
novo leto 
1. in 2. januar 

• Novo leto je začetek novega koledarskega leta. 

• Praznuje se ga v večjem delu sveta. 

 

 



slovenski kulturni praznik 
8. februar  

•  Ta dan se spominjamo smrti največjega 

slovenskega pesnika Franceta  Prešerena. 

Umrl je 8. februarja 1849. 

• Leta 1844 je napisal Zdravljico, ki je himna 

Republike Slovenije. 



velika noč 
marec, april 

 

• Je najpomembnejši krščanski praznik 

• Praznuje se ga 1. nedeljo po prvi pomladni polni 
luni 

• Kristjani praznujejo Jezusovo vstajenje. 

• Jedila: meso: Kristusovo telo, rdeči pirhi: 
kaplje krvi, hren: žeblji, potica: krona. 

 

 
 

 



dan upora proti okupatorju 
27. april 

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

• Ta dan so se Slovenci odločili, da se bodo 
uprli Nemcem, Italijanom in Madžarom, ki 
so zasedli Slovenijo. 

 



praznik dela 
1. in 2. maj 

• Je mednarodni dan dela, 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. 



Marijino vnebovzetje 
15. avgust 

•  Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je dela 
prost dan. 

• Marijino vnebovzetje je eden izmed  

    največjih krščanskih praznikov. 

• Po Sloveniji potekajo ta dan romanja: 

   Brezje na Gorenjskem,  

   Ptujska gora, Sveta Gora … 

 

 



dan reformacije 

31. oktober  
• Zakaj praznujemo ta praznik in kaj pomeni beseda 

reformacija si poglej na spodnji povezavi. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ihb8XR0BnIQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                          
                                                                                               
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Primož Trubar                    ABECEDNIK  

https://www.youtube.com/watch?v=Ihb8XR0BnIQ


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 in naredimo jaslice. 



dan samostojnosti  
in enotnosti 
26. december 

•  Ta dan se spominjamo razglasitve plebiscita 
– ljudsko glasovanje o ozemlju neke države. 

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

• Približno 95% volivcev je izrazilo željo, da 
Slovenija postane samostojna država. 


