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Pojďte  do toho ! 
 

Vyrobte ozdobičky  

na stromeček,  

vytvořte balíček o tom, 

jak se slaví Vánoce 

 v České republice 

a vyměňte si ozdobičky  

se školou z jiné  

evropské země!  

Evropská Vánoční   
výměna dekorací  

 

Září - Prosinec  
 

CO JE TO EVROPSKÁ VÁNOČNÍ VÝMĚNA DEKORACÍ?   

Evropská vánoční výměna dekorací je projekt probíhající již patnác-

tým rokem v rámci sítě informačních středisek Evropské unie Europe 

Direct. Střediska, která jsou do výměny zapojena, oslovují základní 

školy ve svém regionu. Pokud se školy chtějí účastnit, kontaktují své 

informační středisko a společně se pustí do vánočního projektu. Žáci 

vyrábí vánoční ozdobičky na stromeček a vytváří informační balíček 

o tom, jak se slaví Vánoce v jejich zemi. Obojí pak pošlou zúčastně-

ným partnerům do jiné evropské země. V průběhu prosince přichází 

žákům ozdobičky a informační balíčky z celé Evropy. Každoročně se 

výměny účastní přes 200 základních škol z různých členských států 

Evropské unie.  

KDE SE ZRODIL NÁPAD O EVROPSKÉ VÁNOČNÍ VÝMĚNĚ? 

Autorem projektu je informační středisko Evropské unie  

Europe Direct Llangollen – Wales z Velké Británie. Tamější školy 

se chtěly dozvědět různé zajímavosti o evropských zemích a jejich 

tradicích a zároveň tím přispět k rozšíření znalostí žáků.  

Ve spolupráci s Europe Direct Llangollen tak postupně začala  

vznikat myšlenka projektu Evropské vánoční výměny dekorací. Le-

tošním koordinátorem projektu je International Relations, Durham 

County Council—Durham, Velká Británie.  
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CO  POTŘEBUJETE  

UDĚLAT 

aneb  

JAK NA TO? 

 

V případě, že Vás projekt 

zaujal a rádi byste se  

zúčastnili, je třeba se nejpr-

ve zaregistrovat s pomocí 

Vašeho střediska Europe 

Direct. V tomto případě se 

jedná o:  

Europe Direct Pardubice 

(viz další strana). 

 

Jakmile Vám informační 

středisko registraci potvrdí, 

je možné se pustit  

do plánování a výroby  

ozdob a také tvorby  

informačního balíčku.  

 

CÍL PROJEKTU 

Cílem vánočního projektu je vzdělávat žáky základních škol o evrop-

ských zemích zábavnou a kreativní formou. Žáci objevují a poznávají 

více tradice vlastní země a zároveň se učí o vánočních tradicích  

jiných evropských států. Pomocí vánoční výměny mají žáci   

možnost seznámit se například nejen s cizím jazykem, ale také  

geografickými a klimatickými podmínkami, historií a kulturou jiné  

země. Cílem vánoční výměny je rovněž spolupráce se školskými  

institucemi po celé Evropě a navázání kontaktů pro spolupráci  

do budoucna. 

VYVRCHOLENÍ PROJEKTU  

Vyměněné vánoční ozdoby či dekorace na stromeček by následně měly 

být vystaveny na vánočním stromečku ve Vaší škole. Informační  

balíček si s žáky můžete prostudovat a dále s ním pracovat ve výuce, 

nebo na vánoční besídce či akci.  

PRŮBĚH PROJEKTU 

V říjnu jsou všechny přihlášené školy rozděleny do skupin, které tvoří 

cca 30 partnerů z dalších zemí EU. Žáci s učiteli v těchto dnech pracují 

na přípravách vánočních ozdob a chystají povídání o našich, českých 

Vánocích. To vše odešlou v polovině listopadu školám ve své skupině. 

Školní vánoční strom ozdobí v prosinci vánoční ozdoby ze všech koutů 

EU a při vánočních besídkách si děti budou moci povídat o vánočních 

oslavách a zvycích v jiných zemích. 

Úlohu koordinátora plní v regionu informační středisko Evropské unie 

Europe Direct Pardubice.  

Už víte jaká přání a ozdobičky pošlete? 



VÁNOCE V NAŠÍ ZEMI 

Vyrobené ozdoby by měly být co 

nejvíce typické pro region/  

lokalitu nebo zemi, v níž žijete. 

Mohou být vyrobeny z různých 

materiálů například z plastu, papí-

ru či dřeva. Pamatujte na velikost 

a váhu. Měly by dekorovat vánoč-

ní stromeček.  

Na ozdobu, prosím, uveďte, v jaké 

zemi byla ozdoba vyrobena!!!

Dbejte prosím na zajištění proti 

rozbití při zasílání ozdob. 

Ve svém mateřském jazyce nazpí-

vejte s dětmi vánoční píseň a za-

šlete ji elektronicky koordinátoro-

vi projektu.  

Informační balíček by měl ob-

sahovat informace zpracované do 

knížky nebo brožury buď 

v papírové, nebo elektronické 

podobě. Můžete připojit také CD 

či USB. Nápady jsou vítány! Je 

možné se zapojit i online a vytvo-

řenou prezentaci zaslat na e-maily 

ve skupině, do které budete zařa-

zeni.  

CO NAPSAT DO  

INFORMAČNÍHO BALÍČKU? 

Uveďte co nejvíce informací  

v  anglickém jazyce:  

 základní informace o Vašem 

regionu a zemi, kde žijete,  

(Kde se nachází Vaše škola, jakým 

jazykem mluvíte, jaké jsou geografic-

ké a klimatické podmínky, jaká jsou 

typická jídla? ) 

 fotografii školy, (žáků),  

 jaké dekorace Vaše škola  

vyrobila a proč, 

 jak ve Vaší zemi probíhají  

Vánoce a jak je děti tráví 

(Štědrý večer a následující 

vánoční svátky),  

 jaká jsou přání třídy do roku 

2022, 

 a „Merry Christmas“  

napište vlastním mateřským 

jazykem. 

 

DŮLEŽITÉ! 

 Pokud se rozhodnete projektu zúčastnit, informujte středisko Europe 

Direct Pardubice. Může být vybráno maximálně 6 škol v jednom  

regionu. Od střediska obdržíte zpětnou vazbu ohledně registrace. 

 Zašlete středisku adresu Vaší školy, e-mailovou adresu a kontakt  

na osobu, která bude mít projekt na starosti (školní koordinátor  

projektu) nejpozději do 8. října 2021.  

 Na středisko se také můžete obrátit, pokud budete mít jakýkoliv dotaz 

k vánoční výměně.  

 
ZAPOJTE SE S NÁMI DO 

EVROPSKÉ VÁNOČNÍ VÝMĚNY! 

VAŠE STŘEDISKO: 

EUROPE DIRECT PARDUBICE 

Informační středisko Europe Direct  

Pardubice zahájilo svoji činnost v roce 

2005. Sídlí v centru města společně  

s Turistickým informačním centrem  

Pardubice pod Zelenou bránou.  

Pardubické středisko je součástí celoev-

ropské sítě informačních středisek  

Europe Direct, jež jsou koordinována  

a spolufinancována Evropskou komisí  

a tzv. hostitelskou organizací. Tou je 

v tomto případě od roku 2018 Turistické 

informační centrum Pardubice, p. o.  

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VÁNOČNÍ  

VÝMĚNU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE!  

KONTAKT NALEZNETE NA NAŠICH  
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:  

http://europe-direct.cz/info-centra/
detail/12-pardubice 

 

 

 

http://europe-direct.cz/info-centra/detail/12-pardubice
http://europe-direct.cz/info-centra/detail/12-pardubice


ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU! 

nejdéle do 8. 10. 2021 = v případě zájmu informovat středisko Europe Direct 

Pardubice a zaslat mu potřebné údaje (adresa školy, web a e-mail školy,  

kontaktní údaje na školního koordinátora projektu - včetně telefonního  

čísla), ED Pardubice následně předá údaje do Walesu a školy zaregistruje 

20. 10. 2021 = ED Pardubice do tohoto termínu potvrdí školám, zdali regis-

trace proběhla úspěšně, školy poté mohou začít plánovat výrobu ozdob/

dekorací a informačního balíčku, který letos obsahuje informace navíc! 

29. 10. 2021 = od ED Pardubice obdržíte informaci do jaké skupiny byla zařa-

zena Vaše škola, a komu budete v rámci Vaší skupiny posílat ozdoby, záro-

veň je zde prostor pro kontrolu údajů (název školy a správnost adresy), ve 

školách probíhá tvorba ozdob a informačního balíčku 

12. 11. 2021 = poslední termín pro odeslání dekorací a informačního balíčku, 

nezapomeňte uvést na balíček odesílatele i příjemce (Je důležité dodržet 

termín, aby dekorace došly ještě před Vánocemi.)  

6. 12. 2021 = školy by v tomto termínu měly obdržet dekorace a informační 

balíčky od partnerů v rámci výměnné skupiny a připravovat dekorování  

vánočního stromku ve škole 

Chcete se zaregistrovat ihned? Máte dotazy k vánoční výměně?  

 

Neváhejte a kontaktujte nás na:  

pardubice@europe-direct.cz 

 či na telefonním čísle:  

775 568 391 
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI 

S VÁMI A VAŠIMI ŽÁKY! 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY 

 

KOLIK DEKORACÍ MUSÍME POSLAT? 

Každá skupina, v níž výměna ozdob  

probíhá, čítá přibližně 30 členů.  

Proto je potřeba, aby každá škola 

vyrobila cca 30 kusů ozdob. Tak  

dostane 1 člen (1 základní škola) ve 

skupině alespoň 1 ozdobu.  

KVALITA OBDRŽENÝCH OZDOB SE 

OD JEDNOTLIVÝCH PARTNERŮ LIŠÍ. 

PROČ JE TOMU TAK? 

Styl a kvalita dekorací může být vel-

mi odlišná. V některých školách malé 

děti vyrábí dekorace samy. V  jiných 

školách se více zapojí učitelé a pomo-

hou s výrobou dekorací, nebo osloví 

starší žáky, kteří jsou zručnější.  

Rozdílnost je také v materiálu, někte-

ří mají přístup k dražším materiálům.  

Různorodost a kreativita jsou smys-

lem projektu, tudíž nikdo nechce 

diktovat, jak by dekorace měly být 

vyrobeny, jaké materiály by přesně 

měly být  použity apod.  

 

 

 


