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Naše vánoční tradice 

Zamysleli jste se nad tím, jaké jsou vánoční tradice ve vaší rodině… 

Hanka: K obědu máme rybí polévku a špenát. K večeři jsme mívávali kapra, ale 

poslední roky máme lososa. Než jdeme ke stromečku, tak se svátečně oblečeme. 

Když jsme byli malí, tak nám děda venku pod oknem zvonil zvonečkem a já jsem 

byla nadšená, že už jde konečně Ježíšek. Stromeček nám vždycky připravovala 

mamka a my jsme se s taťkou dívali na pohádky, abychom o zdobení nic nevěděli. 

Nyní jsme už větší a pomáháme zdobit stromeček všichni. Než začneme rozbalovat 

dárky, tak ještě zahraji něco na klavír a bratr na kytaru. Když jsou dárky rozbaleny, 

tak jdeme do kaple, kde se zpívají koledy. 

Ela Š.: Spolu s mladší sestrou pomáháme mamce péct cukroví. Babička dělá bram-

borový salát a k tomu vepřové řízky a nějakou tu rybu. Když se sejdeme u večeře, 

nikdo nesmí vstát od stolu, dokud se všichni nenajíme. Po večeři jdeme čekat ven 

na zápraží – po několika minutách zmizí buď mamka, nebo starší sestra. Poté zazní 

zvoneček a my jdeme do pokoje, kde hromadně rozbalujeme a předáváme dárky. Po 

předání dárků se jdeme podívat na pohádku či film, který dávají v televizi. 

Karolína: Před obědem, ale spíše před večeří si pouštíme v lavoru skořápky od 

ořechů. Do skořápky dáme svíčku a potom čekáme, která svíčka vydrží hořet 

nejdéle. Pokud jde o stromeček, tak ten zdobíme všichni. 

Veronika: My dodržujeme dost vánočních tradic, ale nejoblíbenější je zdobení stro-

mečku. To dělám já se sestrou, ale ta se v průběhu zdobení naštve a vykašle se na 

mě, a tak to dozdobím sama. Maminka s tatínkem udělají tu nejlepší večeři – rybí 

polévku a kapří řízek s bramborovým salátem. A pro mě udělají falešné řízky. Já si 

nedám ani polévku, protože rybí maso nemám ráda. O Vánocích pouštíme lodičky, 

rozdáváme si dárky, jíme cukroví a díváme se na pohádky. Každý rok jezdíme na 

vánoční mši. Druhý den navštěvujeme babičku a dědu, u nichž se setkáváme s tetou 

Irenou a sestřenicí Majdou. 

Ela Š.: Vánoční stromeček zdobíme vždy na Štědrý den. Máme kapra a bramborový 

salát, ale protože někdo kapra nejí, tak se dělá ještě jiný druh řízku. Dárky rozdávám 

já nebo bábí a říkáme si, co kdo dostal a jak se mu dárek líbí. Potom se díváme na 

pohádky a někdy si telefonujeme s příbuznými či s kamarády. Celý den vyhrávají 

vánoční koledy a při nich si zahrajeme nějakou hru. Pokud je čas, jdeme se projít ven 

či jdeme se psy na zahradu. Taky se věnujeme morčeti, které obvykle pobíhá po 

obýváku a kouká, co se děje. Vánoční stromek si necháváme do doby, než začne 

opadávat. 

Terka: Jaké máme u nás doma vánoční tradice? No to je pro mě hodně těžká otáz-

ka, protože jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale když se zamyslím, tak děláme jako 

každá jiná rodina cukroví. Nejraději ho peče naše babička, ale abych nelhala, tak já 

ho zase ráda zdobím. Pamatuji si, že když jsem byla malá, tak stromeček zdobila 

celá naše rodina. Postupem času stromeček zdobí jen táta a občas se přidám i já. 

Jako každý rok jdeme za babičkou na oběd i večeři, ale abych nepředbíhala. Každé 
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Vánoce se bratr rozhodne držet hladovku, aby viděl zlaté prasátko. No a jako každé 

Vánoce to nesplní a vymluví se na to, že bychom mu to jídlo určitě snědli, tak ho sní 

raději sám. Tradice mé sestry je dívat se v televizi na pohádky. Táta si udělá silnou 

kávu, aby ten den vůbec nějak přežil. Já jako nejmladší člen rodiny mám ten 

nejdůležitější úkol – jako každý rok sedím doma v obýváku a cpu se různými 

sladkostmi. My těch tradic moc nemáme, ale já jsem spokojená. Až do té doby, než 

cukroví dojde. To odcházím od prázdné misky pryč. 

Monika: Pečení cukroví je docela dřina. Ale jíst cukroví – to je hračka. Zdobení stro-

mečku mě baví, ale odstrojování stromečku se raději vyhýbám. Na štědrovečerní 

večeři máme samozřejmě kapra, ale i rybí filet s bramborovým salátem. Rozbalovat 

dárky je fajn, uklízení po rozbalených dárcích je děs. A co následuje potom? No pře-

ce televize! Štědrý den i večer se mi moc líbí a doufám, že i letos bude fajn. I když – 

budou letos vůbec Vánoce? 

David: Naše vánoční tradice jsou dávání dopisu za okno, adventní věnec, adventní 

kalendář, dárky, kapr, cukroví, koledy, pohádky, zdobení stromečku, pouštění 

lodiček, vánoční mše a setkání téměř celé rodiny. 

Nikola: Od rána pomáháme babičce s vařením, abychom mohli brzy rozbalovat 

dárky. Když máme hotovou večeři, chodíme na hřbitov zapálit svíčky. Po návratu 

domů se scházíme u stolu a po jídle rozbalujeme dárky. 

Pavlína: Naše vánoční tradice jsou hodně o rodině. Pečeme cukroví u babičky, 

zdobíme stromeček a máme řízek z kapra s bramborovým salátem. Do minulých 

Vánoc jsme trávili Štědrý den a rozdávání dárků s babičkou a celou rodinou u tety. 

Pandemie to všechno překazila a už teď nám to společné setkání chybí. 

 

Co bychom si přáli k Vánocům? 

Jaké přání bychom rádi splnili našim nejbližším? 

Honza: Největší radost by mi udělalo, kdyby už skončila tato situace a bylo všechno 

jako dříve. Tyto Vánoce budou totiž úplně jiné. Nebudeme moci navštěvovat své 

příbuzné, ani nebudeme jezdit k babičce na cukroví. A kdyby se našly nějaké peníze 

navíc, moc bych si přál notebook. Potřeboval bych ho do školy, na práci a také pro 

zábavu. Pro taťku mám nové poklice na naše auto a taky několik doplňků. Sestře 

bych chtěl koupit stavebnici Lego, kterou si moc přeje. Mamce bych chtěl dát nějakou 

vtipnou zástěru na vaření. A pro babičku a dědu mám vlastnoručně vyrobeného 

sněhuláka ze dřeva. 

Pavel: Já bych si přál stroj času, abych mohl jít do důchodu, abych měl dům, 

vnoučata, klid atd. Mamce bych přál novou kuchyni a robotický vysavač, taťkovi díly 

na traktor a různé věci do dílny jako kompresor a podobně. A psovi bych přál obojek 

proti štěkání. 
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Sabina: Moje největší přání by bylo, aby děda, co už tu není, byl na Vánoce s námi. 

Také bych si přála něco na sebe – mikinu, kalhoty a nějaké triko. Mé veliké přání by 

bylo, aby se mamka tolik nestresovala. A aby moje babička byla fit. A miminko 

mamčiny sestřenice bylo zdravé. Mamce určitě koupím nějaký parfém a tátovi to 

samé.  

Nikola: Já bych si přála, aby byla celá rodina pohromadě. A chtěla bych pejska. 

Toho si přeji už 9 let. Svému bratrovi a jeho přítelkyni bych přála, aby se jim narodilo 

zdravé miminko. 

Radek: K Vánocům si přeji nějakou stolní hru, protože ty, co máme doma, hrajeme 

pořád a já už znám odpovědi zpaměti. Gabče bych nejraději nekoupil nic, protože mě 

pořád provokuje. Ale protože jsem hodný bratr, tak jí přece jenom něco koupím. 

Taťkovi a Míše jsem koupil ponožky a mamka si přála podložku pod hrnec. 

Filip: Pro sebe bych chtěl nové kolo, protože to staré je mi malé. Potom bych chtěl 

sluchátka, ale to není tak důležité jako to kolo. Mamce bych přál nový notebook, 

protože ten její se hodně seká. Bráchovi nějaké triko nebo mikinu. A taťkovi? To 

vůbec netuším. 

Kuba: K Vánocům bych si přál nejvíce koloběžku, abych mohl jezdit s kamarády. 

Taťkovi bych dal nejraději novou sbíječku nebo poličku do garáže. Sestrám bych dal 

sluchátka, protože mě nebaví poslouchat ta jejich videa. Mamce bych koupil 

robotický vysavač. 

Hanka: Já na Vánoce žádný dárek nechci. Mně stačí, aby byli všichni šťastní a 

spokojení. Jaké dárky dám rodině, sama ještě nevím. Myslím si, že všichni budou 

šťastni, když budeme spolu pohromadě. 

Karolína: Já bych si přála novou matraci, protože z té mojí mě bolí záda. A ostatním 

přeji, aby byli zdraví, aby se jim dařilo a neměli žádné starosti a problémy. 

Ela Š.: Mně by udělalo radost mikroplyšové povlečení. Ale hlavně bych už chtěla 

vidět všechny kamarády. Přála bych si, aby mohla být celá rodina spolu. Pro rodinu 

bych si přála nový sporák. Pro babičku kalhoty, které se jí líbí, pro dědu nějaký pěkný 

přírodní obraz. A pro taťku nový parfém.  

Veronika: Už hodně dlouhou dobu chci láhev od jedné z mých oblíbených youtube-

rek. Ale myslím, že ji nedostanu. Přesto se těším i na bramborový salát, i když řízky 

z kapra nejím. Já bych chtěla, abychom se všichni sešli. Své mamince bych přála, 

aby nemusela o Vánocích ráno do práce a aby si s námi dopoledne užila. Své sestře 

Karolíně bych přála, aby našla pod stromečkem to, co chtěla. Tatínkovi přeji hodně 

úspěchů do nového roku. A přestože říká, že nic nechce, vždy pod stromečkem něco 

najde. Všem přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok. 

Terka: Popravdě se ani netěším na ten den, kdy se budou všichni slavnostně oblékat 

a někteří i líčit. Já snad ani nic nechci, i když vlastně bych si přála, abychom se sešli 

u jednoho stolu a nehádali se. A přání pro ostatní? Rodiče si určitě přejí, abychom se 

my sourozenci nepohádali, ale to půjde dost těžko. Nevím, co bych měla ostatním 

koupit, rodiče říkají, že nic nechtějí. 
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Ela Š.: Radost by mi udělala mikina, kterou chci. Jinak je mi to celkem jedno. 

Ostatním bych přála, aby byli zdraví a šťastní. A dárky budu vybírat až v obchodě při 

nakupování. 

Pavlínka: Já si přeji ukulele, židli a ponožky. Ukulele proto, že se mi líbí a že mě 

zajímá hudba. Židli proto, abych měla svou vlastní. A tu, co používám, abych mohla 

vrátit taťkovi. A ponožky se mi líbí. Všem ostatním přeji zdraví a pevné nervy. Mamce 

navíc nějaký řetízek, taťkovi šampon a bratrům voňavky. 

Nikola: Já bych si přála knížku z jednoho seriálu. Co bych přála ostatním? Mamce 

bych přála hezké Vánoce. Taťkovi bych přála, aby si nedělal zbytečné starosti. A 

babičce přeji, aby byla šťastná a zdravá. 

Monika: Já bych si přála mobil, dekorace do pokojíčku, makeup a Lubošovu celkem 

fajn knížku. Všem přeji zdraví. Mamka dostane šampon, taťka kávu a bratrovi udělá 

radost Coca-Cola. Dastymu koupím granule. Babičce přeji hlavně zdraví. 

David: Já bych si přál kolo, protože s tím, co mám, se už nedá jezdit. Ještě bych si 

přál digitální hodinky, které mají různé vymoženosti, a mikinu Beta. Sestře bych přál 

oblečení, co taky jiného dát té naší modelce? Mladší sestřičce bych přál nějakou 

hračku nebo plyšového králíčka. Taťkovi by udělalo radost nářadí. A co koupit 

Market? To zatím nevím. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


