
 
    
                                               

            

                                                                                                                                                                                             
   

                                                                             
                                           

 
 
 

- EDJ 2008  - 5. jubilejní Evropský den jazyků 
"Multilingvální kompetence ve středoevropském prostoru" 

PhDr. Eva Klímová, Ph.D., proděkanka Slezské univerzity pro vědu a zahraniční styky, zahájila 18. 9. 2007 
v prostorách areálu FPF SU na Hauerově ulici slavnostně program 5. jubilejního ročníku EDJ pro 250 
studentů druhých a třetích ročníků Slezského gymnázia v Opavě. Snaha podpořit zájem žáků o výuku cizích 
jazyků se promítla i v doposud nejširší nabídce jazyků – tradičně v anglickém a německém, dále 
francouzském, italském, ruském a španělském. Semináře, besedy, kvízy, sledování filmů, poslech písní, 
diskuze, překlady, práce s on-line slovníky pokračovaly téměř ve všech prostorách areálu FPF SU na 
Masarykově třídě 

- účast pedagogů SGO na DVPP v rámci Projektu ESF na SU: Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené 
na zvýšení jejich jazykové a metodické kompetence. Program v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin byl 
rozvržen do sedmi seminářů zaměřených na anglický a německý jazyk. (celkem 8 pedagogů SGO). Naši 
vyučující se zúčastnili v rámci tohoto projektu také letních a víkendových intenzivních jazykových kurzů   

 
- studenti germanistiky, anglistiky, českého jazyka a dějepisu absolvovali na SGO průběžné i soustavné praxe - 
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- přípravný seminář pro žáky 4. ročníku k přijímacím zkouškám (NJ) 
 

- odborná exkurze pro žáky dějepisného semináře 3. ročníku vedená pedagogy SU: 
Opavské kostely sv. Vojtěcha a konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie (PhDr. P. Vojtal)  

   
       -      pomoc při organizování krajského kola Dějepisné soutěže pro SŠ    
              (odborná a organizátorská pomoc doktorandů SUO) 30. ledna 2008 
  

- sedmidenní účast žáků SGO na výstavě hlavolamů MÚ SUO (září 2007) 

       -      matematicko-přírodovědné setkání talentovaných studentů (Praděd – 9.-13. 10. 2007) 

       -      Matematické besedy pro žáky SGO a SŠ (12 setkání, září 2007 – leden 2008) 
 
- 2. ročník Vánoční matematické soutěže na SGO pro tříčlenná družstva ZŠ 
 
- Den EU na SGO - 9. května 2008 – setkání v aule SU 

 
- setkání na SGO  - červen 2008 – vedoucí ÚCJ Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. a  ředitelka SGO - Ing. Milada 

Pazderníková 
 

9. 6. 2008      Zapsala: Mgr. Dana Pavelková 


