


26.September - Európsky deň jazykov 
 
• Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) 

oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. 

• Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských 
štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo 
nich, učili viac jazykov. 
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Niekoľko faktov o jazykoch 
 
 
• Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 

 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch. 

• V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov 

 

• Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. 
Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: 
germánske, románske a slovanské jazyky.  

• Medzi germánske jazyky patria okrem iných dánčina, nórčina, 
švédčina, islandčina, nemčina, holandčina, angličtina a jidiš.  
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Niekoľko faktov o jazykoch 
 
• V skupine románskych jazykov nájdeme okrem iných aj taliančinu, 

francúzštinu, španielčinu, portugalčinu a rumunčinu.  

• Medzi slovanské jazyky patrí ruština, ukrajinčina, bieloruština, 
poľština, čeština, slovenčina, slovinčina, srbčina, chorvátčina, 
macedónčina, bulharčina a ďalšie. 

• Väčšina európskych jazykov používa latinské písmo. Niektoré 
slovanské jazyky používajú azbuku. Gréčtina, arménčina, gruzínčina a 
jidiš majú svoje vlastné písma. 

• Dobrý deň, Добрий день, Γεια σας 
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Tie isté slová - iný význam 
 
 
• Európske jazyky majú veľa podobných slov, ktoré sa píšu podobne/tak 

isto a majú podobný význam. Avšak, v tejto časti sa zameriame na 
„falošných priateľov“, ktorých významy sú dosť odlišné a vedia 
prekvapiť!   

   Angel         German          udica                    English            anjel 

• beer  Dutch  medveďˇ          English     pivo 

• rana  Romanian  zranenie          Spanish  žaba 

• kiss            English  bozk                     Swedish  cikať  
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• Aký je to jazyk? 

• Všetci sme už zažili takúto situáciu: v autobuse, v kaviarni, na ulici 
počujeme dvoch ľudí, ktorí sa rozprávajú v cudzom jazykom. Ale, aký 
je to jazyk? Môžete trochu trénovať a nabudúce, keď budete v 
takejto situácii, to budete vedieť ľahko identifikovať! 

• https://edl.ecml.at/Games/Whichlanguageisit/tabid/3202/Default.as
px 

 

https://edl.ecml.at/Games/Whichlanguageisit/tabid/3202/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Games/Whichlanguageisit/tabid/3202/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Games/Whichlanguageisit/tabid/3202/Default.aspx
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• Celebrity, ktoré hovoria rôznymi jazykmi 

• Mnohí úspešní ľudia hovoria rôznymi jazykmi. Nielenže im to 
pomáha v ich práci, ale takisto im to pomáha pochopiť iné kultúry a 
mať z nich ešte hlbšie potešenie. Ak by toho stále nebolo dosť, 
štúdiá dokazujú, že hovorenie viacerými jazykmi je jedno z 
najlepších cvičení pre Váš mozog. Dokonca môže oneskoriť výskyt 
Alzheimerovej choroby o 4 až 5 rokov. 

 

http://www.neurology.org/content/75/19/1726.abstract?sid=63045016-6a3b-4c35-86d2-ea93215d4fde
http://www.neurology.org/content/75/19/1726.abstract?sid=63045016-6a3b-4c35-86d2-ea93215d4fde
http://www.neurology.org/content/75/19/1726.abstract?sid=63045016-6a3b-4c35-86d2-ea93215d4fde
http://www.neurology.org/content/75/19/1726.abstract?sid=63045016-6a3b-4c35-86d2-ea93215d4fde
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Will Smith 
 
English and Spanish 
 
Will Smith speaks Spanish fluently. After his role in Seven Pounds, when Will 
Smith played a fluent Spanish-speaking role, fans were delighted to see that 
Smith was very well-versed in the language, and pulled off the character 
extremely well. Smith gave his first interview in Spanish in 2000, and still does 
them presently. 
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 JK ROWLING 

Author 
 
English and French 
 
The author of the Harry Potter books was a French teacher prior to 
concentrating on her writing career. She also has French ancestry, 
and is said to speak impeccable French. Her knowledge of the 
language is actually evident in many of the fabricated words and 
names that she included in the stories, which have French as their 
basis. Examples are Beauxbatons, which means beautiful wands, 
Fleur Delacour from 'fleur' meaning flower and 'delacour' meaning 
'of the court' and Malfoy, from the French phrase 'mal foi' (meaning 
bad faith). 
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HUGH LAURIE 
Actor 
 
English, French, German and Spanish 
 
James Hugh Calum Laurie, known as Hugh Laurie, is an English 
actor, comedian, writer, musician and director. He speaks French, 
German and Spanish and learned all three at the Dragon School 
and Eton. He said in an interview that he'd like to be fluent in 
Italian because 'it's a beautiful language' 
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• Jazykové vyučovanie na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani 

• Vyučujú sa SJL, ANJ a NEJ 

• Počas vyučovania sa používajú rôzne formy a metódy vyučovania ako 
projektová práca, skupinová práca, IKT, digitálne vyučovanie s 
pomocou i-Tools a digitálneho obsahu EnglishGo, interaktívne 
učebnice. 

• Vyučuje jazykov, PaedDr. Slavomíra Gáborová, Mgr. Mária Falatová a 
Ing. Anastázia Mádelová ochotné pomôžu Vám s jazykovými úlohami 
v rámci krúžkov alebo konzultačných hodín.  
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• V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani 

zapojila do projektu eTwinning. 

• Žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách pracovali 
spoločne s partnerskou školou z Turecka v  projekte Welcome to Our 
Towns! 

• Projekt Was machst du gern? Hobbys und Freizeit sa nám podarilo 
úspešne rozbehnúť pod vedením Mgr. Plechlovej. Študenti II.A triedy 
si obohatili  svoje jazykové znalosti so študentmi z hotelovej školy 
v meste Levico v Taliansku.  Do projektu bolo zapojených 27 žiakov a 2 
učitelia.  
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•    Žiaci II. A triedy spoločne s vyučujúcou PaedDr. S. Gáborovou 

pracovali v projekte TIME MACHINE , čo v preklade znamená Stroj 
času. Navrhovatelia  projektu boli vyučujúci z Chorvátska 
a Portugalska, pridali sa k nim školy z Turecka, Poľska,  Španielska, 
Gruzínska a Slovenska. Spoločne na projekte participovalo 14 škôl, 
150 žiakov a 15 učiteľov. 



26.September - Európsky deň jazykov 
 

Národná podporná 
služba Slovenska e 
Twinning nám 
2.9.2019  udelila 
Certifikát kvality za 
prácu v projekte TIME 
MACHINE v školskom 
roku 2018/2019. 
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V šk.roku 2019/2020 PaedDr. Slavomíra Gáborová zapojila SOŠ obchodu do dalšieho e-Twinning projektu, 
ktorý určite bude taký úspešný ako Time Machine.  

• KEEPING TRADITIONS ALL THE YEAR 
ROUND 

•  e Twinning project is focused on keeping 
traditions in our small towns, villages, 
regions during one year. 
The project is divided into four main 
parts: AUTUMN, WINTER, SPRING and 
SUMMER. Students can take photos, 
making videos, making presentations and 
writing articles about cultural events in 
their region during all the year. The 
project brings some new facts about 
specific events, folk traditions and 
customs in different regions.  
Students will be making some small 
presents for their friends from different 
countries and exchange them. 

 

  
e 
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Slovenský jazyk  
 • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, 

obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.  

• Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. 
storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol 
vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na 
západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je 
napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept 
kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790. 

•  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o 
kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si 
ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma. 
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Slovenský jazyk  
 
• V šk.roku 2019/2020  PaedDr.Gáborová zapojila žiakov do 8. ročníka 

celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“: 
Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. 

• Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library 
Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka 
Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International 
Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa 
uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou 
témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Inšpirujúci žiaci, 
tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. 
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• Ďakujeme za pozornosť! 

 


