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Vianoce sú výnimočné sviatky, a to nielen na Slo-
vensku. Ich oslavovanie je spojené s mnohými
tradíciami. Už niekoľko týždňov pred Vianocami
sú obchody, mestá a dediny vyzdobené vianočnou
výz-dobou, stromčekmi, rôznymi svetielkami a de-
koráciami. Niekoľko dní pred Vianocami sa ko-
najú vianočné trhy, na ktorých sa predávajú
vianočné ozdoby, občer-
stvenie, vianočné ob-
látky, medovina, rôzne
drobnosti a výrobky
domácich remeselní-
kov. Vianočná atmos-
féra na nás dýcha
každoročne čím ďalej,
tým skôr. Aj keď asi všetci obdobie od začiatku
decembra, príchod Mikuláša, rátame ako začiatok
vianočného veselenia.

Svoje domácnosti si vyzdobujeme niekoľko
dní pred Vianocami, posledné roky je módne zdo-
biť rôznymi dekoráciami a svetlami okná našich
príbytkov. V žiadnej domácnosti na Vianoce ne-
chýba vianočný stromček, v rodinách s malými
deťmi zväčša živý. Živé stromčeky sa dajú kúpiť

na mestských
trhoviskách, v
ponuke nájdete
j e d l i č k y ,
smreky, boro-
vice. Ľudia si
stromčeky ozdo-
bujú sladkos-
ťami, ozdobami
a svetlami. Via-

noce začínajú vždy 24. decembra. Tento deň je
nazývaný Štedrým dňom. Počas dňa sa pripravuje
večera, dopekajú sa vianočné koláčiky, dokončuje
sa vianočná výzdoba. Večer sa rodina stretáva pri
večeri, ktorá je hlavným bodom dňa. Kresťanské

rodiny sa pred večerou spoločne pomod-
lia, pretože Vianoce sú významným kres-
ťanským sviatkom.

Na večeru sa podáva
vianočná oblátka s medom, v niektorých
rodinách ju jedia aj s cesnakom, aby boli
celý rok zdraví. Zvykne sa podávať aj ovo-
cie, najčastejšie jablko rozdelené pre všet-
kých po kúsku. Nasleduje polievka, v
rôznych regiónoch sa podáva iný druh,
niekde je to hrachová polievka, niekde
vianočná kapustnica, niekde fazuľová či
šošovicová polievka alebo ich kombiná-
cia. Ďalší chod sviatočnej vianočnej ve-
čere tvorí ryba a zemiakový majonézový
šalát. Ryba sa podáva väčšinou vyprá-

žaná alebo upečená, na stoloch bývajú filety z rýb
alebo kapor. Veľa domácností si kupuje pred Via-
nocami živého kapra, ktorých predávajú v obcho-
doch len v predvianočnom čase. Potom sa
podávajú opekance, niekde nazývané pupáčky, s
makom alebo tvarohom. Po večeri si členovia ro-
diny rozbaľujú pod stromčekom darčeky, ktorými

sa vzájomne obdaro-
vali. Najväčšiu radosť
z tejto časti Štedrého
večera majú deti. Po
večeri rodina spo-
ločne trávi čas, jedáva
sa ovocie, koláčiky a

rôzne vianočné pečivo.
Typický vianočný koláč sa nazýva štedrák alebo
skladaník, je to koláč, ktorý sa skladá z makovej,
orechovej, lekvárovej a tvarohovej vrstvy. 

Kresťania
začínajú oslavovať
vianočné sviatky
polnočnou svätou
omšou. Počas Via-
noc rodina trávi
čas spolu, navšte-
vujú sa rodiny,
priatelia. Veľa ľudí
na Slovensku
trávi Vianoce a
najmä obdobie
medzi Vianocami
a Novým rokom
na horách, na
chatách a v hote-
loch. Deti majú
počas vianočných
sviatkov prázd-
niny.
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