Andrzejki 2020
Andrzejki w naszej szkole, zawsze obchodzone były
jako rodzaj zabawy i miłego spędzania czasu. Z
powodu panującej sytuacji, nie możemy bawić się
tak jak zazwyczaj, ale przygotowaliśmy dla Was
trochę
wspomnień z ubiegłych lat, kilka
ciekawostek o Andrzejkach oraz propozycje zabaw w
domu. Z
 apraszamy!
W tym roku Andrzejki świętujemy w nocy z 29 na 30
listopada. Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter
wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla
niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem
Andrzejek
były
Katarzynki).
Początkowo Andrzejki
traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko
indywidualnie, w odosobnieniu. Później przybrały formę
zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien
na wydaniu, natomiast współcześnie przekształciły się w
niezobowiązującą zabawę, która gromadzi młodzież.

Najpopularniejszym sposobem wróżenia jest lanie wosku.
Polega ono na wylewaniu go na zimną wodę przez ucho
od klucza i obserwowaniu kształtu, który powstaje. Częstą
wróżbą
jest
również
ustawianie butów jeden za
drugim, od ściany do progu.
Panna, której but dotarł do
progu jako pierwszy miała
mieć największą szansę
wyjścia za mąż.

Zachęcamy, do zabawy
w domu, dlatego
zamieszczamy opis kilku najpopularniejszych
zabaw…
Rzucanie monetą
Na początku należy wymyślić życzenie, co może wcale nie być takie łatwe.
Potem każdy z uczestników wybiera monetę o dowolnym nominale i z
wyznaczonego miejsca próbuje trafić do naczynia z wodą. Temu, komu się
uda ziści się marzenie.
Wróżba z jabłek
Podczas tej zabawy należy obrać jabłko, a skórki wyrzucić za siebie. Z
rozrzuconych na podłodze ostrużyn próbujemy odczytać inicjały
ukochanej lub ukochanego.
Kubeczki
Do tej zabawy potrzebujemy pięć lub więcej kubeczków, pod które
wkładamy przedmioty symbolizujące andrzejkowe wróżby. Na przykład:
moneta - pieniądze; pierścionek - ślub; kluczyk - dom; kostka cukru szczęście. Wszystko zależy od naszej kreatywności. Możemy jeden
kubeczek zostawić pusty, co ma być symbolem pecha. Kiedy już
przypiszemy przedmiotom "magiczne" znaczenie zaczynamy losowanie.

Przysłowia Andrzejkowe
● Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na
polu leży.
● Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy,
suszy.
● Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
● Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
● Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
● Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
● Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego
Narodzenia będzie sroga zima.
● Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez
błota.

