
 

Mezinárodní projekt  

„Let This Christmas Time Connect Us“  

v rámci platformy E-twinning v 5.B 

 

     V prosinci se třída 5.B se se svou třídní učitelkou zapojila do mezinárodního projektu zaměřeného 

na vánoční tradice na platformě EU E-twinning. Paní učitelka využila kontaktu z letního vzdělávacího 

kurzu pro učitele v zahraničí a se svými polskými kolegyněmi vytvořily aktivity, kterými spolu se svými 

žáky zpracovali téma projektu, které se věnovalo vánočním svátků, oslavám Nového roku a jejich 

tradicím. Původně byli do projektu pozváni i Španělé, ale ti se nakonec naplánovaných aktivit 

neúčastnili. 

     Třída 5.B se prostřednictvím tohoto projektu napojila na polskou školu Marii Skłodowskiej – Curie 

ve městě Inowroclaw.  

     Projekt zahrnoval celkem 3 hlavní aktivity – prezentaci zúčastněné třídy/školy v kontextu školy, 

města a země. Žáci 5.B pro tuto část projektu natočili videoprezentaci v anglickém jazyce. Polští 

přátelé přispěli také natočením videa, ve kterém nás tři žáci vyšších ročníků provedli celou školu.  

     V druhé fázi jsme si vyměnili videonahrávky vánočních koled. My jsme si vybrali koledu Půjdem 

spolu do Betléma, jejíž první sloku jsme nazpívali česky a druhou sloku utvořil náš vlastní překlad 

českého textu první sloky do angličtiny, aby polská strana rozuměla, o čem se v této tradiční koledě 

zpívá. My jsme z Inowroclawi obdrželi video s veselým zpíváním dětí 3. ročníku. Vybrali si polskou 

koledu o Panně Marii a poté nás potěšili známou koledou Jingle Bells v angličtině.  

     Třetí a finální aktivitou bylo vzájemné sdílení vánočních přání a prezentací, které pojednávají o 

typických vánočních a novoročních obyčejích každé země. 

     Komunikace mezi oběma stranami probíhala na portále E-twinning, kde se ukládají veškeré 

zprávy, materiály a výstupy, které v rámci této spolupráce vznikly. Paní učitelky se domlouvaly a 

koordinovaly postup projektu pomocí emailů a aplikace Zoom, kde se osobně setkaly na online  

videokonferenci, jíž byli přítomni i žáci 5.B. 

     Projekt se nyní dostává do své závěrečné fáze a obě strany se podílejí na tvorbě elektronické 

knihy, která shrne všechny aktivity projektu v aktraktivní formě s odkazy a obrázky. Po jejím 

dokončení ji naleznete na webových stránkách naší školy. 

     Zúčastnění učitelé i žáci si práci na projektu moc užili, mají radost z nového přátelství a už plánují 

další společně aktivity, při kterých se pobaví, dozví se něco nového a procvičí si angličtinu, která je 

hlavním komunikačním jazykem. 

 

M. Čmuchařová a třída 5.B 

       


