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BOŻE NARODZENIE U NAS

W naszej
szkole tuż
przed 24
grudnia
wystawiane

są jasełka.
Potem z  w
klasach
podzieliliśmy
opłatkiem i
wręczyliśmy

sobie
prezenty. 
Zjedliśmy też
słodycze i
owoce. Co
roku w

ten sposób
spędzamy
ostatni dzień
szkoły przed
feriami
świątecznymi.

Jest to
chyba
najlepszy w
całym roku
szkolnym.
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GODY

Boże narodzenie jest
świętem uroczyście
obchodzonym przez
Polaków. 

Do wigilii
przygotowujemy się
bardzo długo. Już w
połowie listopada
możemy oglądać
reklamy z karpiem,
choinkami,
Mikołajem i
reniferami. Robimy
świąteczne zakupy i
przystrajamy domy.
Na ulicach mienią się
dekoracje i błyszczą
lampki. 
Choinki ubieramy 24
grudnia,

przygotowujemy się
do kolacji i
wyczekujemy jej
rozpoczęcia.
Pamiętacie, że do
wieczerzy nie można
usiąść przed
pojawieniem się
pierwszej gwiazdki
na niebie. 

Kiedy nakrywamy
stół, musimy
pamiętać o
zostawieniu wolnego
miejsca dla tych, co
nie mają domów i
szukają schronienia
innych ludzi. Kolację
wigilijną rozpoczyna
się od

łamania opłatkiem. W
polskich domach
czyta się również
Pismo Święte. O 12
w nocy rozpoczyna
się pasterka.
Upamiętnia ona
przybycie pasterzy
do Betlejem i hołd
złożony
Nowonarodzonemu
Dzieciątku.

W niektórych
regionach Polski
zachowały się
jeszcze bardzo
dawne zwyczaje
Bożonarodzeniowe.
Na Warmii i
Mazurach wyciągano

spod obrusa słomę.
Prosta oznaczała
życie bez kłopotów,
natomiast krzywa -
życie kręte i zawiłe.
Na Podhalu resztki
kolacji zostawiano,
koło pieca, dla
zmarłych członków
rodziny.

Kiedyś też okres
bożonarodzeniowy
nazywano Godami.
Zaczynały się one
pierwszego dnia
Bożego Narodzenia i
trwały do 6 stycznia,
czyli do święta
Trzech Króli.

Po Godach
następował czas
karnawału. Godowe
Święta związane
było z tradycją
słowiańską.
Wierzono, że światło
zwycięża nad
mrokiem. Obecnie
nazywamy ten czas
po prostu
przesileniem
zimowym, kiedy
dzień staje się
dłuższy od nocy. 
W czasie Godów
śpiewano radosne
pieśni. Tak właśnie
narodził się obrzęd
kolędowania. Wigilię

nazywano
szczodrym
wieczorem. Dzieci
otrzymywały wtedy
małe prezenty,
upominki, zajadały
się orzechami i
jabłkami w kształcie
laleczek i zwierzątek.
Współcześnie
Bożemu Narodzeniu
towarzyszy wiele
zwyczajów z czasów
dawnych, np.
zostawianie pustego
nakrycia na
wigilijnych stołach.
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    Jak to było z Bożym Narodzeniem...

Zbliżają się nasze
ulubione święta.
Postanowiliśmy
przybliżyć Wam
historię Bożego
Narodzenia, tradycje i
zwyczaje w Polsce i
obcych krajach. W tym
wydaniu naszej gazetki
znajdziecie wszystko
to, czego jeszcze nie
wiedzieliście o tych
świętach. Zapraszamy
do lektury.

Czy wiesz, że...
Pierwsza wzmianka o
Świętach Bożego
Narodzenia pochodzi z
354r. Umieszczona
była w rzymskim
kalendarzu.
Czy wiesz, że...
Kiedyś nie obchodzono
Bożego Narodzenia

w grudniu. Świętowano
w innych miesiącach,
np. styczniu, kwietniu,
maju. Ostatecznie
wybrano datę 25
grudnia.
Czy wiesz, że...
Chrześcijanie
utożsamiali Jezusa
Chrystusa ze Słońcem
sprawiedliwości.
Dawniej obchodzono
Boże Narodzenie
jeszcze inaczej niż
teraz. Nasi
pradziadkowie i
dziadkowie ściśle
przestrzegali postu w
Wigilię. Starali się
pamiętać o wszystkich
zwyczajach.
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