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Advent u mojoj obitelji 

Dan prije Adventa radimo adventski vjenčić. Ra-

dimo ga od slame i borovih grančica. Na njemu 

se nalaze četiri svijeće koje palimo svake Advent-

ske nedjelje. Idemo na svetu misu i molimo se da 

budemo spremni za Božić. 

                                                  Filip Petrić, 4.b 

Advent 

Adveent  ili Došašće je vrijeme pripreme za blagdan 

Božića. To je početak crkvene godine. U vrijeme Ad-

venta u crkvi prevladava ljubičasta boja. U Adventu 

se svakog jutra održavaju mise zornice. Izrađuju se i 

stavljaju na stol adventski vijenci s četiri svijeće. Te 

svijeće simboliziraju četiri nedjelje u Adventu . U 

doba Adventa slavi se sv. Nikola (6.prosinca),tada se 

darivaju djeca što je za njih veliko veselje. Također se 

još slave sv. Barbara (4.prosinca) i sv. Lucija 

(13.prosinca). U te se dane obično sije pšenica. To je 

vrijeme iščekivanja Božjeg dolaska. 

                                             Lovro Kolak, 3.d 

Kruh života 

Isus je kruh života  

Kada ga primimo 

to je prava divota. 

Hvala ti Isuse 

na kruhu tom 

što čini ljude i djecu radosnom. 

Andreja Žagar,  4.b  

Tata za pet 

Još od malih nogu naši očevi su uz nas kao i majka. 

Brinu se o nama i uče nas mnogim novim vještinama. 

Oni su u većini slučajeva glava obitelji. Moj tata je 

vrlo zabavan. Voli se šaliti i zezati sa nama, ali kada 

nešto uprskamo malo će nas pošpotati i zajedno ćemo 

porazgovarati i riješiti problem. Predivan je i dobar. 

Ima smeđu kosu kao mirisni jesenski kesteni. Zelene 

oči poput zelenih travki koje vire iz zemlje. Kad smo 

moj brat i ja tužni oraspoloži nas u tren oka. Jako ga 

volim i uvijek je tu za nas kao i naš nebeski otac ko-

jeg kao i našeg zemaljskog oca puno neopisivo voli-

mo! Hvala ti Bože na tako divnom tati !!! 

Ema Borko 5.b 

Moj tata 

Kada je Bog stvarao očeve započeo je s jednim  visokim 

okvirom. Tako je i bilo s mojim tatom. Moj tata ima velike 

oči koje nas prate i gledaju što je za nas dobro, a što ne. On 

je snažan i radi za našu obitelj. Mama mu pomaže i uvijek ga 

razveseli kad je tužan i u nekim brigama. Svake nedjelje na 

misi sabire milostinju i čita. On nas uči o Bogu i uči nas mo-

liti. Čita nam Evanđelja i razne priče iz Biblije. Uči nas kako 

ne smijemo sramiti svoje vjere, npr. pomoliti se u školi prije 

jela. Moj tata je glava obitelji i naš vođa. Svi imaju svoga 

tatu, ali moj tata je poseban. 

David Havaić 4.b 

Bakin kruh 

Od ljubavi napravljen, a s radošću sastavljen. Eto 
baš takav je bakin kruh. Kad ona tijesto zamijesi 
po cijeloj kući miriši. Njezini recepti su uvijek 

izvrsni, pa zato kruh vrijedi probati. No kao i sve 
njezine stvari kruh je odličan, mislim si u glavi, a 
ona meni kaže da je kruh Božji dar kojeg uvijek 

vrijedi probati. Još dobar tek dobaci, ali prvo se 
moraš prekrižiti.                 

Zara Lu Sakač 4.b 

Rene Dulikravić 3.b  

Moja majka  

Ja svoju majku volim najviše na svijetu! Is-

pod srca me nosila devet mjeseci. Ona mi 

kuha ručak, pomaže mi i ja njoj pomažem.  

Ona moli za mene, ja molim za nju. Skupa 

idemo u trgovinu. Naučila me moliti oblačiti 

se i učiti se. Zahvaljujući njoj znam govoriti, 

hodati, jesti i ići u školu. Moja mama se voli 

šaliti, uvijek je nasmijana i vesela. Nikad 

nije tužna. Moja majka je najbolja majka na 

svijetu!  

Mislav Murić, 4.d  

Moja mama 

Mama me voli najviše na svijetu. Brine o 

meni, čuva me i pazi. Veseli se sa mnom, 

osmijeh mi pruža. Meni je mama kao naj-

ljepša ruža.  

Dario Stanošković 2.c  
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