
PRAZNUJEMO



KAJ JE PRAZNIK?

Praznik je poseben dan, namenjen
nekemu posebnemu dogodku ali spominu nanj.
Praznik je dan, ko ne delamo ali gremo v šolo,
ampak praznujemo. 



KAJ JE OSEBNI PRAZNIK?

Ljudje po svetu poznajo različne praznike
in praznovanja. Rojstni dan je osebni praznik,
ki ga praznujemo v ožjem krogu družine
in prijateljev.
Takšna praznika sta tudi poroka in rojstvo.



Prazniki se lahko praznujejo v več državah hkrati
ali pa le v posameznih. Kljub temu
da se nekateri prazniki praznujejo po vsem svetu,
jih ljudje praznujejo na različne načine,
na primer: novo leto, praznik dela/1. maj,
velika noč, božič.
Občinski praznik je praznik občanov neke občine
in ga ne praznujejo po vsej državi. 



KAJ SO DRŽAVNI PRAZNIKI?

Ob državnih praznikih prebivalci države
izobesijo zastave. Nekateri državni prazniki
so dela prosti dnevi. Takrat večina ljudi
ne gre v službo. Šole in vrtci so zaprti.



PRED NAMI SO TRIJE PRAZNIKI

Vsi skupaj se pripravljamo na prihajajoče praznike, ki so že pred vrati. To so:

BOŽIČ – 25. december

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – 26. december

NOVO LETO – 1. in 2. januar



BOŽIČ

Božič je en izmed največjih in najstarejših krščanskih praznikov. Je spomin na Kristusovo 
rojstvo.  Praznujemo ga 25. decembra. Priprava na božič se začne že štiri nedelje prej. Tem 

nedeljam pravimo adventne nedelje. Ljudje takrat spletajo tudi adventne venčke, ki imajo štiri 
sveče. Vsako svečo se prižge na eno adventno nedeljo. Jezus naj bi se rodil ponoči, zato 

kristjani njegovo rojstvo počastijo s posebno mašo - polnočnico, ki se odvija ob polnoči s 24. na 
25. december. Ena od najbolj znanih pesmi, ki jih pojejo verniki na ta večer, je prav gotovo tudi 

Sveta noč. V nekaterih hišah postavijo jaslice, ki prikazujejo Kristusovo rojstvo. Ponekod 
postavijo božično smrečico ... Skozi stoletja so se ob tem prazniku oblikovale šege in navade. 

Na božični večer naj bi v vsaki hiši do jutra gorela vsaj ena lučka. Na mizi je v preteklosti moral 
biti božični kruh, ki ga imenujejo »poprtnik«. Ime je dobil zato, ker so ga polagali na prt. Mnogi 
še danes ob božiču kropijo svoj dom z blagoslovljeno vodo. Domove krasijo posodice s kaljenim 

žitom, kar pomeni, da bo prihodnje leto prišla pomlad. V božičnem času, predvsem na sveti 
večer, so nekateri gledali v prihodnost. Če je bila božična noč jasna, so verjeli, da bo sadje 

dobro obrodilo.  Če bi dekle rada izvedela, ali se bo prihodnje leto omožila, je najbolje, da gre 
na sveti večer v drvarnico po drva. Ko pride v kuhinjo, jih prešteje. Če je prinesla drv na pare, 

se bo zagotovo omožila, sicer ne. Božiča se vesele danes tudi otroci, saj jih to noč obišče 
Božiček.



DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik, ki ga praznujemo 26. decembra. Ta dan 

je dela prost dan. Praznujemo ga le v Sloveniji v spomin na prvi korak  k samostojni državi 

Sloveniji. Spominjamo se volitev, ko se je večina Slovencev odločila živeti v samostojni 

državi in ne več kot del nekdanje države Jugoslavije. Ta dogodek imenujemo plebiscit in je 

bil izveden 23. decembra 1990. Nova država Slovenija je dobila prvega predsednika. Praznik 

praznujemo od leta 1992 dalje. Na ta dan po Sloveniji potekajo različne prireditve. Slovenija 

ima svoje državne simbole: grb, himno, zastavo. Naša himna je Zdravljica.  

 

 

 

        
              Slovenija                          zastava                            grb                           himna 

 

 



NOVO LETO

1. januar je danes državni praznik in dela prost dan. V starih časih so okoli novega 
leta hodili koledniki in peli ter želeli zdravja, sreče in dobre letine. Prinašali so srečo 
in peli pesmi. Ena izmed njih je bila:

Veselje vam darujemo,

veselje vam pošiljamo

na sveto mlado leto ...

V zameno za pesem in obisk pa so želeli tudi kaj dobiti.

Na novoletni dan je bilo potrebno zelo zgodaj vstaviti, zato da bi bili vse leto zdravi. 
Na novo leto je moralo biti vse pospravljeno, zato da bi bilo vse leto tako. Nihče se ni 
smel prepirati ali biti lačen, zato da bi bilo vse leto tako ... Ohranila se je modrost: 
»Kakor na Novo leto, tako vse leto.«



ZANIMIV POSNETEK 

Poglej si posnetek, ki zelo lepo razloži, zakaj praznujemo 26. decembra Dan 
samostojnosti in enotnosti.

POSNETEK 1

https://www.youtube.com/watch?v=8tiQg-yHVv8


HVALA ZA VAŠO POZORNOST

V spletni učilnici te čaka še nekaj zelo zanimivega. Klikni na ZELO ZANIMIVO in si 
preberi. 


