Európsky deň jazykov.
26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych
jazykov. Jeho korene

siahajú do roku 2001, ktorý bol

Európskym rokom jazykov (European Year of Languages,
skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45
krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu
jazykovému vzdelávaniu. Stovky akcií, ktoré boli usporiadané v celej Európe, poskytli
príležitosť na oslavu našej jazykovej rôznorodosti a vyzývali k štúdiu jazykov. Jazyky sú
jedným zo základných kameňov európskej integrácie. Preto sa táto iniciatíva rozvinula do
Európskeho dňa jazykov. Jeho cieľmi sú: zlepšiť informovanosť o viacjazyčnosti v Európe,
rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a podporovať štúdium jazykov v školách a vo
voľnom čase. Každý rok prebiehajú pri príležitosti tohto dňa stovky akcií po celej Európe –
predstavenia, zábavné programy pre deti, hudobné hry, jazykové kurzy, rozhlasové a televízne
programy atď.
Aj žiaci našej školy sa opätovne zapojili do aktivít pod názvom „Spoznaj krajinu, ktorej jazyk
sa učíš.“ Deň sme začali základnými informáciami o Európskej únii a kvízom, v ktorom žiaci
preukázali svoje vedomosti o EÚ. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka pripravili pre žiakov
1.ročníka prezentácie krajín, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole – Slovenska, Veľkej
Británie, Nemecka a Rakúska, Ruska a Českej republiky, lebo je to krajina, s ktorou máme
veľa spoločného. Pripravili si prezentácie a plagáty krajín so základnými faktami. Prváci mali
možnosť ochutnať tradičné jedlá, vyskúšali, ako chutí čaj pripravený v samovare, či typický
anglický čaj s mliekom, zasúťažili si, zatancovali si. Na najšikovnejších čakala sladká
odmena.
Žiaci 2.ročníka navštívili pod vedením pedagógov našej školy Britské centrum v Knižnici P.
O. Hviezdoslava v Prešove, ktorého cieľom je podpora vzdelávania v anglickom jazyku.
Pracovníčka knižnice oboznámila žiakov so všeobecnými informáciami o vzniku, činnosti
a súčasných aktivitách Britského centra na Slovensku. Žiaci zistili, že centrum poskytuje
poradenstvo pri príprave na jazykové skúšky a zároveň poskytuje pomoc pri získavaní
informácií o možnostiach rôznych foriem vzdelávania v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie
a Severného Írska. Po oboznámení sa s knižničným fondom Britského centra sa žiaci
zúčastnili výstavy starých fotografií v Centre regionálnych dokumentov. Fotografie
dokumentujú život knižnice od jej vzniku. Súčasťou výstavy je pátranie po menách a možno
aj osudoch ľudí na fotografiách. Žiaci sa dozvedeli nielen veľa zaujímavých faktov z histórie

mestskej knižnice, ale aj o jej súčasnosti a o službách, ktoré poskytuje verejnosti, a ktoré
v budúcnosti využijú aj naši žiaci.
Po absolvovaní exkurzie a výstavy v knižnici sa žiaci presunuli do areálu Prešovskej
univerzity, kde si v priestoroch konferenčnej sály Filozofickej fakulty vypočuli prezentáciu
o spôsobe výučby jazykov a predovšetkým prekladu a tlmočenia na FF PU. Žiaci sa dozvedeli
veľa zaujímavostí o náročnosti prekladateľskej a tlmočníckej profesie, oboznámili sa
s prekladateľským softvérom a prekladateľskými databázami, zistili, ako sa v Európskom
parlamente tlmočí do viacerých jazykov a zároveň mali možnosť si sadnúť do tlmočníckych
kabínok a na vlastnej koži si vyskúšať simultánne tlmočenie.
Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii patrí veľké ĎAKUJEM.

