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Vítáme vás zase zpátky u dalšího čísla časopisu. Toto 

vydaní je vánoční. Doufáme, že si užijete Vánoce a 

Nový rok. (autorka: Barbora Hummelová) 
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HistORie VáNOc… 
 

Historie Vánoc je velmi dlouhá. Kdysi bylo vánoční období 

vítáním zimního slunovratu. Historicky se Vánoce slavily 

poprvé na přelomu 3. – 4. století. Pro křesťany na celém světě 

jsou Vánoce stejně jako Velikonoce velmi významným 

svátkem. Znamenají pro ně den narození Ježíše Krista. Vánoce 

jsou pro ně stejně důležité jako Velikonoce. Vím, že pro 

základní školy jsou stokrát lepší Vánoce než Velikonoce, ale 

kdybyste byli křesťany, je to jiné. První Vánoce se slavily 

v Římě.  

No a co si přejete vy? V lednu se vás zeptáme, co jste dostali a 

přáli jste si to. (autorka: Natálie Musilová) 
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VTIPNÁ CHVILKA 
 

Líza děkuje dědovi: „Dědečku, moc ti děkuju za ty housle, cos 

mi dal loni k Vánocům. Byl to ten nejlepší dárek, jaký jsem 

kdy dostala!“ 

„Vážně?“ neubrání se 

děda údivu. Líza 

nadšeně přikývne: 

„Rozhodně! Pokaždé, 

když začnu hrát, mi 

máma dá dvacku, 

abych s tím zas 

přestala!“ 

 

Chlapeček v mrazivém prosincovém ránu pobíhá po dvorku a 

velmi nahlas si prozpěvuje: „JÁ BYCH SI TAK HROZNĚ 

PŘÁL DOSTAT K VÁNOCŮM NOVÉ KOLO!“ Jeden starší 

pán na něj nějakou dobu hledí, pak k němu přijde a napomene 

ho: „Chlapče, uklidni se, Ježíšek není nahluchlý!“ Lehce 

zadýchaný chlapeček se usměje: „Ježíšek asi ne, ale teta 

Anežka je hluchá jako poleno.” 

 

Vlčák se dívá na vánočně vyzdobenou jedličku v obýváku a 

zasněně si povzdechne: „Můj pán je jednoduše nejlepší. Který 

pes může říct, že má doma záchod, a ještě s elektrickým 

osvětlením?” 
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Děti rozbalují dárek a v tom jedno 

z nich konstatuje: „Je vážně 

trapný, jak mamka s taťkou 

používají stejný balicí papír jako 

Ježíšek.“ 

 

Vánoce jsou pro americké krocany 

obyčejně velmi drsné. Ale aspoň 

netrpí hlady. Ve skutečnosti jsou 

už od rána pořádně nacpaní.  

(autorka: Barbora Hummelová) 

 

 

 

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 

Ozdobený vánoční stromek, u kterého se rodiny 

schází a pod kterým nachází na Štědrý den dárky, 

už patří neodmyslitelně k Vánocům. Bývá to 

většinou jehličnan – smrk, borovice nebo jedle, 

který je ověšený ozdobami v různých barvách a 

vánočním osvětlením. Může být živý nebo umělý. 

 

Jmelí 

Dalším rozšířeným zvykem je jmelí. Větvička jmelí patří 

k vánoční výzdobě, zavěšuje se tak, aby bylo možné pod ním 

projít nebo se pod ním políbit. Dvojici má polibek pod jmelím 

přinést lásku po celý další rok. Pokud někomu jmelí věnujete, 

ochrání ho před nemocemi a do domu přinese štěstí.  

 



5 
 

 

Betlém 

Betlém je vyobrazení scény narození Ježíše Krista. Uprostřed 

jsou jesličky, ve kterých leží Ježíšek, kolem něj je Marie 

s Josefem, osel, vůl, pastýři se stádem ovcí a tři králové. 

Betlémy dnes mají mnoho podob, jsou v životní velikosti na 

náměstích nebo malé z papíru, dřeva nebo jiných materiálů 

umístěné například v domácnostech. 

 

Štědrovečerní večeře 

Na Štědrý den, tedy 

24. prosince večer, se 

usedá ke štědrovečerní 

slavnostní večeři. 

Tradiční večeře se 

skládá z rybí polévky 

a kapra 

s bramborovým 

salátem. 

Štědrovečerní večeře 

má svá pravidla – 

prostírá se pro jednoho navíc, pro nečekanou návštěvu, od 

stolu se během večeře nevstává, dokud všichni nedojí. Ten, 

kdo během večeře vstane, podle pověry příští rok spolu 

s ostatními u stolu sedět nebude. Po večeři se rozbalují dárky, 

které jsou pod vánočním stromkem. 

 

Cukroví 

Mezi jednu z nejrozšířenějších tradic Vánoc patří pečení 

cukroví. Mezi nejoblíbenější cukroví se řadí například to 

z lineckého těsta, vanilkové rohlíčky nebo vánoční perníčky. 
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Vánočka 

Vánočka patří k tradičním symbolům a pokrmům českých 

Vánoc. Její tvar připomíná Ježíška v povijanu – ozdobný pás 

sloužící k převazu peřinky s kojencem. Věřilo se také, že 

křížové pletení plní ochranářskou funkci a chrání před zlými 

silami lidi sedící u stolu. 

 

Krájení jablka 

Po štědrovečerní večeři přichází na řadu krájení jablka. Vezme 

se nůž a jablko se napříč rozkrojí. Pokud uvnitř rozkrojeného 

jablka naleznete hvězdičku, budete v příštím roce zdraví a 

šťastní, v opačném případě křížek nebo červ značí nemoc či 

smrt. 

 

Lití olova 

Jednou z vánočních tradic je i lití rozžhaveného tekutého 

olova do nádoby s vodou. Ze vzniklého odlitku se pak 

dotyčnému věští budoucnost. Zakoupit se dají přímo sady na 

lití olova, ve většině z nich se včetně všeho potřebného 

nachází i nápověda, co vzniklé tvary mohou znamenat. 

 

Pouštění lodiček 

Pouštění lodiček z vlašských ořechů se zapálenou svíčkou 

v míse nebo umyvadle s vodou patří mezi oblíbené vánoční 

tradice. Dokáže odpovědět na otázku nebo předpovědět 

budoucnost. Důležité je, aby ten, co otázku pokládá, vyrobil 

lodičku z ořechu sám a sám ji pustil na vodu. Počet lodiček 

odpovídá počtu členů rodiny. Pokud se nějaká vzdálí, ten, 

jemuž příslušná lodička patří, se vydá do světa. Pokud 

zůstanou u sebe, bude rodina pohromadě. 

 

https://www.seznam.cz/stitek/vanocni-tradice-635616
https://www.seznam.cz/stitek/vanocni-tradice-635616
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Kapří šupiny 

Na Štědrý den při večeři se dává šupina z kapra pod talíř. Rybí 

šupina by měla přinášet peníze a hojnost. Následně by se měla 

šupina z vánočního kapra nosit v peněžence pro dostatek 

peněz v příštím roce. 

 

Házení střevícem 

Dívka se postaví do chodby zády ke dveřím a hodí botou nebo 

pantoflem přes rameno. Pokud míří bota či pantofel špičkou 

ke dveřím, znamená to, že se dívka provdá a odejde z domova. 

Pokud špička neukazuje ke dveřím, tak se neprovdá a zůstane 

doma. 

 Dívka se 

postaví do 

chodby zády ke 

dveřím a hodí 

botou nebo 

pantoflem přes 

rameno. Pokud 

míří bota či 

pantofel špičkou 

ke dveřím, 

znamená to, že 

se dívka provdá 

a odejde 

z domova. Pokud špička neukazuje ke dveřím, tak se neprovdá 

a zůstane doma.   

(autorka: Karolína Šorčíková) 
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Recenze 

 

Sám doma 1: Film je o chlapci, 

který na štědrý večer zůstane 

sám doma. Mně osobně se film 

líbí a dávám mu 4 a půl 

hvězdičky z 5. 

 

Grinch: Je to film o Grinchovi, 

který se snaží pokazit Vánoce 

ostatním. Filmu dávám 3 a půl 

hvězdičky z 5. 

 

Tří oříšky pro popelku: Film je 

o chudé slečně, která se 

zamiluje do prince. Filmu 

dávám 5/5 hvězdiček.  

(autorka: Tereza Hummelová) 
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PŘEJEME BOHATÉHO JEŽÍŠKA!!!  


