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BOŻE NARODZENIE TUŻ, TUŻ...

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
Wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,
A blask gwiazd przypomina,
Że czasem wystarczy tylko
wypowiedzieć życzenie…
Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!           
      życzy redakcja Wiślanki
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                         AKCJA "RAZEM NA ŚWIĘTA"

Pomimo trwającej pandemii i zdalnego nauczania
uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o
mieszkańcach swojego miasteczka i okolic.
Przystępując do akcji "Razem na święta"
przygotowaliśmy mnóstwo kartek i ozdób
świątecznych, które w święta, w kartonach będą
rozstawione w różnych miejscach. Osoby samotne,
ale nie tylko będą mogły wziąć wybraną rzecz i w
trakcie świąt mieć świadomość, że nie są sami.
Wybrana ozdoba przyozdobi ich dom a my
zagościmy w ich sercach, w tym cudownym,
magicznym czasie.
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MIKOŁAJKI, SKĄD TEN ZWYCZAJ?

Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego
Mikołaja, biskupa Miry. obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i
prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny
od pracy. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj
przynosił dzieciom prezenty. Współcześnie w Polsce nocą
podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki a przede
wszystkim słodycze. W XIX i XX wieku obdarzający dzieci
podarkami w swoje święto Mikołaj został przekształcony w
baśniową postać rozdającą prezenty w Boże Narodzenie.

Poniżej zamieszczamy zdjęcie klasy piątej a, oto ich pomysł na
spędzenie tego święta.
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SYMBOLE I ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE
·  Sianko pod obrusem – ten ten zwyczaj wywodzi się jeszcze z
czasów pogańskich i ma związek z dawnym świętem agrarnym. Jak
nakazuje tradycja, siano należy położyć pod obrusem. Symbolizuje
to narodzenie Jezusa w ubóstwie.
·  Pierwsza gwiazdka – tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna
się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne
nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej.
·  Wspólna modlitwa – kolację wigilijną, w polskiej tradycji postną,
rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg św.
Mateusza lub Łukasza, dotyczącego narodzin Jezusa.
·  Opłatek – przełamanie opłatka ze wszystkimi uczestnikami
wieczerzy wigilijnej jest jej centralnym punktem. Gest ten
symbolizuje wzajemne poświecenie się jednych dla drugich i chęć
dzielenia się z bliskimi owocami swojej codziennej pracy.
·  Dodatkowe nakrycie – na stole gospodyni ustawia dodatkowe
nakrycie, jedno więcej niż jest uczestników wieczerzy. Jest ono
symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa.
·  Szopka – zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego Narodzenia
zwanej „szopką”, lub chociaż samego żłobka z sianem i leżącą w
nim figurką Dzieciątka, sięga XIII. wieku. Pozwala wyobrazić sobie
miejsce narodzenia Jezusa.
·  Świeca bożonarodzeniowa – jest najbardziej wymownym
symbolem przychodzącego do nas Jezusa, a zarazem znakiem
świadectwa wiary chrześcijańskiej wobec dzieci, rodziców,
krewnych, przyjaciół i wszystkich odwiedzających dom
·  Potrawy – w zależności od regionu i tradycji rodzinnych, zestaw
wigilijnych potraw jest różny, ale zwyczajowo na stole powinny
znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być
dwanaście. Spróbowanie każdej ma zapewnić szczęście przez cały
rok.
·  Choinka – jako „drzewo życia” jest symbolem chrześcijańskim –
ubiera się ją w dniu, w którym wspominamy naszych pierwszych
rodziców: Adama i Ewę
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