15. prosince 2015

Christmas party 4.B
Rok se s rokem sešel a Vánoce už nám znovu klepou na dveře. Na naší škole jsou
Vánoce tradičně spojeny s vyráběním vánočních dekorací, s předvánočním jarmarkem pro
rodiče a přátele školy, s vypouštěním balónků s přáním Ježíškovi a v neposlední řadě také
s vánočními besídkami. My jsme však letos s částí 4.B pojali vánoční besídku po svém a
uspořádali jsme CHRISTMAS PARTY!
Možná vás zaráží anglický název, ale o to právě jde! Protože se děti učí angličtinu již
druhým rokem a v hodinách ukazují, že je baví, rozhodli jsme se, že se celé naše vánoční
setkání ponese v anglickém duchu. Přestože máme tři hodiny angličtiny týdně, nechtěli jsme
nic podcenit a na anglický ‚večírek‘ jsme si proto vyhradili celé odpoledne, abychom
nemuseli zbytečně chvátat a mohli jsme si onu předvánoční atmosféru vychutnat jak se sluší
a patří.
V úterý 15. prosince 2015 ve tři hodiny odpoledne jsme se konečně dočkali, naše
Christmas party mohla začít. V průběhu odpoledne jsme střídali učení a opakování se
zábavou a zábavnými aktivitami. Povídali jsme si o tom, jak se slaví vánoční svátky v anglicky
mluvících zemích, jaké tradice dodržují lidé ve Velké Británii či v Americe a poslechli jsme si
několik známých vánočních písniček (některé jsme se pokoušeli dokonce i naučit a zazpívat,
ale na tom musíme do příštích Vánoc ještě zapracovat).
Vedle povídání a zpívání jsme si zahráli i různé hry zaměřené na upevnění slovní
zásoby na téma Vánoce a vyzkoušeli jsme si také psaní Christmas Cards (vánoční přáníčka).
Každý žák si své přáníčko nejprve nazdobil a poté jsme společně napsali anglický text.
V průběhu našeho setkání jsme ochutnávali cukroví, které si každý z nás přinesl, a k tomu
jsme popíjeli anglický čaj.
Protože se naše party konala před Vánocemi, nemohlo v závěru chybět ani rozdávání
malých dárečků. Všichni žáci z naší anglické skupinky dostali na památku anglický certifikát,
který snad každému z nich i za pár let připomene to, jaké to bylo s angličtinou na začátku.
Učení jazyků je běh na dlouhou trať, naším velkým cílem však je, aby to byl běh s co možná
nejmenším počtem překážek.

Věřím, že na naši první CHRISTMAS PARTY budeme s nadšením vzpomínat i za pár let,
neboť se dle mého názoru vydařila na jedničku. Propojili jsme díky ní příjemné s užitečným,
strávili pěkné společné chvíle a těšili se nad každým novým slovíčkem, které se nám vrylo do
paměti. A to je naším cílem! Děkuji všem svým žákům za jejich snahu a píli. Ať vám ono
anglické nadšení vydrží i v roce 2016. Merry Christmas and a Happy New Year! May all your
dreams and wishes come true!
Za žáky 4.B ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem Petr Pokorný

