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KVÍZY 
„Jak dobře znáš svět jazyků?“
Vyzkoušejte multiplatformní systém Kahoot! a zabavte se 
vtipným kvízem od Europe Direct Pardubice a jazykových 
center sídlících v Evropském spolkovém domě v Pardubicích. 
Odkaz: http://bit.ly/Kahoot_KvizEDJ2020
PIN: 04693616

Soutěžní kvíz „Jazykový labyrint“
Zahrajte si s Europe Direct Pardubice o knižní poukazy! 
Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci v dětské  
i dospělé kategorii. Všechny náležitě odměníme. 
Odkaz na kvíz – verze pro děti:  
http://bit.ly/EvropskyDenJayzku_KvizProDeti2020 
Odkaz na kvíz – verze pro dospělé:  
http://bit.ly/EvropskyDenJazyku_KvizProDospele2020 

APLIKACE
Máte rádi dobrodružství? Zkuste jazykovou výzvu! 
„Příručka jazykových výzev tajného agenta a tajné agentky“
Využijte příležitost procvičit si a poznávat cizí jazyky mimo běžné 
lekce! Různá obtížnost, snadná dostupnost. Výzvu si můžete  
dopřát i prostřednictvím aplikace dostupné na Google Play  
nebo App Store.
Odkaz na web: http://bit.ly/JazykovaVyzvaEDJ2020 

HRY
Líbí se Vám hry, při kterých se naučíte nové věci, a ještě se 
zabavíte? Vyzkoušejte pestrou nabídku her na webové stránce 
vytvořené speciálně k Evropskému dni jazyků 2020. 
Odkaz na web: http://bit.ly/EvropskyDenJazyku2020 

PUBLIKACE 
Stahujte zcela zdarma různé publikace s jazykovou tematikou  
z největší internetové knihovny Evropské unie – Bookshop EU, 
například brožuru „S jazyky toho dokážeš více!“ 
Odkaz ke stažení: http://bit.ly/sJazykyTohoDokazesVice 

PESTRÝ JAZYKOVÝ PROGRAM 
OD GOETHE-ZENTRUM PARDUBICE
Při interaktivní procházce Pardubicemi můžete s vaší třídou objevit 
němčinu a německé stopy. Více informací ke hře v ulicích města, 
která se hraje pomocí aplikace, naleznete zde:  
http://www.goethepardubice.org/cz/cesko-nemecke-rallye 
Nebo využijte možnost zúčastnit se do 30. 9. naší soutěže „Musik!“, 
více zde: http://www.goethepardubice.org/cz/hudba-letni-soutez 
Učíte ve třídě, která se ráda zabývá digitálním světem? 
Pak navštivte výstavu „Imerze – Skok do moře dat“, během které 
si Vaši žáci mohou vyzkoušet mnoho oceněných německých 
PC her a dozvědět se ještě mnohem víc: 
http://www.goethepardubice.org/cz/imerze-skok-do-more-dat 

INSPIRACE PRO UČITELE A JEJICH ŽÁKY 
„Evropský den jazyků s Kahoot!“ 
Objevte Kahoot! Uvidíte, že si ho Vaši žáci oblíbí. Vytvořte si 
vlastní jazykový kvíz – třeba na jazyk, který právě Vy vyučujete! 
Žáci mohou hrát jednotlivě nebo v týmech.  
Odkaz: https://kahoot.com/ 
Odkaz pro vyučující – hraje celá třída: 
http://bit.ly/VerzeProUcitele_HrajeCelaTrida

„Co je to za jazyk?“
Slyšíte okolo sebe cizí jazyky a baví vás hádat, který to je? 
Procvičte si jejich rozpoznávání! Odkaz: http://bit.ly/CoJeToZaJazyk

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ALLIANCE 
FRANCAISE
Přijďte ve čtvrtek 24. 9. od 16 do 17 hodin okusit francouzské 
dobrodružství do Evropského spolkového domu na Pernštýn. nám.! 
Zveme rodiče s dětmi ve věku od 9 do 16 let na:
–  představení Francouzské aliance v Pardubicích 
–  ukázkové lekce
–  rozřazovací test s naším lektorem
–  konzultace s naším administrativním týmem

Oslavy letošního Evropského dne jazyků potrvají celý týden! 
Přesunou se navíc i do online prostoru. Čekají Vás nové jazykové 
aplikace, hry i kvízy. Zkuste je, pobavte se a inspirujte se 
ke zlepšení svých jazykových dovedností!

Objevuj svet prostrednictvím jazyku!ˇ ˇ


