
Medzinárodný deň materinského jazyka 2020 

Organizátori:  

Gymnázium A. Sládkoviča, M. R. Štefánika 8,  963 01 Krupina, gaska@gymsladka.sk , +421 45 

55 192 13 

SOŠOaS,  M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, riaditel@sosoaskrupina.sk, +421 45 55 12 403 

Riaditeľka: Mgr. Anna Borbuliaková (oboch škôl) 

Počet účastníkov: 50 žiakov oboch škôl  

Príprava podujatia:  

 História a existencia oboch našich škôl idú ruka v ruke.   Obe školy sídlia v jednej 

budove, žiaci oboch škôl sa dobre poznajú a stretávajú sa pri organizácii či účasti na rôznych 

udalostiach a v posledných dvoch rokoch sú školy spojené aj osobou riaditeľky. Z toho dôvodu 

sa do prípravy a realizácie  školských aktivít k Medzinárodnému dňu materinského jazyka 

zapojili obe školy spoločne. 

 Pri príprave sa žiaci školy snažili splniť nasledovné ciele: 

 spoločné aktivity pre obe školy, 

 aktivity, ktoré by opustili pôdu škôl, 

  spojiť žiacke aktivity k Medzinárodnému dňu materinského jazyka s aktivitami mesta, 

ktoré v tomto roku oslavuje 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča.  

Priebeh aktivít:  

 Aktivity mali dve časti: 

1. Školské kolo súťaže Sládkovičova Krupina. Mesto Krupina v rámci osláv 200. výročia 

narodenia A. Sládkoviča sa rozhodlo organizovať súťaž v prednese jeho poézie pre 

žiakov základných a stredných škôl. Vyvrcholením súťaže bude súperenie žiakov škôl 

z miest, v ktorých A. Sládkovič pôsobil, Krupina a Banská Štiavnica.  Súťaže v prednese 

poézie, nie sú na našich školách ničím novým. Konkrétne táto zarezonovala  

atmosférou lokálpatriotizmu.  
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Súťaže sa zúčastnilo 10  žiakov z oboch škôl. Výber diel nebol vôbec jednoduchý. Dielo 

A. Sládkoviča poznáme najmä cez  diela Marína a Detvan, ale žiaci siahli práve po menej 

známych básňach, ktoré na súťažiach nezaznievajú veľmi často.  To, ako sa súťažiaci  

popasovali s týmito náročnými textami, sledovali  ich spolužiaci z druhých ročníkov 

oboch škôl. Výkony hodnotila porota zložená z pedagógov škôl a víťazi získali drobné 

darčeky. 

 

2. Poézia na ulici, poézia v srdci... Žiacka aktivita, ktorej  cieľom  bolo pripomenúť si  

Medzinárodný deň materinského jazyka, sa rozšírila aj dol ulíc mesta medzi jeho 

obyvateľov. Žiaci SOŠOaS v rámci praktickej prípravy napiekli malé prekvapenia, ktoré 

boli určené ako sladká odmena  obyvateľom, ktorí obetovali chvíľu svojho času, prijali 

výzvu žiakov škôl a oprášili si svoje zručnosti pri prezentácii umeleckého textu. Do ulíc, 

do kancelárií mestského úradu či medzi klientov domovov sociálnych služieb sa rozišli 

dvojice žiakov vybavené letáčikmi, ktoré informovali o vzniku a význame 

Medzinárodného dňa materinského jazyka, o 200. výročí narodenia A. Sládkoviča 

a ukážky z diela Marína. Oslovovali občanov, rozprávali sa s nimi o oboch udalostiach 

a následne im dali možnosť pokúsiť sa predniesť umelecké slová slávneho rodáka.  

Úspešný pokus bol samozrejme odmenený vynikajúcim koláčikom  

 

 

Hodnotenie aktivít zo strany vedenia školy:  

 Zo strany vedenia školy je veľmi pozitívne hodnotené to, že pri príprave a realizácii 

aktivít k Medzinárodnému dňu materinského jazyka sa spolupodieľali žiaci oboch škôl, nielen 

žiaci gymnázia, ktoré nesie názov významného rodáka Andreja Sládkoviča, ale aj žiaci SOŠOaS. 

Žiaci oboch škôl dokázali, že vedia  spolupracovať, samostatne pripraviť originálne aktivity 

a súčasne to, že obe školy sú súčasťou spoločenského života celého mesta.  Bolo príjemným 

prekvapením, že žiaci sa rozhodli realizovať aktivitu, ktorá ich donútila opustiť známe 

prostredie školy a vyjsť do ulíc, vstúpiť do interakcie a  komunikovať s ľuďmi. Nie všetky reakcie 

spoluobčanov boli pozitívne, ale tých dobrých, veselých a úspešných bolo výrazne viac. 

Pozitívne hodnotím najmä to, že sa žiaci zodpovedne postavili k príprave podujatia (pečenie 



koláčikov a ich balenie, výroba letáčikov, fotenie a zhotovenie videa). Najviac oceňujem hlavne 

recitátorov, ktorí siahli po umeleckom texte a dokázali ho spracovať a predniesť pred svojimi 

spolužiakmi.  

Celkove podujatie hodnotím ako dobre zorganizované a edukatívne pre žiakov, ktorí 

jeho realizáciou zviditeľnili nielen seba, ale aj obidve školy v uliciach nášho mesta. 

Myslím, si že aktivity boli pre samotných žiakov veľkou skúsenosťou a zároveň dobrým 

nápadom, ako si pripomenúť Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý ešte nie je dosť 

zakotvený v povedomí žiakov, 

 

Hodnotenie aktivít zo strany žiakov:  

Jana: „Súťaž v prednese bola zaujímavá, niektorí recitátori boli super. Ja by som mala trému. 

Pekná a poučná výzdoba. Super akcia.“ 

Jožo: „Celkom ma to zaujalo. Recitátori aj chalani, to je super. Nevedel som, že dnes je 

Medzinárodný deň materinského jazyka.“ 

Ružena: „V uliciach to bola sranda, koláče im chutili, netušili, čo sa deje. Nevedeli, že je 

Medzinárodný deň materinského jazyka. Počasie hrozné, ale inak super.“ 

Betka: „V úradoch skvelá atmosféra, niektorí boli prekvapení, ale celkom sa im to páčilo“ 

 

 

 


