
PRAZNIKI SO TISTI DNEVI, KI JIM DAJEMO POSEBEN 
POMEN, IN TISTI, KI SO POSVEČENI KAKEMU 
POSEBNEMU DOGODKU. NEKATERI SO POMEMBNI LE 
ZA POSAMEZNIKA, DRUGI PA ZA VSE LJUDI. RAZLOG 
ZA PRAZNOVANJE LAHKO POIŠČE TUDI VSAK SAM. 

PRAZNIKI OSEBNI PRAZNIKI
Dnevi, ki so pomembni za posameznika, 
kot so rojstni dan, god, prvi šolski dan, 
uspešen zaključek šolskega leta, krst, 
dobra uvrstitev na tekmovanju, poroka … 
so osebni prazniki.

DRŽAVNI IN MEDNARODNI PRAZNIKI
Državne praznike praznujemo vsi prebivalci 
neke države. Spominjajo nas na dogodke iz 
zgodovine naše države. Izobesimo zastave in 
včasih na prireditvah zapojemo himno. Naša 
himna je Zdravljica. Ob himni vstanemo in ne 
ploskamo.

Mednarodne praznike praznujejo ljudje po vsem svetu. 
Takšen praznik je praznik dela.

VERSKI PRAZNIKI
Velika noč, božič in binkošti so verski prazniki. Praznujejo 
jih kristjani. Večino praznikov praznujemo na določen dan, 
nekaterih pa ne. Tak praznik je velika noč.

KULTURNI PRAZNIKI
Kulturna praznika sta 8. februar, Prešernov dan, in 31. 
oktober, dan reformacije.

PRAZNIČNI OBIČAJI SO RAZLIČNI
Praznik je priložnost, da se srečamo s 
tistimi, ki jih imamo radi. Praznike 
običajno praznujemo v krogu 
družine. V različnih družinah imajo 
različne običaje. 
Na rojstni dan ponavadi 
povabimo prijatelje in sorodnike, 
upihnemo svečke, jemo torto ... Za 
pusta jemo krofe.

Nekateri prazniki so značilni le za 
določeno okolje. V nekaterih krajih 
na Gregorjevo spuščajo po vodi lučke. Tako praznujejo 
prihod pomladi, ki prinaša daljši dan. 

V Beli krajini zimo odganja Zeleni Jurij. Jurjevanje je 
priljubljen običaj tudi drugod po svetu.

V Sloveniji živijo tudi ljudje drugih veroizpovedi. Oni 
praznujejo še druge praznike. 
Najpomembnejši praznik za muslimane je bajram. 
Pravoslavni verniki praznujejo božič 7. januarja in novo leto 
se začenja 14. januarja.
Pomemben judovski praznik je hanuka ali praznik luči. 

POZNAŠ KATEREGA OD TEH PRAZNIKOV?
POGOVARJAJTE SE, KATERE PRAZNIKE PRAZNUJETE IN 
KAKŠNE OBIČAJE IMATE ... V KNJIGAH IN NA SPLETNIH 
STRANEH POIŠČITE ŠE ZANIMIVOSTI O DRUGIH 
PRAZNIKIH IN PRAZNOVANJIH PO SVETU.

POGLEJ ILUSTRACIJE. KAJ PRAZNUJETA DEČEK IN DEKLICA? KATERI PA JE TVOJ NAJLJUBŠI PRAZNIK? PRIPOVEDUJ.
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1. in 2. januarja s svojimi najbližjimi praznujemo 
ZAČETEK NOVEGA LETA.

8. februar je slovenski kulturni 
praznik – PREŠERNOV DAN
– dan pesnikove smrti. 
Lepo je, da gremo na ta dan 

na koncert, razstavo ...

Začetek pomladi naznanja PUST. Maškare 
odganjajo zimo. Med njimi so tudi kurenti,
škoromati, laufarji ...

Kristjani se na VELIKO NOČ 
spominjajo Kristusovega vstajenja 
od mrtvih. 

27. april je DAN UPORA PROTI OKUPATORJU. 
Spominjamo se dneva, ko so Slovenci sklenili, da se 
bodo uprli Nemcem, Italijanom in Madžarom, ki so 
zasedli Slovenijo.

1. maj je MEDNARODNI PRAZNIK DELA. 
Praznujejo ga ljudje po vsem svetu.

Takrat se spomnimo, da bi morali vsi 
ljudje, ki delamo, dobiti pravično 

plačilo. 
Nekateri pri nas postavljajo 

mlaje v pozdrav pomladi.

25. junija praznujemo 
DAN DRŽAVNOSTI.
Spomnimo se, da je Slovenija leta 
1991 postala samostojna država.

15. avgusta katoliški in 
pravoslavni kristjani 
praznujejo 
MARIJINO VNEBOVZETJE, 
pri nas se praznik imenuje 
VELIKI ŠMAREN.

31. oktober je DAN 
REFORMACIJE. V obdobju 
reformacije smo Slovenci 
dobili prve tiskane knjige. 
Za protestante to ni le 
kulturni praznik, je tudi 

verski.

1. november 
je DAN 
SPOMINA 
NA MRTVE. 
Takrat odidemo na 

pokopališče in obiščemo 
grobove svojih sorodnikov.

V noči s 5. na 6. december hodi naokoli 
SVETI MIKLAVŽ. To je prvi izmed treh 
decembrskih dobrih mož, ki obdarujejo 
otroke. 

25. december je BOŽIČ. To je 
verski praznik, kristjani se spominjajo 
Kristusovega rojstva.

26. december je DAN SAMOSTOJNOSTI. 
Leta 1990 smo na ta dan Slovenci 
glasovali, da želimo živeti v samostojni 
Sloveniji.

PRAZNIČNO LETO SLOVENCEV

Državni, verski ali kulturni praznik je lahko dela prost dan, 
kar pomeni, da ne gremo ne v službo ne v vrtec ne v šolo. 
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