
                                 VÁNOCE 

 
 
Slavený křesťany i občanskou společností po celém světě. Význam a smysl = 

narození Ježíše Nazaretského. 

Vánoce slavíme 24.12.  

Zvyky a tradice: koledy, dávání dárků, rodinná setkávání, zdobení stromečků, lití 

olova, krájení jablek, hod střevícem, pečení cukroví, perníčků, betlém. 

KOLEDY:  https://www.youtube.com/watch?v=AmBwxyNz8BI 

DÁVÁNÍ DÁRKŮ: první zmínky o dárcích se objevují ve starověkém Římě. Bylo 

zvykem obdarovávat členy rodiny, ale i služebnictvo. Dříve lidé dostávali 

https://www.youtube.com/watch?v=AmBwxyNz8BI


například ošacení, služebnictvo dostávalo drobný finanční obnos ke mzdě. Děti 

dostávaly ručně vyřezávané hračky ze dřeva.  

 

U nás nosí dárky Ježíšek, kterého můžeme vidět v jesličkách.  

 

 



V Americe dárky nosí Santa Claus. 

 

 

V Rusku nosí dárky Děda Mráz.  

 

 



V Řecku dostávají děti dárky od svatého Basila na Silvestra

 

V severských zemích nadělují skřítkové, ve Finsku Joulupukki

 

 

Štědrovečerní večeře: dodržuje se půst a nesmí se jíst maso, jako polední jídlo 

se na Štědrý den podává kuba = tradiční české jídlo, kroupy a houby. My toto 

doma nedodržujeme, celý den držíme půst, abychom večer viděli zlaté 



prasátko. Na večeři se schází celá rodina. Tradiční večeře se skládá z: rybí 

polévky, smaženého kapra, vepřový nebo kuřecí řízek a bramborový salát. 

      Peče se cukroví, vánočky. 

 

 

Betlémské světlo: jednou z novodobých tradic je betlémské světlo, které 

rozvážejí skauti. Světlo se každoročně zapaluje v Betlémě a pak putuje napříč 

Evropou. Do Česka betlémské světlo přichází z Vídně, kde je rakouští skauti 

předávají o 3. neděli adventní (Gaudete) delegacím z celé Evropy; pro české 

země je přebírají brněnští skauti a rozvážejí v sobotu před 4. neděli adventní, 

takže je pak k dispozici v kostelích, na náměstích, vánočních trzích, v 

knihovnách apod. 

Vánoční rekvizity: 



Betlémská hvězda:   

 

Tvoříme adventní věnce, svícny, píšeme a posíláme vánoční pozdravy své 

rodině i přátelům. 

 

 

 Rybí šupiny pod talířem 

Pod talíře se štědrovečerní večeří se dávají šupiny z kapra, které mají přinést po 

celý další rok dostatek peněz a hojnosti. Ten samý efekt prý nosí také drobné 

mince pod talířem. 

Krájení jablka 

Po večeři se nožem přepůlí jablko, ale pozor: musí se řezat kolmo ke stopce. 

Pokud má rozříznutý jadřinec tvar hvězdy, sejdou se všichni za rok ve zdraví. 

Tvar kříže podle našich předků znamenal nemoc či smrt. 

Lodičky ze skořápek 

Do lavoru s vodou se dají rozpůlené skořápky vlašských ořechů s malými 

zapálenými svíčkami. Ořechové lodičky se nechají plout po vodě. Ten, jehož 

lodička vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, má před sebou dlouhý a šťastný 

život. 

 



Když se lodička vydá doprostřed nádoby, vypraví se její výrobce do světa. Pokud 

se skořápka drží u kraje nádoby, bude se naopak celý rok držet doma. 

Lití olova 

Nejlépe v ocelové nádobce se roztaví kousek olova. Do připravené nádoby s 

vodou se pak tekoucí olovo velmi opatrně celé nalije. Ve vodě vznikne z olova 

obrazec. Pak už záleží jen na fantazii, co může tvar představovat. 

 

Olovo ani nemusíte pokoutně obstarávat ve formě broků, na trhu jsou pro tuto 

napínavou vánoční zvyklost k dostání i kompletní sady. 

Házení střevíce 

Svobodné dívky hodí střevícem přes hlavu. Pokud se bota obrátí špičkou ke 

dveřím, čeká je svatba a odchod z domova. Pata ke dveřím naopak znamená, že 

zůstanou doma. 

 

Pověry o tom, co nosí na Štědrý den smůlu 

Respekt ke svátosti vánočních svátků je znát i z nejrůznějších varování. Čemu je 

tedy dobré se na Štědrý den vyhnout? 

 

Nevěste prádlo – vyčarujete si neštěstí v podobě oběšence mezi blízkými. Nemá 

se ostatně ani prát, protože to přináší smůlu. 

Nezametejte – vyhnali byste z domu duchy předků, kteří chodí v tento čas 

navštívit živé. 

U štědrovečerní tabule by neměl sedět lichý počet stolovníků, lichého by si 

odvedla smrt. Ochrání vás příbor a talíř navíc – pro doplnění do sudého počtu. 

Nevstávejte od stolu při štědrovečerní večeři, dokud všichni nedojí. Kdo od 

stolu vstane, podle pověry do roka zemře. 



Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar, skončí do roka v bídě. S tím souvisí i 

chození na koledy-koledníci dávali lidem možnost udělat dobrý skutek tím, že je 

obdarují alespoň maličkostí. 

Na Štědrý den si od nikoho nic nepůjčujte, přitahuje to chudobu.  

 

 

Zdroj: rodiče, internet 

Netuka Tomáš, 4. třída 


