
JEZIKI NAS POVEZUJEJO TUDI 
PREKO GLASBE
„ODA RADOSTI“



Dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo 
učenje jezikov.
Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od 2001 dalje vsako leto 
praznujemo 26. septembra evropski dan jezikov.

Na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi, 
ki živijo v 189 samostojnih državah.
V Evropi obstaja približno 225 avtohtonih jezikov, kar je približno 3% 
vseh svetovnih jezikov.



V Evropi je 
veliko 

različnih 
jezikov, ki pa 

so si med 
seboj tudi v 
„sorodu“.



Evropska himna

• Evropska himna temelji na deveti simfoniji Ludwiga Van Beethovna 
iz leta 1823. Beethoven je uglasbil pesem Oda radosti, ki jo je leta 
1785 napisal Friedrich von Schiller.

• Leta 1972 je Svet Evrope razglasil Beethovnovo Odo radosti za svojo 
himno, leta 1985 pa so jo predsedniki držav in vlad razglasili za uradno 
himno Evropske unije. Himna nima besedila in je instrumentalna. Z 
univerzalnim jezikom glasbe izraža evropske ideale svobode, miru in 
solidarnosti.

• EVROPSKA HIMNA



Himna Evropa je le instrumentalna, ima pa tudi besedilo, ki ga lahko 
zapojemo v različnih jezikih tudi V SLOVENŠČINI

Radost, od boga edina
hčerka ti Elizijska!

V tvoje hrame nas stopinja vodi,
o božanstvena!

Tvoji čari časa teku
so pregnali kruto noč.

Človek spet je brat človeku,
kadar veje tvoja moč.

Komur se usoda smeje,
da mu je prijatelj zvest;
če se ob ženici greješ,

rad zavriskal bi do zvezd.
Res je srečen, kdor ob duši

svojo dušo si poji;
če pa sam je, naj ne ruši,

česar vsak deležen ni.



Oda radosti v jezikih naših sosednjih držav
• ZNAKOVNI JEZIK
• V HRVAŠČINI
• V NEMŠČINI
• V MADŽARŠČINI
• V ITALJIJANŠČINI



Evropska himna povezuje narode Evrope. Vsak 

narod ima svojo zgodovino, kulturo, jezik. Zaradi 

tega je Evropa pestra in bogata. Spoštujmo 

kulturo drugih narodov – jeziki pa naj nas 

povezujejo in ne ločujejo – prisluhnimo jim in se 

učimo in tako bogatimo tudi sebe.


