Evropský den jazyků
Dne 27. 09. 2017 prožili žáci naší základní školy středeční dopolední výuku zcela
ojedinělým způsobem. V rámci Evropského dne jazyků, který se každoročně slaví dne 26. září,
se již od roku 2001 pořádají akce upozorňující na význam učení cizích jazyků a jejich
uplatnění při získávání studijních či pracovních příležitostí a mobility v evropských zemích.
Nedílnou součástí propagace jazykové bohatosti a kulturní rozmanitosti Evropy je i podpora
a rozvíjení mezinárodního porozumění.
Co si tedy učitelé „jazykáři“ připravili pro žáky druhého stupně? Pojďme si zrekapitulovat,
jaký program byl pro každou třídu představen. Ve čtyřech učebnách byly vyučujícími
prezentovány zajímavosti z reálií a nabídnuty atraktivní činnosti k jednotlivým jazykům,
kterým se žáci v naší škole učí. Druhostupňové ročníky se během čtyř vyučovacích hodin
prostřídaly v každé z připravených „jazykových“ učeben a okusily si výuku jazyků netradičně.
Naprostou novinkou na škole je od září zavedení výuky s využitím interaktivní tabule,
která byla nainstalována v učebně cizích jazyků. Paní učitelka německého jazyka Mgr. Eva
Chýšková si pro žáky připravila poutavé kvízy o geografických, historických a kulturních
aspektech německy mluvících zemí, při nichž si žáci prozkoušeli své znalosti a praktické
dovednosti při práci s novou tabulí. Nadšení žáků potvrdilo, že technické novinky dokáží
zaujmout a podnítit udržování motivace při výkladu a procvičování vyučované látky.
S odlišnostmi slovní zásoby slovenského a českého jazyka se žáci seznámili v hodinách
paní učitelky Mgr. Lenky Brlíkové. Výjimečným přínosem pro ně bylo, že si prakticky
vyzkoušeli, jaké to je, podílet se na vytvoření česko-slovenského slovníčku. Jejich úsilí bylo
doprovázeno inspirativním povídáním a diskusí o Slovensku.
Představením vývoje vzniku azbuky a informacemi o rusky mluvících zemích dokázala
žáky upoutat paní učitelka Mgr. Radka Mašatová. Žáci pracovali s originálními ruskými slovy,
která se pokusili převést do latinky, odhadnout jejich význam a přeložit je do češtiny. Byli
zaujati i poslechem známých ruských písní, informacemi o světoznámém souboru
Alexandrovci a ukázkou filmové pohádky Mrazík v původním ruském znění.
Vyzkoušet si vytvořit společně ve skupinách plakáty s anglickými tématy ze zeměpisu,
dějin, kultury, vědy a konverzačních témat měli možnost žáci v hodinách angličtiny. Cílem
bylo posílit týmovou spolupráci a podnítit aktivní zapojení všech žáků daných tříd a rozvinout
slovní zásobu. Ve vyšších ročnících měli žáci možnost se seznámit a přímo pracovat
s anglicky psanou literaturou zapůjčenou z British Council a zaměřenou převážně na kulturní
minulost i současný život Velké Británie, doplněnou mnohými barevnými ilustracemi.
V takto koncipovaných vyučovacích hodinách byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy
k dalším jindy běžně samostatně vyučovaným předmětům a tématům. Žáci si mohli mimo jiné
uvědomit a prověřit propojení a uplatnění svých znalostí ze zeměpisu, dějepisu, výchovy
k občanství, ale třeba také matematiky nebo hudební či výtvarné výchovy. Po každé
vyučovací hodině proběhlo závěrečné vyhodnocení aktivit, při nichž učitelé nešetřili
pochvalami žáků. Fotodokumentaci z celé akce pro upomínku zajistila paní asistentka
pedagoga Karolína Ponížilová.
Ze spokojených tváří všech účastníků bylo patrné, že se Evropský den jazyků letos zdárně
vydařil a pro mnohé se stal motivací k dalšímu jazykovému vzdělávání. Všem, kteří se do
akce aktivně zapojili, patří velké poděkování.
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