ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL...
Brzy jsou tady Vánoce a to je období plné zvyků. Možná i ty
najdeš každý rok pod talířem kapří šupinku, která prý přináší
štěstí a peníze.
Naši předci však dodržovali i spoustu jiných zvyků, které
dnes málokdo zná. Věděl jsi například, že...
Byl Štědrý den pro naše prababičky a pradědečky
magický, a proto se v tento den pokoušeli zjistit, co je v
budoucnu čeká? Svobodná děvčata nosila ptákům
zbytky od večeře a pozorně se přitom dívala, ze které
strany přiletí první pták. Odtud pak měl přijít ženich.
Bylo na Štědrý den zvykem práskat bičem? Také se
mohlo řinčet řetězy nebo zvonit zvonkem. Věřilo se
totiž, že se tak probudí budoucí úroda, to znamená
třeba obilí na polích nebo stromy v sadech.
Naši předci přikládali velký význam tomu, jak se jim
povedlo upéct vánočku? Kdyby se totiž hospodyni
nepovedla, znamenalo by to neštěstí nebo nemoc v
rodině. Upečenou vánočku pak hospodář při
štědrovečerní večeři nakrájel a dal každému členu
rodiny kousek, dokonce i všem zvířatům. Do vánočky
se dříve zapékal šípek, česnek nebo med. Bylo to
proto, aby byli všichni zdraví a drželo se jich štěstí.
Byly také s jablkem spojené tradice? O zvyku rozkrajovat
jablka na dvě poloviny, jsi určitě slyšel. Jestliže se uvnitř
objevila pěticípá hvězdička, dotyčnému přálo v příštím roce
zdraví a štěstí. Když se ukázal křížek, znamenalo to nemoc
nebo jinou nepříjemnost.
S jablkem je však spojený ještě jeden zvyk - společné
snědení tohoto ovoce celou rodinou. Hospodář nakrájel
jablko a podal každému členu rodiny kousek. Věřilo se, že
takhle nikdo nezabloudí a trefí vždycky zpátky domů.
ZNÁŠ I JINÉ VÁNOČNÍ ZVYKY? JAKÉ TRADICE DOMA O VÁNOCÍCH SLAVÍTE?

BETLÉM
Mezi další zvyky patřilo stavět si o Vánocích doma alespoň malinký betlém
(jesličky). V některých oblastech s takovým betlémem chodily děti od domu k
domu a dostávali za to něco dobrého. Říkalo se, že chodily na koledu.

NAJDI MEZI OBĚMA OBRÁZKY 15 ROZDÍLŮ.

