PREZENTÁCIE A WORKSHOPY PRE ŽIAKOV
Streda, 7.10.2020
10.00 – 10.15
Otvorenie online podujatia k Európskemu dňu jazykov
Opening of the online event: European Day of Languages 2020
Zastúpenie EK– kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad/Emília Andrejová
Štátny pedagogický ústav/Miroslava Hapalová

INTERAKTÍVNE

STREAMOVANÉ

10.30 – 11.00
Initiation au français pour les plus petits
Vo francúzskom jazyku/pre žiakov
1. stupňa ZŠ

10.15 – 11.15
Inteligentný robot namiesto angličtinára?
V slovenskom jazyku s príkladmi v anglickom
jazyku

11.00 – 11.30
Objavujme Slovinsko
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ

11.15 – 12.00
Čo možno o Taliansku neviete
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ

11.30 – 12.00
Slovinčina do vrecka
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ
12.00 – 12.30
Keď otrok nie je otrok. Slovenskoslovinská medzijazyková homonymia.
Slovinčina do vrecka
V slovenskom jazyku/pre žiakov SŠ
12.30 – 13.00
L´italiano passa per lo stomaco
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ
Štvrtok, 8.10.2020

INTERAKTÍVNE
9.30 – 10.30
Wanderungen – živá história: stopy starej
nemeckej a Habsburgskej kultúry na
Slovensku
V nemeckom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ/
jazyková úroveň A2.1/A2.2

STREAMOVANÉ
10.00 – 10.30
Slovenský posunkový jazyk – jazyk
nepočujúcich ľudí
V slovenskom jazyku/v slovenskom
posunkovom jazyku/pre žiakov ZŠ

10.30 – 11.00
Quiz sull´Italia – un duello
V slovenskom jazyku

10.30 – 11.00
Proverbs
V anglickom jazyku/pre žiakov SŠ

11.00 – 11.30
Atelier d’écriture créative
Vo francúzskom jazyku/pre žiakov SŠ

11.00 – 11.30
Ako sa dostať na štúdium do Ruska?
V slovenskom jazyku/pre žiakov SŠ

11.30 – 12.00
L´italiano dei gesti italiani
V talianskom jazyku/pre deti

11.30 – 12.00
Узнаём новое о России и русском
языке. Символы России и стереотипы
о них
V ruskom jazyku/pre žiakov SŠ

12.00 – 12.30
Online beseda žiakov
V ruskom jazyku
12.30 – 13.00
¡Un, dos tres, responde otra vez
V španielskom jazyku/pre žiakov SŠ
Piatok, 9.10.2020

INTERAKTÍVNE

STREAMOVANÉ

9.00 – 10.00
Žiaci stredných škôl diskutujú
o dôležitosti učiť sa rómsky jazyk
V slovenskom a rómskom jazyku

10.00 – 10.30
Life in Slovakia
V anglickom jazyku/pre žiakov SŠ

10.00 – 10.30
Futbal bez futbalu
V nemeckom jazyku/pre žiakov SŠ/
jazyková úroveň B1-B2

10.30 – 11.00
Узнаём новое о России и русском
языке. Необычные приключения
русского языка
V ruskom jazyku/pre žiakov SŠ

10.30 – 11.30
Wanderungen – živá história: stopy
starej nemeckej a Habsburgskej kultúry
na Slovensku
V nemeckom jazyku/pre žiakov ZŠ,
SŠ/jazyková úroveň A2.1-A 2.2

11.00 – 11.30
Zo života karpatských Nemcov na
Slovensku
V slovenskom a nemeckom jazyku/pre
žiakov ZŠ, SŠ

11.30 – 12.00
L'Italia nel cinema: Matrimonio
all'italiana
V talianskom jazyku/pre žiakov SŠ

11.30 – 12.00
Rómsky historický kalendár 1918 2018
V slovenskom jazyku/pre žiakov SŠ

12.00 – 12.30
«Что подарит нам город?»
Интерактивный урок по русскому
языку как иностранному
V ruskom jazyku/jazyková úroveň A2+
12.30 – 13.00
Как мы читаем: от бумажной книги до
экрана смартфона
V ruskom jazyku/pre žiakov SŠ

INFORMÁCIE K JEDNOTLIVÝM PREZENTÁCIÁM A WORKSHOPOM
Streda, 7.10.2020
10.15 – 11.15
Inteligentný robot namiesto angličtinára?
V slovenskom jazyku s príkladmi v anglickom jazyku
Katedra anglického jazyka a literatúry Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave/Silvia
Pokrivčáková
V rámci aktivity budem prezentovať viaceré inteligentné aplikácie (založené na báze umelej
inteligencie), ktoré už v súčasnosti pomáhajú študentom z celého sveta pri štúdiu angličtiny
ako cudzieho jazyka. Predstavíme si aj niektoré zatiaľ verejne nedostupné aplikácie, ktoré na
nás čakajú v budúcnosti.
10.30 – 11.00
Initiation au français pour les plus petits/Motivačná hodina francúzštiny pre najmenších –
max. 30 účastníkov
Vo francúzskom jazyku/pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Francúzsky inštitút na Slovensku/Leïla Bouscaren
Online kurz je určený pre úplných začiatočníkov. Inštrukcie pre učiteľov budú v tlačenej
forme v slovenskom jazyku
11.00 – 11.30
Objavujme Slovinsko – max. 30 účastníkov
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ a SŠ
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave, Združenie SLO/SLO, Centrum pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk Filozofickej
fakulty Univerzity v Ľubľane/ Martina Kopecká, Romana Pirih Marušková
Vyberte sa na cestu do zelenej krajiny – do Slovinska. Do krajiny, ktorá je od Slovenska
vzdialená iba tri hodiny cesty autom. Do krajiny, kde počas jedného dňa môžete zažiť štyri
rôzne svety. Do krajiny, v ktorej sa na malom kúsku sveta stretávajú alpské štíty, zelené lesy,
Jadranské more, tajomstvá pohoria Kras a panónske nížiny. Do krajiny, kde môžete stretnúť
kraňskú včelu, ľudskú rybu, hnedého medveďa a lipicana. Do krajiny, kde sa nachádza
najväčší jaskynný hrad na svete a kde už 140 rokov premáva jaskynná železnica. Do krajiny,
kde sa nachádza najstarší vinič na svete a kde môžete ochutnať najlepšie krémeše a
najväčšie šišky na svete.
Účastníci workshopu spoznajú niektoré historické a zemepisné fakty o Slovinsku, kultúrne
dedičstvo Slovinska, tradičnú slovinskú kuchyňu, šport a veľa iného a zaujímavého o
Slovinsku.
11.15 – 12.00
Čo možno o Taliansku neviete
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ
Taliansky kultúrny inštitút/Michal Kollár
Cieľom prezentácie je predstaviť Taliansko a jeho krásy s možnosťou nadobudnuté znalosti
overiť pomocou online kvízu.
11.30 – 12.00
Slovinčina do vrecka – max. 30 účastníkov
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave, Združenie SLO/SLO, Centrum pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk Filozofickej
fakulty Univerzity v Ľubľane/ Saša Vojtechová Poklač

Slovinčinu, samozrejme, nemôžete schovať do vrecka. Je to totiž veľký jazyk, ktorým sa
môže opísať celý svet: taký, aký je, alebo taký, aký by ste ho chceli. Ak si však prajete spoznať
tú časť sveta, kde je slovinčina doma, teda Slovinsko, môže vám byť nápomocný polhodinový
kurz slovinčiny v rámci Európskeho dňa jazykov. Možno vám budú pri vašich potulkách po
Slovinsku užitočné niektoré slovinské slová a frázy, ktoré sa na tomto kurze naučíte.
Spoznáte slovinskú abecedu, ktorá má 25 písmen a – čo je najlepšie – má iba jedno jediné i.
Rovnako sa naučíte po slovinsky pozdraviť, predstaviť sa, spoznať nových priateľov, a tiež to,
ako si v reštaurácii objednať známy slovinský nápoj Cocktu alebo sladkú prekmurskú
gibanicu.
12.00 – 12.30
Keď otrok nie je otrok. Slovensko-slovinská medzijazyková homonymia. Slovinčina do
vrecka – max. 30 účastníkov
V slovenskom jazyku/pre žiakov SŠ
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky na Slovensku, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave, Združenie SLO/SLO, Centrum pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk Filozofickej
fakulty Univerzity v Ľubľane/ Saša Vojtechová Poklač
Slovinský jazyk, rovnako ako slovenčina, patrí medzi slovanské jazyky. Keď sa
dorozumievame so Slovanmi, máme pocit, že rozumieme takmer všetko. Je to naozaj tak?
Často nám však tento pocit môže spôsobiť nedorozumenia, a to až v 1100 prípadoch. Práve
toľko je v oboch jazykoch slov, ktoré sa píšu rovnako alebo veľmi podobne, no majú úplne iný
význam. Viete, čo znamenajú slová otrok, Slovenka a bruhati v slovenčine? Ak nie, odpovede
môžete získať na workshope, kde sa naučíte ktoré slovenské a slovinské slová patria medzi
tzv. falošných priateľov. V druhej časti sa naučíte niekoľko slovinských slov a fráz, ktoré je
potrebné vedieť, aby ste prežili v Slovinsku.
12.30 – 13.00
L´italiano passa per lo stomaco/Taliančina prechádza cez žalúdok – max. 30 účastníkov
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ
Taliansky kultúrny inštitút/ Zuzana Korenčiaková
Vraví sa, že láska prechádza cez žalúdok. Presne to isté platí aj pri talianskom jazyku, ktorý
všetci poznáme vďaka pizze, cestovinám a tiramisu. A keď sa raz zamilujete do taliančiny,
stáva sa z toho láska na celý život. Lektorka bude hovoriť o talianskom jedle a urobí
„ochutnávku“ talianskeho jazyka pre začiatočníkov.

Štvrtok, 8.10.2020
9.30 – 10.30
Wanderungen – živá história: stopy starej nemeckej a Habsburgskej kultúry na Slovensku –
maximálne 12 účastníkov s funkčným mobilom
V nemeckom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ/jazyková úroveň A2.1-A 2.2
Österreich Institut Bratislava/ Karin Bachmann
Predmet dejepis nás baví najviac, keď vieme aktívne spájať svoje všedné okolie s historickým
dianím. Na príklade starej nemeckej a Habsburskej kultúry môžeme sledovať výzvy a
dôsledky spolužitia rôznych národností na území dnešného Slovenska po stáročia. Pomocou
digitálnych médií a hlavne zábavných aplikácií sa priblížime historickým udalostiam. Pritom
budeme uvažovať o tom, akým spôsobom sa poučíme z minulosti a čo z nej konkrétne
dozvedáme.

10.00 – 10.30
Slovenský posunkový jazyk – jazyk nepočujúcich ľudí
V slovenskom jazyku/v slovenskom posunkovom jazyku
Štátny pedagogický ústav/Iris Domancová
Posunkový jazyk je plnohodnotný jazyk , ktorým sa dorozumievajú nepočujúci ľudia na
celom svete. Je to jazyk vizuálno-motorický, má svoje jazykové charakteristiky. Posunkový
jazyk nie je medzinárodný, existujú jednotlivé národné posunkové jazyky. V školách pre
žiakov so sluchovým postihnutím sa vyučuje slovenský posunkový jazyk ako špecifický
vyučovací predmet. Cieľom prezentácie je stručne oboznámiť žiakov ZŠ, ktorí počujú, so
svetom nepočujúcich, jazykom nepočujúcich, inšpirovať ich k väčšiemu záujmu aj
o komunikáciu s nepočujúcimi ľuďmi záverečným rýchlokurzom.
10.30 – 11.00
Quiz sull´Italia – un duello/Kvíz o Taliansku - duel – môžu sa prihlásiť triedy, prípadne 12
žiakov individuálne
V slovenskom jazyku
Taliansky kultúrny inštitút/Ivana Hlubocká Holéciová
Počas interaktívnej hodiny budú súťažiť jednotlivé prihlásené triedy v súboji o to, kto najlepšie
pozná talianske reálie. Popri kvíze si účastníci tiež vyskúšajú, ako sa hravým spôsobom
naučiť aj niečo z talianskeho jazyka. Zároveň získajú „rýchlokurz“ talianskeho jazyka.
10.30 – 11.00
Proverbs/Príslovia a porekadlá
V anglickom jazyku/pre žiakov SŠ
Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa/Douglas Hyde
Ako zvládnuť predprítomný čas a budúce časy z pohľadu rodeného hovoriaceho.
11.00 – 11.30
Ako sa dostať na štúdium do Ruska?
V slovenskom jazyku/pre žiakov SŠ
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave/Inna Kuznetsova
Cieľom je oboznámiť poslucháčov o možnostiach štúdia v Ruskej federácii a o postupe, ako
sa na štúdium dostať.
11.00 – 11.30
Atelier d’écriture créative/Ateliér tvorivého písania – max. 30 účastníkov
Vo francúzskom jazyku/online kurz pre žiakov SŠ
Francúzsky inštitút na Slovensku/Leïla Bouscaren
Jazyk je stvorený na to, aby sa ním rozprávalo a zabávalo. Rovnako dobre sa
môžeme zabávať aj písaním.
11.30 – 12.00
L´italiano dei gesti italiani/Talianske gestá – max. 30 účastníkov
V talianskom jazyku
Taliansky kultúrny inštitút/Caterina Napolitano
Gestá sú pevnou súčasťou talianskej kultúry a komunikácie. Tvoria naozajstný samostatný
jazyk, odjakživa súčasťou taliančiny. Lektorka účastníkov prevedie významom ikonických
talianskych gest hravým a zábavným spôsobom. Workshop bude rozdelený do dvoch častí,
v prvej sa účastníci naučia niektoré gestá a v druhej si vyskúšajú komunikáciu ich praktickým
použitím.

11.30 – 12.00
Узнаём новое о России и русском языке. Символы России и стереотипы о них/
Učíme sa nové veci o Rusku a ruskom jazyku. Symboly Ruska a stereotypy o nich.
V ruskom jazyku /pre žiakov SŠ
Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina /Jusuvalieva Daria,Ševčenko Elizaveta Sergejevna
V rámci aktivity sú žiaci pozvaní na virtuálnu cestu rozmanitým svetom ruského jazyka a
kultúry: zoznámia sa so zaujímavosťami o Rusku, spoznajú nové veci o ruských tradíciách a
zvykoch, rozšíria si obzor a spoznajú, ako úzko sú ruský jazyk a ruská kultúra prepojené.
12.00 – 12.30
Online beseda žiakov – neprihlasuje sa
V ruskom jazyku
Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce, Slovensko
Lýceum Votkins, Votkinsk, Rusko
Cieľom online besedy je, aby sa žiaci zo Základnej škole Teodora Jozefa Moussona v
Michalovciach porozprávali so žiakmi z Lýcea Votkins a dozvedeli sa zaujímavosti z ich
života.
12.30 – 13.00
¡Un, dos tres, responde otra vez!/Jeden, dva, tri, odpovedz ešte raz! – max. 30 účastníkov
V španielskom jazyku/pre žiakov SŠ
Gymnázium Federico García Lorca/Dana Ondrišová, Margaréta Antonič Križanová, Aniaga
Afonso Maricha
Workshop pre žiakov stredných škôl predstavuje sériu hravých cvičení, ktoré ich motivujú učiť
sa španielčinu a zapájať sa do aktivít, prostredníctvom ktorých si uvedomia aj dôležitosť a
výhody tímovej spolupráce.

Piatok, 9.10.2020
9.00 – 10.00
Žiaci stredných škôl diskutujú o dôležitosti učiť sa rómsky jazyk – max. 30 účastníkov
V slovenskom a rómskom jazyku
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, Košice/Andrea Balogová, Viktória
Gáborová
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice/Kristián Bandy
Súkromné gymnázium Zefyrína J. Mallu, Kremnica/Dávid Peta a Frederik Oračko
Moderátor: Mgr. Slavomír Klempár, učiteľ rómskeho jazyka
Moderátor prezentuje zaujímavosti z histórie rómskeho jazyka.
Moderátor položí žiakom otázky v rómskom a slovenskom jazyku.
Žiaci diskutujú o dôležitosti učiť sa rómsky jazyk. Prečo sa učia rómsky jazyk, v čom spočíva
ich motivácia, akým spôsobom rómsky jazyk využijú po ukončení strednej školy, aké sú ich
odporúčania pre ďalších žiakov...
Moderátor prečíta krátky text z poézie alebo prózy v rómskom jazyku. Vedie krátky dialóg so
žiakmi v rómskom a slovenskom jazyku. Poukáže na zaujímavosti zo slovnej zásoby
v rómskom jazyku a pravidiel rómskeho pravopisu. Záver bude zahŕňať odpovede na otázky.
Počas diskusie účastník workshopu nebude môcť zasahovať do priebehu rozhovorov
a prezentácií. Bude môcť posielať otázky v chate. Na záver diskusie moderátor zodpovie na
otázky.

10.00 – 10.30
Futbal bez futbalu – max. 30 účastníkov
V nemeckom jazyku/pre žiakov stredných škôl/jazyková úroveň B1-B2
Goethe-Institut Bratislava/Zuzana Anettová
Prečo je futbal v Nemecku taký populárny? Základ je v dvanástom hráčovi – vo fanúšikoch,
ktorí si vymýšľajú stále nové spôsoby, ako oslavovať svoje mužstvo, či už ligové alebo
národné. Vlajky, ozdoby aj piesne, ktorými burácajú štadióny. Ozaj, viete ako vznikol tvar
a názov čokolád Ritter Sport?
10.00 – 10.30
Life in Slovakia/Život na Slovensku
V anglickom jazyku/pre žiakov SŠ
Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa/Douglas Hyde
Slovensko a Slováci očami cudzinca žijúceho na Slovensku niekoľko rokov.
10.30 – 11.00
Узнаём новое о России и русском языке. Необычные приключения русского языка/
Učíme sa nové veci o Rusku a o ruskom jazyku. Neobvyklé dobrodružstvá ruského jazyka.
V ruskom jazyku/pre žiakov SŠ
Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina/Jusuvalieva Daria, Ševčenko Elizaveta Sergejevna
V rámci aktivity si žiaci môžu rozšíriť vedomosti o ruskom jazyku, ponoriť sa do jeho histórie,
pochopiť, aký je neobvyklý, zaujímavý a príťažlivý.
10.30 – 11.30
Wanderungen - živá história: stopy starej nemeckej a Habsburgskej kultúry na Slovensku
V nemeckom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ/jazyková úroveň A2.1/A 2.2 – max. 12 účastníkov
Österreich Institut Bratislava/Karin Bachmann
Predmet dejepis nás baví najviac, keď vieme aktívne spájať svoje všedné okolie s historickým
dianím. Na priklade starej nemeckej a Habsburskej kultúry môžeme sledovať výzvy a
dôsledky spolužitia rôzných národností na území dnešného Slovenska po stáročia. Pomocou
digitálnych médií a hlavne zábavných aplikácií sa príbližime historickým udalostiam. Pritom
budeme uvažovať o tom, akým spôsobom sa poučíme z minulosti a čo z nej konkrétne
dozvedáme.
11.00 – 11.30
Zo života karpatských Nemcov na Slovensku
V slovenskom jazyku/pre žiakov ZŠ, SŠ
Základná škola - Grundschule, Kežmarok/Patrik Lompart
Na webinári sa dozviete zaujímavosti zo života mládeže nemeckej národnostnej menšiny na
Slovensku.
11.30 – 12.00
L'Italia nel cinema: Matrimonio all'italiana/Taliansko v kinematografii: Manželstvo po
taliansky – max. 10 účastníkov
V talianskom jazyku/pre žiakov SŠ
Taliansky kultúrny inštitút/Claudia Di Perna
Talianska lektorka uvedie účastníkov do jazyka a zvyklostí v talianskej komédii a vypomôže
si ukážkami z filmu Manželstvo po taliansky režiséra Vittoria De Sicu.

11.30 – 12.00
Rómsky historický kalendár 1918 - 2018
V slovenskom jazyku/pre žiakov SŠ
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra/ René Lužica
Rómska história v našich podmienkach je zamlčovaná, neznáma. Historický kalendár
sumarizuje historické udalosti, ktoré kreovali vzťahy Slovákov a Čechov s príslušníkmi
neuznávanej menšiny.
12.00 – 12.30
«Что подарит нам город?» Интерактивный урок по русскому языку как
иностранному/Čo nám dá mesto?” Interaktívna hodina ruštiny ako cudzieho jazyka – max.
30 účastníkov
V ruskom jazyku/jazyková úroveň A2+
Moskovská štátna univerzita potravinárskej výroby/Čilikina Katarína
Hodina interaktívnym spôsobom rozpráva o zaujímavostiach života v rôznych mestách.
Účastníci sa spolu s učiteľom interaktívnou formou oboznámia s novou slovnou zásobou a
zopakujú si už známu. Na hodine sa využíva komunikatívny prístup, kedy sa využívajú herné
techniky, interaktívne úlohy, diskusia vo dvojiciach aj v skupinách.
Hodina je pripravená pomocou digitálnych technológií s rôznymi formami prezentácie
informácií (animácia, ilustrácia, interaktivita), čo umožňuje prejsť od výkladovo-ilustračnej
metódy výučby k aktívnej, v ktorej sa žiak stane aktívnym účastníkom vzdelávacej činnosti.
Hodina poskytuje vynikajúcu príležitosť na zlepšenie vedomostí a zručností získaných v
predchádzajúcich rokoch, na rozvoj kognitívneho záujmu, logického myslenia a na zvýšenie
kognitívnej motivácie.
12.30 – 13.00
Как мы читаем: от бумажной книги до экрана смартфона/Ako čítame: od papierovej
knihy po obrazovku smartphonu – max. 30 účastníkov
V ruskom jazyku/pre žiakov SŠ
Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Pušknia/Veselovská Tatiana Sergejevna
Pri získavaní informácii z textu nie vždy premýšľame o tom, ako by mal vyzerať text, ktorý je
pre nás najvýhodnejšie vnímať. Zvykli sme si, že ilustrácie iba dopĺňajú a zdobia texty, či
vyvolávajú emócie. Moderné technológie si však určujú svoje podmienky a hlavnou časťou
textu sa stávajú práve obrázky. Pozrime sa spolu, ako napríklad obrázok pri príspevku na
Instagrame ovplyvňuje jeho porozumenie a zapamätanie si. Čaká vás skutočný interaktívny
mini experiment.

