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VÁNOCE 

ZVYKY A TRADICE 

   

1.číslo 

CO PATŘÍ NA 

ŠTĚDROVEČERNÍ 

TABULI 

CO ZNAMENÁ 

ADVENT? 

TO VŠE SE DOZVÍTE UVNITŘ! 

 

VÁNOČNÍ TIPY 



Advent 

Advent neboli období čtyř týdnů před Vánocemi je 
pevnou součástí vánočních svátků. Toto období 
znamená nejen pro křesťany dobu radostného 
očekávání narození Spasitele, ale také dobu rozjímání a 
dobročinnosti. Zároveň je první adventní neděle 
počátkem církevního roku. A s obnoveným významem 
adventu přišly i nové typy dekorací. Mezi nejznámější a 
nejoblíbenější patří adventní věnec, který se objevuje 
téměř ve všech domácnostech, ať již význam adventu 
chápou v tradičním náboženském smyslu, nebo jako 
období spojené s předvánočními přípravami. 

Zajímavost týkající se zapalování svíček: 

První se nazývá „Naděje“ a zapaluje ji nejmladší člen 

Druhá je „Mír“ a zapaluje ji druhý nejmladší člen rodiny   

Třetí je „Přátelství“, zapaluje většinou matka 

Čtvrtá je „Láska“, zapaluje většinou otec 

.  
 



Zvyky a tradice v českých zemích 

 

Vánoce jsou bezesporu jedním z 

nejkrásnějších období v roce. Člověk se na chvíli 

zastaví, upustí od každodenním shonu a užívá si 

rodinnou atmosféru, dobré jídlo, pití a vše co je s 

tímto svátkem spojeno. 

Vánoce jako křesťanské svátky nás provázejí 

již od 2. století n.l. Připomínají narození Ježíše 

Krista a navazují na původně pohanské oslavy 

zimního slunovratu.  

 

Pro nás jsou nedílnou součástí především 

zvyky a tradice: 

                                          

Krájení jablka 

Jablka se krájela kolmo na osu, a věštilo se tak 

zdraví a síla do příštího roku. Když se z jadřinců 

objevila hvězdička, bylo vše v pořádku. Pokud se 

objevil obraz křížku, znamenalo to neštěstí.  



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.  

 

Ježíšek 

Neodmyslitelnou součástí zakončení 

svátečního dne je Ježíšek (nadílka pod 

stromeček). Pro děti vrchol celodenního čekání a 



radosti. Proč Ježíšek? Je to proto, že on sám je 

darem a obdarovává naše srdce láskou! Ježíšek v 

Betlémě přišel na svět jako dar rodičům, matce i 

pěstounovi, ale i jako dar lidstvu. Přichází na svět s 

poselstvím vzájemné lásky mezi lidmi, které je 

skutečným Ježíškovým vánočním dárkem, a proto 

ho vnímáme zvlášť silně o Vánocích.  

 

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. 

 

Stromeček 

Jako vánoční obyčej se poprvé objevil v 

Německu v půli 17.století a poté pronikal dál do 

Evropy. V českých zemích je zaznamenáno 

zdobení stromečku na počátku 18.století. Ovšem 

ještě stále to nebyl stromek takový, jaký ho známe 

dnes. Zavěšoval se zpravidla nad štědrovečerní 

stůl špičkou dolů a zdobil se velice skromně, 

jablky, ořechy a později i perníčky. 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

Betlém 

V Čechách se první Betlém objevil v polovině 

16.století, kde jej představili jezuité v kostele sv. 

Klimenta v Praze. Betlém byl první nejen v 

Čechách, ale i v celé střední Evropě. Základními 

postavami jsou Ježíšek v jeslích, Marie a Josef, 

oslík a vůl, pastýři 

se stády oveček a 

postavy tří králů – 

mudrců z Východu. 

Nejznámějším 

českým betlémem 

je Třebechovický 

betlém (známý též 

pod názvem 

Proboštův), který je 

celodřevěný a 

mechanický. Zahrnuje 351 figurek, z nichž se dvě 

stě pohybuje. Betlém je dílem Josefa Probošta, 

Josefa Kapuciána a Josefa Frimla. Již více jak 



dvacet let je prohlášen za národní kulturní 

památku. 

 

  

 

 

Zazpívat si hezkou vánoční koledu. Mezi ty 
nejznámější patří např.:   

 

VESELÉ VÁNOCE 

 

Ref.:  

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, 

po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. 

PÁR 

VÁNOČNÍCH 

TIPŮ 



 

1. Proč si děda říct si nedá, 

tluče o stůl v předsíni 

a pak běda, marně hledá 

kapra pod skříní. 

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, 

nereptáme aspoň máme něco pro kočku. 

Ref… 

 

2. Bez prskavek tvrdil Slávek 

na Štědrý den nelze být 

a pak táta s minimaxem 

zavlažoval byt. 

Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, 

říká táta vždy, když chvátá na pohotovost. 

Ref… 

 

3. Jednou v roce na Vánoce 



strejda housle popadne, 

jeho vinou se z nich linou 

tóny záhadné. 

Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny,“ 

čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný. 

Ref… 

 

4. A když sní se,co je v míse, 

televizor pustíme, 

v jizbě dusné všechno usne 

k blaženosti mé. 

Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc, 

máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc. 

2 x Ref… 

  



Na co se podívat o vánočních 

časech 
 

Já si také samozřejmě spojuji vánoční časy 

s pohodou, ale i s vánočními filmy a pohádkami. 

Tady jsou moje doporučení na klasické i ty novější. 

 

Polární expres       Popelka  

 

Vánoční koleda    Sám doma  

   

  



 

Recepty 

 
 

  

210 g Hladké mouky 

140 g Másla nebo Héry 

70 g Cukru  

1 vanilkový cukr (cca 10 g) 

2 žloutky 

 

Když jsem zde zmiňoval vánoční cukroví tak tady máte tip jaké cukroví 

můžete zkusit a jak? Vše se zde dozvíte 

Na linecké cukroví budeme potřebovat: 

 

7 

 

Postup vaření:  

S uvedených surovin vypracujeme 

těsto vyválíme a následně vykrájíme 

tvary. 

Upečeme. 

Poté vždy 2 tvary slepujeme rybízovou 

marmeládou. 

 

 

 

 

 

Pokud jste ještě nikdy nic 

nepekli, nebo se toho bojíte, 

řekněte o pomoc rodičům. 

 
 



 

Recepty 
 

  

 

Na linecké cukroví budeme potřebovat: 

 

 

 

 

Postup vaření:  

400 g Hladké mouky 

140 g Cukru 

2 vajíčka 

75 g Héry 

2 lžíce medu 

1 lžička jedlé sody 

1 prášek do perníku3 

Kakao na barvu dle uvážení 

S uvedených surovin vypracujeme 

těsto vyválíme a následně vykrájíme 

tvary. Které potřeme rozšlehaným 

vajíčkem. 

Dáme péct

 

Postup vaření: 



 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJI ZA PŘEČTENÍ! 

poděkování 

Milí čtenáři 

Právě držíte v rukou vánoční speciál, který má navodit tu správnou předvánoční náladu.  

V tomto speciálu se dozvíte co to je advent, jaké máme vánoční tradice jakož i něco málo 

z vlastní historie Vánoc.  

Také zde naleznete pár vánočních tipů: co si péct, co si zazpívat anebo na co se případně 

podívat. Chtěl bych vám všem především popřát Šťastné a pohodové Vánoce a hezký nový 

rok.   A běžte se během svátků také trochu provětrat na čerstvý vzduch       

Vojta Cakl spolu s podporou školy 

. 

 


