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Јована Николић, IV/9 

 

Зимски празници 
Свети Никола се родио у Ликији у 

граду Патари у садашњој Турској. 

Његови родитељи су били богати. 

Они су му дали име Николај, штио 

значи победитељ народа. После  

његове смрти продао је имовину 

новац је поделио симонашима. Био је 

борац за истину, заштитник правде. 

Људи су га призивали у помоћ кад су 

били болесни. У старости се разболео 

и умро 19. децембра 343 године. Он 

се сматра заштиником  путника и 

морепловаца,трговаца, стрелаца и 

студената. Волео је и штитио децу. 

Он је Божић Бата који је деци у 

тајности остављао поклоне. Тек 

касније је измишљен Деда Мраз.  

Светог Николу пола Срба слави, а 

друга половина иде на славу. 

Моја слава Никољдан 

 

„Радујем се много свему,  

ал` највише за тај дан  

јер се тада у мом дому  

слави слава Никољдан. 

Тата мени увек каже,  

мораш, сине, то да знаш, 

пре него што колач сломиш,  

ти очитај „Оче наш“. 

Моју славу увек чини  

вино, жито, колач, свећа, 

 а не многе друге ствари 

 да би слава била већа. 

 За трпезу кад седамо, 

опет Бога поменемо 

 да жиимо сви у слози 

 Боже драги ти помози.“ 
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За Бадње вече се уносе бадњак и  слама у кућу. Сва деца на Бадње 

вече пијучу. На свако Бадње вече се сече бадњак. Сваке године 

идемо ја и мој деда да сечемо бадњак. Сви у породици смо срећни 

кад је Бадње вече. Ја сам најсрећнији јер највише волим да 

пијучем. И моје сестре старија и млађа воле да пијучу. Мој тата 

каже кад пијучемо да се окренемо да би моја мама бацила орахе, 

бомбоне и друге слаткише. Пали се бадњак, домаћин ломи хлеб 

који се зове орачица,  преко главе, а вечера је посна.  

 

Божић—бадње вече 
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Причала ми новогодишња јелка  

                Причала ми Новогодишња јелка како без ње Нова година никад 

не би била иста. Она ми је рекла како све јелке на свету чују шта деца 

желе, па једне ноћи, кад сви спавају,  Деда Мраз тихо и полако сиђе низ 

димњак и пита јелку шта би деца желела за Нову годину.  Она му каже, а 

Деда Мраз то све запише и припреми поклоне уз помоћ патуљака. Јелка 

мора да има корен и мора када прође Нова година да се засади, јер она 

важи само за једну годину, а после тога губи моћ.  Драги другари и 

другарице, ја сам мислила да су Новогодишње јелке само обичан украс  

али када ми је моја јелка испричала ову причу, схватила сам да су јелке 

најважнији део Нове године.    

 

 

 

 

Катарина Глигорић, 

II/5 
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           Нова година 

         Окићена   сјајна 

   Прославља   радује   светли 

Новогодишња јелка је окићена 

               сребрна    

                        Божић 

                  Свечан     благ 

             Весели   радује   спаја 

Божић   је   најрадоснији    празник 

                        љубав 

Празничне чинквине  

                     Бадњак 

               Китњаст   снажан 

     Пуцкета   греје   осветљава 

         Сече   се   пре   сванућа  

                      варнице 

                   Јелка 

            Окићена   сјајна 

     Зелени   мирише   радује 

     На   њој   су   лампице 

                 пакетићи 

   2017 
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                Мој ловачки пас се зове  Бен. Мој тата га је купио 2013. године. 

Он је немачки краткодлаки птичар. Помаже нам у лову са зецом, фазаном, 

препелицом и још неком дивљачи. Он је маркер. Када је био мали, тата га је 

учио да апортира дивљач. Мој друг и ја смо дресирали Бена да нађе фазана. 

Највише воли да једе сланину и коске. Коске најчешће затрпава у земљу. 

Када идемо у лов, Бен нађе фазана и дигне га, а  када мој тата убије 

фазана, Бен га нађе и донесе тати. 

Мој љубимац 

Михаило Поповић, IV/9  
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Божић Бата 

 

Бадњак гори и пуцкета, 

Слама шушти, ноћ се хвата; 

Са врата се сав у злату, 

Оглашава Божић Бата: 

''Срећан празник, домаћине! 

Успела ти жеља свака. 

Нек те прате благослови, 

Берићети и нафака.'' 

Свуд ораси и новчићи, 

Радост, цика, благороди. 

''Подигнимо златне чаше, 

Бадњак 

 
На Бадњи дан у свануће 
Ја пораним у шумарак 
На брежуљку близу куће 
Да први одсечем бадњак. 
 
Снежина ми скоро до појаса 
Хује крошње храшћа и церова 
По селу се ори лавеж паса 
И секира и песма петлова. 
 
Проберем у снежном полумраку 
Један церић, бацим пуну шаку 

Разног жита-доручак за птице 
Па одсечем церић до земљице. 
 
Први ивер носим мајци 
Да се добро кајмак хвата 
Држим га у врелој шаци 
Као хладан грумен злата 
 
Ставим бадњак поред кућних 
врата 
Да у прозор гранчицама куца 
Па се вратим у губер код брата 
Да сачекам изгревање сунца. 
                        Добрица Ерић 

У Божића три 
ножића. 
Један сече 
орачицу.  
Други сече 
чесницу. 
Трећи сече 

печеницу.  

Божић 
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Народне питалице 

Питао магарац ђака: 

- Шта ћеш бити кад стално учиш? 

- Не знам шта ћу бити, само знам 
да нећу бити магарац, одговори 

ђак. 

 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Питали коња:  

- Каква је најгора слама? 

- Бобова. 

- А има ли горе од бобове?  

- Има, кад су јасле празне. 

    Ш а р е н а   с т р а н а 

Нова година у ноћи старој 
пружа помоћ.Нова година ће 

доћи када откуца _ _ _ _ _. 

Слике су наше или су преузете са 

интернета. Аутори овог часописа су 

ученици 2/5 и 4/9 разреда из Брдарице 

са учитељицом Биљаном Андрић. 


