
Európsky týždeň jazykov – I. stupeň 

 

1. A 

Aktivity: 

20. 9.2021 (pondelok) - ANJ - Nácvik piesne : Hello to All The Children of The World + nemecká báseň Ich 

bin Peter 

20. 9. 2021 (pondelok) - VYV - Výroba mini slovníkov, kreslenie vlajok rôznych štátov  

21. 9. 2021 (utorok) - HUV - nácvik anglickej, maďarskej a španielskej básničky a anglickej piesne 

22. 9. 2021 (streda) - Rozhovor - ranný kruh o význame učenia sa cudzích jazykoch - opakovanie všetkých 

piesní a básní 

23. 9. 2021 (štvrtok) - ranný kruh - Náramky - Hovor so mnou 

24. 9. 2021 (piatok) - ANJ - zvuky zvierat v rôznych rečiach - video ako dôkaz - vysvetlili sme si, že v každom 

jazyku sa zvuky zvierat inak vyslovujú a často sa veľmi líšia, vystrihovanie zvieracích vystrihovačiek 

(farebne) a nalepovanie do zošitov ANJ  

Zodpovedná: Alica Chachaľak Gašparová  

 

1. B 

Aktivity: 

21. 9. 2021 (utorok) - Do zošita sme si nalepili vlajky a texty v angličtine a nemčine a spievali a recitovali 

sme báseň a pieseň 

22. 9. 2021 (streda) - Aký zvuk vydáva zvieratko v rôznych jazykoch - počúvali sme a pozerali sme video, 

kde ľudia z rôznych krajín predvádzali zvuky zvierat v ich jazyku, vyrábali sme si knižky o zvieratkách, kde 

deti napísali pomenovanie zvieratka v angličtine a slovenčine a nalepili tam ako robí zvieratko v rôznych 

jazykoch 

23. 9. 2021 (štvrtok) - Prezentovali sme vlastné knižky o zvieratkách 

24. 9. 2021 (piatok) - Hrali sme pexeso - vlajky európskych štátov, stavali sme puzzle Slovensko a okolité 

štáty - STREDNÁ EURÓPA  

 

1.C  

Aktivity: 

(pondelok a piatok) - počúvanie a spievanie piesne Hello to all the children of the world, tvorba koruniek pre 

kráľov a kráľovné európskych monarchií, pozeranie PL a RU rozprávok  

Zodpovedné: PhDr. D. Gazdíková a Mgr. G. Mahútová 

 

1.D 

Aktivity: tvorba koruniek pre kráľov a kráľovné európskych monarchií 

Zodpovedná: Mgr. Ingrid Čupová 

 

1.A, 1.B, 2.E  

20.9. 1.A 1.B spievali sme pieseň – Hello to all the children of the world – povedali sme si pozdravy v rôznych 

jazykoch 

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Dedíková 

 

Trieda: 2.B – 21.9./ utorok  

Hudobná výchova: počúvanie pesničiek v cudzích jazykoch. 

Zodpovedná: Mgr. Jana Lábajová 

 

2.C – uč. PhDr. D. Gazdíková a Mgr. G. Mahútová ( utorok a štvrtok) 



- počúvanie a spievanie piesne Hello to all the children of the world 

- tvorba koruniek pre kráľov a kráľovné európskych monarchií  

- pozdravy Dobrý deň v jazykoch, podľa vlajky, akú si deti vybrali  

 

Trieda: 2.C – 24.9./piatok...Mgr. Daša Sojková 

Hodina:3 vyučovacia hodina Hudobná výchova 

Aktivity: čítanie zvuky zvierat v rôznych jazykoch 

Prehrávanie zvukov, kvíz, deti hádali zvuky,ak si zapamätali hovorili ako sa v niektorom z jazykov zvuk 

prevedie do písomnej podoby, vyhodnotenie, vyhlásenie víťazov 

Záver: nakreslili niektoré zvieratko  

 

2.D – uč. PhDr. D. Gazdíková a Mgr. G. Mahútová ( utorok a piatok) 

- počúvanie a spievanie piesne Hello to all the children of the world 

- tvorba koruniek pre kráľov a kráľovné európskych monarchií  

- pozdravy Dobrý deň v jazykoch, podľa vlajky, akú si deti vybrali  

 

Trieda: 2.D - 21.9./ utorok... Mgr.Lýdia Botunová 

1.pesničky v cudzích jazykoch-počúvanie 

2.vlajky štatov EU-maľovanie 

3.rozprávky Miazgovci,Počkaj zajac! 

 

Trieda: 2.E - Ing.Eva Bérešová  

Štvrtok VYV - Výroba vlajok pastelkami 

Piatok HUV - spev zahraničných pesničiek 

 

2.E 

21.9. Spievali sme sa pieseň - Hello to all the children of the world 

Tvorili sme kráľovské koruny - s názvom krajiny vlajkou a pozdravom, ktorý sa v danej krajine používa 

(spoločne s Deniskou) 

23.9. dokončili sme kráľovské koruny a prezentovali jednotlivé kráľovstvá + pozdrav v jazyku, ktorý sa 

v krajine používa.  

Pracovali sme s mapkou Európy, Slovenska a susedných štátov. Učili sme sa pomenovať štáty s ktorými 

susedíme aj po anglicky. Kreslili sme si do mapy ich vlajky a identifikovali sme jazyk, ktorý sa v krajine 

používa. Deti počúvali rôzne piesne a riekanky (českú, poľskú, maďarskú, nemeckú, ruskú) a mali ich priradiť 

k danému štátu, v ktorom sa jazykom rozpráva. 

 

3.D – uč. Mgr. G. Mahútová 

- počúvanie a spievanie piesne Hello to all the children of the world 

- riekanky v eu. jazykoch ( Eng., Fra, Špa., Ru., Tal., Maď.) + vlajky 

- Žiaci sa naučili niektoré riekanky naspamäť podľa vlastného výberu, nalepili si ich do zošitov aj 

s vlajkou krajiny 

- Plagát s vlajkami a 6 často používanými slovami v rôznych jazykoch eu. krajín 

 

Európsky týždeň jazykov- Mgr. Alica Chachaľak Gašparová  

3.A  

Na hodinách ANJ : 

20.9.2021 - pondelok - Nácvik piesne : Hello to All The Children of The World  

Pozdravy v rôznych rečiach + Nemecká báseň Ich bin Peter + anglická - Are you sleeping.. 



21.9.2021 - utorok - Nácvik básničky v Španielčine a Maďarčine + výroba vlastných slovníkov - názvy 

základných potravín v 6 jazykoch ( chlieb, mlieko, maslo, múka, vajce, mäso, syr) kreslenie obrázkov  

23.9.2021 - štvrtok- dokončovanie slovníkov - písanie výrazov v 6 jazykoch, vypočutie si výslovnosti 

Žiaci získali jednotky za prekrásne slovníky a za perfektne zvládnutú pieseň, ktorú sa naučili naspamäť 

spievať. 

Nácvik básne v Taliančine. 

 

22.9./ streda – Mgr. Jana Šurányiová 

4.C- plagát Seasons/ názvy 4 ročných období v 4 jazykoch 

2.B - Spoznávame krajiny EU formou pohľadnice 

4.A- riekanky čo si nám poslala, vybrali si po taliansky,španielsky,maďarsky,rusky 

 

3.C, 3.B, 4.B - Mgr. Alena Cibuliaková 

- Nácvik piesne Hello to All The Children of The World + iné pesničky spievané vo viacerých jazykoch 

- vo všetkých triedach žiaci urobili vlajky a z nich potom plagáty  

- žiaci podľa maketky tvorili písmená abecedy a podľa začiatočného písmena ho pretvorili na zvieratká a 

veci....potom si našli dané slovíčko v ďalších piatich jazykoch a napísali ho okolo obrázka - pracovali s google 

prekladačom a online slovníkmi 

 - 3. B - strom z farebných rúk , kde deti do dlane a prstov napísali AHOJ v rôznych jazykoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


