2010-2011

Vánoce
Dostáváte rádi dárky? Nezáleží na věku, ať jsi mladý,starý,velký nebo malý, všichni se určitě
těšíme na Vánoce.
Už jako malá holčička jsem
toužebně očekávala příchod Ježíška.
Věřila jsem na zlaté prasátko, proto
jsem od rána nejedla maso. Doufala
jsem , že když nebudu jíst, najdu pod
stromečkem nejen dárky, ale i malé
zlaté prasátko se zahnutými zuby
nahoru.
A jak trávím Štědrý den dnes?
Aby nám den rychleji utekl, vydáme se
na pěší výlet na Svatobor. Při poklidné
procházce se kocháme zimní krajinou,
koulujeme se a navzájem se házíme do
sněhu. Cestou potkáváme spoustu lidí,
se kterými se pozdravíme.
Ke štědrovečerní večeři sedáme
vždy umytí a svátečně oblečení. Po
dobrém kaprovi už netrpělivě čekáme,
až zazvoní zvoneček a my můžeme
otevřít dveře od pokoje, kde nám
Ježíšek nechal dárky. Potom je všechny
rychle rozbalíme a radujeme se, co jsme dostali. Po rozbalení dárků se všichni koukáme na
pohádky.
Mnoho lidí na Ježíška nevěří a všude možně hledají dárky, ale pak nemají radost z toho,
co dostanou. Vánoce by měl každý prožít v klidném rodinném kruhu.
Andrea Bartošová, VII.A

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích?
Austrálie
Austrálie a Nový Zéland jsou sáty, které časově jako první oslavují štědrý den, Češi si
na něj musejí počkat o 11 hodin déle. Australané považují Vánoce za čas připomenutí si jejich
duchovního významu - narození Ježíše Nazaretského. Pro mnohé začínají o půlnoční
bohoslužbě. Až 70 % obyvatelstva jsou věřící (katolíci, luteráni, protestanti, anglikáni).
I přes velkou rozlohu zde žije pouze 19 miliónů obyvatel. Země je harmonickým mixem
etnických skupin. Je zde významné zastoupení mnoha národnostních menšin a většinou každá
z
nich
praktikuje
vánoční zvyky vztahující
se k jejich původnímu
domovu. Dá se říci, že
typické
australské
Vánoce
neexistují.
za
výchozí
model
Vánoc
byly
použity
britské zvyky.
Dárky zde nosí
rovněž Otec Vánoc, ale
poslední léta si na
oblibě získává i jeho
americký rival Santa
Claus. V noci z 24. na 25.
domů a vkládá dětem
prosince přichází do
dárky do punčoch na
krbu, či do povlaků na
rohu postele. Vánoční
polštář zavěšeném v
výzdoba je střídmá,
používají se především
slaměné
ozdoby,
větvičky ze stromů, jmelí
a samozřejmě stromeček. Avšak teplotní podmínky výrazně pozměnily britské zvyky.
Tradiční večeře se přemístily z domovů na terasy, zahrady, nejsou neobvyklé ani v parku, či
na pláži. Je to příležitost setkat se s příteli a příbuznými, uvědomit si přátelství, lásku a předat
si dárky. Vánoční menu sestává z mořských plodů, krocana, kachny, kuřete, těstovin, druhově
velice pestrých salátů, zmrzliny, švestkového pudinku, koláčů, aj.
David Kavale, IX.C

Belgie
Belgické děti byly vychovány k víře ve Svatého Mikuláše, tedy Vánoce měly především
religiózní charakter, ale v současnosti se o Vánocích v Belgii objevuje i Santa Klaus svým
původem ze Spojených Států. V dřívějších dobách byly belgické Vánoce především rodinným
religiózním svátkem. Dárky se rozdávaly na Nový rok a děti věděly, že dárky jsou od jejich
rodičů a ne od Santa Clause.
Typickým belgickým vánočním zvykem je, že všichni mladí i staří po rodinné oslavě
25. prosince jdou odpoledne bruslit na zamrzlé kanály. Další tradicí, která se uchovala
především v malých vesničkách, je tradice Tří králů, kdy jsou ve vesnici vybráni tři dospělí
muži, ti se převléknou za Tři krále a za zpěvu koled obchází všechny domy. Za to jsou
odměňováni drobnými dárky.

Nizozemsko
Nizozemský Mikuláš se jmenuje Sinterklaas. Děti věří, že k nim přijíždí na parníku
ze Španělska několik dní před 5. prosincem. Tato událost odehrávající se v dokách je
velkou slavností, kterou díky televiznímu přenosu mohou sledovat miliony dětí a jejich
rodičů. Sinterklaas přijíždí na koni a je doprovázen družinou. 4. prosince v noci objíždí
se svým pomocníkem Černým Petrem střechy domů a do připravených bot dětem komínem
posílá drobné dárky.Ve východní části Nizozemska se během Adventu udržuje tradice
troubení na ručně vyrobené rohy – midwinter-hoornblazen, což oznamuje příchod Ježíška.

Lucembursko
Schéi Chrëschtdeeg je pozdrav, kterým se lidé zdraví v Lucembursku a dal by se
přeložit jako „hezké vánoční svátky“. Koncem listopadu můžete v ulicích potkat Mikuláše,
kterému se v Lucembursku říká Kleeschen a 6. prosince obdarovává děti různými drobnými
dárky. V předvánočním čase se ulice osvětlují a zdobí svítícími vánočními stromy, vzduch je
cítit horkým kořeněným vínem, speciální polévkou s uzeninou a typickými crepes.
V Lucembursku jsou Vánoce také rodinným a religiózním svátkem (dárky roznáší Ježíšek
a ne Santa Claus).

Čína
Vánoce se v Číně příliš neslaví, ani vánoční zvyky neexistují. Období, které v Česku
patří vánočním svátkům, to jsou v Číně běžné pracovní dny. I když v Pekingu v některých
velkých obchodech můžete vidět Santa Clause. Ale ten je tam kvůli západním turistům. Prostí
Číňané o tomhle svátku nevědí. Existují dvě skupiny lidí, kterých se Vánoce nějak dotýkají.
Jsou to čínští křesťané, kteří chodí do kostela na vánoční mši a rovněž někteří vysokoškoláci
se snaží dodržovat západní svátky. Posílají si navzájem vánoční přání.
Někteří Číňané na Vánoce osvětlují své domy papírovými lampiony, které v menších
verzích věší i na stromečky (vedle papírových řetězů a ozdůbek). Podobně jako v Americe
rozvěšují čínské děti po domě ponožky a očekávají příchod Santa Clause, kterému říkají Dun
Che Lao Ren - Vánoční stařec. V bohatších rodinách se nakupují dárky
a
objednávají se slavnostní večeře v restauracích, kde takováto večeře přijde na více jak
polovinu běžného měsíčního platu.
Daleko důležitější je Nový rok. Čínský Nový rok je svátek, kterým se oslavuje příchod
nového lunárního roku. Proti českým Vánocům je opožděný zhruba o měsíc. Stejně jako o
Vánocích je důležité, aby se u večeře sešla celá rodina. Lidé si sice nedávají dárky mezi
sebou, ale obdarovávají děti. Ty dostávají červené obálky s penězi. Na obálkách je
blahopřejná symbolika podle toho, v jakém znamení rok je.
I zdobení stromečku má v Číně paralelu. V podvečer svátků se na dveře musí vylepit
symbol nového roku. Vylepují se také bůžci bohatství, to jsou dvě děti – chlapeček a holčička.
Na dveře se ještě dává červený papír se znakem pro štěstí. Musí se ale pověsit vzhůru
nohama, protože čínsky zní slovo otočit stejně jako přijít. To znamená, že když člověk řekne:
„otočené štěstí“, znamená to i „štěstí přichází“. Praktická čínská pověra, kterou by jistě ocenil
i nejeden Evropan, říká, že do konce roku musí člověk uhradit všechny své dluhy.
Kristýna Hurníková, Martina Šotolová – IX. A

Řecko
Na Štědrý večer děti chodí od domu k domu, zpívají koledy
(Kalantas) a za to dostávají ovoce nebo sladkosti. Nosí s sebou i malé
hudební nástroje - bubínky či triangly. A hodně se snaží. Vědí totiž, že
dostanou spoustu dárků. Ne ale od Ježíška, ale od sv. Vassilise 1.ledna.
Typickým vánočním pokrmem je posvátný chléb Christopsomo. Je
sladký a připomíná naši Vánočku či Mazanec. Tento chléb je potom
součástí každého prostřeného stolu. Má různý tvar a zdobí se
všelijakými ornamenty, většinou připomínajícími profese členů rodiny.
Tomáš Kindelmann, IX.C

Maďarsko
Podle starodávný zvyků na Vánoce v Maďarsku nemá být nikdo sám. Proto na Vánoce
zvou občané Maďarska např. bezdomovce a tuláky, aby se mohli najíst s nimi.
Ve většině maďarských rodin začínají Vánoce upečením svatoštěpánského koláče, který
se v první adventní neděli uloží na okraj stolu a musí tam vydržet až do Tří králů. Pod ubrus
stolu se uloží zrníčka obilí poslední úrody a chomáček sena, symbolizující vděčnost dobrého
hospodáře za dary země a přání dožít se napřesrok rovněž dobré úrody.
Na Štědrý den se nadále dodržuje podle církevní tradice půst. Věřící člověk v tento den
až do večere nejí vůbec nic, nebo jen velmi málo. Navíc i samotná slavnostní večere je bez
masa, s výjimkou rybího, a jíst se smí až po půlnoční mši, tedy vlastně až druhý den. Večeře
bývá bohatá a začíná hned po setmění nebo východem první hvězdy, kdy se rodina postaví ke
stolu a pomodlí. Hospodář se skleničkou nového vína v pravici pronese svůj přípitek. Tam,
kde se dodržuje klasický rituál, pokropí hospodyně všechno v domě svěcenou vodou, k
tomuto účelu přivezenou z kostela.
Antonín Šíma – 9. C

Mexiko
Oslavy Vánoc v Mexiku jsou známé svou nespoutaností a značnou bujarostí. Sníh tu
samozřejmě neznají a ani vánoční stromečky nejsou příliš časté. Musí se dovážet až z Kanady
a jsou proto velmi drahé a dovolit si je mohou většinou jen bohaté rodiny, hotely, či obchodní
domy. Bodří Mexičané však mají osobitou náhradu. Na Štědrý den po setmění dospělí naplní
objemnou hliněnou nádobu na vodu nejrůznějšími sladkostmi a hračkami. Nádoba se ještě
přizdobí peřím a dalšími prvky, aby připomínala tlustého krocana a nakonec se zavěsí kdesi
v domě. Děti si zapálí svíčky a postupně procházejí celým domem. Za zpěvu koledy klepu
na všechny dveře, které jsou zamčené, stejně jako srdce lidí, kteří odmítli vpusti Marii
a Josefa do svého domu. Děti dojdou až k místnosti, kde je zavěšena nádoba. Dveře jsou
odemčené a děti s velkým křikem vpadnou dovnitř. Jejich úkolem je tlouci vším co je po ruce
do nádoby tak dlouho, až se rozbije a obsah spadne na zem.
Každý si z hraček, cukroví
a jiných dárků vybere,
co se mu líbí. Předměty nejsou nijak označeny a tak bývá
potřeba velké rychlosti a důrazu. V Mexiku jsou velmi
oblíbené vánoční svícny arbol de Navid. Jsou hliněné nebo
porcelánové a vždy bohatě malované. Jejich rozměry se
pohybují od několika centimetrů až do tří metrů.

Dánsko
Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami
skřítků, kterým se říká nisser. Můžou být různě velcí, mají špičatou čepičku a jsou oblečeni
do dánských národních barev (červené a bílé). Jsou to právě tito skřítci, kteří večer 24.
prosince nadělují dárky. Drobné dárečky a sladkosti se zavěšují na větve vánočního
stromečku. na Štědrý den lidé často chodí zapálit svíčku na hřbitov. v některých oblastech
panuje také zvyk vítání "vánočního posla", který zaklepe na dveře a každému dá vtipný
vánoční dáreček charakterizující obdarovanou osobu - poukazující na ctnost nebo vadu, např.
tlouštíci dostávají špejli od jitrnice. Večer se rodina sejde u stolu, na kterém nesmí chybět
husa, kachna, popřípadě vepřová pečeně
s červeným zelím jako hlavní chod a
dále pak opepřená treska s ředkvičkou, pivní chléb, teplá šunka, hnědé koláčky nebo horká
rýže zalitá studeným mlékem. Speciálním dezertem je rýžový nákyp se zapečenou mandlí,
jejíž nálezce dostane zvláštní dárek. Po večeři se rodina přesune ke stromečku, kolem kterého
tančí dokola držíc se za ruce a zpívajíc koledy.
Žáci IX.C

Švédsko
Ve švédských legendách hrají hlavní postavu skřítci. Dříve to byl Tomtegubbe,skřítek
hospodáříček, který celý rok pečoval o hospodářství a jako odměnu dostal o Vánocích misku
rýžové kaše. Později se objevil strýček Jultomte. Skřítek hospodáříček mu propůjčil svou
podobu a svatý Mikuláš ho inspiroval k rozdávání dárků.
Jak vypadá švédský Štědrý den? Přípravy k večeři končí ve tři.V tu dobu celé Švédsko
zapne televizi a sleduje Kačera Donalda.To je tradice přetrvávající několik desetiletí. Patří ke
švédským Vánocům jako Mrazík k českým. Na stole nesmí chybět vánoční šunka, masové
kuličky, zelí, párečky, klobásky a hlavně sleď. V jakékoliv podobě-nakládaný v hořčici,
v rajčatech, gratinovaný s bramborem. K večeři se pije globy, silnější podoba svařeného vína.
Nechybí ani pálenka. Její pití je samo o sobě slavnostní. Zpívají se snapsvisor-krátké
panákové popěvky. Po každém z nich následuje mohutný doušek ze sklenky. Švédové zpívají
rádi a hodně. Po rozdávání dárků, které obstará tatínek převlečený za skřítka, je čas na kávu
a něco sladkého. Kaše z rýže, mléka a šlehačky se servíruje politá šťávou z ovoce. Do hrnce
se hodí mandle.Ten, kdo ji najde v talíři,bude mít podle staré tradice do roka svatbu.

Hawaii
Na Hawaii Vánoce začínají s příjezdem Vánoční lodi, což je
loď přivážející obrovský náklad tradičních vánočních
po vodě
pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž
ve svém člunu. Hawaiany přivážejí jejich vánoční stromky
dlouho před vánoční sezonou, která přijde s příjezdem
vánoční lodi. Nejlepší stromky jsou jedle nebo borovice.
Mnoho lidí pěstuje své stromky přímo na dvorku.Tvořivější
hawaiané zdobí palmy Santy Clausem na saních se soby a
elfy. K jídlu je pečené prase Kalua a vánoční jídlo Leis.
Před příchodem křesťanství, byl předchůdce vánoční tradice
na Hawai čtyř-měsíční novoroční oslavy svátku klidu a ctít zemi zvané Makahiki.
Vánoční koledy jsou na Hawaii zpívány v doprovodu ukulele nebo kytary a pěveckých sborů
či skupin. Zatím co rodiny, slaví luaus a mají pikniky na pláži nebo na jejich dvorku. Ti, kteří
jdou na plážích nosí Santa klobouky a chodí v kraťasech a bikinách. Dokonce i Santa Claus je
bos, nosí havajské oblečení. Vzhledem k tomu,že hawaiani milují velkolepé oslavy, dají si
tisíce světel na svá vozidla a jejich průvod ulicemi je velkolepý.
Různé kultury, které se usadily na ostrovech, slaví vánoční tradice Havaje svým
vlastním jedinečným způsobem. Tyto oslavy se nikdy neobejdou bez zpěvu a hula hula
s kytarami a ukulele. Na pláži není nikdy daleko k jídlu a většina lidí jde plavat nebo surfovat.
Ondřej Uher – 9. A

Polsko
V Polsku věří, že v čas vánoční opouští Ježíšek nebe a přijíždí na oslátku mezi lidi.
V každém bytě je proto připraveno pod stromečkem trochu sena pro oslíka. Ke slavnosti se
sejde celá rodina i s prarodiči a s jinými příbuznými. Zhasnou světla lamp a zažehnou svíčky
prskavky na vánočním stromě. Pod stromečkem leží zabalené roztomilé dárky. Na každého je
pamatováno, dárek dostane i ten, kdo nebyl očekáván. Když jsou všechny dárky rozbalené,
rozezní se dům zpěvem. Za okny ve všech domácnostech čekají děti s nosíky přitisknutými na
sklo. Dívají se na nebe, aby zahlédly první zářící hvězdu. Teprve potom, když se hvězda
objeví, posadí se všichni ke sváteční večeři. Večeře se podle tradice skládá z 12 chodů, což
má symbolizovat 12 měsíců v roce. Na slavnostně prostřeném stole stojí svícen, pod kterým
leží peníz, jenž má chránit dům před chudobou. Paní domu prostře vždy jeden příbor navíc
pro neočekávaného hosta. I kdyby zaklepal na dveře úplně neznámý člověk, je pozván ke

stolu. Před jídlem se rodina pomodlí, otec přečte z Bible o narození Ježíše Krista v Betlémě.
Potom přijde na stůl vánoční pečivo. Každý dá ze svého kousek sousedovy
a popřeje mu při tom všechno nejlepší. Potom začne slavnostní vánoční večeře, která se
skládá z mnoha jídel. Začíná se polévkou z červené řepy, které se říká boršč. Chybět nesmí
brambory se zelím a houby. Nejdůležitější je ale smažená ryba – nejčastěji kapr. Večeře je
ukončena moučníkem. Bývá to makový koláč, potom sušené ovoce, fíky a datle. Úplně
naposled přijde na řadu rozmanité cukroví. O půlnoci chodí lidé na pastýřskou mši,
nazývanou Pasterka. O vánočním večeru dostávají dárky i zvířata. Nezapomíná se na ně,
vždyť byli prvními svědky Ježíšova narození. Legenda vypráví, že zvířátka o půlnoci
promluví lidskou řečí a sdělují si, jak s nimi lidé zacházejí.
Žáci IX.A

USA
První prosincovou neděli je v každém městě i v každé vesnici vánoční průvod, kterého
se zúčastňují školy, zástupci firem, požárníci, policie, zájmové kroužky a hudební skupiny.
Posledním bodem průvodu je vždy požární auto, na kterém sedí Santa Claus. Zdobení domů a
ulic první nedělí v prosinci vrcholí. Domy i stromy jsou obaleny světýlky a rozličnými
ozdobami, často naleznete před domem maketu Betléma. Sousedé mezi sebou většinou
soutěží v tom, kdo bude mít působivější a krásnější vánoční výzdobu. Součástí amerických
Vánoc je i vánoční oblečení, které se týká i zaměstnanců v obchodech, bankách, restauracích
a dalších podnicích. Běžné jsou oděvy s vánoční motivací, vánoční náramky, spony, náušnice,
brože atd. Hodně Američanů nosí na hlavě Santa Clausovu červenou čepici s bambulkou.
Firmy a podniky pořádají vánoční party pro své zaměstnance. Tradicí je také návštěva
stromkové plantáže, kde si můžete uříznout vybraný vánoční stromeček.
Kolem Vánoc začínají fungovat velké charity, lidé posílají hromadně peníze na chudé či
nemocné děti, ale i bezdomovcům. Američané jsou po celou dobu vánočně naladění, přejí si
hezké svátky na ulicích i v obchodech, ačkoli se navzájem neznají. Je to součást slušnosti a
tradice, Vánoce jsou považovány za velmi radostnou událost, která je především příležitostí k
setkávání.
Od brzkého prosince začnou televizní stanice vysílat rodinné filmy, především ty s vánoční
tematikou. Pořádají se vánoční show a koncerty, na které se interpreti často připravují celý
rok. Součástí amerických Vánoc je nejen radostná amtosféra, ale především otevření se
ostatním. Zatímco evropská tradice uzavírá lidi do nejbližších rodinných kruhů, v Americe je
to naopak. Před Vánočním dnem si sousedé, přátelé a známí dávají malé dárky. Navzájem se
zvou do svých domů a pořádají posezení a pohoštění, debatují, baví se a užívají vánoční
pohody.
Dárky pod stromeček dávají Američané průběžně během celého vánočního času. Děti tak
můžou sledovat, jak hromádka přibývá a obvykle hádají, který dárek bude pro koho. Vánoční
den se slaví 25. prosince, dárky se rozbalují ráno, kdy se rodina seběhne ještě v pyžamu
podívat, co Ježíšek nadělil. Především děti tak mají možnost radovat se z nových dárků po
celý den. Po rozbalení dárků se lidé slavnostně obléknou a začne se vařit vánoční pokrm. Ten
je složen především z obrovské nadívané krůty. Ke krůtě se jí bramborová kaše, sladké
brambory, vařená kukuřice, červené zelí, nádivka, dýňová jídla, fazolové lusky a brusinkový
kompot. Po celý den se popíjí ovocný punč. Vánoční den je opět dnem sdružování, lidé se
zvou navzájem na vánoční party, sejde se rodina, kamarádi, sousedé a známí.
Po Vánočním dnu se nevaří. Většinou se dojídá krůta, ze které si lidé dělají v Americe
velmi oblíbené sendviče. Po Vánocích je v obchodech velký nápor. Všechny zimní věci se
prodávají až se 75 procentní slevou, lidé mají také možnost po celý první týden po Vánocích
vracet a vyměňovat dary, které se netrefily velikostí či vkusem.
Staněk, Potužák, Brož – 9. A

Velká Británie
Všechen spěch a hon začíná již před Vánocemi a obvykle končí těsně před
jejich začátkem. Balení dárků, rozesílání vánočních přání, dobová výzdoba, či
strojení stromku nenechá jediného člena rodiny v klidu.Anglický Ježíšek se
jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí dlouhý oblek červené nebo zelené
barvy. O Štědrý večer chodí dům od domu a rozdává dárky. Děti věší punčochy na krb a nebo
prázdné povlak od polštářů na rohy postelí. Ráno se probouzejí a doufají, že právě jim tam
zanechal spoustu dárků.
Děti píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. Jedině tak mohou vzlétnout a dostat
se až na Severní Pól, kde jejich přání bude vyslyšeno. Pokud však dopis shoří, musí se napsat
znovu.Počátky oslavy Vánoc se ve VB datují k roku 596 n. l, kdy se svatý Augustin spolu s
početnou skupinou mnichů vylodil na březích Anglie, aby přivedli Anglosasy ke křesťanské
víře.
Ráno, 25.prosince, rodina společně rozbaluje dárky a poté připravují slavnostní hostinu.
Ta bývá podávána přesně v poledne. Stůl, na němž se obědvá, se doslova blýská vším
zřídkakdy používaným porcelánem a křišťálovým sklem. Oběd začíná přípitkem a poté
symbolickým rozlomením tzv. christmas crackers (jedná se o papírové tuby, v nichž se ukrývá
drobný dárek). Oběd se skládá z pečeného krocana s kaštanovou nádivkou se zeleninou a
omáčkou. Nabídka dezertů je mnohem pestřejší: švestkový puding polévaný Brandy, sladké
koláče nadívané kandovaným ovocem aj. Klasické vánoční cukroví, jako známe z našich
domovů, zde ale nečekejte.
Poté
se
všichni
členové rodiny odeberou do
obývacího pokoje a sledují
tradiční vánoční projev královny
Alžběty II. 26. prosince
Britové slaví tzv. Boxing day (není
zde žádná spojitost s
boxem). Existuje mnoho interpretací,
jmenuje. Pravděpodobně se jedná o
proč se tento den takto
odkaz z minulosti, kdy se
právě v toto datum otevíraly kasičky
z kostelů a jejich obsah byl
rozdělen mezi chudé.
Tomáš Nový, Jára

Tatoušek - 9. A

Česká republika
Vánoce jsou považovány za nejdůležitější svátek i pro nekřesťany, kteří ho spojují se
zakončením roku a s trávením času s v rodinném kruhu. Vánoce jsou slaveny 24., 25. a 26.
prosince, ale předchází jim v křesťanském pojetí čtyř týdenní období zvané advent. Všechny
tři dny jsou oficiálním státním svátkem. S vánočním slavením je spojeno množství místních či
národních zvyklostí.
U nás je zřejmě nejrozšířenějším zvykem vztyčení vánočního stromu či stromku, který
se zdobí vánočními ozdobami, a pod který se v rodinách kladou dárky. Počátkem 18. století se
součástí dekorace stalo i osvětlení a vánoční stromek se z Německa šíří dál. V českých
zemích poprvé vánoční stromek připravil pro své přátele v roce 1812 ředitel Stavovského
divadla J. K. Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se poté začal prosazovat
v bohatých pražských měšťanských rodinách a teprve později i do venkovských stavení.
Rovněž bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky neboli betlém: v Čechách se tento zvyk
objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze Charakter Vánoc do značné míry
ovlivňují také koledy, česká tradice koled je pak zvláště bohatá.
24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na slavností večeři. Samotná večeře se
tradičně skládala z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem a během její konzumace
se dodržovaly jisté zvyklosti: mohlo se tak připravit o talíř více pro nečekanou návštěvu,
případně položit pod talíř minci či šupinu. Od štědrovečerní tabule se obvykle směla

vzdalovat pouze hospodyně. Po večeři bývá zvykem rozbalovat
vánoční dárky, které dětem
v českých zemích přináší
Ježíšek. Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na které se
zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava narození Krista.
Se štědrým večerem se pojí i řada lidových zvyků: lití olova,
pouštění ořechových lodiček, házení střevícem či třesení bezem.
Iveta Benešová, Alexandra Pojarová – 9. A

Rusko
Světské svátky se v Rusku slaví podle gregoriánského kalendáře a církevní svátky se
slaví podle juliánského, staršího, východního, kalendáře. Kalendáře se rozcházejí o 13 dní. A
proto v noci z 1. na 2. ledna se slaví světský Nový rok někdy také Vánoce postaru. 1. - 5.
ledna jsou Silvestrovské (novoroční) prázdniny, 7. ledna
jsou ortodoxní Vánoce, Narození páně – Rožděstvo a 14.
ledna ortodoxní Nový rok.
V pravoslavném Rusku oslava vánočních svátků
začíná teprve 6. ledna, den oslavy narození Krista Spasitele,
a trvá 12 dní. Ruské Vánoce, stejně tak jako evropské, jsou
spojením lidových zvyků, rituálů, koled a pohanských
pověr.
V předvečer Vánoc koledníci obcházejí rodiny a
zpívají písně o narození Krista, tím přinášejí do domu přání
štěstí, hojnosti a bohaté úrody. V každé rodině stojí
ozdobený
a osvětlený vánoční stromeček (ёлка,
jolka), který představuje strom života, jež se k nám navrátil s
narozením Krista Spasitele. Svíčky jsou duchovním světlem
a plody (jablka, sušené ovoce, ořechy) jsou znamením
věčného království hojnosti.
Pod nazdobený stromeček přináší dárečky děda Mráz (Дед Мороз, náš Ježíšek). Přijíždí
z Čukotky na saních s trojspřežím a jeho pomocnicí je Sněhurka oblečená do sněhově bílého
kožíšku ušitého z hranostajů. Ještě na počátku 20. století dostávaly děti dárečky pod polštář,
ale dnes se už celá rodina schází u jolky, pod níž jsou dárečky položené a společně zpívají
koledy a tancují. Než se usedne k prostřenému vánočnímu stolu, což bývá po vysvitnutí první
hvězdy, scházejí se lidé na bohoslužbě, kde zpívají žalmy a vánoční písně.
Ruské ortodoxní vánoční svátky představují 40ti denní půst, začínající 28.listopadu a
končící 6. ledna. V předvečer vánočního svátku by se měl člověk zříci nejen veškerého jídla,
ale i všech hříšných vášní a všeho, co křesťana vzdaluje Bohu.
Večer po celodenním půstu před samotnými Vánocemi se tradičně jí pokrm zvaný
sočivo (сочиво) – zvláštní postní jídlo z vařené pšenice, někdy rýže nebo čočky, smíchané se
semínky máku, mandlí nebo ořechů a šťávy (šťáva se rusky řekne sok – odtud název sočivo) a
medem. Podle tradice by mělo být na vánoční tabuli 12 postních jídel, bezmasé a nemastné
pokrmy. Nikdy nesmí chybět kuťja (Кутья) nebo syť (Сыть), její vánoční varianta, což je
pšeničná kaše vařená s medem, mákem a ořechy a vzvar (взвар) někdy taky kompot

(компот), což je nápoj ze sušeného ovoce s přidáním medu. Kuťja byla odjakživa podávána
při pohřbech a vývar se zase podával při narození dítěte. Proto tyto dva pokrmy symbolizují
narození a smrt Krista. Dalšími pokrmy jsou například vareniky (вареники), taštičky z
kynutého těsta plněné brambory, rýží, zelím nebo houbami, dušená kapusta, houby
upravované na různé způsoby, ryba, ovoce, zelenina a saláty. Tradičním jídlem je také nákyp
z pšeničných zrn s mandlemi, rozinkami, mákem, švestkami a cukrem. Sladkým zákuskem
bývá nejčastěji medový perník. Od 7. ledna začíná to pravé hodování, lidé se vzájemně
navštěvují, odpouštějí si a radují se. Prostě jsou Vánoce i v Rusku svátky plné lásky, klidu a
pohody. Mezi jídla, která rozhodně nejsou už postní, zato tradiční, patří kachna nebo husa
s jablky.
Jan Šíma – IX. C

Španělsko
Na Vánoce se ve Španělsku lidé připravují už dva nebo tři měsíce předem a jelikož je
Španělsko docela bohatá země, tak se každý rok 22.12. koná mimořádná vánoční loterie, při
které jeden člověk vždy zbohatne o 2 000 000,- EU.
Nochebue španělsky Štědrý večer se slaví 24.12., což je ve stejný den jako u nás
a dárky také nosí Ježíšek. Španělský Ježíšek je však o něco střízlivější než ten náš, nosí spíše
drobnosti. Ty hlavní a největší dárky totiž dětem nosí o pár dní později tři králové.
Součástí Štědrého večera je půlnoční mše tedy misa del gallo. Čekání na příchod tří
králů je oficiálně vymezen celý jeden den, který se nese v ,,aprílovém‘‘ duchu, což znamená,
že každý provádí různé vtípky a legrace druhému člověku. Španělská aprílová slavnost se
odehrává 28.12. Poslední prosincový den je stejně jako u nás v ČR zakončen Silvestrem a
rozloučení se starým rokem. Rozloučení symbolizuje rituál prováděný během toho, co přesně
hodiny dvanáctkrát odbijí půlnoc. Při každém úderu sní Španělové jednu kuličku hroznového
víno a tak se jednotlivě loučí s každým měsícem v roce.
Šestý leden je ten den, kdy se děti dostanou největší vánoční nadílku. Tři králové
(B+M+K) totiž procházejí v noci 5.1. ulicemi a nechávají dětem za dveřmi dárky, aby je tam
hned ráno po probuzení nalezly.
Protože je tento den zasvěcen třem králům, nesmí na vánočním stole chybět tradiční
preclík ve tvaru koruny. Preclík je ze sladké těsta a zdobí ho kandované ovoce, které má
vypadat jako drahokamy. Uvnitř preclíku je schovaný drobný dáreček. Ten kdo ho ve svém
kousku objeví, se pro tento sváteční den stává králem domu.
Petra Kindelmannová, Sára Piňosová – 9. A

☺ Pokračování na www.zssusice.cz ☺

Vánoce minulé i budoucí…
Myslím, že kdo mě zná ví, co si tak strašně moc přeji. Je to kůň!
Můj kůň by měl být asi 172 cm vysoký v kohoutku, štíhlé postavy. Přála bych si, aby to byl
vraník se třemi ponožkami. Nejvíc bych chtěla Českého teplokrevníka kříženého
s Hannoverským koněm, který není teplokrevného, ale plnokrevného původu.
Věk koně by měl být kolem čtyř až šesti let, pohlaví hřebec. Když to bude mladý hřebec,
měl by být mírně temperamentní. Vzhledem ke svému původu by měl být skokově založený,
a proto bych s ním snad mohla jezdit na závody a třeba i vyhrávat .
Koně si přeji od devíti let, tedy koně mám ráda od pěti let, ale to jsem si přála ponyho.
Doufám, že takový úžasný dárek jednou dostanu.
Žákyně ze 7.A

Chtěla bych vám popsat můj nejkrásnější dárek.
Přála bych si terénní motorku. Chtěla bych aby byla modrá, popřípadě modročerná.
Přeji si motorku, protože je strašně zábavné na ní jezdit.Taťka začal jezdit na motorce asi
ve třinácti letech. Jezdil i na závody. Na závodech většinou vyhrával věnce nebo medaile.
Taťka má motorku značky Yamaha.
Můj bratr si minulý rok přál také motorku. Nakonec ji k Vánocům dostal. Motorku
bych si přála, abych na ní mohla jezdit s bratrem a s taťkou do Hrádku na motokrosovou trať.
Motorka se bezvadně řídí a jezdí hodně moc rychle, přesně tak jak se mi to líbí.
Kdybych motorku dostala, tak bych byla moc šťastná.
Žákyně ze 7.A
Ráno jsem se probudila a šla se kouknout na pohádky v televizi. Bylo mi asi osm let. Potom
se postupně začali probouzet moje rodiče a sestra.
Maminka nás před snídaní zavolala, abychom šli do kuchyně. Nevěděla jsem proč.
Na stole byly připravené štamprličky a vaječný koňak. Tatínek potom nalil do každé z nich
malinko vaječného koňaku a přiťukli jsme si a popřáli šťastné a veselé Vánoce. K snídani
jsme měli tradiční vánočku s kakaem, k obědu rybí polévku a kubu.
Odpoledne jsme pomáhali mamince a šli jsme na procházku. Byl pěkný den a kam
jsme se podívali, všude byl sníh.
Když jsme přišli z procházky domů, tak maminka udělala teplý čaj a k němu přinesla
spoustu vánočního cukroví. Mezitím jsem rozdala na stůl karty a začali jsme hrát.
Blížil se večer a já jsem byla celá netrpělivá, co asi dostanu. Navečeřeli jsme se a šli
jsme do kotelny rozsvítit prskavky. Když jsme již měli celé balení prskavek vypálené
a zazpívali jsme si koledy, šli jsme domů a tam jsme našli velikou hromadu dárků. Já měla
největší radost z keyboardu.
Potom druhý den jsem šla zase na pohádky do obýváku a uviděla jsem pod
stromečkem ještě jeden menší zapomenutý dárek. A byl pro mě. Byla v něm spona do vlasů.
Měla jsem velikou radost.

Na Vánoce se těšíme už týdny před tím, než začnou. Celý dům vyzdobíme ozdobami
a pustíme koledy, na okna nalepíme stříbrné hvězdy, na záclony pověsíme zvonečky
a do oken dáme svícen. Každý den zapalujeme svíčky a lákáme tak Ježíška. Nakoupíme
dárky, i když ve městě je hodně lidí. Dárky zabalíme a schováme, aby je nikdo nenašel. Také
pečeme cukroví – rohlíčky, linecké, vosí hnízda.
Když přijde dlouho očekávaný den, Štědrý den, vstaneme brzo, zapálíme voňavého
Františka a pustíme se do zdobení stromečku. Trvá to i několik hodin. Možná také proto,
že při tom sledujeme pohádky.
Když se začne stmívat, jdeme všichni ven a zapalujeme prskavky. Večer usedneme všichni
s celou rodinou ke stolu k rybě nebo řízku s brambory nebo bramborovým salátem a ke
knedlíčkové polévce. Pak už jen netrpělivě čekáme, až zazvoní zvonek. Všichni se přesuneme
k rozzářenému stromečku s mnoha dárečky. Usadíme se do křesel a sedaček. Já a bratr
rozdáme dárky. V noci, když už budou všechny dárky otevřené, složíme je kolem stromku.
Pohrajeme si ještě a půjdeme spát.

Vánoce, o kterých vám budu vyprávět si vlastně už nepamatuji. tehdy mi byl jeden rok.
Znám je jen z videa. Ty Vánoce jsme prožili v Praze v bytě u babičky. Večeřeli jsme to, co
lidé normálně na Vánoce večeří, rybí polévku, která mi tenkrát moc nechutnala, a samozřejmě
kapra. Když jsme dovečeřeli, šli jsem si já, maminka, praprateta a tatínek umýt ruce. Babička
mezi tím uklízela ze stolu talíře. Najednou zazvonil Ježíšek. Co nejrychleji jsme s maminkou
došly ke dveřím. Když jsme je otevřely, očička se mi rozzářila radostí. Babička roznesla
dárečky a co si pamatuji, tak jsem dostala červené autíčko s otvíracími dveřmi, které mám do
teď schované ve starých hračkách.
Blanka Nováková - VII. A
Minulý rok k Vánocům mi rodiče dali úžasný dárek, po kterém jsem již dlouho toužila.
Bylo to koňské sedlo na krásného hnědého koně jménem Koketa. Ráda na něm jezdím
a starám se o něj. Sedlo je skokové, ručně ho vyrobil a ušil jeden moc šikovný český sedlář.
Velmi si toho sedla vážím. Koketě skvěle, díky své kvalitě, padne na tělo. Zažíváme díky
němu úžasné chvíle, když skáčeme přes překážky a trénujeme anglickou jízdu. Sedlo je
potřeba pravidelně mazat speciálním olejem na kůži. Ten byl součástí dárku.
Rodiče mě tímto dárkem překvapili, protože Koketa není můj vlastní kůň. Je to pro mě
opravdu jeden z nejkrásnějších dárků, co jsem kdy dostala. Ale mým největším snem je dostat
vlastního koně.
A Březinová - VII.A
Můj nejlepší dárek mi rodiče dali minulý rok o Vánocích. Létal jsem na Andělíčku soutěž
Vánoční kapr s letadlem Mrskem. Doma pod stromečkem bylo pár dárků. Ale v ložnici stály dvě
velké krabice. Jedna větší než druhá.Byla to dvě letadla. Jedno na spalovací motor a druhé na
elektriku. Letadlo na spalovací motor mělo rozpětí křídel skoro dva metry, ovládána jsou
křidélka, motor, výškovka a směrovka. Ovládáno je i přední kolo. Druhé letadlo bylo
z polystyrenu. Rozpětí nemělo ani jeden metr. Toto letadlo už není, protože za letu upadla
výškovka a letadlo spadlo, rozpadlo se na hodně kusů a nešlo opravit. To druhé jsem ještě ani
nezalétal. Byly to nejlepší dárky, co existují.
Dominik Šindelář, VII.A

Je čas se trochu báááááááááát
Jednoho dne jsme se celá rodina rozhodli jet na výlet na pár dní. Když jsme přijeli, tak
jsme si vybalili a mamka zatím vařila česnekovou polévku. Chtěla, abych jí pomohl tak jsem
řekl, že jí nakrájím česnek, aby to bylo rychleji.Ve 12 hodin jsme šli všichni ke stolu na oběd.
Když jsme se najedli, tak jsme se šli se sestrou ven hrát fotbal. Po chvíli jsem slyšel sestru,
jak brečí. Hned jsem k ní běžel, abych ji pomohl, ale ona pořád brečela, protože měla celé
kolena od krve, tak jsem jí to utřel a kopali jsme si dál. Kvečeru okolo sedmé hodiny na nás
mamka zavolala, ať už jdeme domů na večeři. Když jsme se najedli, tak jsme si šli vyčistit
zuby. Hned, jak jsme si vyčistili zuby, tak jsme se šli dívat na film, který byl o upírovi, který
chtěl pořád zabíjet, tak nám mamka řekla, že to není film pro nás.A museli jsme jít spát.
Nemohl jsem usnout, ale nakonec jsem přece jen usnul a zdálo se mi o mrtvole, která chodí a
zabijí lidi.Ráno jsem se vzbudil a měl jsem hrozný pocit, protože jsem nevěděl, jestli je to
pravda, ale nakonec jsem zjistil, že naštěstí ne. Pak jsme se nasnídali, umyli a odjeli zpět
domů.
Pavel Myslík, VIII.B
Byla klidná neděle. Večer k nám ale přišel upír.
Vycenil na mně jeho nevyčištěné, páchnoucí zuby, ale já
jsem mu na ně napíchl česnek. Kdybyste viděli, jak se tvářil!
Pak padl na zem a nehybně ležel. Najednou se kolem něj
udělala podivná záře a mrtvola zmizela. Když maminka
slyšela takový křik, přiběhla do pokoje a ptala se, jestli se mi
něco nestalo. Řekl jsem jí, že tu byl upír.Ona na to:,,To není
možné,co to povídáš? To máš nejspíš z únavy, jdi raději
spát.“
V. Peroutka, VI.A
Mezi nejznámější upíry určitě patří hrabě Dracula,
který žil v Transylvánii v Rumunsku.Vytvořil ho spisovatel
Bram Stoker podle krutého valašského prince Vladana. Upíři
vstávají ze svých hrobů o půlnoci a kdo se jim neubrání,
tomu prokousnou svými špičatými zuby hrdlo a vysají dotyčnému krev. Je známo, že se upíři
bojí česneku. Jako účinná obrana proti upírům je chodit spát s česnekovým věncem okolo
krku. A nejlépe s česnekem z českých polí, protože ten čínský nemá tolik síly. Každou neděli
si k obědu uvařte česnekovou polévku a k večeři topinky silně potřené česnekem. Pokud na
česnekový věnec, byť na jednu noc, zapomenete, stane se z vás mrtvola. Škoda, že upíři
nejdou využít jako transfúzní stanice, protože dárců krve je stále nedostatek. V jižní Americe
žije netopýr, který se opravdu jmenuje Upír.
Míla Marek, 6.A
Minulou neděli jsem se probudila, ale doma nikdo nebyl. Šla jsem do kuchyně a na
zemi jsem uviděla Katku, na krku měla kousanec od upířích zubu. Vedle ní stál upír, naštěstí
na stole byl česnek, který jsem po něm hodila a hned se z něj stala mrtvola. Potom jsem se
probudila zjistila, že to byl jenom sen. A druhý den jsem vše řekla Katce.
Tereza Rendlová, VI.A

Jednou v neděli se na hřbitově objevila mrtvola. Měla na krku známku upířího kousnutí.
Všude kolem byla krev. Příští neděli jsem šel na hřbitov s česnekem. Když jsem přišel k
mrtvole,objevil se upír s červenými zuby.Upír se lekl česneku a utíkal co mu nohy
stačili.Viděl jsem ho jak leze přes plot hřbitova. Mrtvola se začne smát. Upír se z dálky začne
taky smát. Pochopil jsem, že to je sranda.
Radek Nový VI.A
V neděli večer jsme byli s Mílou doma. Náhodou k nám otevřeným oknem přiletěl upír.
Měl velké zuby a hned se zakousl do Míly. Vzal jsem pánvičku,na které jsem smažil česnek.
Praštil jsem toho upíra,až z něj byla mrtvola. Míla už taky skoro vypustil duši. Hned jsem ho
autem vezl do nemocnice asi 200km rychlostí. Tam mu dali transfúzi krve. Doma jsme potom
toho upíra vyhodili do popelnice. Teď jsme si konečně mohli v klidu sednout k televizi a dívat
se na film.
Milan Križek, VI.A
Slyšel jsem v televizi v neděli večer, že údajný upír utekl z věznice. Upír měl zažloutlé
zuby.....vlastně žádné zuby. Prý si je zapomněl doma ve skleničce s vodou. Někde jsem četl,
že na upíry platí česnek. Řekl jsem si: Škoda že to nemohu vyzkoušet. Vzápětí se v kuchyni
zjevil ten upír co byl v televizi. Hodil jsem po něm česnek. „Co na mě házíš česnek,
tupoune!?“ To byla jeho poslední souvislá věta před tím, než se z něj stala mrtvola.
Matyáš Staněk, VI.A

Jednou v neděli jsme se koukali se sestrou na televizi,něco zarachotilo ve skříňce.
Hrozně jsme se lekli. Sestra otevřela dvířka od skříně. Vypadla na nás obživlá mrtvola,
popadla jsem mobilní telefon a zavolala policii. Když policie dorazila řekla nám, že jsme
poslední lidé v této vesnici. Hrozně jsme se báli. Když si sestra chtěla jít pro kompot, něco
zahlédla. Zavolala mě, ale upíři nás vysáli svými krvavými zuby. Ve vesnici nebyl žádný
člověk, proto byla vesnice vymazána z mapy.
Michaela Prokopová, VI.A

Babička & její gramofon
Jednoho dne jsme se máma, táta, sestra a já vypravili k babičce. Pověděla jsem jí o
úkolu napsat pojednání o oblíbeném starém spotřebiči, který teď již patří do muzea. Řekla mi,
abych došla nahoru na půdu, že tam má schovaný starý gramofon. A tak jsem šla. Skutečně
tam byl. Neváhám a společně s ním sebíhám schody dolů k babičce …
Ta už nadšeně vypráví: „To jsme si jednou s dědečkem koupili krásný gramofon začky
Presston 89. Fm. Jak vidíš, je celý hnědý. V té době nebyly žádné Mp3 jako máš ty. K svátku
a k narozeninám jsem od dědy pravidelně dostávala gramofonové desky. Každý den jsme
spolu alespoň půl hodiny tancovali. Moc se nám to líbilo. Když byla po tanci velká únava,
poslouchali jsme s dědečkem písně dnes již dávno zapomenutých časů…“ Něco mě napadlo:
„Babi, co kdybychom si společně zavzpomínali na staré časy? Mohli bychom si pustit
některou desku a zatancovat si.“ Babičce zasvítily oči, ale vzápětí zesmutněla: „To by bylo
opravdu úžasné, nejspíš to ale nepůjde. Gramofon nebyl přibližně dvacet let používán, takže
nemohu zaručit, jestli půjde. Můžeme to ale zkusit.“ Dobíhám pro jednu desku a už zkoušíme,
jestli funguje. Chvíli čekáme a najednou se pokojem line zajímavá píseň. Mlčky posloucháme
a nechceme, aby hudba skončila…
Takto mi babička pověděla o svém starém gramofonu.
Lucie Špoutilová 8.A
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