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a star at the top  hvězda na špici 
Babes in the Wood  název pohádky 
Beauty and the Beast  Kráska a zvíře 
become commercialised   stát se komerčním 
carols and other songs  koledy a jiné písně 
Christian holiday  křesťanský svátek 
Christmas food  vánoční jídlo 
Christmas greetings  vánoční přání 
Christmas tree  vánoční stromeček 
Cinderella  Popelka 
colley bird  kos (nářečí) 
cookies (US)  koláčky, sušenky, drobné cukroví 
cranberry sauce  brusinková omáčka; kompot 
dangle from the tree  houpat se, viset na stromečku 
decorate the tree  ozdobit stromeček 
decorated shop-windows  vyzdobené výkladní skříně 
do Christmas shopping  dělat vánoční nákupy 
egg nog  vaječný koňak 
fairy tale  pohádka 
fill stockings with presents  plnit punčochy dárky 
fried carp with potato salad  smažený kapr s bramborovým salátem 
fruit cake  biskupský chlebíček 
gold ring  zlatý prsten 
goose, pl. geese  husa 
hang things on the tree  pověsit věci na stromeček 
hang up stockings  pověsit punčochy (na dárky) 
holly  cesmína 
homemade ornaments   doma vyrobené ozdoby 
ingredient  složka, součást, přísada, ingredience 
Jingle Bells  Rolničky 
leap  skočit, skákat 
Little Red Riding Hood  Červená karkulka 
lose its true meaning  ztratit svůj skutečný význam  
maid  služka, děvečka 
Merry Christmas and a Happy New Year  veselé Vánoce a šťastný nový rok 
mince(meat)  nadrobno nasekaná směs jablek, sušeného ovoce, hrozinek, 

pomerančové kůry s cukrem; sekané maso 
mince-pie  vánoční plněné pečivo 
nativity scene  jesličky, betlém 
non-Christian  nikoli křesťanský  
pagan  pohan, neznaboh; pohanský 
pagan festival  pohanský svátek 
pantomime (GB)  pantomima, groteskní pohádková revue hraná zejména o 

Vánocích;  
paper chains  papírové řetězy 
Peter Pan  hrdina hry J.M. Barrieho 
piper  dudák 
pour brandy over Christmas pudding  polít vánoční pudink brandy 
pumpkin pie  dýňový koláč 
Puss in Boots  Kocour v botách 
Scots pine  borovice lesní 
Season's Greetings  formální přání k svátkům vánočním a k Novému roku 
Silent Night  Tichá noc 
sparklers  prskavky 
sprigs of mistletoe  větvičky jmelí 
string of lights  šňůra světel 
strings of popcorn   řetězy z pražené kukuřice 
stuffed roast turkey  pečený krocan s nádivkou 
swan  labuť 
tinsel  cetka; lesklá, blýskavá nitka 
trinket  maličkost, drobnost; laciný šperk; cetka 
turtle dove  hrdlička 
White Christmas  Bílé Vánoce 
Wishing you every Happiness in the New Year  Hodně štěstí v novém roce. 
write and send off Christmas cards  psát a posílat vánoční přání 
Xmas  Vánoce 
 


