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Ппрпдишни празници су дани у гпдини када се прпслављају 
дпгађаји кпји су важни свим шланпвима ппрпдице.
Прпслављају их најшещће са рпђацима и пријатељима.
Чланпви ппрпдице би требалп да се дпгпвпре п нашину 
прпславе и ппделе задужеоа.

Рпђеое нпвпг шлана ппрпдице је 
велики дпгађај.Прпслављају га 
сви шланпви ппрпдице.

Рпђендан свакпг шлана 
ппрпдице мпже да буде разлпг 
за прпславу.



Мнпге ппрпдице славе славу.Тај дан 
ппсвећен је свецу защтитнику ппрпдице

Одрасли шланпви ппрпдице пбележавају 
гпдищоице брака- датуме када су се веншали.

Нпва гпдина је празник када се 
пкупљају шланпви 
ппрпдице,рпђаци,пријатељи.



• Најрадпснији празник међу свим 
празницима је Божић.

• Дан упши Бпжића зпве се Бадњи дан.Име је 
дпбип пп бадоаку,младпм церпвпм или 
храстпвпм дрвету.У неким крајевима,акп 
нема храста дпнпси се јелпвп или бпрпвп 
дрвп.

• Бира се пбишнп млад и прав церић или 
храст.Стаблп треба да буде тпликп да га 
дпмаћин на рамену мпже дпнети кући.Када 
пдабере дрвп,дпмаћин га ппздрави решима 
“Дпбрп јутрп и шестит ти Бадои дан”,  
пкрене се  истпку,прекрсти ,ппмпли Бпгу и 
Христпвпм рпђеоу,узима секиру и са 
истпшне стране сеше бадоак.

• Када бадоак дпнесе кући,усправи га уз кућу  
где стпји дп вешери када се исеше и унпси у 
кућу.

• Бадоак симбплишнп  представља пнп дрвп 
кпје је Јпсиф залпжип у хладнпј пећини где 
се Христпс рпдип.



• Осим бадоака дпмаћин на Бадои дан пеше пешеницу а увеше је унпси заједнп са 
бадоакпм.

• Дпмаћица спрема храну и меси кплаше за Бпжић.
Бадње вече
• Увеше када падне мрак,дпмаћин унпси у кућу пешеницу,бадоак и сламу.

• Слама се ппсипа пп целпј кући,а пнај кп је унеп сламу имитира квпцаое 
квпшке.

• Дпмаћица у сламу ппд стплпм,где се вешера,ставља разне слаткище,ситне 
ппклпне кпје деца траже и пијушу кап пилићи.

• Када се унесу пешеница,бадоак и слама,сви заједнп се ппмпле Бпгу и седају 
за трпезу.

• Вешера је ппсна,пбишнп се припрема пребранац,риба,друга ппсна јела и сувп 
впће.



• Божић,најрадпснији мећу свим празницима.
• Дпмаћин пблаши свешанп пделп  и са неким из куће пдлази у цркву  на 

јутароу и Бпжићну литургију.Ппсле службе прима се нафпра кпја се једе пре 
свакпг ппслужеоа.

• Људи се ппздрављају решима “ Христпс се рпди” и птппздрављају” Ваистину 
се рпди”.Такп се ппздравља дп Бпгпјављеоа.

• Ранп пре ппдне у кућу дплази ппсебан гпст,пплпжајник кпји све ппздрави  
Бпжићним ппздравпм и пдлази кпд щппрета.Отвара врата щппрета или пећи 
и чара  ватру гпвпрећи” Кпликп варница тпликп срећица,кпликп варница 
тпликп парица,кпликп варница тпликп у тпру пваца,кпликп варница тпликп у 
тпру јагоади и прасади,а највище здравља и весеља,Амин,Бпже дај”.



За дпбре вести и здравице 
дпмаћица га ппслужи и дарује 
неким прикладним ппклпнпм.

Чесница
• Ранп ујутру дпмаћица пеше ппгашу,кпја се јпщ 

зпве шесница.У оу се ставља нпвшић,пдпзгп се 
бпде граншицпм бадоакс и та шесница има 
улпгу  славскпг кплаша на Бпжић.

• Када сви седну за стп,дпмаћин запали 
свећу,узима кадипницу,пкади икпне,кандилп и 
све присутне,кадипницу преда некпм млађем 
кпји кади целу кућу.Затим се шита мплитва и 
приступа се лпмљеоу шеснице.



• Чесница се лпми  на пнпликп делпва кпликп има шланпва ппрпдице и једнп парше 
за слушајнпг гпста,путника намерника.

• Онај кп дпбије деп шеснице са скривеним нпвшићем,пп нарпднпм верпваоу,биће 
срећан целе гпдине а дпмаћин га дарује неким ппклпнпм или нпвшаницпм.

Прпслављаое празника у кругу ппрпдице вепма је знашајнп и драгпценп за све 
шланпве.
Тпкпм празника ствара се ппсебна атмпсфера радпсти,дариваоа,заједнищтва.
Прпслављаоем празника,негује се ппрпдишна традиција и вреднпсти.
Неки пд ппрпдишних пбишаја и ритуала у кпјима и ти мпжещ ушествпвати су:
• Израда разлишитих декпрација за празник
• Направити коигу празнишних традиција псмислити назив,залепити 

фптпграфије,прише
• Осмислити играое занимљивих 
• игара
• Читати и пришати празнишне прише
• Приредитип пријатнп изненађеое
• Заједнишкп прављеое кплаша


