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 Milí čtenáři,  
 
jak jistě všichni víte, blíží se pro nás velmi důležité svátky, 
Vánoce.  
Opět jsme se pro vás snažili vymyslet něco zajímavého a navodit 
příslušnou atmosféru… 
Snad se nám to povedlo. Přejeme pěkné čtení… 



 
 

Vánoce, nekrásnější svátky 
v roce, se slaví rozdílným 
způsobem nejen po celém 
světě, ale také v jednotlivých 
rodinách. Ať už na Vánoce 
přináší dárky Ježíšek nebo 
Santa Claus, jedno je jisté, 
tyto svátky přináší do našich 
srdcí lásku, pohodu 
a porozumění. Pojďme se 
společně podívat, jaké jsou 
vánoční zvyky a tradice 
v anglicky mluvících zemích. 

Vánoce ve Velké Británii 

Velká Británii je země, ve které jsou tradice a zvyky velmi 
důležité. Na rozdíl od českého Ježíška zde rozdává dárky 
Father Christmas (Otec Vánoc). Father Christmas je zahalený 
do dlouhého kabátu červené nebo zelené barvy a dárky 
dětem nadělí do punčochy připevněné na krbu. V Anglii jsou 

tradiční vánoční punčochy nebo také prázdné povlaky od polštářů, které jsou 
zavěšeny na rozích postele. Také v Anglii před Vánocemi přichází doba, kdy 
děti píší dopisy plné svých přání. Dopisy se hodí do krbu, a tak se pak mohou 
dostat až na severní pól. Angličané také posílají více vánočních přání než lidé 
kdekoliv jinde na světě. 

   Vánoce v Austrálii 

K našim Vánocům patří neodmyslitelně sníh. V Austrálii je 
tomu jinak. Vánoční svátky se zde slaví v létě a teploty běžně dosahují 30 °C. 
V Austrálii žije velké množství křesťanů, a tak zde Vánoce patří mezi velmi 
důležité svátky. Vánoční zvyky v Austrálii vychází ze zvyků Anglie. Důležitou 
postavou je zde Father Christmas, ale čím dál tím větší oblíbenost si získává 
i Santa Claus. 25. prosince ráno děti nachází dárky pod vánočním stromem 
nebo v punčochách na krbu. Součástí Vánoc jsou také vánoční ozdoby, které 
jsou oproti americké výzdobě jednodušší. V Austrálii se často používají 
přírodní ozdoby ze slámy, větviček stromů a jmelí. Sváteční hostina se však 
často přesouvá z domu na pláže, terasy nebo zahrady. Během tohoto 
svátečního dne se schází celé rodiny a přátelé. Vánoční menu může být 
složeno jak z typického krocana, tak z kachny, kuřete, mořských plodů, 
těstovin, salátů, švestkového pudinku a koláčů. 



Vánoce ve Spojených státech amerických 

Co se týče dárků, je příprava v USA doopravdy pečlivá. 
Obchodníci v tomto předvánočním období mají skutečné žně. Už ode Dne 
díkůvzdání  na konci listopadu, začínají Američané nakupovat dárky pro své 
rodiny, přátele, kolegy a sousedy. Americké Vánoce znamenají také velkou 
výzdobu. Všechny domy se zde rozzáří pod stovky žárovek a také na zahradě 
mnohých domů můžeme vidět různé vánoční dekorace. Vánoční svátky zde 
probíhají stejně jako v Anglii. Nejdůležitější den je Christmas Day, 25. 12., kdy 
děti ráno pod vánočním stromem rozbalují dárky. Poté přichází čas na 
slavnostní oběd a pečeného krocana.                                                                                

 Pro americké děti je určitě nejdůležitější postavou Vánoc Santa Claus. Jméno 
 Santa Claus pochází z holandského pojmenování pro svatého Nicholase 
 (Sintaklass). Holandští imigranti svého svatého Nicholase přivezli do USA už 
 v 17. století. Ale až v roce 1809 se 
 tato postava stala slavnou, a to 
 především díky spisovateli 
 Washingtonu Irvingovi. Svatý 
 Nicholas se objevuje v jeho knize, 
 kouří dýmku, létá v kočáru bez sobů, 
 a především roznáší dětem dárky. Ze 
 svatého Nicholase později vznikl 
 Santa Claus a tato postava byla 
 nejvíce rozšířena reklamní kampaní 
 společností Coca Cola. Manažeři 
 společnosti řešili problém nízkého 
 prodeje nápoje v zimním období. Hlavní postavou zimní kampaně společnosti 
 se tak stal Santa Claus v červeném obleku. Santa Claus se také neobejde 
 bez svých saní a 9 sobů. 

 Vánoce v Kanadě 

Vánoce v Kanadě se velmi podobají těm americkým. Velmi 
důležitá je vánoční výzdoba, svítící vánoční stromky, slavností hostina, ke 
které patří krocan a puding. Děti dostávají dárky od Santa Clause a rozbalují 
si je 25. prosince. Po půlnoční mši se v Kanadě servíruje vepřová sekaná. 
Oblíbené jsou také malé masové kuličky. Vánoční hostina je složena 
z pečené nadívané krůty s bramborovým pyré, zeleninou, šťávou 
a brusinkami. V jiných částech Kanady může být hostina doplněna 
o čerstvého lososa. Typický je zde také vánoční pudink se zálivkou z brandy, 
biskupský chlebíček s vaječným punčem a máslové dorty. Společné zvyky 
Kanady a USA jsou dány jejich geografickou blízkostí, ale i přesto zůstávají 
v kanadských zvycích určité odlišnosti, které jsou dány francouzskou 
a anglickou kulturou. 



 

                   

 

 

 Šlehané zázvorky 
 

• 150 g polohrubé mouky 
• 150 g moučkového cukru 
• 1 lžíce mletého zázvoru 
• 1 vejce 
• špetka prášku do pečiva 
• citronová kůra 

Ve vodní lázni šleháme cukr se žloutky do zhoustnutí. Odstavíme a šleháme do vychladnutí. 
Přidáme citronovou kůru, prosetou mouku s práškem do pečiva, zázvorem a vypracujeme těsto. 
Vyválíme tenkou placku, vykrajujme tvary zázvorek. Klademe na vymazaný plech a v mírné troubě 
upečeme. Na plechu necháme vychladnout. 

Višňové kuličky 
 

• 130 g oloupaných strouhaných mandlí 
• 80 g moučkového cukru 
• 1 bílek 
• 1 lžička citronové šťávy 
• kompotované okapané višně 
• moučkový cukr na vál 
• 30 g čokolády na obalení 

Čokoládová poleva 

• 100 g čokolády 
• 170 g kostkového cukru 
• 40 g másla 

Čokoládu na obalení nahrubo nastrouháme. Cukr smícháme se strouhanými mandlemi, přidáme 
ušlehaný sníh z bílků, citronovou šťávu a směs zpracujeme v tuhou hmotu. Nakrájíme z ní kousky, 
zploštíme je, doprostřed vložíme višni a zabalíme ji tak, aby vznikla kulička. Kuličky sušíme na 
pocukrovaném prkénku. Mezitím si připravíme polevu. Cukr rozpustíme ve 200 ml vody a vaříme 
tak dlouho, až začne tekutina houstnout. Čokoládu necháme změknout, přidáme do ní máslo 
a utřeme do hladka. Poté za stálého míchání přiléváme svařený cukr. Kuličky napícháme na 
párátka, namočíme je v polevě, necháme chvíli zaschnout a obalíme je ve strouhané čokoládě. 

 



ZÁBAVA 
      s Johanou Čadovou a Marianou Žárskou 

 
Bludiště: Pomoz Garfieldovi do postele ☺ 

     
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
      Vtipy:      Sudoku 
             
           „Pan učitel píše na tabuli 

vzorec HO2 a ptá se 
podřimujícího Petra, co 

je to za vzorec. 
Petr koktá: „Pane učiteli, 

mám to na jazyku.“ 
„Tak to honem vyplivni, 
protože to je kyselina!“ 

 
Doktor k politikovi: 
„A teď zapomeňte 

na své povolání 
a mluvte jen pravdu 

        a nic jiného!“ 



      OSMISMĚRKA 
 
 
 
 
 
 
  
               
 
                        

   

Vendino zvířectvo 
Sob polární 

 Sob. Ano, asi se většině vybaví 
 Santa Claus a jeho sobí stádo  
 táhnoucí saně, ale zrovna tyto
 soby nemám na mysli. Sob se 
 vyskytuje na Aljašce, Sibiři a také 
 na severu Kanady a v evropské 
 i asijské části Ruska až po severní 
 Mongolsko. Sob dosahuje výšky 

v kohoutku 90-120 cm a hmotnosti 230-400kg. Sob se živí především 
bylinami a lišejníky, které si dovede pomocí parohů a předních končetin 
vyhrabat ze sněhu i v zimě. Sobi polární, kteří žijí ve volné přírodě, se 
dožívají patnácti let. Život v zajetí, zejména při dobrém zacházení, jim 
může prodloužit život až na dvojnásobek. Sobi ujdou za den velkou 
vzdálenost i tam, kde by jiná domácí zvířata nepřežila.  

                                                                       Venda Batová 

 
 


