
Nedávno jsem  přemýšlela o tom, jak se asi slaví Vánoce třeba 

v Rusku nebo ve Velké Británii. Neváhala jsem a půjčila jsem si knížku, ve 

které jsme se dozvěděla, co jsem chtěla. V Rusku je Štědrý den obyčejně 

pracovní, jako každý jiný. Vánoce totiž připadají až na 6. a 7. ledna. 

Původně byly spojeny s velkým množstvím  lidových zvyků. Po zákazu 

Vánoc v roce 1918 však zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů 

místo nich slaví Nový rok a dárky od dědy Mráze. Děda Mráz používá 

saně, cestuje až ze vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém 

kožíšku ušitém z hranostajů.  

Vánoce v Anglii se trochu liší. Dovedete si představit, jaké by to 

bylo,  kdybyste našli dárky ráno, hned jak se probudíte? Kdyby však 

nadílka nebyla na  Štědrý večer, ale až na Boží hod vánoční? Santa  Claus 

tu přichází v noci krbem a nasype dárky do punčoch, které děti večer ke 

krbu položily. Pravá vánoční hostina probíhá 25.prosince a nerozlučně k ní 

patří pečený krocan. Ten nesmí chybět na žádném stole. Tradičním 

zákuskem je vánoční pudink. Je to vlastně nákyp, který se často na první 

pohled podobá bábovce, kterou vám peče vaše babička. Dělá se z mouky, 

vajec, tuku, oříšků, hrozinek, švestek a jiného sušeného a kandovaného 

ovoce a z mnoha druhů koření. Připravuje se většinou den předem. Dodnes 

je zvykem, že se v něm ukryje stříbrná mince pro štěstí. Pudink se proto 

musí jíst opatrně, aby si nikdo nevylámal zuby. Výzdoba anglických 

obývacích pokojů o Vánocích je jiná než u nás. Nad dveřmi visí kytice 

jmelí, a kdo si pod ni stoupne, ten smí být políben. V dřívějších dobách 

bylo jmelí posvátnou rostlinou, o které se tvrdilo, že vyhání vše zlé. Pod 

kyticí jmelí často docházelo ke smíru nepřátel. Dveře však nezdobí jenom 

jmelí, ale i břečťan  a cesmína, mnohdy spletené do věnců s různými 

barevnými stuhami.  

A jak je to s Vánocemi u nás? Kořeny tradičního vánočního 

stromku sahají k 18. století, kdy si bohatí sedláci poprvé začali zdobit 

stromeček jako důkaz jejich bohatství. Od té doby se to táhlo až k 19. 

století, kdy vánoční stromek měla už téměř každá rodina. K nejznámějším 

tradicím patří koledy, vánoční strom, pečení cukroví, házení pantoflí, 

pouštění lodiček, lití olova, dávání šupin pod talíř nebo do peněženky, 

štědrovečerní večeře a jiné. Období čtyř týdnů před Vánocemi se nazývá 

advent. Na adventním věnci se každou neděli zapaluje svíčka. Poslední 

svíčka se zapálí v  neděli před Štědrým dnem.            Veronika Hejdová 8.A 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Projektový den  

Hrátky s čertem 
Ráno jsem, jako každý den, vyrazila do školy na čtvrt na devět. Jen s tím 

rozdílem, že jsem si nenesla aktovku s učením, ale taštičku s pár věcmi, které jsem 

potřebovala. Po příchodu si nás učitelé zapsali a my se rozdělili do skupin, do 

kterých jsme byli předem zařazeni. Každá skupina měla za úkol něco jiného. Jedni 

skládali básničky, jiní psali pohádky nebo kreslili komiksy. Z naší skupiny někdo 

psal pohádky a někdo kreslil čerty. Pak jsme ze všech pohádek dali dohromady 

jednu a k ní měli i obrázek.  Kolem desáté hodiny jsme se všichni sešli v tělocvičně, 

kde probíhala prezentace našich výtvorů. Poté jsme odcházeli postupně na oběd. Po 

jídle jsme se opět sešli ve třídách. My jsme dělali čerty ze slaného těsta, které nám 

později paní kuchařky upekly. Když jsme je měli hotové, odešli jsme zpět do svých 

tříd. Odtud nás třídní učitelé poslali domů nebo jsme se chystali na výpravu do 

města. Byl to hezký den.                                                            Pavlína Kubešová 8.B 

 

Jak se slaví Vánoce 
 

 

 
 

 

 

 
 

K U K A D L O  
Časopis ZŠ Pelhřimov, Osvobození 1881 
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Fotografie v tomto čísle zachycují část výzdoby 

školy. Foto: J. David, P. Kubešová, V.Hejdová 


