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Vánoční speciál

České Vánoce
Vánoce jsou v České republice jedním z nejdůležitějších svátků v roce. Jsou vyvrcholením celého adventu, tj. doby,
kdy čekáme na příchod Vánoc a připomínáme si narození Ježíška (Ježíše Krista). Svátky trvají tři dny.
24. prosince se nazývá Štědrý den. Obvykle je celá rodina doma. Lidé se většinou připravují na večer už od
předchozího dne. Dopoledne se ještě zdobí vánoční stromeček. Odpoledne chodí lidé na procházku, nebo i na
návštěvu.
Jaké je menu na štědrovečerní večeři? Předkrm - rybí polévka, hlavní jídlo - kapr s bramborovým salátem. Zákusek cukroví, vánočka. Kapr je sladkovodní ryba. Lidé se ho snaží připravit na různé způsoby. Někde ho smaží jako řízek,
jinde se peče, nebo dusí. Protože kapr nechutná všem, jí se i losos, pstruh, nebo řízky (Schnitzel).
V České republice se dárky rozbalují už 24.12. po večeři. Děti se těší na dárky a nemohou se dočkat, až bude po
večeři. Menší děti věří, že dárky nosí Ježíšek. Mnoho lidí chodí večer do kostela na půlnoční (mši). Následující dny
navštěvují lidé své příbuzné.
25.12. se jmenuje Boží hod a je to první svátek vánoční.
26.12.druhému svátku vánočnímu se říká Na Štěpána (podle svatého Štěpána, který byl jedním z prvních mučedníků).
Děti mají ve škole dva týdny prázdnin až do Nového roku.
Jak vypadají Vánoce u vás?
Slavíte Vánoce?
Jaký jiný svátek je nejdůležitější u vás?
Kdy si rozbalujete dárky?

Najdeš opak? Can you find the opposite sens:
dát dárek x ..........................
rozbalit dárek x .......................
předchozí x ....................
první x .......................

Slovíčka:
Jeden z nejdůležitějších = one of the most important
vyvrcholení = highlight
obvykle = usually
předchozí = previous day
štědrovečerní večeře = Christmas Eve dinner
dárky se rozbalují = gifts are being unwrapped
nemohou se dočkat = they can't wait

A jak se Vánoce skloňují?
Nominativ: Už jsou Vánoce.
Genitiv: Do Vánoc zbývá 10 dní.
Dativ: Co jsi dostal k Vánocům?
Akuzativ: Těšíš se na Vánoce?
Vokativ: Vánoce! (Přiznám se, že mě nenapadá žádný příklad)
Lokál: Co budeš dělat o Vánocích?
Instrumentál: Nebaví mě ten shon a stres před Vánoci (nebo i Vánocemi).
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Co děláte vy na Vánoce?
Sloveso imperfektivní / perfektivní:

Online Quizlet:

Zdobit / ozdobit stromek
Péct/ upéct cukroví
Vařit / uvařit štědrovečerní večeři
Nakupovat/ koupit dárky
Rozbalovat/ rozbalit dárky
Trávit / Strávit čas spolu
Pomáhat/ pomoct lidem v okolí
Urči rod (M, F, N) – ten, ta, to, ti, ty.
1.
Stromek
2.
Vánoce
3.
Kapr
4.
Cukroví
5.
Dárky
6.
Sníh
7.
Advent
8.
Koledy
9.
Půlnoční mše
10. Svátky
11. Vánoční ozdoba
12. Jmelí

Online quizlet

Jak se to správně píše?
Vánoce a vánoční?
Vánoce (pomnožné podstatné jméno) se píše s velkým „V“. Je to vedle Velikonoc nejvýznamnější svátek
v roce. Ale pokud upečete vánoční cukroví a budete si užívat vánoční pohodu, napíšete malé „v“,
protože se jedná o přídavné jméno.
Nový rok vs. nový rok:
Přejeme: „Všechno nejlepší v novém roce!“ Ale pořekadlo: „jak na Nový rok, tak po celý rok“ se píše
s velkým „V“. Velké „N“ udává první den v roce, 1.1. To je Nový rok a státní svátek. Ale my přejeme
štěstí do celého nadcházejícího, a tedy nového roku, tedy tam bude malé „v“.
Štědrý den (večer) a štědrovečerní:
Stejně jako u Vánoc, Štědrý den označuje název 24.12. Dárky se rozbalují na Štědrý večer. Ale když
vymýšlíte štědrovečerní menu, jde o přídavné jméno a malé „š“.

