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Európsky deň jazykov na
Gymnáziu Mikuláša Kováča
v Banskej Bystrici
Mgr. Barbara Marenčáková, 2. októbra 2016 13:29

Banská Bystrica 2. októbra (SkolskyServis.sk) - Posledný septembrový pondelok sa na našej škole
oslavoval Európsky deň jazykov. Na oslavu boli pozvaní všetci žiaci a učitelia našej bilingválnej
slovensko-španielskej a od tohto školského roka už aj slovensko-čínskej školy.
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Keďže sme od roku 2014 zapojení do projektu „Kreativita nepozná hranice“ v programe Erasmus+,
rozhodli sme sa zamerať svoju pozornosť na krajiny našich projektových partnerov: Belgicko, Fínsko,
Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko a Turecko.
Jednotlivé triedy si vyžrebovali "svoju" krajinu, o ktorej vytvorili plagát so základnými informáciami a
zaujímavosťami, vypracovali prezentáciu v programe PowerPoint o jej jazyku, a aby sa aj niečo
zábavnou formou naučili, žiaci sa zahrali na "živý slovník" pantomimickým stvárnením piatich slov v
jazyku danej krajiny.
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Bola to veľmi zaujímavá a poučná akcia, na ktorej sme si predstavili niekoľko európskych krajín a
jazykovú rozmanitosť Európy a zároveň sme našich študentov motivovali učiť sa cudzie jazyky
prostredníctvom zapájania sa do medzinárodných projektov.

Mgr. Barbara Marenčáková
Gymnáziu Mikuláša Kováča
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