
Новогодишњи и 
божићни обичаји

- СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА -



Нова година

Дочек Нове године је један од најстаријих обичаја 

када милиони људи широм света испраћају стару и 

дочекују нову годину, надајући се да ће им она 

донети више среће и лепих тренутака. 

Сам обичај прослављања потиче од обележавања 

светковине за рађање Сунца.

Када је почео да се слави дочек Нове године? 

Нова година је дан када, по календару, започиње нови циклус рачунања времена.

Како су се током векова мењали календари, тако је мењан и дан када нова година почиње.

Сматра се да је прву „прославу“ Нове године одржао народ у Месопотамији пре више од 

2000 година, и тада се она дочекивала средином марта. 

Данас се у већини култура за почетак нове године узима 1. јануар, дан који је у 

грегоријанском календару забележен као први дан у години.

Наша традиција је да дочек Нове године испоштујемо и када га сви славе, 31.  децембра, 

али обележавамо и српску (православну Нову годину).

Како и зашто се слави Нова година?



Неизбежни део новогодишњих празника су и неки ритуали и обичаји који су мање или више популарни и познати:

1. Љубљење драгих особа у поноћ

- донеће емотивну повезаност и  блискост са 

тим особама у наредној години; 

2.   Припрема богате трпезе

- како би се призвала родна и плодна година 

(свиња, тј. свињско месо нпр. симболизује 

успех);

3.   Обављање неког малог посла 1. јануара

- како бисмо целе идуће године били 

вредни;

4.   Отворaње врата и прозора и прављење  

буке

- лакши одлазак старе и долазак нове године

- буком и весељем се терају зли духови;

5.   Гледање ватромета тачно у поноћ и 

певање песмице пре него што наступи 

одбројавање.

Већина обичаја сматра се сујеверјем, али су уједно и симпатични па их људи радо спроводе.



ЈЕЛКА КАО НОВОГОДИШЊИ СИМБОЛ

Многима је кићење јелке и декорација куће омиљени 

обичај везан за новогодишње празнике.

Јелку украшавамо зато што она, као зимзелено дрво, 

симболизује живот и наду да ће, након зиме, опет доћи 

лепи и топли дани.

Наш народ почиње да кити јелку тек од 50-их година.

Легенда о јелци

Једна од легенди каже да су 

поред пећине у којој се родио Исус 

расли бор, кедар и јелка. Од среће 

што се родио Божји син, бор и 

кедар су се затресли и поклонили 

му плодове. Јелка је почела да 

плаче што нема плод и што не 

може ништа да му поклони. Један 

анђео се сажалио, скинуо звезду 

са неба и дао је јелци. Јелка се 

савила и са свог врха нежно 

стресла звезду поред Исуса.



НОВА ГОДИНА И ДЕДА МРАЗ Деда Мраз је лик који доноси деци поклоне уочи 

најзначајнијих зимских празника било да је у питању Бадње 

вече, Божић, дан Светог Николе или као код нас, Новa година. 

Верзије овог лика, датум појављивања и његово име 

разликују се од културе до културе.

Код хришћана, једна од инспирација за лик Деда 

Мраза је Свети Никола.

Најчувенији је по помагању сиротињи па се зато 

лик овог свеца везује за даривање.

Обично је Деда Мраз весели, симпатични, брадати декица 

обучен у црвени капут. Носи и црвени велики џак пун 

поклона за децу која су у претходној години била добра.

Легенда каже да Деда Мраз живи у Лапонији са својом женом, госпођом Мразицом.

Целе године, заједно са својим помоћницима вилењацима прави поклоне у својој малој 

радионици, које дели доброј деци широм света за Нову годину.

Деца му сваке године пишу писма у којима описују како су била добра и шта би желела 

за поклон па он тако прецизно зна ком детету шта да понесе.

Широм света се вози у летећим санкама које вуче осам ирваса од којих је најпознатији 

Рудолф, који захваљујући свом црвеном носу Деда Мразу осветљава пут.

Деда Мраз обично чека да сви заспе, а затим улази кроз оџак или прозор и деци спушта 

поклоне у чарапе, чизме или испод окићене јелке.



Божићни обичаји
Данас су божићни обичаји углавном прилагођени градској средини, али им се и млађи и старији подједнако радују.

Дан уочи Божића, 6. јануар се зове Бадњи дан. Назив је добио по томе што се тог дана сече бадњак. Са овим даном већ 

почиње божићно славље. Рано ујутру домаћин креће у шуму по бадњак (у граду се најчешће купује). Ложи се ватра и 

пече печеница, жене у кући месе колаче и торте и припремају трпезу за Божић.

Бадњи дан

*Бадњак - обично младо храстово или церово дрво које се на Бадњи дан сече и 

доноси пред кућу, поред улазних врата, где стоји до увече. Бадњак симболизује 

дрво које је Јосиф заложио у хладној пећини где се Исус родио. Обично се 

бадњаку додаје и по један дрен који симболизује здравље и снагу.

*Печеница - најчешће печено прасе. 

Бадње вече

Увече, кад падне мрак, домаћин уноси у кућу печеницу, бадњак и сламу. Вечера 

је посна, најчешће се спрема пребранац, риба, кисели купус, посне пите итд. а 

након вечере може се засладити сувим воћем и орашастим плодовима који 

симболично стоје у посуди.

Уместо великог дрвета се узима храстова гранчица и мала количина сламе 

(симболизује сламу на којој је рођен Исус) и све се то уочи Божића ставља 

испод славске иконе.

Потом се запали свећа и кандило, што симболизује ватру и огњиште, а кућа се 

окади тамјаном.



Божић Божић је за 

православце 

најрадоснији 

празник, празник 

који слави 

Христово рођење, 

празник који 

доноси весеље, 

измирује и носи 

поруку љубави и 

слоге.

Пре свега, то је 

породични празник 

који окупља све 

генерације, а у 

коме активну 

улогу имају деца.

Први дан Божића је 

увек 7.јануара и 

празнује се три 

дана. Људи се 

поздрављају 

речима: „Христос

се роди!“, а 

отпоздрављају са: 

„Ваистину се роди!“

На Божић, рано ујутру, у кућу долази специјални 

гост који се зове положајник, а домаћица га 

дарује неким прикладним поклоном. Сматра се 

да ће та особа целе наредне године доносити 

срећу у кућу. 

Рано ујутру на Божић домаћица меси тесто од брашна, воде и масти, без 

квасца од којег пече погачу чесницу. У њу се ставља новчић или златник. 

Када је печена, износи се на сто на који је постављен божићни ручак. 

Чесница се окреће као славски колач, прелива вином и потом ломи на 

онолико делова колико има укућана. По народном веровању, онај који добије 

део у којем је новчић, биће срећан целе године.

*Божићни колач - симболизује речи Исусове: „Ја сам хлеб живи!“, док 

вино представља његову крв.

*Чесница - верује се да је име добила зато што се меси 

у чест (част) Исуса Христа, као и због тога што се ломи 

на чести, тј. на онолико делова колико има укућана.

Ујутру се иде у цркву на службу и причест 

после божићног поста који је трајао 40 дана 

(27. новембар - 6. јануар), а који је имао за 

циљ духовно и физичко прочишћење и једе се 

први мрсни доручак.

Божић је породични празник па се на дан Божића не иде у госте, а постоји 

веровање и да на Божић треба започети посао, и то управо онај који је 

био нарочито тежак претходне године, како би те године лепо текао.



Срећни 

новогодишњи 

и 

божићни 

празници!!!


