
Christmas (Vánoce) 

Christmas Cards, neboli vánoční přáníčka. Bez nich se Vánoce v Anglii 
neobejdou.                                                                         

 
Příklady použití a fráze: 
We usually have potato salad and fried carp for Christmas dinner. 
Na Štědrý večer máme obvykle k večeři bramborový salát a smaženého kapra. 
 
I haven't sent my Christmas cards yet. 
Ještě jsem neposlal vánoční přání. 
 
I need to send all my Christmas cards this week. 
Potřebuji poslat všechna vánoční přání tento týden. 
 
I have already baked all the Christmas cookies. 
Už mám napečené všechno vánoční cukroví. / Už jsem napekla všechno vánoční cukroví. 
 
We are going to decorate the Christmas tree this evening. 
Dnes večer budeme zdobit vánoční stromeček. 
 
I love unwrapping Christmas gifts. 
Miluju rozbalování vánočních dárků. 
 
I would like to kiss you under the mistletoe. 
Chtěl bych Tě políbit pod jmelím. 

 snowflake  sněhová vločka  presents   dárky 

 snowman  sněhulák  wrap presents  balit dárky 

 Merry Christmas  Veselé Vánoce  carp  kapr 

 Xmas  Vánoce (slangově)  potato salad  bramborový salát 

 Christmas Eve  Štědrý večer  toast  přípitek 

 Christmas tree  vánoční stromek  magic  kouzlo 

 bell   zvonek  Christmas spirit  duch Vánoc 

 star  hvězda  chimney  komín 

 candle  svíčka  comet  kometa 

 mistletoe  jmelí  miracle  zázrak 

 Bethlehem  betlém  Christmas atmosphere  vánoční nálada 

 carols  koledy  Christmas rush  vánoční shon 

 tradition   tradice  punch  punč, grog 

 traditional   tradiční  pumpkin pie  dýňový koláč 

 celebrate  slavit, oslavit  stockings  punčochy (nad krb) 

 decorations  ozdoby  sleigh  sáně 

 customs  zvyky  reindeer  sob 

 Christmas card  vánoční přání  holy  svatý, nebeský 

 fireplace  krb  wish  přání 

 Christmas cookies  vánoční cukroví  Santa Claus  Santa / Ježíšek 

 gingerbread  perníček  North Pole  severní pól 



 

Christmas Cards aneb Nejpoužívanější vánoční přání a pozdravy: 

Merry Christmas! 
Veselé Vánoce! 
 
Merry Christmas and a Happy New Year! 
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok! 
 
Season's greetings 
Veselé (vánoční) svátky! (Lze použít také pro velikonoční svátky) 
 
Happy holidays! 
Šťastné vánoční svátky! (Lze použít také pro velikonoční svátky) 
 
All the best for the coming year! 
Vše nejlepší do nového roku! 
 
May all your dreams and wishes come true! 
Ať se Ti vyplní všechny sny a přání! 
 
Wishing you a Merry Christmas and a lot of love, joy and happiness in 2020! 
Přeji Vám Veselé Vánoce a mnoho lásky, radosti a štěstí v roce 2020 
 
May the joy of Christmas be with you throughout the year! 
Ať Vás radost Vánoc provází po celý rok 


