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Veselimo se božiča!   
Spet je adventni čas. V trgovinah, na radiu, v šoli in doma slišimo
božične pesmi. Trgovine in hiše so čudovito okrašene. Tudi v hišah
in šolah okrasimo sobe. Povsod je vonj po pecivu in dobrih jedeh.
Vsi se veselijo daril. Kako pa praznujejo božič v drugih državah?

Božič v Nemčiji
Vsak dom ima adventni venec, adventni kole‐
dar in božično drevo. V nemških mes!h so
božične tržnice. Sredi tržnice stoji ogromno
božično drevo, ki je praznično okrašeno in os‐
vetljeno. Ljudje lahko kupijo sladek kruh
(Stollen), razne vrste piškotov in vroč punč.
Tam so tudi razne atrakcije, kot na primer igre
o Jezusovem rojstvu, koncer!, ovce, osli, koze,
vr!ljaki in lutke Hrestača. Božič praznujejo
24. decembra. Po tradicionalni večerji prine‐
seta Christkind (v južni Nemčiji) ali Weihnachts-
mann (v severnem delu Nemčije) darila.

Božič v Rusiji
Božič praznujejo 7. januarja, ker Rusija
uporablja julijanski koledar. V noči od 6.
na 7. januar gredo ljudje v cerkev k slo‐
vesni maši. Po maši doma pojedo raz‐
košno večerjo. Te večerje se vsi zelo
veselijo, ker imajo pred božičem š!ride‐
setdnevni post. 1. januarja prinesejo
ded Moroz (dedek Mraz) in njegove po‐
močnice, snežne vile, otrokom darila za
novo leto. Za božič otroci ne dobijo daril.
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Tatjana Božič

Božič
Božič v mrzlo noč
svečo prižge.

Božič v trdo srce
da novo upanje.

Božič v hlevčku
pesem zapoje.

Božič združuje
vse, kar je dvoje.

Da nam veselje
in notranji mir,
vdihuje ljubezen,
kjer vlada prepir.

Božič pride k nam vedno spet
ogrevat srca in mrzli svet.

Božič v ZDA
Za božič so ameriški domovi polno okraskov in
lučk. Včasih sosedje tekmujejo, kdo svoj dom
najlepše okrasi. 24. decembra, na božični večer,
družina okrasi božično drevo in medtem pojejo
božične pesmi. Za večerjo jedo pečenega pu‐
rana, zeleno zelenjavo, krompir, brusnično
omako in torto. Po večerji otroci obesijo na po‐
lico nad  sobnim kaminom nogavico. Poleg no‐
gavic pripravijo nekaj jedi in pijače (korenje,
piškote in kozarec mleka) za božička in njegove
severne jelene. Santa Claus sedi na saneh, ki jih
vleče devet severnih jelenov. V dom pride
menda skozi dimnik. Naslednje jutro, 25. de‐
cembra, so v nogavicah darila. 




