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Scénář 

Pupil 1: Vítejte na našem malém vánočním povídání a zpívání. 

 Připravili jsme si pro vás anglické vánoce. Vánoce v Anglii se totiž od těch českých liší. 

 Nejen, že se místo krásných ROLNIČEK zpívá JINGLE BELLS, ale i dárky si děti rozbalují jindy  

 než my. 

All pupils: Zpívají Rolničky česky a naváží Jingle Bells anglicky. 

Pupil 2: Kdopak z vás děti nám řekne, kdy se v Česku rozbalují vánoční dárky. 

 (wait for the answer) 

 Ano, správně, 24.prosince po štědrovečerní večeři si rozbalíte dárky a vůbec nejdete spát, 

protože si je chcete pořádně prohlédnout a užít .Ale děti v Anglii si touto dobou ještě dárky 

nerozbalují. Oni si teprve připravují své punčochy, kterým se říká STOCKINGS na krb, kterému 

se říká FIREPLACE. Pak také nachystají mléko a sušenky, kdyby opravdu SANTA CLAUS přišel 

nadělovat komínem. 

All pupils: Zpívají Santa Claus is coming 

Pupil 3: Santa nadělí dárky a děti 25. prosince ráno vstanou a běží je pod stromeček neboli

 CHRISTMAS TREE rozbalit. Je to krásné ráno plné dárečků. 

A když se dostatečně s dárky potěší, dají si vánoční večeři, CHRISTMAS DINNER. Je zajímavé, 

že se tomu říká večeře, ale vlastně jsou dvě hodiny odpoledne, takže je to spíše sváteční 

oběd. A co mají dobrého? 

Pupils 4,5,6 at the table: Christmas turkey, krocan, potatoes, brambory, peas and carrots, hrášek 

 mrkev a na závěr Christmas pudding ve kterém najdou možná minci pro štěstí. A také se

 pobaví s takzvanými CRACKERS(ukázka) 

Na konec si společně zazpívají 

All pupils: We wish you a Merry Christmas 

Pupil 7: Let´s repeat the words(ukazuje na předměty nebo obrázky a děti po něm opakují): Jingle

 bells,Santa Claus, Christmas tree,stocking,fireplace, Christmas dinner, turkey, potatoes,

 carrots, peas. 

Pojďte si na závěr zazpívat koledy, které všichni známe. 


