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PRAZNUJEMO

Že v prvem in drugem razredu si spoznal slovenske praznike. To je dan 

posvečen pomembnemu dogodku ali spominu nanj. Ljudje 

praznujemo različne praznike. Nekatere praznujemo v več državah 

hkrati, druge le v posamezni državi. Nekateri prazniki so dela prosti 

dnevi, drugi ne.

Vrste praznikov: državni (dela prosti dnevi), kulturni, verski, neformalni 

(Valentinovo, materinski dan, pust), mednarodni, lokalni, osebni 

(rojstni dan).
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V nadaljevanju si preberi zgodbico in se spomni na praznike, ki 

si jih spoznal že v drugem razredu.

Med branjem zgodbe lahko klikneš na vsak praznik, ki je 

zapisan z modro barvo (na primer (BOŽIČ)) in o njem izveš kaj 

več. 

S klikom na gumb            se vrneš nazaj na zgodbo.

Špelo je zjutraj namesto budilke zbudil ognjemet… (NOVO LETO)

Odšla je v šolo. Po poti je srečala Franceta Prešerna. (SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK)

S seboj je imela košarico dobrot. Povedala mu je, da nosi šunko, hren, potico

in pobarvana jajca. (VELIKA NOČ)

Prekomerno uživanje te hrane, je za naše zdravje sovražnik, ki se mu ni lahko upreti. 

(DAN UPORA PROTI OKUPATORJU)

Špela se je poslovila in odšla naprej.

Sošolci so na dvorišču plesali ob ognju in najmočnejši učenci so postavljali mlaj. 

(PRAZNIK DELA)
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Na drogu pred šolo je plapolala slovenska zastava. (DAN DRŽAVNOSTI)

Sošolka Marija se je prijela balona in poletela nad mestom, visoko v nebo. (MARIJINO 
VNEBOVZETJE)

Zaradi praznika ni bilo pouka in Špela je odšla naprej.

Sredi trga je srečala Primoža Trubarja, ki je sedel na veliki knjigi (DAN REFORMACIJE),

se grel ob sveči (DAN SPOMINA NA MRTVE)

in čakal Božička (BOŽIČ).

Vprašala ga je: „Ali si kar SAM?“
On pa jo je povabil, da se mu pridruži na veliki knjigi, kjer bosta sedela kot ENO. 
(DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI)

PONOVIMO

Ponovi praznike ob sličicah in jih poskusi sam 
našteti.
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Novo leto
1. in 2. januar

Slovenski kulturni praznik
8. februar 

Velika noč
april Dan upora proti okupatorju

27. april

Praznik dela
1. in 2. maj

Dan državnosti
25. junij Marijino vnebovzetje

15. avgust

Dan reformacije
31. oktober 

Dan spomina na mrtve
1. november 

Božič
25. december

Dan samostojnosti in enotnosti
26. december

Novo leto
1. in 2. januar

• Novo leto je začetek novega koledarskega leta.

• Velja v večini sveta.

• V rimskih časih je bil začetek leta 1. marec.

• V Sloveniji ga praznujemo tudi 2. januarja.  

KLIKNI GUMB NAZAJ
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Slovenski kulturni praznik
8. februar 

• 8. februarja 1849 je umrl naš največji slovenski 
pesnik France Prešeren.

• Leta 1844 je napisal Zdravljico, ki je himna 
Republike Slovenije.

Velika noč
april

• Je najpomembnejši krščanski praznik - premakljiv.

• Kristjani praznujemo Jezusovo vstajenje.

• Po tradiciji je veliki petek strog post.

• Na veliko soboto se “žegnajo” jedila za  nedeljski zajtrk.

• Jedila:

meso: Kristusovo telo         rdeči pirhi: kaplje krvi

hren: žeblji                            potica: krona
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Velikonočni ponedeljek

• Kristjani se na velikonočni ponedeljek spominjajo 
Jezusovega prikazovanja.

• Učenca naj bi Jezusa prepoznala po lomljenju 
kruha in povedala drugim.

• Lomljenje kruha je izraz, ki so ga prvi Kristjani 
uporabili za darovanje svete maše.

Dan upora proti okupatorju
27. april

• 27. 4. 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena 
Osvobodilna fronta Slovenskega naroda .

• OF je bila ustanovljena dan prej v hiši književnika 
Josipa Vidmarja.
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Praznik dela
1. in 2. maj

• Je mednarodni dan delavstva, ki ga 1. maja vsako leto 
praznujemo v večini držav, redka izjema so ZDA.

• Je spomin na krvave demonstracije v Chicagu leta 1886.

Dan državnosti
25. junij 

• Dan obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija 
postala neodvisna država.

• Vsako leto na ta dan potekajo praznovanja.
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Marijino vnebovzetje
15. avgust

• Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je dela 
prost dan.

• Marijino vnebovzetje je eden izmed 

največjih krščanskih praznikov.

• Ta dan je bila Devica Marija z 

dušo in telesom vzeta v nebesa.

• Po Sloveniji potekajo romanja:

Brezje na Gorenjskem, 

Ptujska gora, Sveta Gora …

Dan reformacije
31. oktober 

• V Sloveniji praznujemo dan reformacije kot začetek 
protestantskega gibanja, ki je pred 400 leti pretreslo katoliško 
cerkev in zaznamovalo evropsko zgodovino.

• Slovenci smo s Primožem Trubarjem dobili prvo slovensko knjigo.
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Dan spomina na mrtve
1. november 

• Spominjamo se umrlih.

• Na pokopališču uredimo grobove in  odnesemo 
rože in  sveče.

Božič
25. december

• Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju.

• Kristjani praznujejo rojstvo Jezusa Kristusa.

• V tem času pošiljamo voščilnice in okrasimo božično 
drevo.
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Dan samostojnosti in enotnosti
26. december

• Leta 1990 na ta dan obeležujemo razglasitev plebiscita.

• Vprašanje je bilo: Ali naj Slovenija postane samostojna in 
neodvisna država?

• Okoli 95% volivcev je potrdilo in s tem so Slovenci pokazali 
največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.

VIRI
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran

Internetne strani

http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran

