozprávame sa spolu o pôvode či význame najznámejších masiek, o rôznych kuriozitách, naučíme 
sa zopár talianskych slovíčok a na záver Vás čaká hromadný kvíz cez aplikáciu kahoot.    

11.30 – 12.30  

Символы России   
Elizaveta Sergeevna Shevchenko / Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Puškinov inštitút v Moskve 
V ruskom jazyku / pre žiakov 2.stupňa ZŠ a žiakov SŠ 

Dozviete sa o symboloch Ruska, naučíte sa mnohé historické a kultúrne fakty o týchto symboloch a budeme spolu 
diskutovať o stereotypoch s nimi spojených. História ruských tradícií a zvykov poukáže na veľmi blízky vzťah ruského 
jazyka a ruskej kultúry.         


