
Aktivita 1  Představit české vánoce a poznat vánoční přípravy svých partnerů 

Úkol 1 - Představte svým partnerům české Vánoce – natočte krátké video o věcech, které 
dělají naše vánoce, kolem vás, na ulici, ve škole, doma 
Úkol 2 – Natočit tradiční českou koledu  a jednu anglickou – u vánočního stromu ve škole – 
po své partnery na konferenci  
Úkol 3: Kvíz - příprava otázek a zodpovězení otázek partnerů - hodnocení. Přes zvolenou 
komunikační cestu se týmy osloví a domluví se s partnery vzájemně si vymění otázky, 
vypracují odpovědi – a poreferují o všem v angličtině. 
Každý tým vypracuje 6 kvízových otázek o vánočních přípravách na založených na 
natočených videích a prezentacích. Ty pošle k prověření učiteli. 
 Každý tým osloví přidělený partnerské týmy z Litvy a Bulharska a vymění si otázky 
připravené prověřit, jak pozorně se litevští a bulharští partneři dívali na videa, která všichni 
natočili před vánocemi. Sami též musejí zodpovědět jejich otázky. 
 
Blog:  Studenti se rozdělili do 5 týmů a nahráli samostatně celkem 3 videa (Tým studenta 
Kulhavého, Smejkala a Grúze.  
Podařilo se natočit Půjdem spolu do Betléma a We wish you a Merry Christmas 
Následně vypracovali otázky a museli se spojit různými kanály se svými partnery, aby splnili 
úkol – zadat a zodpovědět otázky o tom, co se dověděli se shlédnutých videí. Nejčastěji volili 
Facebook, jako komunikační nástroj. Každý tým vytvořil svou výstupní zprávu v angličtině. 
Někteří pracovali podrobně a přehledně, jiní dosti povrchně a stručně, jedním z cílů bylo, aby  
navázali komunikační spojení se svými partnery a měli společný úkol. Nakonec úkol splnily 
všechny skupiny. 
Bulhaři poslali jedno video, Litevci 3 videa z příprav ve škole, koncertu a o výrobě vánočních 
ozdob ve škole. 
 
Video konference - 16.12.2014 v 10 hodin se uskutečnila video konference s bulharskými a 
litevskými partnery v počítačové učebně.  
Program měl být: 
- Představení všech účastníků, studentů i pedagogů 
- Představit školu 
- Ukázat loga – a zvolit nejlepší 
- Představit vánoční videa 
Pro technické potíže se podařilo spojit s každou zemí zvlášť – ale s Litevci jsme se vzájemně 
představili a zazpívali nažilo koledy. 
 

 

 


