Christmas (Vánoce)
Přejeme Vám Merry Xmas a hodně dárků pod stromeček! :-)
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Příklady použití a fráze:
Merry Christmas and a Happy New Year! Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
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!
Let's make a snowman! Postavme sněhuláka!

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.
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