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   Staré prameny uvádějí, že vlastní slovo Vánoce bylo převzato 
od německých sousedů, přesněji ze staroněmeckého výrazu den 
wihen Nachten. Což bychom mohli volně přeložit jako v 
posvátných nocích či ve svatých nocích. Pojmenování tedy 
vzniklo již v dávné době předkřesťanské a je zřejmé, že šlo o 
dny a noci spojené s dobou slunovratu. Postupným vývojem 
vzniklo označení Weihnachten a počešťováním se dospělo až k dnešnímu tvaru. 

Z kulturního hlediska se Vánoce skládají zhruba ze tří vrstev a každá doba jim dala svůj ráz.  

Oslava slunovratu 

Na vznik svátků agrárního charakteru mělo rozhodující vliv každoroční střídání ročních 
období. Souvisely s dobou zimní a letní rovnodennosti a slunovratu. Lidé tvrdě pracující na 
polích pohlíželi na zimní slunovrat s neskrývanou radostí a oslavovali návrat životodárného 
slunce, které probouzelo nový život. Přelom starého a nového roku býval považován za 
posvátný a magický čas. K tomu směřovalo množství přání, říkadel,písní, koled a rituálů
spojených s vírou v kouzelnou sílu činů a slov.  

Křesťanské svátky 

Druhá vrstva je spojena s křesťanským chápáním vánočních svátků. Základem se stal 
novozákonní biblický příběh o narození Ježíše Krista. Tato téměř dvoutisíciletá tradice oslav 
příchodu spasitele na svět je nejznámějším významem Vánoc. Hlavní program svátků se 
odehrává v kostele, kde se slouží několik zvláštních mší/bohoslužeb. Je to především mše 
půlnoční a mše na Boží hody vánoční. V kostele nechybí model Betléma s jesličkami a se 
svatou rodinou.  

Dnešní podoba Vánoc 

Vánoce těchto dnů se přenesly spíše do rodinného kruhu, jako oslava lásky a sounáležitosti. 
Charakteristickým symbolem se stal ozdobený, svíčkami a žárovkami rozzářený stromeček, 
pod kterým zejména děti nalézají množství dárků. Ke koloritu dnešních Vánoc také patří 
velký stress a zmatek spojený s nákupy, úklidem a vařením. Na toto období se cíleně
zaměřuje a dopředu připravuje i většina obchodníků, jejichž výdělky dosahují astronomických 
čísel. Nesmíme ani zapomenout na televizních stanice, které přemění svou programovou 
skladbu k nepoznání. Dnešní podobu svátků ovlivňuje mnoho faktorů, a tradiční symbolika 
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Vánoce v 18 jazycích 

Anglicky  - Christmas  
Dánsky  - Jul   
Finsky  - Joulu  
Hebrejsky -  Chagamolad Hanotsri 
Holandsky -  Kerstmis  
Chorvatsky -  Bozyc 
Indonésky -  Hari Natal   
Italsky -  Natale 
Japonsky -  Kurisumasu  
Maďarsky -  Karácsony 
Německy -  Weihnachten 
Polsky-  Boze Narodzenie  
Portugalsky  - Natal  
Rumunsky -  Graciun  
Rusky -  Raždestvó  
Řecky  - Christouyenna  
Španělsky -  Navidad  
Švédsky -  Jul  

 
 

 

 

Blahopřání k Vánocům v různých zemíchBlahopřání k Vánocům v různých zemíchBlahopřání k Vánocům v různých zemíchBlahopřání k Vánocům v různých zemích    

 
Anglicky - Merry Christmas  
Bulharsky - Chestita Koleda  
Eskymácky - Jutdlime Pivdluarit  
Norsky - God Jul 
Chorvatsky- Sretan Bozic  
I talsky -  Buon Natale 
Maďarsky - Kellemes Karacsonyt  
Německy -  Fröhliche Weihnachten 
Francouzsky - Joyeux Noël  
Holandsky - Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 
Esperanto - Gajan KristnaskonUkiortame Pivdluaritlo 



 
 

1. Co by jste si přáli za dárky? 

2. Stačil by Ti jeden dárek?  Jaký? 
 
Odpovídali j ste: 
 
1-zlatý řetízek,zlaté náušnice. 
2-ano zlatý řetízek. 
 
1-playstation3,televizi plazmovou do pokoje. 
2-ano televizi plazmovou. 
 
1-já  si přeju, aby mi to vyšlo s tím klukem, kterého mám ráda. 
2-jo stačil by mi tentojeden dárek. 
 
1-nový počítač a počítačové hry,mini bajku. 
2-ne. 
 
1-nový počítač. 
2-ano počítač. 
 
1-mini bajku. 
2-ano. 
 
1-nový mobil. 
2-ano, stačil by mi. 
 
1-já bych chtěl  alespoň 4 dárky . 
2-abychom byly všichni zdraví. 
 
1-PŘÁL BYCH SI  ŘETÍZEK. 
2-STAČÍ MI JEDEN DÁREK POD STŘÍBRNÝM STROMEČKEM JEDEN ŘETÍZEK.  
 
1-MOBIL S MP3 A MP4  A ESD  MICROSOFT ,   PAMĚT´OVOU KARTU 1,6. 
2-CHCI JEN MOBIL A TO JE VŠECHNO. 
 
 
1-JÁ SI PŘEJU HODNĚ VĚCÍ,KALHOTY,TRIČKA,MIKINY,BUNDU,BOTY. 
2-MNĚ BY TO STAČILO. 
 
 
1-BOTY DC,KOLO,PLAY STATION,MOBIL, TELEVIZI,HRY NA POČÍTAČ,BUNDU,ŠIPKY. 
2-STAČIL BY MI JEDEN DÁREK, JEN MOBIL. 
 
 
1-PŘÁL BYCH  SI V BUDOUCNOSTI ŘIDIČÁK. 



Anketní otAnketní otAnketní otAnketní otázky pro vásázky pro vásázky pro vásázky pro vás: 1.Co by sis přál od Ježíška? 
                                                                     2. Stačil by Ti jeden dárek? Když ano, tak jaký? 
 
1-JÁ BYCH  SI PŘÁL  VYBAVENÍ CELÉHO POKOJE. 
2-TO JE VŠECHNO CO SI PŘEJU. 
 
1-PŘÁL BYCH  SI POČÍTAČ. 
2-STAČÍ MI JEDNA VĚC A TO  JE  POČÍTAČ. 
 
1-NOVÝ TELEFON A VĚCI NA SEBE. 
2-STAČÍ MI JEDNA VĚC A  TO JE TELEFON. 
 
 
1-KOLO,MOBIL,PLAY STATION. 
2-STAČIL BY MI JEDEN MOBIL. 
 
1-MOBIL,KOLO,KOLEČKOVÉ BRUSLE,CD MICHALA DAVIDA,VĚCI NA  
SEBE,MP3,4,DISCMENA,PENÁL S KONĚM. 
2-JEDEN DÁREK A TO  JE MOBIL. 
 
 
1-ŠTĚNĚ,PC. 
2-NE. 
 
 
1-CD SPIDERMAN-4,1. 
2-NE.POČÍTAČ,MP3. 
 
1-JEDEN DÁREK JE MP3. 
2-NESTAČIL BY MI 1 DÁREK. 
 
1-MOTOKÁRA. 
2-ANO  MOTOKÁRU. 
 
 
1.Novou aktovku do školy,hru na počítač NHL 2008,nový dres Hc Litvínov,nový     
    batoh,paličku k bubnu. 
2.Ne  
 
1.Já bych chtěla k Ježíšku buď pejska a nebo činčilu. 
2.Ano já bych chtěla dárek od rodičů pejska a jmenovala 
   by se Rorynka jako já. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přejeme Vám, ať se Vám vaše přání splní a prožijete nejkrásnější svátky 
v roce se svými nejbližšími v klidu a pohodě.                        Vaše redakce 
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Vánoční blázen          

V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety mladý blázen. Jako 

každý blázen snil i on o tom, že se jednou stane moudrým. Miloval hvězdy. 
Nikdy jej neunavilo pozorovat je a při tom žasnout nad nekonečností nebe. A tak 
se stalo, že jedné noci neobjevili novou hvězdu jen králové Kašpar, Melichar a 
Baltazar, ale i tento blázen."Ta nová hvězda je jasnější než ostatní", myslel si. 
"To bude královská hvězda - narodil se nový vladař! Chci mu nabídnout své 
služby. Vždyť jestliže je to král, bude určitě potřebovat také nějakého blázna. 
Vydám se na cestu a budu jej hledat. Hvězda mě povede."Dlouho přemýšlel, co 
by novému králi mohl přinést darem. Avšak kromě své bláznovské kapuce, 
zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co by mu mohl darovat.A tak se z domova 
vydal na cestu - bláznovskou kapuci na hlavě, zvonkohru v jedné a květinu ve 
druhé ruce.První noc jej hvězda přivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítě, 
které bylo chromé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi."Ach", 
pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji bláznovskou kapuci. Potřebuje ji 
více, než nějaký král." Dítě si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu a šťastně se 
rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.
 Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítě, které 
bylo slepé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi."Ach", pomyslel 
si blázen, "dám tomu dítěti svoji zvonkohru. Potřebuje ji více, než nějaký král." 
Dítě zvonkohru nadšeně rozeznělo a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To 
bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.      
 Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. Tam nalezl dítě, které bylo hluché. 
Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi."Ach", pomyslel si blázen, 
"dám tomu dítěti svoji květinu. Potřebuje ji více, než nějaký král." Dítě si 
květinu s úžasem prohlíželo a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi 
místo poděkování bohatě stačilo."Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl králi 
darovat. Bude asi lepší, když se vrátím", pomyslel si blázen. Avšak když vzhlédl 
k obloze, hvězda stála na jednom místě a smála se na něj jasněji než kdykoli 
předtím. A v tom uviděl cestu k nějaké stáji uprostřed polí. Před stájí potkal tři 
krále a zástup pastýřů. I oni hledali nového krále. Ten ležel v jeslích - malé, 
bezbranné, chudé dítě. Maria, která zrovna chtěla na slámu prostřít čisté plínky, 
se bezradně rozhlížela a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě položila. Josef 
právě krmil osla a všichni ostatní měli plné ruce darů. Tři králové přinášeli zlato, 
kadilo a myrhu, pastýři pak vlnu, mléko a chléb.Jen blázen zde stál s prázdnýma 
rukama. Maria, plná důvěry, položila tedy dítě do jeho náruče. Tak našel Krále, 
kterému chtěl v budoucnu sloužit. A také věděl, že svoji bláznovskou kapuci, 
zvonkohru i květinu rozdal dětem, aby měl místo pro Dítě, které mu nyní se 
svým úsměvem darovalo moudrost, po níž toužil.
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Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.      (sníh) 

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.         (11. listopad)    

Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný důl.Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný důl.Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný důl.Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný důl.                (mráz) 

Přišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je pišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je pišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je pišel k nám host, spravil nám most, bez sekery, bez dláta, je přec pevnýec pevnýec pevnýec pevný    dost.dost.dost.dost.    
(mráz)    

                                                                                                        ČČČČtytytytyřřřři noi noi noi nožžžžky, dva trnoky, dva trnoky, dva trnoky, dva trnožžžžky, v zimky, v zimky, v zimky, v ziměěěě b b b běžěžěžěží, v létí, v létí, v létí, v létěěěě le le le ležžžží.í.í.í.                        (saně) 

                                     

                                          V zimV zimV zimV ziměěěě slou slou slou sloužžžží, v létí, v létí, v létí, v létěěěě zuby suší zuby suší zuby suší zuby suší.             (saně)  

    

Stojí strom, má t ři sta p ětašedesát lístk ů, dvaapadesát kvítk ů, a jen 
tři míšenská jablí čka.     (rok - 365 dní, 52 neděl, 3 boží hody)

Lehká jako peříčko, nemá ráda teplíčko.Tančí něžně, snad i lehce, roztát v kapku 
vody nechce. Potká-li své sestřičky, svět je bílý celičký.                                            (vločka) 

Všichni se snaží, maminka smaží. Kapr voní, zvonek zvoní.  
Nakonec stromeček, tajemství, dáreček.          (Vánoce) 
   
  

 
 

Ententýky dva špalíky, velká mrkev jako nos. Sníh nás láká, nemá boty, 

chodí bos.   (sněhulák)
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  Vánoční stromeček. 

Historicky první zpráva o osvětleném vánočním stromku 
pochází z roku 1642, ze Štrasburku. Samozřejmě, že není 
vyloučeno, že se tu a tam objevily už v 18. či začátkem 19. 
století. První zpráva o vánočním stromku v Praze je z roku 
1812, tehdy se objevil v domě ředitele Stavovského divadla 
Leibicha a začala tak vlastně nová tradice. Rozvinula se 
velmi mohutně, protože už koncem třicátých let 19. stol psaly 
všechny pražské noviny o nákupech vánočních stromků jako 
o běžné záležitosti. Pražené je tehdy nazývaly Kristovy 
strůmky. Zelený symbol Vánoc pak postupně vytlačoval 
dosavadní Betlémy. Velké vánoční stromy na náměstích a 
návsích se začaly objevovat až v dvacátých letech minulého 
století. Poprvé tomu dle dochovaných zpráv bylo v Plzni roku 1925.

Dárky 

Dávání dárků v předvečer Kristova narození se v německy 
mluvících oblastech začalo více prosazovat až za reformace. Pro 
tuto dobu bylo typické potírání kultu světců. Německý reformační 
kazatel Martin Luther tehdy ostře vystoupil proti oslavě svátku sv. 
Mikuláše. Postava vánočního dárce Ježíška tedy vznikla někdy v 
16. století v Německu a k nám přišla o několik století později..  

Vánoční jmelí  

Této cizopasné rostlině přisuzovali kouzelnou moc již naši slovanští předkové. Věřilo se, že 
chrání stavby a obydlí před požáry a neštěstím. Obyvatelé domů ozdobeným jmelím byli dle 
pověry rovněž v bezpečí před mocí čarodějnic a zlých duchů. Bylo stejně jako čtyřlístek 
považováno i za symbol štěstí. Ve středověku bylo hojně využíváno jako lék proti srdečním 
chorobám. Dodnes se z jmelí vyrábějí přípravky na snížení vysokého krevního tlaku. O jmelí 
panuje množství legend, včetně té, ve které se praví, že jmelí bylo původně stromem, z jehož 
dřeva byl vyroben kříž, na kterém byl 
ukřižován Ježíš Kristus. Strom pak hanbou 
seschl, až se stal rostlinou. Od té doby 
zahrnuje příznivými účinky všechny, kdož 
pod ní projdou. Na dnešních vánočních 
trzích nacházíme jmelí v mnoha podobách. 
K dostání je například jako stříbrné, či 
zlaté větvičky. 
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z vyky o Vá nocích                  

Místnosti se zdobily chvojkou či jedlovou nebo borovicovou větvičkou, 
připevňovanou nad stůl či nad dveře. Ještě než v 2. polovině 19. století 

dorazil do Čech německý zvyk zdobit ve světnici stromek, zdobily se 
právě tyto větve. Ozdoby se vyráběly z ovoce, ze slámy, ze dřeva, z 

perníku.  

K vánočnímu vybavení patřily i jesle znázorňující Ježíška v chlévě. Vedle 
kolébky se někdy umístily figurky Panny Marie a svatého Josefa. Místo 

jesliček se mohl instalovat celý betlém. Vedle jesliček v betlémě
nechyběli tři králové, betlémská hvězda, stádo s pasáčkem a vinšující 

lidé.  

Vánoce jsou spjaty i s nejrůznějšími pověrami a věštbami. Internetový 
magazín Žďárské vrchy připomíná i ty méně známé. Chasníci prý 
vyhlíželi první hvězdu. Odkud se objevila, odtud měla přijít jejich 

nastávající. Děvčata se v této věci zase orientovala podle prvního 
štěkotu psa, který uslyšela.  

Ke štědrovečerní večeři všichni zasedli umytí a dbalo se na sudý počet 
lidí u stolu. Od štědrovečerního stolu nesměla odcházet hospodyně. 

Po večeři se zpívaly koledy a případně rozdávaly dárky, většinou doma 
vyrobené. Dříve se nadělovalo pod chvojkou, později pod stromečkem. 

Lidé se rovněž často věnovali nejrůznějším tradičním činnostem 
spojeným s věštěním, jaký bude bude celý rok, zda bude daný člověk žít, 

jak se povede hospodářství, zda-li ho potká láska.  

K nejznámějším a dosud hojně dodržovaným zvykům patří pouštění 
lodiček, v podobě svíček v ořechové skořápce, po vodě, rozkrajování 

jablka či lití olova. 

 Na Štědrý den se také děvčata dívala, zda jim vypučela třešňová 
větévka, tzv. barborka, utržená na sv. Barboru. Pakliže ano, splnilo se jí 

přání, které si s větvičkou spojila - například se dívka vdala.  













    
    
    
JÁ CHCI ZPÁTKY JEJÁ CHCI ZPÁTKY JEJÁ CHCI ZPÁTKY JEJÁ CHCI ZPÁTKY JEŽÍŠKAÍŠKAÍŠKAÍŠKA

Když mi řekl Franta, 
že přijede SANTA, 
strašně jsem se lekl 
a nahlas jsem jekl. 

Když to SANTA slyšel, 
okamžitě přišel. 
Přitáhli ho sobi, 
snad je koupil v OBI. 

Utřel jsem si nudlu, 
vytáhl jsem kudlu, 
píchl jsem ho do bříška 
JÁ CHCI ZPÁTKY JEŽÍŠKA! 

Vánice a metelice
Vánice a metelice, 

kdo se stará o silnice? 

Všude leží bílý sníh, 

Santa jede na saních. 

Vánice a metelice, 

sob narazil do mýtnice! 

Santa v smyku už se koulí, 

ten bude mít ran a boulí. 

Vánice a metelice. 

Santa skučí převelice, 

kolem krku rudou šálu, 

už ho vezou do špitálu. 

Vánice a metelice, 

kdo by lezl na silnice. 

Santo koukej do výšek, 

támhle letí Ježíšek. 
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