
                                                       
 

       

POROČILO: EVROPSKI DAN JEZIKOV 2021 NA OŠ IVANA CANKARJA 

TRBOVLJE 

 

26. september, evropski dan jezikov, smo na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje obeležili v 

dneh od 23. 9. – 28. 9. 2021 

 

Potekale so različne aktivnosti v okviru pouka pa tudi pred in po pouku. 

Učenci so izdelovali slikovne slovarčke v tujih jezikih povezane z različnimi temami 

(šport, pozdravi, šolske potrebščine, hrana, promet), prepevali pesmi v tujih jezikih, se 

igrali športne in otroške igre različnih narodov, se učili francoščine s ESC prostovoljko, 

poslušali posnetke v različnih jezikih in jih med seboj primerjali ter razmišljali o pomenu 

jezikov. V dejavnosti smo vključili tudi jezike priseljencev. 

V torek, 28. 9. 2021 je za šestošolce potekal kulturni dan, ki je vključeval raznolike 

večjezične aktivnosti. 

Učenci so dan začeli z jezikovno delavnico francoščine z ESC prostovoljko Marine 

Prin, ki jim je predstavila Francijo, francosko kulturo, kulinariko, simbole in glasbo. 

Naučili so se nekaj osnovnih fraz v francoskem jeziku in iskali podobnosti s slovenščino 

in ostalimi jeziki. 

Nadaljevali so s kulinarično in tehnično delavnico. Pripravili so italijansko in slovensko 

sladico v lončku ter izdelali embalažo za svojo sladico. V obe delavnici je bila vključena 

tudi knjižničarka, ki je pripravila kotiček s slovarji. Učenci so svojo embalažo okrasili z 

raznojezičnimi napisi in po slovarjih iskali sestavine sladic. 

KD se je nadaljeval z glasbeno delavnico, kjer so učenci spoznavali evropsko glasbeno 

dediščino ter poslušali in prepevali pesmi v različnih jezikih.  

Dan so zaključili z uro nemščine. Spoznali so besede povezane s hrano in zapisali 

recept za zaključek pa prisluhnili zanimivi zgodbi. 

Prav je, da pri učencih spodbujamo zavest o bogati jezikovni raznolikosti Evrope, ki jo 

je potrebno ohranjati in spodbujati, da podpiramo večjezičnost in medkulturno 

razumevanje in da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. Učenje 

tujega jezika dviga zavedanje, da druge države in skupine ljudi delajo stvari drugače. 

Ko osvajaš nov jezik, se ne učiš le besedišča ampak se učiš, kako umestiti ta jezik v 

kontekst druge kulture. 

Trbovlje, 29. 10. 2021                                                         zapisala: Barbara Zupančič 

foto: arhiv šole 

 


