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ALENARUBÁŠÓVÁ

ž áci přvniho i druliého
Z stupné ve Vranovicich
měli možno§t setkat se netťa-
dičně s cizímijazyky, zahrát §i
hry, pornat odlišné kultuťní
prostř€dí.

Na prvním §tupni se celé
dopoledne nes]o v duchu sou_
těžt a aldi\.it zaměř€ných na
poztlávánl Dvropy a elŤop-
skýchjazyhl.

c zažilinevšední den jazyků

bětí si mirno jiné naučirý z{BAvA. Děti poEnávaly hllfuru lúzťch z€rní Foto: A Rubá§ová
písničky v angličtině, slov€n,
štině i ruštině, 1Tzkoušely §i, zajimavé úl@ly, které dětem ho týŤu trénovali pokutové
ja}vpětijazycichnapočttatdo měly konkrétni sát vice pň- kopy, Rybařenl čekalona sou-
pětiEověřilysvéznalostian_ bližit. těžícívchorvatsku.
gllčtiny v málém testu, §ezná_ Děti si tak \,,]rzkoušety, jak Žáci dr-uiého stupně měli
mily §€ s pozilŤal']' uŽÍvanými ne§nadnéjepostavitDiffelo!.u mimojiné možnost setkat se s
v nizných koutech E!Ťopy a věž, v An8lii pomohly se ser_ cizinci_dobrovo]níky, kteřt
nakonec se lryda]y na objev. viŤovánincájeopátéavltálii púsobí v Ekologickém vo|no-
nou cestu E!Ťopou, zacl pá. se zucastnily módní pŤehlíd_ časovém centřu Švýcáma v
tých ločníku §e totů zhostili ky. Moravském kmsu, kde pomá_
Ťole prúvodců ve i,ybraných chlapci se nejlépe citili na hají § \.ý!ior.imi prosŤamy
evrop§kých zemích a pro své návštěvě Německa, kde jalro pío děti a kd9 se také uči český
Ťnladší karnalády připravili člénové něrn€ckého náŤodní_ jazykapoznávajinašikultuŤu,

celkem na pěti stanovištích
pod vedením učitelek Lasto_
mřské. pantákové a kováří_
kové a iále pod vedením Mari_
on, Anny a Aivy se žáci v pěta_
dvacetiminuto!"ých bloclch
krát€e §€známili s iazvkern a
kulttlŤou MadhŤska, Německa,
!}ancie, ljkrqjiny a LoBršska.

Hrái hry v němčině, u}Ťa_
jiDštině. fraĎcouzštině i ma-
darštině, zptva]i v loty§tině,
odhadavali fýznam cizich
slov a zkoušeli §i jejich za_
peklitou vý§lovnost, dozvědě
li se o kŤásách cizich zemí
i o tom, že v lotyšštině neexis-
tuji nadávky.

Podlé b€zprostřealnlch re_
akcí žá}ů, učitelů i dobrovot_
níkú s€ zdá, že se al<ce wdaři
la, za všechny cituji dva žáky
šestého rocniku: ,,surÉr, su,
rl€r, super! všechno §€ mi lí_
bilo!" .,Nelibilo se mi, že jsme
na tento den měli ŤAN málo
času."


