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KAJ JE PRAZNIK?

• Državni praznik je dela prost 

dan.

• Imamo neformalne praznike: Valentinovo, 

materinski dan, pust, ki niso dela prosti dnevi.

• Prazniki so tudi osebni: rojstni dan.
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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.

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.
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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

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.
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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.

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.
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Dan državnosti
25. junij 

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

• Vsako leto na ta dan potekajo praznovanja.

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 …
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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.

Dan spomina na mrtve
1. november 

• Spominjamo se umrlih.

• Na pokopališču uredimo grobove in  
odnesemo rože in  sveče.
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Božič
25. december

• Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem 
koledarju.

• Kristjani praznujejo rojstvo Jezusa Kristusa.

• V tem času pošiljamo voščilnice in okrasimo 
božično drevo.

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