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 ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA 

Letos stejně jako loni 

začínáme na hřbitově. 

Dáme věnce, svíčky na hrob, 

modlíme se jenom skromě. 

Na oběd jsme u babičky, 

vlastně první večeři. 

Rozbalíme dárečky, 

čas už nikdo neměří. 

Potom jedem zpátky domů 

spolu s dědou i babičkou. 

Všichni sníme další rybu, 

máma máchá vařečkou. 

Zasedneme na gauče, 

dárky nosím se sestrou. 

Chtělo by to várku punče, 

jinak se tu poperou. 

Všichni budou unavení 

hlavně z toho jedení. 

V osm zase bude po všem, 

má radost z toho pramení. 

Se sestrami zalezeme do pokoje, 

jsem zvědavý, kdo si dárky víc užije. 

Matyáš Třasoň, IX. B 



  

       Štědrý den je magický den plný splněných přání. U nás 
v rodině se příliš neliší od tradičního českého Štědrého dne. A 
tak se mi to také líbí. Přes den je celkem normální, že se všichni 
společně sejdeme u televize. Nastává večer a slavnostní večeře 
je na stole. Štědrovečerní večeře se u nás pochopitelně nesmí 
obejít bez kapra z českých rybníků. Na Vánocích je nejhezčí, že 
se sejde rodina pohromadě. Dárky nejsou ani tak důležité. 
Důležité je, že jsou z rodiny všichni zdraví.  

 

 

 

     Štědrý den podle mého přání by nebyl moc odlišný od toho, 
co každý rok prožívám už pár let. Ráno nachystat salát, zabít a 
připravit kapra. Uklidit. Dát si kávu, čaj. Dívat se na pohádky. 
Odpoledne zajít na hřbitov, zavzpomínat na babičku, a dědečka, 
tety a strýce. Zapálit svíčky. K večeru se slavnostně obléci a sejít 
se v kuchyni. Povečeřet a čekat na Ježíška. Už na něho sice 
nevěřím, ale ten den si doma užívám, když rozbalíme dárky, 
všichni si užíváme pěknou rodinnou atmosféru. Nastane chvíle 
jít spát a nechat si zdát krásné sny. 

 

 

 

 

 

 

   Štědrý den 

Roman Zlámal, IX. C 

Štědrý den podle mého přání 

       Pavel Zajíček, IX. C 



   

Štědrý den si dnes představuji a prožívám úplně jinak 
než před léty. Jako malý klučina jsem Vánoce miloval. Hlavně 
kvůli dárkům. Celý den jsem byl zvědavý a nemohl jsem se 
dočkat večera. Když nadešla ta pravá chvíle a zazvonil zvoneček, 
srdce se mi rozbušilo. Byl to krásný pocit rozbalovat hromady 
dárků. Jak léta plynula, začal jsem si uvědomovat, že Vánoce 
nejsou jen o dárcích. Teď vím, že důležitá je rodina. Rodina musí 
být spolu a myslím, že to je ta hlavní náplň Vánoc. Není nic 
krásnějšího, než být společně u vánočního stromku a vidět 
krásně rozzářené oči mých mladších sourozenců. 

 

 

 

        Vánoce jsou svátky klidu. Ale kolik z Vás tyto svátky v klidu 
stráví? U nás Štědrý den začíná půstem. Pečlivě zabalené dárky 
pomalu nosíme k ozdobenému stromečku. Naše tradice na 
Vánoce je mít k večeři kapra. Jeho šupiny si vložíme do 
peněženky, aby nám přinesly štěstí a penízky po celý další rok. 
Navečer, když už je vše hotové a přichystané, odjíždíme rozdat 
příbuzným dárky. Z ulic na nás dýchá vánoční nálada. Po 
příjezdu domů, zasedneme ke štědrovečerní večeři. Po celý den 
půstu bychom měli spatřit zlaté prasátko. Rozbalíme dárky. 
Vánoce mám ráda. Naše rodina je spolu. A o tom to celé je. 

 

 

Můj Štědrý den v průběhu dospívání 

            Michal Bata, IX. C  

Vánoce a klidná atmosféra 

 Dominika Muchová, IX. C 



 

 

     V České republice jsou Vánoce a Štědrý večer spojeny 
s různými tradicemi. Krájení jablíčka, lití olova, zpívání 
koled. Kapr a bramborový salát, vanilkové rohlíčky. Já 
bych chtěl strávit Štědrý den zcela jinak. Přál bych si být 
v tento den v teplých krajích, například v Austrálii. Vzal 
bych si s sebou celou rodinu. Těšil bych se na sluníčko, 
pláže, moře, klokany. Rád bych i poznal tamější vánoční 
zvyky a tradice. Přál bych si koupat se o Vánocích v moři, 
chodit po pláži. A pak …určitě si rozbalit dárky.  

 

                                                                                    

Nejsem velký fanoušek Vánoc. O Štědrém večeru nemluvě. Nebaví mě péct 
cukroví, zpívat koledy, vybírat dárky. Nemám ráda zimu, sníh, chřipkovou 
epidemii, omrzliny na rukou a obličeji. Nemám ráda kosti z kapra. Ten shon, 
stres a nervy. Vlastně nic, co k tomu patří. Na Štědrý den si raději uvařím čaj, 
lehnu si do postele a pustím si film. Nejraději mé oblíbené letní komedie, abych 
si připomněla, jak dobře mi za pár měsíců bude. V tomhle si rozumím s mámou. 
Také jí Vánoce nedělají dvakrát dobře. Takže většinu času tohoto „svátečního“ 
dne společně lamentujeme. Je to těžké, když už je víra v Ježíška onoho batolete 
v jeslích a školce pryč. Jak rostu a dospívám, vytratilo se pravé vánoční nadšení. 
A tak, když už na Štědrý den nevyhlížím netrpělivě Ježíška z balkonu a malovaný 
obrázek mi dávno nepřijde jako dostatečně důstojný dárek, bych z celých Vánoc, 
svátků a Štědrých večerů nechala jen to volno. Protože pak by pro mě byl 
Štědrým každý den. 

 

 

 

       Vánoční přání 

    Michal Cupák, IX. B 

 Vánoce jako noční můra 

    Klára Heinzová, IX. B 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

Krásné prožití svátků vánočních, pěkné 

dárky pod stromečkem, dny plné pohody, 

odpočinku, mnoho zábavy s kamarády a 

nějakou tu koulovačku v bílé sněhové peřině 

. . . 

                   Vám všem přejí 

                     Slovanoviny 

     Hodně zdraví, štěstí a 

úspěchů ve škole i doma  

       v novém roce 2014 


