DRUŽBA
ŠEGE IN NAVADE

VELIKONOČNI ČAS

Pred nami so prazniki, ki prinašajo svoje šege in navade. Ker se o vsakem prazniku pogovorimo, pa
naj bo državni, mednarodni ali verski, bomo danes spoznali nekaj značilnosti velikonočnih
praznikov.

Velika noč je najstarejši in največji krščanski praznik, ki je vselej na prvo nedeljo po prvi
spomladanski polni luni. Pravzaprav se prične velikonočni krog že na pepelnično sredo (po pustu), pa
vse do binkoštov, to je 50 dni po velikonočni nedelji.
Uvod v teden pred veliko nočjo je veliki teden in v njem cvetna nedelja. (nedelja, ki je že bila).
CVETNA NEDELJA – značilno zanjo je, da ljudje v šope ali butare povežejo pomladansko zelenje.
Imenuje pa se tudi cvetnica in je zadnja nedelja pred veliko nočjo, ko krščanski verniki nosijo butare
k blagoslovu. Butaro ali snop po različnih koncih Sloveniji različno imenujejo: npr. : fašine, beganica,
presnec…Posebnost so ljubljanske butare, ker v Ljubljani ni toliko zelenja, so se znašli in snopce izdelali iz
pobarvanih oblancev.

Verjetno pa je obredje povezano tudi z zelo staro predkrščansko šego, ko so ljudje zbirali “sveto”rastlinje,
ki naj bi jih varovalo pred strelo in neurji, odganjalo pa naj bi zle sile in boleze

Četrtek in petek pred veliko nočjo, sta veliki četrtek in petek. Na ta dan zvonovi v cerkvah ne zvonijo
več. Veliki petek pa je tudi postni dan (se ne je mesa).

Na veliko soboto ljudje doma pripravljajo različne značilne velikonočne jedi, barvajo pirhe in nesejo

k »žegnu«, kar so pripravili, da se hrana blagoslovi.
Tipične velikonočne jedi so prekajeno meso, pirhi, hren, redkvica, potica sladak kruh.

Velikonočna nedelja je dan praznične zbranosti. Ljudje se v družinskem krogu zberejo pri
velikonočnem zajtrku in se spominjajo pomembnih krščanskih dogodkov (vstajenje od mrtvih).
SIMBOLI VELIKE NOČI NA SLOVENSKEM
•

velikonočna jajca (pirhi) - simbol vstajenja ali kaplje krvi

•

hren - žeblji

•

potica – trnova krona

•

velikonočna šunka – Kristusovo telo

Velikonočni ponedeljek je že od nekdaj dan za sprostitev, za obiske, izlete in zabave. A letos žal ne bo
tako. OSTANITE DOMA.
Na spodnji povezavi si lahko ogledaš zanimiv prispevek o pirhih.
V zvezek napiši naslov VELIKONOČNI PRAZNIKI, s svinčnikom nariši veliko jajce, nato pa ga čim
bolj izvirno pobarvaj.
Zapiši si nekaj stavkov o tem, kar si prebral.
Ko si jajce narisal in pobarvaj, mi pošlji, če lahko, fotografijo tega, kar si ustvaril, do četrtka, 10. 4.
2020.
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/530

MATEMATIKA – 2 uri
Zdaj bomo le utrjevali. Pomagali si bomo z nalogami Računanje je igra, str. 54, 55 in DU, str. 63 – 67,
kar še nisi ter nalogami preko spletne vadnice. Če potrebuješ dodatna navodila, pošlji sporočilo.
Ni potrebno vsega rešiti na en dan. To so naloge za vajo, saj bomo znanje preverjali v torek, 14. 4.
2020 (preverjali, NE OCENJEVALI).

V torek bomo znanje iz matematike prvič preverjali, in sicer pisno deljenje in pa merimo dolžino.
Prejel boš učni list, ki mi ga boš do petka, rešenega kar preko wordovega dokumenta poslal nazaj in
preko spletne vadnice, tako da če ti ostane še kaj časa, lahko še dodatno vadiš.

