
 

 
 
 

 
 

GIMKOVA JEZIKOVNA STOJNICA 

27. sept. 2021 od 11.00 – 13.00 na mestni ploščadi 

Praznujte z nami evropski dan jezikov! 

 

 

 GIMKOV jezikovni izziv v angleščini /nemščini 
- Lomilec jezika (Tongue Twister/Zungenbrecher) 
- Preveri svojo večjezičnost 
- Črkovanje angleške/nemške besede 

 Večjezični KAHOOT kviz 

 Ali veš… - zanimivosti o jezikih 

 Promocijsko gradivo in nagrade. 
 
 

dijaki 2. b z razredničarko Mojco Adamič Varga 
            in 

učitelji tujih jezikov Gimnazije in SŠ Kočevje  

 
 

Več jezikov znaš, več veljaš. 

The more languages you know, the more of a person you are. 

"Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch." J. W. Goethe 

Cuantos más idiomas sabes, más humano eres. 

Plus tu connais de langues, plus tu es humain. 

 
 
 
 
 
 



 

 
EVROPSKI DAN JEZIKOV 

 

Evropski dan jezikov je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost ter slavimo bogato kulturno pestrost 

Evrope. Ozavešča nas o pomenu učenja jezikov in spodbuja večjezičnost ter medkulturni dialog in 

razumevanje. Praznik obeležujemo 26. septembra, vse od leta 2001.  

Ta dan nam veliko pomeni tudi na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, zato smo se dijaki in dijakinje 2. b 

razreda s profesorji tujih jezikov spravili v akcijo, da izvemo, koliko jezikovnega znanja imajo mimoidoči. V 

ponedeljek, 27. septembra, smo na GIMKOVI JEZIKOVNI STOJNICI na mestni ploščadi pripravili GIMKOVE 

jezikovne izzive. Ti so bili sestavljeni v več kategorijah: lažji in težji ter v dveh jezikih – nemščini in 

angleščini. Izzvani someščani so se spopadli s tremi nalogami: v prvi so morali prebrati »lomilec jezika«, v 

drugi odgovoriti na vprašanje, kjer so dokazali znanje vsaj 3 jezikov, v tretjem pa so zapisali in črkovali 

slišano besedo. Mnogi so ga sprejeli, uspešno opravili in si tako prislužili certifikat, ki je potrdil njihov 

uspeh. Tisti, ki v izzivu niso hoteli sodelovati, pa so se lahko preizkusili v večjezičnem kahoot kvizu, 

sestavljenem iz 20 vprašanj v kar 12 evropskih jezikih. Vsi pa so si prislužili različne nagrade. 

Na naše vabilo so se odzvali učenci 8. razredov osnovne šole Zbora odposlancev ter nekaj razredov 

srednje šole Kočevje, ki so pokazali kar nekaj večjezikovnega znanja. Izziv sta z levo roko opravila tudi naš 

ravnatelj, Tomaž Markovič, in nekdanja ravnateljica GSŠK, Meta Kamšek. 

Za jubilejno 20. obletnico evropskega dneva jezikov smo se še posebej potrudili, se odlično odrezali, 

zabavali in ljudi seznanili o pomembnosti tega dneva. 

 

 

  Nika Podgorelec in Petra Lovšin, 2. b 


