
 

BOŽIČ JE! 

 

 

 

Le nekaj vročičnih decembrskih dni 
je še do božiča in novega leta; 
v tem času si vsak le najboljše obeta 
in vse, kar je dobrega, drugim želi. 
Naj v vas bo svetloba božične 
noči, 
v prihodnosti pa naj le sreča žari! 



BOŽIČ 

Božič je praznik, ki v vseh nas obudi otroško 

sanjarjenje in nas navdaja s spomini preteklih let. 

Božič ljudje podobno doživljamo. Vsaj tri stvari so, 

ki nas delajo enake v teh prazničnih dneh: 

 obdarovanje in dajanje kot tudi prejemanje 

daril,

 izdelovanje okraskov,

 potem pa je tu še pripravljanje prazničnih 

dobrot.



BOŽIČNA DARILA 
 

Z najrazličnejšimi darili obdarimo naše najbližje in prijatelje. 

(Pomagata nam tudi Dedek Mraz ali Božiček.) 
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DEKORACIJA 

 
Če bomo praznovali božič, je pomembno, da se nanj pripravimo že 

nekaj časa prej. 

 Načrtujemo večerjo,

 pripravimo praznično dekoracijo.

 
Novoletna jelka je seveda glavna 

zvezda božičnega večera. Brž jo lepo 

okrasimo, da bo lahko Božiček 

prinesel zvrhan koš daril! 



BOŽIČNA VEČERJA 

Na božično večerjo ali 

zabavo se pripravimo nekaj 

dni prej. Postrežemo z 

različnimi prazničnimi 

jedmi in s pijačo. 



 

 

 

 

ADVENTNI VENČKI 

 
Advent v prevodu pomeni prihod. 

Advent zavzema 4 tedne pred božičem. 
Adventni čas pa običajno 

zaznamujejo tudi adventni venčki. 



Božični venčki so praviloma okroglih oblik. 

Ni pa nujno. Domišljija nima meja. 
Sestavljajo ga štiri svečke. Prva se prižge 

zadnjo nedeljo v novembru ali prvo nedeljo 

v decembru. Vsako naslednjo nedeljo 

prižgemo še eno svečko. Božični venček 

lahko kupimo ali pa ga sami naredimo doma. 
 
 



DROBNO PECIVO 

 
 
V predprazničnih dneh spečemo veliko drobnega peciva z orehi, mandlji, 

medom, kokosom, čokolado, cimetom … Polnimo ga z marmelado in različnimi 

nadevi, posipamo pa ga s sladkorjem v prahu ali ga okrasimo z novoletnimi 

motivi. 



BOŽIČKOVA PISMA 

Božiček živi v vasi Santa Claus. Tam sprejema pisma otrok z vsega 

sveta. Vsako leto k njemu prispe na tisoče pisem. 
 

 



 
 

BOŽIČNI OKRASKI 

Kako čudoviti so! 

 
Pisani, barvasti, stekleni 

okraski za božično jelko. 

Pisana jelka za dobro 

božično vzdušje. 

Okraske lahko kupimo 

ali jih izdelamo sami. 



 



Jaslice so odraz ljudske želje, da bi si na viden način približali tisto davno noč v 
Betlehemu in podoživeli Jezusovo rojstvo. Slikarstvo in kiparstvo sta 

ljudstvu omogočila, da ni samo slišalo in bralo o Jezusovem rojstvu, ampak ga je 

tudi videlo. Jaslice po domovih pod smrečico postavljamo zadnjih 200 let, v 

zadnjem času pa si lahko ogledamo tudi predstavitve živih jaslic. 
 

 

 

 

 



 



 

BOŽIČ NEKDAJ 

 

Božični sveti večer se je začel, ko je padel mrak in se je oglasil večerni zvon. 

Sledili so skupna molitev in petje božičnih pesmi, nato pa skromna božična 

večerja. Ta dan so se namreč držali strogega posta, ki so mu rekli 'veseli 

post', saj so se postili v pričakovanju Odrešenikovega rojstva. So pa ljudje od 

polnočnice zelo hiteli domov, kajti takrat je bilo konec posta in na mizo je 

prišlo najboljše, kar so imeli. Polnočnica je bila za mlado in staro največje 

doživetje v vsem letu. Vsa družina je odšla k polnočnici, le eden je ostal doma 

za varuha. Preden so odšli k polnočnici, so postavili na mizo blagoslovljeno 

svečo ali na okno luč. Pot do cerkve so si razsvetlili z baklami. 



Vsak dan je čas za sanje, 
za male in velike želje, 

za smeh in radost, za 
veselje. Vsak dan pot 
naprej nas pelje, naj leta 
2021 izpolni vam vse 
skrite želje. 

 
V  teh viharnih dneh vam želiva 

veliko poguma in pozitivnih 
misli, miru, največ pa zdravja. 

 
Mateja in Jana 


