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  Poznáš země vánočních mužíčků?
SOUTĚŽ

                              Vánoční svátky se slaví na celém 
světě a nejvíce je vítají samozřejmě děti, 

protože dostávají dárky. Pojďme se tedy spolu vydat za vá-
nočními bytostmi, které právě nadělují dárky. Svoje role 
mají rozdělené podle zemí, tradice a náboženství. My jsme 
z nich vybrali tři nejznámější a ty vám představíme.

Ježíšek
Ježíšek přináší dárky nejen českým dětem, ale má na sta-

rosti ještě všechny obdarované na Slovensku, v Rakous-
ku a Německu. A to musí stihnout za jediný podvečer 
24. prosince - nazvaný u nás výstižně Štědrý večer. Ježíška 
si však nemusíme dlouze přestavovat – asi děťátko v ko-
lébce narozené ve městě Betlémě Panně Marii a Josefovi 
zná opravdu každé české dítě.  Všeobecně se má za to, že 
se malý Ježíš narodil 24. prosince. Není tomu ovšem tak 
(narodil se o den déle), a proto se také 24. prosinec spojuje 
s očekáváním druhého dne a večerní nadílkou. 25. pro-
since se slouží mše a nemělo by se pracovat. 26. prosinec 
je zasvěcen svatému Štěpánovi a tradicí v tento den jsou 
obchůzky koledníků. V Německu má Ježíšek rezavé vlasy 
a vousy a k přemisťování používá divoký vítr. V Rakousku, 
stejně jako u nás, se vyrábějí adventní věnce ozdobené svíč-

kami a stuhami – zelenou (barva naděje) a fialovou (barva 
minulosti). Na Štědrý večer přichází Ježíšek po zacinkání 
zvonečku. Všechny dárky balí otec jako hlava rodiny.

Santa Claus
Santa Claus přichází tajně komínem (na saních tažených 

sobím spřežením) v Anglii, Irsku, USA, Austrálii a na No-
vém Zélandě, ale i ve Francii, Brazílii, Peru a dalších ze-
mích. (V Anglii a Irsku se mu říká Father Christmas, ve 
Francii, Brazílii a Peru Santa Claus vystupuje pod jménem 
Pére Noël.) Santa Claus chodí v červeném kabátě lemova-
ném bílou kožešinou, červených botách a s červenou čap-
kou. Má dlouhé bílé vousy a doprovází ho vánoční skřítci. 
Žije společně se svými soby na Aljašce za polárním kru-
hem a každý rok dostává tisíce dopisů, jež obsahují přání 
dětí mnoha národností. Dárky mu pomáhají připravovat 
skřítkové a pak je rozváží na saních tažených devíti soby. 
Rozdílný je však způsob, jak Santa Claus dárky v různých 
zemích naděluje. V Británii a Americe přichází tajně komí-
nem v noci ze 24. na 25. prosince. Na Štědrý den večer si 
děti i dospělí připraví pro Santa Clause červené punčochy 
nebo boty a ráno na Boží hod v nich nacházejí dárky. Celá 
rodina se pak sejde nad švestkovým pudinkem a plněným 
krocanem. V Irsku Santa Claus naděluje do označených 
vánočních pytlů a na posilněnou má připraveno pivo 
a sekanou. Ve Francii dárky dětem ukládá na krb nebo 
ke kamnům dobrý vánoční duch Pére Noël. 25. prosince 
zvou Francouzi ke slavnostnímu stolu do svých domácnos-
ti bezdomovce, chudé, sirotky. Na stole nechybí ústřice, 
šneci, žabí stehýnka, krocan plněný kaštanovou nádivkou 
a drahé ovoce. V Mexiku si děti chystají na dárky boty a na 

mají rozdělené podle zemí, tradice a náboženství. My jsme 
z nich vybrali tři nejznámější a ty vám představíme.

Ježíšek
Ježíšek přináší dárky nejen českým dětem, ale má na sta-

1

2

3

4




