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Vianočné tradície
Partnerské krajiny: Poľsko, Česko, 
Španielsko, Srbsko 

• Počet partnerov:4

• Typy škôl: stredná škola - gymnázium 

• Vek žiakov: 13 - 15 rokov

• Počet vašich žiakov v projekte: 9
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Charakteristika projektu
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Komunikácia: anglický jazyk
Predmety: cudzie jazyky , dejepis , dejiny umenia , 
náboženská výchova 

Časový harmonogram: november – december 2016
V akom prostredí budete zverejňovať svoje 
projektové výsledky / výstupy TwinSpace, meil, web 
stránka školy



Časový harmonogram

Autorky projektu Anna Golda (Poľsko), Milka Lalic
(Srbsko)

1. Vzájomné spoznávanie – žiaci zapojení do projektu 
napíšu základné informácie o sebe, o škole, 
obľúbených predmetoch , o svojich 
záľubách.(november 2016)

2. Vianočné pohľadnice – žiaci vyrobia pohľadnice s 
vianočnou tematikou, ktoré potom zašleme novým 
priateľom. (december 2016)

3.Vianočné tradície a zvyky – nových priateľov 
oboznámime so zvykmi a tradíciami počas Adventu a 
Vianoc na Slovensku. (november 2016)

4. Na stránku nahráme najznámejšie vianočné koledy. 
(november 2016)
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Ciele projektu

Podeliť sa s novými priateľmi o vianočnú
atmosféru v našom regióne

Čo nás čaká v adventnom čase?

Spoznať sa bližšie s novými priateľmi

Nakupovanie darčekov pre rodinu a priateľov

Príprava a pečenie vianočných koláčikov a
oblátok

Príprava a zdobenie vianočného stromčeka

Štedrý deň – pôst – večera – polnočná omša

Vianočná pohoda, rodinné návštevy
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Pracovný postup

• e-mailový kontakt s hlavnou 
realizátorkou/navrhovateľkou projektu 

Anna Golda (Poľsko)

• žiaci kvinty D  Gymnázia J. Kráľa v Zlatých 
Moravciach  prostredníctvom TwinSpace
napíšu o sebe, o škole, svojich záľubách, o 
prípravách na vianočné sviatky

• výroba a zaslanie vianočných pohľadníc 
novým partnerom
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Očakávané výsledky

Rozvoj IKT zručností žiakov

Overenie jazykových zručností 
(anglický jazyk)- rozvoj komunikácie

Hrdosť na národné tradície a zvyky
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Predbežné výsledky

November 2016

• Príprava informačných  textov o žiakoch

• Príprava materiálu o škole, meste (fotografie, 
obrázky, nahrávky kolied)

• Tvorba vianočných pohľadníc, e-pohľadníc

December 2016

• Zaslanie pohľadníc

• Preklady tradícií, zvykov, receptov

• Pečenie medovníkov v škole 
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Registrácia projektu
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Výstupy z TwinSpace I.



Výstupy z TwinSpace II.
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Výstupy z TwinSpace III.
Administrátor našej stránky
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Výstupy z TwinSpace IV.
Vianočné tradície – pečenie perníkov v 

školskej jedálni – 6.12.2016
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Výstupy z TwinSpace

Naše aktivity:

1. Spoznávanie sa – informácie o študentoch, ich záľubách, aktivitách

2. Tvorba Vianočných pohľadníc 

3. Vianočné tradície a zvyky

4. Vianočné koledy

5. Vianočné recepty

 Stránky: počet stránok (4)

 Materiály: počet albumov (1) a zložiek (19), video (3), súbory (2)

 Členovia: počet členov – učiteľov (1), počet členov – žiakov (9)

Meno lektorky: Mgr. Gabriela Turčanová
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