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POVZETEK 

 

V raziskovalni nalogi z naslovom Prazniki nas druţijo, sva poskusili raziskati kateri praznik je 

učencem najbliţje, zakaj se praznikov veselijo in ali med prazniki obiščejo sorodnike. Ker so 

prazniki zelo širok pojem sva se osredotočili predvsem na dva praznika, za katera meniva, da 

sta še posebej povezana s tem, da jih praznujemo v krogu druţine. Tako sva  naredili 

primerjavo med praznikoma velika noč in boţič. V teoretičnem delu raziskovalne naloge sva 

praznike, ki jih po uradnem listu praznujemo, na kratko opisali. Na podlagi anketnega 

vprašalnika, ki sva ga izvedli med učenci 5. in 8. razredov na osnovni šoli Hudinja pa sva 

ugotavljali, kateri praznik je učencem bolj priljubljen, zaradi česa se učenci praznikov 

veselijo, ob katerih praznikih prejmejo največ daril in ali se med prazniki druţijo s sorodniki.  
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1 UVOD 

 

Prazniki so čas, ko se druţina zbere in si vzame čas zase. To so tisti najsvetlejši trenutki v 

ţivljenju vsakega zakona in druţine, ko se znova začutimo, se medsebojno obdarujemo v 

znamenju hvaleţnosti in se veselimo, da smo skupaj. Veselimo se drug drugega in drug z 

drugim delimo srečo. Svečeniki so vpeljali posebna obredja, ki so jih v svojih zdruţbah 

postavili v prosti dan – praznik. To pa zato, da bi človek vsaj za kratek čas pozabil na svoje 

obveznosti. Za praznik so ljudje za en dan ali pa več opustili svoja opravila in skrbi. Lahko 

so se malce sprostili.(Ovsec, 1994, str. 192) 

Iz tega citata tako izvira najin naslov raziskovalne naloge Prazniki nas druţijo. Slovenci smo, 

lahko bi dejali, prazničen narod. Poznamo in praznujemo praznike, ki se praznujejo v 

svetovnem merilu (npr. novo leto, valentinovo, …), pa takšne, ki so značilni za katolike 

(boţič, velika noč, sv. trije kralji, svečnica, binkošti, veliki šmaren,…). Imamo kar nekaj 

praznikov, ki so vezani na Slovenijo kot drţavo (slovenski kulturni praznik, dan drţavnosti, 

dan samostojnosti, …), sledijo pa še občinski, krajevni, domači, osebni, … skratka, lahko bi 

dejali, da najdemo vzroke za praznovanje v marsičem. 

 

Naju je predvsem zanimalo kako čas preţivijo med boţičnimi in velikonočnimi prazniki 

učenci petih in osmih razredov na osnovni šoli Hudinja. V sklopu najine raziskave sva si 

postavili naslednje hipoteze: 

 

1. Hipoteza vezana na priljubljenost praznikov 

H1: Med učenci je bolj priljubljen praznik boţič 

 

2. Hipoteza vezana na pomen praznovanja 

H2: Učenci se praznikov veselijo zaradi daril 

 

3. Hipoteza vezana na obdarovanje med prazniki 

H3: Učenci največ daril prejmejo ob boţiču 

 

4. Hipoteza vezana na druţenje med prazniki 

H4: Druţine čas med prazniki preţivijo tudi s sorodniki 
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Spremembe, ki se veţejo na hipoteze sva preverili z anketnim vprašalnikom. Rezultati 

vprašalnika so predstavljeni v tabelah in grafih v osrednjem delu naloge. 

Pri izdelavi raziskovalne naloge sva si pomagali z različnimi viri in literaturo, ki sva jo 

poiskali v šolski knjiţnici in na internetnih straneh.  

Anketni vprašalnik sva razdelili v mesecu decembru in je bil anonimen, kar nama je 

zagotovilo to, da so učenci bolj resno in brez zadrţkov odgovarjali. Anketa je vsebovala 

največ vprašanj zaprtega tipa. 

Vse odgovore sva temeljito pregledali in analizirali, kar je v glavnem delu tudi 

predstavljeno. 
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2   TEORETIČNI DEL 

 

Ker je »praznik« zelo širok pojem, oziroma se lahko praznuje marsikaj, sva se odločili 

predstaviti praznike kateri se praznujejo na celotnem ozemlju republike Slovenije in so v 

večini primerov dela prosti dnevi. 

 

 

2.1 PRAZNIKI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

Po zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji objavljenem v Uradnem 

listu RS, št. 26/91, 91/2005 in velja od 22. 11. 1991, imamo naslednje praznike, ki so dela 

prosti dnevi: 

- 1. in 2. januar - novo leto 

- 8. februar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

- 27. april - dan upora proti okupatorju 

- 1. in 2. maj - praznik dela 

- 25. junij - dan drţavnosti 

- 1. november - dan spomina na mrtve 

- 26. december - dan samostojnosti. 

 

Dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji so tudi: 

- velikonočna nedelja – velika noč in ponedeljek 

- binkoštna nedelja – binkošti 

- 15. avgust – Marijino vnebovzetje 

- 31. oktober – dan reformacije 

- 25. december – boţic 

 

Po Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, v 3. členu se praznik 

oziroma dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki pride na nedeljo, ne prenaša na naslednji 

delovni dan. Skupaj imamo 14 dni praznikov. 
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2.2  NOVO LETO – 1. in 2. januar 

 

Novo leto je običajno praznični dan, ki obeleţuje začetek novega koledarskega leta. 

V gregorijanskem koledarju, ki velja v večini sveta, je to 1. januar. V rimskih časih je bil 

začetek leta 1. marca. V julijanskem koledarju, ki ga 

uporablja pravoslavna cerkev je novo leto 14. 

januarja. Muslimansko novo leto se začne 

ob Sončevem zahodu 30. januarja. Judovsko novo 

leto pa se začne ob Sončevem zahodu 22. septembra . 

V Sloveniji je novo leto drţavni praznik, ki ga 

praznujemo, kot tudi nekatere druge drţave, še 2. 

januarja.     (Crofton, 1995, str. 470)                                  

 

 

2.3  PREŠERNOV DAN – 8. februar  

 

Prešernov dan je  Slovenski kulturni 

praznik, ki ga praznujemo kot smrt enega 

večjih Slovenskih pesnikov Franceta 

Prešerna. Čeprav je bil odvetnik, je zraven 

tega tudi pisal pesmi, pravzaprav je bil 

pesnik. Njegovo najpomembnejše delo je 

zagotovo kar naša himna – Zdravljica, 

zraven tega pa tudi Povodni moţ, ter še 

veliko drugih. Umrl je zaradi bolezni, ki je 

zato povzročila tudi njegovo prezgodnjo 

smrt v starosti 49 let. Pokopan pa je 

seveda v Prešernovem gaju, ki je v Kranju. 

(http://jodlajodla.info/blog/presernov-dan-slovenski-kulturni-praznik/)        

 

 

 

 

 

Slika 1: Novoletni ognjemet                     
(http://thestartingfive.files.wordpress.com/2008/01/

new-year-fireworks-hk.jpg) 

Slika 2: France Prešeren 

(http://s.spletu.com/news/france-preseren.jpg) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koledarsko_leto&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_koledar
http://sl.wikipedia.org/wiki/1._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stari_Rim
http://sl.wikipedia.org/wiki/1._marec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Julijanski_koledar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavna_cerkev
http://sl.wikipedia.org/wiki/4._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/4._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/4._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Muslimanski_koledar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sonce
http://sl.wikipedia.org/wiki/30._januar
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Judovski_koledar&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/22._september
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_praznik
http://sl.wikipedia.org/wiki/2._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/2._januar
http://sl.wikipedia.org/wiki/2._januar
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2.4  VELIKA NOČ – premični praznik 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ki se praznuje na prvo nedeljo po prvi 

pomladanski polni luni. Tradicijo tega pomladanskega praznika, ki je izvirno poganski, sega v 

4. stoletje. Verniki na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih, za mnoge druge pa je ta 

praznik povezan predvsem z dobrotami, bogato obloţeno mizo in dela prostim velikonočnim 

ponedeljkom.  

Prav jedila imajo izredno zanimivo in pomembno mesto v praznovanju tega praznika. Po 

tradiciji je med verniki na Veliki petek zapovedan strogi post, na Veliko soboto se ţivila 

blagoslovijo v cerkvi, nato pa se zauţijejo za nedeljski zajtrk. Vsako ţivilo s sabo nosi tudi 

določen simboličen pomen, saj suho meso predstavlja  Kristusovo telo, hren ţeblje, s katerimi 

naj bi bil pribit na kriţ, potica pa simbolizira trnovo krono.  

Vsekakor najpomembnejše ţivilo so velikonočna jajca. Ta imajo v različnih delih Slovenije 

različna imena: pirhi, pisanice, pisanke, rumenke, praskanke, remenke. Ne glede na ime pirhi 

povsod simbolizirajo ţivljenje, rodovitnost, ljubezen, varnost, upanje, veselje, ustvarjalnost, 

aktivnost in zmago, ne nazadnje pa tudi kaplje Kristusove krvi( originalna barva pirhov je 

zato rdeča). 

                                     

 

 

Krašenje pirhov ima prav tako dolgo tradicijo po vsem svetu, najbolj slavna okrašena 

velikonočna jajca pa so prav gotovo Fabergejeva jajca, ki jih je zlatar P.C. Faberge po 

naročilu takratnega ruskega carja Aleksandra III. Začel izdelovati leta 1883. 

Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na velikonočnega zajčka, ki pridnim otrokom prinese darila 

in jih skrije po drevesih, travnikih, roţah… 

(http://209.85.129.132/search?q=cache:FmFUYqflbKEJ:www.ringaraja.net/ww.ringaraja.net/velika-noc-in-simbolika-

zivil_1630.html+Velika+no%C4%8D+in+simbolika+%C5%BEivil&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si) 

 

 

Slika 3: Velikonočni pirhi (http://www.o-
korena.mb.edus.si/korencek/Ustvarjamo/slike/Velikonocni-

prazniki/Velikonocni-prazniki_image002.jpg) 
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    2.4.1  VELIKONOČNI PONEDELJEK 

Kristjani se na velikonočni ponedeljek spominjajo Jezusovega prikazovanja. V ta spomin 

obiščejo svoje bliţnje. 

Verniki se tako dan po veliki noči in Jezusovem vstajenju spominjajo njegovega prikazovanja 

učencema na poti v Emavs. Učenca naj bi Jezusa prepoznala po lomljenju kruha, novico o 

tem pa takoj sporočila drugim. Lomljenje kruha je izraz, ki so ga prvi kristjani uporabljali za 

darovanje svete maše. 

V spomin na Jezusovo prikazovanje kristjani obiščejo svoje bliţnje in se z njimi veselijo 

novice o Kristusovem vstajenju. (http://www.sta.si/vest.php?id=1376879&s=s) 

 

 

2.5   DAN UPORA PROTI OKUPATORJU – 27. april 

 

Dan upora proti okupatorju (včasih samo Dan osvobodilne fronte ali Dan OF) je 

drţavni praznik, ki ga v Sloveniji praznujemo 27. aprila. Na ta dan leta 1941 je bila 

v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda. OF je bila sicer ustanovljena 

dan prej, 26. aprila 1941, v hiši knjiţevnika Josipa Vidmarja, kjer so se sestali predstavniki 

nekaj političnih strank in kulturnih delavcev. To so bili: Boris Kidrič, Boris Ziherl,Aleš 

Bebler (za KP), Josip Rus (za Sokole), Tone Fajfar (za Krščanske socialiste), Ferdo 

Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar (za Slovenske kulturne delavce). Prvotno ime ob 

ustanovitvi je bilo »Protiimperialistična Fronta«. Nastala je deset dni zatem, ko 

je jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo, in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije. 

 

Osvobodilna fronta (kratica OF) je bila slovenska politična organizacija, ki je nastala kot 

odgovor na okupacijo Slovenije v drugi svetovni vojni in delovala med leti 1941 in 1953. 

Njen namen je bil organizacija oboroţenega odpora proti okupatorju do končne osvoboditve 

Slovenije, po koncu vojne pa mnoţično politično udejstvovanje. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_upora_proti_okupatorju) 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/27._april
http://sl.wikipedia.org/wiki/1941
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osvobodilna_fronta_slovenskega_naroda
http://sl.wikipedia.org/wiki/26._april
http://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Vidmar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Boris_Kidri%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Boris_Ziherl
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Bebler
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Bebler
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Bebler
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Josip_Rus&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Fajfar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferdo_Kozak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferdo_Kozak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ferdo_Kozak
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franc_%C5%A0turm&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Vidmar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kraljevina_Jugoslavija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Beograd
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna
http://sl.wikipedia.org/wiki/1941
http://sl.wikipedia.org/wiki/1953
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_upora_proti_okupatorju
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2.6  PRAZNIK DELA – 1. in 2. maj 

 

Praznik dela (znan tudi kot prvi maj) je mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. maja vsako 

leto praznujejo v večini drţav sveta, redka izjema so ZDA. Praznik je izvorno spomin na 

krvave demonstracije v ameriškem Chicagu v teh dneh leta 1886, znane pod imenom Hay 

marketski izgred, pa tudi največje praznovanje socialnih in gospodarskih doseţkov 

mednarodnega delavskega gibanja. Zaradi politično levega navdiha, ki ga nosi praznik, je bil 

prvi maj skozi vso svojo zgodovino izstopajoči dogodek za demonstracije 

različnih socialističnih, komunističnih in anarhističnih skupin  (Crofton, 1995, str.471) 

          

 

 

 

 

2.7  DAN DRŢAVNOSTI – 25.junij 

Dan drţavnosti je slovenski drţavni praznik, ki se ga praznuje 25. junija. Ta dan je v Sloveniji 

dela prost dan. Ta dan obeleţujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno 

postala neodvisna. Na ta dan je bil sprejeta Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna 

ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Vsako leto na predvečer praznika 

poteka praznovanje na Trgu republike v Ljubljani.  (Crofton, 1995, str.474) 

 

 

 

 

Slika 4: Prvomajski kres 
http://blogec.si/media/196/200704

27-kres.jpg 

Slika 5: Mlaj 
http://www.slovenia.info/pictures

%5Ctown%5C1%5C2005%5CMl

ajGancani_51255.jpg 

Slika 6: Slovenska zastava 

http://www.rkc.si/sticna/img/zastava.png 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delavstvo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1._maj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Demonstracije&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://sl.wikipedia.org/wiki/1886
http://sl.wikipedia.org/wiki/Haymarketski_izgred
http://sl.wikipedia.org/wiki/Haymarketski_izgred
http://sl.wikipedia.org/wiki/Haymarketski_izgred
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialna_politika&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstvo
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Levica_(politika)&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Socializem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Komunizem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Anarhizem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_praznik
http://sl.wikipedia.org/wiki/25._junij
http://sl.wikipedia.org/wiki/1991
http://sl.wikipedia.org/wiki/Deklaracija_o_neodvisnosti_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Temeljna_ustavna_listina_o_samostojnosti_in_neodvisnosti_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trg_republike,_Ljubljana
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2.8   MARIJINO VNEBOVZETJE – 15. avgust 

 

Maríjino vnebovzétje (tudi véliki šmáren, vélika máša, šmárno, vélika gospójnica) je praznik, 

ki ga katoliški in pravoslavni kristjani obhajajo 15. avgusta. Marijino vnebovzetje je eden 

izmed največjih krščanskih praznikov in so ga slavili ţe v apostolskih časih. Na ta dan se 

kristjani spominjajo, da je bila Devica Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. 

Leta 1950 je papeţ proglasil versko resnico: "Ko je Brezmadeţna Mati Boţja, večna Devica 

Marija dopolnila svoje zemeljsko ţivljenje, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo." 

Ta dogma velja v Rimskokatoliški Cerkvi, vendar pa je bila vera v Marijino vnebovzetje zelo 

razširjena ţe prej in to tudi v številnih drugih krščanskih Cerkvah. Tudi v pravoslavnih 

Cerkvah verjamejo, da je bilo Marijino telo po smrti čudeţno prenešeno v nebesa, in 15. 

avgusta praznujejo ustrezni praznik. Ta praznik se imenuje v srbski pravoslavni cerkvi Velika 

gospojina, v številnih drugih pravoslavnih Cerkvah pa Marijino zaspanje. V tistih 

pravoslavnih Cerkvah, kjer še uporabljajo julijanski koledar, je ta praznik seveda na 15. 

avgust po njihovem koledarju (28. avgusta po našem - gregorijanskem koledarju). 

Kristusovo vstajenje in vnebohod sta bila za Marijo veliki prelomnici. Od tedaj si je ţelela, da 

bi bila tudi ona čim prej tam, kjer je njen poveličani Sin. Ţelja se ji je izpolnila takoj po 

končanem zemeljskem ţivljenju, ko je bila z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. 

Marijino vnebovzetje je najstarejši Marijin praznik. V Jeruzalemu so ţe v 5. stoletju obhajali 

15. avgusta spomin dneva, ko je Marija zaspala.  

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Marijino_vnebovzetje)  

 

 

 

 

Slika 7: Marijino vnebovzetje 

http://aktualno.rkc.si/slike/hslide/__vsi_portali/__clanki/2007/

08/20070815-veliki_smaren/.naslovna.jpg 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Katoli%C5%A1tvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kristjani
http://sl.wikipedia.org/wiki/15._avgust
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vnebovzetje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danski_prazniki
http://sl.wikipedia.org/wiki/Apostoli
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kristjani
http://sl.wikipedia.org/wiki/Devica_Marija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nebesa
http://sl.wikipedia.org/wiki/1950
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
http://sl.wikipedia.org/wiki/Verska_resnica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rimskokatoli%C5%A1ka_Cerkev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_%28organizacija%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Devica_Marija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nebesa
http://sl.wikipedia.org/wiki/15._avgust
http://sl.wikipedia.org/wiki/15._avgust
http://sl.wikipedia.org/wiki/15._avgust
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srbska_pravoslavna_cerkev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_%28organizacija%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pravoslavje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_%28organizacija%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Julijanski_koledar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorijanski_koledar
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2.9   DAN REFORMACIJE – 31. oktober 

 

Reformácija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila 

preureditev rimskokatoliške Cerkve. Njen glavni začetnik je nemški duhovnik Martin Luther, 

ki je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil list s 95 tezami, s 

katerimi je obsojal tedanje ravnanje rimskokatoliške cerkve.  (Crofton, 1995, str.476) 

 

 

 

 

 

2.10  DAN SPOMINA NA MRTVE – 1. november 

 

Dan spomina na mrtve oziroma dan mrtvih (v krščanstvu Vsi sveti), je drţavni in krščanski 

praznik, ki se praznuje 1. novembra po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Ob tem se spominjamo 

umrlih. Običaj narekuje, da na pokopališča (na grobove sorodnikov in prijateljev) 

odnesemo sveče in roţe.  

 

 

 

 

V davnini je bil ves čas okoli zimskega sončnega obrata čas mrtvih; njihove duše naj bi se v 

dolgih nočeh vračale na svet. Člani moških druţb so jih našemljeni poosebljali. Krščanstvo je 

spremenilo pogansko animistično gledanje, tako da je rajne prikazovalo kot "duše v vicah", ki 

se morajo očistiti grehov, preden smejo v nebesa. Za to naj bi jim bila potrebna molitev ţivih. 

Domači so najemali tudi druge, da so molili za njihove rajne, predvsem so to naročali 

Slika 8: Primoţ Trubar 

http://www.hervardi.com/images/

primoz_trubar11.jpg 

Slika 9: sveča 

(http://www.genspot.com/Handlers/P

hotos.ashx?photo_id=3519&size=L) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vera
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gibanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/16._stoletje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rimskokatoli%C5%A1ka_Cerkev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nemci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Duhovnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://sl.wikipedia.org/wiki/31._oktober
http://sl.wikipedia.org/wiki/1517
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wittenberg&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teza&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_praznik
http://sl.wikipedia.org/wiki/1._november
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pokopali%C5%A1%C4%8De
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sve%C4%8Da
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEa
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reveţem in otrokom; ti so svoj čas hodili od hiše do hiše in ljudje so jih obdarjali z obrednim 

pecivom (prešce, vahtiči, krţelji, miţnjeki). To se je dogajalo predvsem 2. novembra 

(krščanski dan vernih duš), pa tudi ţe dan prej (praznik vseh svetnikov). Obredno pecivo je 

skoraj gotovo ostanek iz predkrščanstva. Neznani poganski praznik mrtvih se je v krščanstvu 

razdelil še na dva krščanska godova: na god sv. Mihaela (29. september), ko na Koroškem 

delijo obredno pecivo, in na god sv. Martina (11. november), ko po jesenski pojedini pustijo 

na mizi ostanke za verne duše. Dan mrtvih obhajamo v Sloveniji kot drţavni praznik; grobove 

okrasimo s cvetjem, z gorečimi svečami in se pokojnih spomnimo s svečanostmi. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_spomina_na_mrtve) 

 

 

2.11   BOŢIČ – 25. december 

Boţič je čas ki ga imajo skoraj da vsi ljudje na svetu najraje. Boţični čas se začenja s 

polnočnico na Boţič, konča pa se z nedeljo po prazniku  Razglašenja Gospodovega (Sveti 

trije kralji), ko obhajamo praznik Jezusovega krsta. Običaj boţičnega večera je da takrat 

postavimo jelko in jaslice. Vendar ljudje tega ne upoštevajo in ţe prej hitijo z okraševanjem in 

nakupom daril. Boţič praznujejo tako verniki kot tudi drugi. Praznik učlovečenja Jezusa 

Kristusa se praznuje predvsem kot začetek nečesa novega. Prvotno je bil boţič praznik luči, 

začetka novega ţivljenja, ljudje pa so na ta dan z vsem veseljem pričakovali prebujanje narave 

in daljšanje dneva. Verniki so boţič začeli praznovati ţe na predboţični večer, ko so obiskali 

polnočnice po vsej drţavi.  

 Boţični prazniki so zaradi razodetja dobrote in človekoljubnosti našega Boga, kot je zapisal 

apostol Pavel, dnevi miru in ljubezni. Oboje na poseben način prikliče v naša srca najlepša 

boţična pesem – Sveta noč, blaţena noč, ki jo na sveti večer pojo po vsem svetu, kjer se verni 

ljudje zbirajo k polnočnici in ob jaslicah. Njeno besedilo je prevedeno v več kot 170 jezikov. 

Ta boţični biser je nastal leta 1818, torej pred 190 leti. (ognjišče, 2009, št.1, str 39) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_spomina_na_mrtve
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2.12  DAN SAMOSTOJNOSTI  – 26. december  

 

Dan samostojnosti in enotnosti je drţavni praznik v Sloveniji, ki se ga praznuje 26. decembra; 

je dela prost dan. 

Ta dan obeleţuje razglasitev rezultatov plebiscita 26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. 

decembra 1990), na katerem je od 93,2 odstotkov udeleţenih volivcev na vprašanje »Ali naj 

Slovenija postane samostojna in neodvisna drţava?« okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno 

(tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s čimer se je začela osamosvojitev Slovenije. 

Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo Zakona 

o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili z in enotnosti, saj naj bi ta dan 

namreč Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. 

Plebiscit, latinsko: plebiscita, (prvotno odlok Concilium Plebis), je glasovanje prebivalstva na 

kakem ozemlju o priključitvi le-tega določeni drţavi ali o razdruţitvi od nje.             

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_samostojnosti_in_enotnosti) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Boţič http://2.bp.blogspot.com/_U1EeGEWC6Qg/SVNY-

EsYX2I/AAAAAAAAALc/R5OLfrle4yA/s400/Christmas%2520tree.jpg 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_praznik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/26._december
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dela_prost_dan&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Plebiscit
http://sl.wikipedia.org/wiki/1990
http://sl.wikipedia.org/wiki/23._december
http://sl.wikipedia.org/wiki/23._december
http://sl.wikipedia.org/wiki/23._december
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osamosvojitev_Slovenije
http://sl.wikipedia.org/wiki/September
http://sl.wikipedia.org/wiki/2005
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zakona_o_praznikih_in_dela_prostih_dnevih&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zakona_o_praznikih_in_dela_prostih_dnevih&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zakona_o_praznikih_in_dela_prostih_dnevih&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Concilium_Plebis&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glasovanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_samostojnosti_in_enotnosti
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3  OPIS RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Najina raziskava temelji na vzorcu 101 učenca osnovne šole Hudinja. Anketo sva razdelili 

med učence 5. in 8. razredov na osnovni šoli Hudinja. Ţeleli sva ugotoviti kakšen je pomen in 

kako »preţivijo« praznika boţič in veliko noč. 

 

Tabela 1:  Število f in f % po razredih 

 f f % 

5. razred 59 58,4 

8. razred 42 41,6 

Skupaj 101 100 

 

Iz tabele je razvidno da je v anketi sodelovalo 59 učencev petih razredov in 42 učencev osmih 

razredov. To je 58,4 % učencev 5. razredov in 41,6 % učencev 8. razredov. 

 

 

3.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

1. Hipoteza vezana na priljubljenost praznikov 

H1: Med učenci je bolj priljubljen praznik boţič 

 

2. Hipoteza vezana na pomen praznovanja 

H2: Učenci se praznikov veselijo zaradi daril 

 

3. Hipoteza vezana na obdarovanje med prazniki 

H3: Učenci največ daril prejmejo ob boţiču 

 

4. Hipoteza vezana na druţenje med prazniki 

H4: Druţine čas med prazniki preţivijo tudi s sorodniki 
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3.2  RAZISKOVALNE METODE: 

 

Najina raziskava je temeljila na naslednjih metodah: 

- metoda dela z viri in literaturo 

- metoda anketiranja 

- metoda obdelave podatkov in njihova interpretacija 

- izdelava pisnega poročila 

 

 

 

3.2.1 Metoda dela z viri in literaturo 

 

Po posvetovanju z mentorico sva v knjiţnici poiskali primerno literaturo. Veliko sva si 

pomagali tudi z internetom. 

 

 

3.2.2 Metoda anketiranja 

 

Anketni vprašalnik nam je sluţil v empiričnem delu naše raziskave. Anketo sva v mesecu 

decembru razdelili med učence 5. in 8. razredov, katero so reševali v času razrednih ur. 

Anketa je bila anonimna, kar nama je zagotavljalo, da bodo učenci navajali resnične podatke. 

V vprašalniku so bila vprašanja zaprtega tipa, le zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa.  

 

 

3.2.3 Metoda obdelave podatkov in njihova interpretacija 

 

Vrnjene anketne vprašalnike sva natančno pregledali in analizirali. Najprej sva jih ločili po 

razredih in po danih odgovorih. Izdelali sva tabele za laţje analiziranje in za laţji grafični 

prikaz. Pomagali sva si z računalniškim programom Microsoft Word in Microsoft Excel. Vse 

zbrane podatke sva interpretirali in ugotovitve zapisali. 
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4   OSREDNJI DEL 
 

4.1 OPIS RAZISKOVALNIH REZULTATOV 

 

4.1.1 Koliko praznikov imamo v Sloveniji?  

 

 

 

5. razred 
 

8. razred 

f f % f f % 

Manj kot 10 1 1,7 1 2,4 

10 - 15 39 66,1 24 57,1 

Več  kot 15 19 32,2 17 40,5 

SKUPAJ 59 100,0 42 100,0 

          

Tabela 2:  Število praznikov v Sloveniji 

 

0
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manj kot 10 10 do 15 več kot 15

5. razred

8. razred

 
 

Graf 1:  Število praznikov v Sloveniji 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da učenci pribliţno vedo koliko je glavnih praznikov v 

Sloveniji. Večina učencev se je pravilno opredelila in sicer, da imamo v Sloveniji 10-15 

praznikov. Kot sva zgoraj omenili je v republiki Sloveniji iz uradnega lista 14 dni praznikov. 
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4.1.2  Kateri praznik ti je najljubši?  

 

 

 

5. razred 
 

8. razred 

f f % f f % 

boţič 45 76,2 35 83,3 

velika noč 5 8,5 1 2,4 

drugo 9 15,3 6 14,3 

SKUPAJ 59 100,0 42 100,0 

        

 Tabela 3: Priljubljenost praznikov boţič in velika noč  
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Graf 2: Priljubljenost praznikov boţič in velika noč 

 

 

Glede na priljubljenost praznikov je med učenci 5. in 8. razredov najbolj priljubljen boţič. 

Tako meni kar 76,2 % petošolcev in 83,3 % osmošolcev. Za veliko noč se je opredelilo samo 

8,5 % petošolcev in 2,4 % osmošolcev. Kot drugo so v večini primerov navedli osebni 

praznik rojstni dan, novo leto ter ostalo. 
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4.1.3 Zakaj se veseliš praznikov? 

 

 

 

5. razred 
 

8. razred 

f f % f f % 

zaradi daril 8 13,6 13 31,0 

ker čas preţiviš z 

druţino 
37 62,7 14 33,3 

ker ti ni treba v 

šolo 
14 23,7 15 35,7 

SKUPAJ 59 100,0 42 100,0 

        

  Tabela 4: Zakaj se učenci praznikov veselijo 
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Graf 3: Zakaj se učenci praznikov veselijo 

 

Iz tabele in grafa je razvidno, da se učenci petih razredov najbolj veselijo praznikov, ker čas 

med prazniki preţivijo z druţino, med tem ko pa je ta odstotek precej niţji pri učencih osmih 

razredov in sicer se nekje enakomerno porazdeli med ostale moţnosti. Najbolj zanimivo se 

nama je zdelo, da se večina osmošolcev veseli praznikov, ker v tem času ni potrebno v šolo. 
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4.1.4 Ob katerem prazniku dobiš največ daril? 

 

 

 

5. razred 
 

8. razred 

f f % f f % 

velika noč 0 0,0 0 0,0 

boţič 49 83,0 40 95,2 

drugo 10 16,9 2 4,8 

SKUPAJ 59 100,0 42 100,0 

Tabela 5: Obdarovanje med prazniki 
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Graf  4: Obdarovanje med prazniki 

 

Obdarovanje med prazniki je največje v času boţiča, medtem ko ob veliki noči učenci ne 

prejmejo daril. Tako je odgovorilo 83 % petošolcev in 95,2 % osmošolcev. Darila prejmejo 

tudi ob drugih praznikih. Tu so napisali, da jih prejmejo še za rojstne dni. 
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4.1.5 Kaj ti je ob veliki noči najbolj všeč? 

 

 

5. razred 
 

8. razred 

f f % f f % 

darila 8 13,6 12 28,6 

barvanje 

pirhov(jajc) 
42 71,1 18 42,8 

velikonočni zajtrk 9 15,3 12 28,6 

SKUPAJ 59 100,0 42 100,0 

         

 Tabela 6:  Kaj je ob veliki noči najbolje? 
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Graf 5: Kaj je ob veliki noči najbolje 

 

 

 

Učencem petih in osmih razredov je med velikonočnimi prazniki najbolj všeč barvanje 

pirhov. Tako je odgovorilo 71,1 % učencev 5. razreda in 42,8 % učencev osmega razreda. 

Všeč jim je tudi velikonočni zajtrk  in šele nato darila. 
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4.1.6  Ali greš ob boţiču k polnočnicam? 

 

 

5. razred 
 

8. razred 

f f % f f % 

da 19 32,2 16 38,0 

ne 40 67,8 26 62,0 

SKUPAJ 59 100,0 42 100,0 

          

Tabela 7: Boţič in polnočnice 
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Graf 6: Boţič in polnočnice 

 

 

Na vprašanje ali gredo ob boţiču k polnočnicam se je pri obeh razredih v višjem odstotku 

izkazalo da ne gredo k polnočnicam. Tako je odgovorilo 67,8 % petošolcev in 62, 0 % 

osmošolcev. Vsi ostali učenci v obeh razredih pa gredo ob boţiču k polnočnicam. 
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4.1.7 Ali ob boţiču postaviš smrečico in jaslice? 

 

 

 

5. razred 
 

8. razred 

f f % f f % 

da 40 67,8 33 78,5 

ne 2 3,4 4 9,5 

samo smrečico 17 28,8 5 12,0 

SKUPAJ 59 100,0 42 100,0 

         

 Tabela 8: Postavljanje smrečice in jaslic ob boţiču 
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Graf 7: Postavljanje smrečice in jaslic ob boţiču 

 

 

 

Iz grafa in tabele je razvidno, da med boţičnimi prazniki učenci postavijo smrečico in jaslice. 

Smrečico in jaslice postavi kar 67,8 % petošolcev in n 78,5 % osmošolcev. Kar nekaj učencev 

postavi samo smrečico. Zelo mali odstotek učence pa je odgovorilo, da ob boţiču ne postavijo 

ničesar. 
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4.1.8  Ali med prazniki obiščete sorodnike? 

 

 

 

5. razred 
 

8. razred 

f f % f f % 

da 39 66,1 26 62,0 

ne 2 3,4 2 4,7 

včasih 18 30,5 14 33,3 

SKUPAJ 59 100,0 42 100,0 

          

Tabela 9: Druţenje med prazniki 
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Graf 8: Druţenje med prazniki 

 

Na vprašanje ali med prazniki obiščete sorodnike je največ učencev odgovorilo z da (66,1 % 

peti razred in 62,0 % osmi razred). Okoli 30 % učencev petega in osmega razreda je 

odgovorilo, da včasih obiščejo sorodnike. Mali odstotek učencev pa med prazniki ne obišče 

sorodnikov. 
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4.1.9 Napiši kaj počneš med velikonočnimi prazniki! 

 

 

 

 5. razred 8. razred 

barvam pirhe 30 8 

velikonočni zajtrk 19 15 

sem z druţino 17 12 

obiščem sorodnike 15 6 

odpiram/iščem darila 13 3 

se veselimo 9  

gledam televizijo 8 5 

se igram 7  

sem na računalniku 6 8 

sem s prijatelji 5  

grem k maši 5  

grem na izlet z druţino 4  

jem dobrote 4 5 

večerjam 3  

ţegnanje 3  

pomagam mami/očetu 3  

odpočijem od šole 3 8 

spim 2  

se učim 2  

sprehodi 2  

ne praznujem 1 6 

okrašujem stanovanje 1  

različno 1 1 

   

Tabela 10:  Kaj počnejo med velikonočnimi prazniki 
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Graf 9: Kaj počnejo med velikonočnimi prazniki 

 

 

 

Med velikonočnimi prazniki učenci počnejo zelo različne stvari. Pri učencih 5. razreda so 

najpogostejši odgovori, da barvajo pirhe, jedo velikonočni zajtrk, preţivijo čas z druţino, 

obiščejo sorodnike. Pri učencih 8. razreda so najpogostejše stvari: velikonočni zajtrk, 

preţivijo čas z druţino, preţivijo čas poleg računalnika in se odpočijejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Raziskovalna naloga: Prazniki nas družijo  

24 

5 DISKUSIJA 

 

 
V raziskovalni nalogi sva na podlagi anketnega vprašalnika, ki sva ga izvedli med učenci 

5. in 8. razredov na osnovni šoli Hudinja, ţeleli izvedeti kako učenci poznajo praznike, 

česa se med prazniki veselijo, kako preţivijo čas med prazniki, ali se med prazniki 

druţijo. Izhajali sva iz naslednjih hipotez: (1) Predvidevava, da je med učenci bolj 

priljubljen praznik boţič. (2) Predvidevava, da se učenci veselijo praznikov zaradi daril. 

(3) Predvidevava, da učenci največ daril prejmejo ob boţiču. (4) Predvidevava, da druţine 

čas med prazniki preţivijo s sorodniki. 

 

Prva hipoteza, ki se je nanašala na priljubljenost praznikov, se je potrdila, saj so učenci 5. 

in 8. razreda na vprašanje, ki se je nanašalo na to, kateri prazniki jim je bolj všeč v veliko 

večjem odstotku odgovorili, da je to boţič. Velik odstotek učencev med boţičnimi 

prazniki postavi smrečico in jaslice, ali pa samo smrečico. Malce pa naju je presenetilo to, 

da učenci ob boţiču ne gredo k polnočnicam. Ob teh vprašanjih se je prva hipoteza v 

celoti potrdila. 

 

Drugo hipotezo, ki pravi, da se učenci praznikov veselijo zaradi daril, lahko ovrţemo. 

Hipotezo sva preverili z vprašanjem, zaradi česa se veselijo praznikov. Učenci se 

praznikov veselijo zaradi tega, ker čas preţivijo z druţino ali pa ker jim ni potrebno v 

šolo, tako menijo predvsem učenci 8. razredov. Medtem, ko se vseeno določen odstotek 

učencev 5. razredov veseli praznikov zaradi daril. Ob veliki noči je učencem bolj všeč 

barvanje pirhov, kot pa to, da dobijo darila. 

 

Učenci največ daril prejmejo ob boţiču, tako sva postavili tretjo hipotezo, ki jo lahko 

potrdiva. Učenci največ daril prejmejo ob boţiču, medtem ko so prav vsi učenci tu navedli 

boţič, ali pa »drugo« za kar so napisali da je to rojstni dan, novo leto,… 

 

Četrta hipoteza, ki pravi, da druţine čas med prazniki izkoristijo, tudi za druţenje s 

sorodniki se je potrdila. Na vprašanje o tem ali med prazniki obiščejo sorodnike je velika 

večina odgovorila, da sorodnike obiščejo ali pa jih včasih obiščejo. Prav tako so na 

vprašanje o tem kaj počnejo med velikonočnimi prazniki med bolj številčne odgovore 

podali, da obiščejo sorodnike.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

V tej raziskovalni nalogi sva prišli do ugotovitev da so prazniki čas, ko se ljudje med 

seboj obiščemo, poveselimo, obdarimo – druţimo. Navadno jih radi praznujemo in se jih 

veselimo, vendarle pa bolj malo vemo o njih. Odnos do praznikov je tudi podoba nas 

samih in kaţe med drugimi tudi na odnos do drugih, oziroma druţbe nasploh. Praznika ki 

posebej zdruţita ljudi – druţine, sta boţič in velika noč. Ob teh praznikih je čutiti neko 

povezanost kot je sicer ni ob običajnih dela prostih dneh in vikendih. Za ta čas veljajo 

tradicionalna pravila čaščenja, okraševanja in priprave različnih jedi. Vse to ima svoj čar, 

katerega si ţelimo v glavnem preţiveti s svojimi bliţnjimi. Če prazniki pomenijo poleg 

vsega tradicionalnega tudi sprostitev od napornih delovnih dni, potem bi nadaljnje veljalo 

upoštevati slovenski pregovor, ki pravi: »Če zapustiš praznike, zapustijo prazniki tebe«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Raziskovalna naloga: Prazniki nas družijo  

26 

7  VIRI IN LITERATURA 

 

1. DAMJAN J. OVSEC (1994). Velika knjiga o praznikih, praznovanja na Slovenskem in 

po svetu. 3. izdaja, Ljubljana, Mladinska knjiga. 

 

2. IAN CROFTON (1995). Druţinska enciklopedija, Guiness, Ljubljana, Slovenska knjiga. 

 

3. http://jodlajodla.info/blog/presernov-dan-slovenski-kulturni-praznik/. Pridobljeno        

09.12.2009 

 

4.http://209.85.129.132/search?q=cache:FmFUYqflbKEJ:www.ringaraja.net/ww.ringaraja.net

/velika-noc-in-simbolika-

zivil_1630.html+Velika+no%C4%8D+in+simbolika+%C5%BEivil&cd=1&hl=sl&ct=clnk

&gl=si.  Pridobljeno 09.12.2009 

 

5. http://www.sta.si/vest.php?id=1376879&s=s . Pridobljeno 09.12.2009 

 

6. http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_upora_proti_okupatorju . Pridobljeno 16.12.2009 

 

7. http://sl.wikipedia.org/wiki/Marijino_vnebovzetje . Pridobljeno 10.12.2009 

 

8. http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_spomina_na_mrtve . Pridobljeno 16.12.2009 

 

9. Boţo Rustja, (2009), revija Ognjišče, št.1, Ognjišče d.o.o., zaloţniška dejavnost, Koper 

 

10. http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_samostojnosti_in_enotnosti . Pridobljeno 10.12.2009 

 

VIRI  SLIK: 

 

1. Slika 1: Novoletni ognjemet.  Pridobljeno 28.2.2010                      

(http://thestartingfive.files.wordpress.com/2008/01/new-year-fireworks-hk.jpg).  

 

2. Slika 2: France Prešeren. Pridobljeno 28.2.2010 

       (http://s.spletu.com/news/france-preseren.jpg) 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_spomina_na_mrtve
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_samostojnosti_in_enotnosti


 Raziskovalna naloga: Prazniki nas družijo  

27 

3. Slika 3: Velikonočni pirhi. Pridobljeno 1.3.2010 

   (http://www.o-korena.mb.edus.si/korencek/Ustvarjamo/slike/Velikonocni-    

prazniki/Velikonocni-prazniki_image002.jpg) 

 

4. Slika 4: Prvomajski kres. Pridobljeno 1.3.2010  

   (http://blogec.si/media/196/20070427-kres.jpg) 

 

5. Slika 5: Mlaj. Pridobljeno 1.3.2010  

    (http://www.slovenia.info/pictures%5Ctown%5C1%5C2005%5CMlajGancani) 

 

6. Slika 6: Slovenska zastava. Pridobljeno 3.3.2010  

     (http://www.rkc.si/sticna/img/zastava.png) 

 

7. Slika 7: Marijino vnebovzetje. Pridobljeno 3.3.2010    

(http://aktualno.rkc.si/slike/hslide/__vsi_portali/__clanki/2007/08/20070815-

veliki_smaren/.naslovna.jpg) 

 

8. Slika 8: Primoţ Trubar. Pridobljeno 3.3.2010  

     (http://www.hervardi.com/images/primoz_trubar11.jpg) 

 

9. Slika 9: Sveča. Pridobljeno 3.3.2010  

     (http://www.genspot.com/Handlers/Photos.ashx?photo_id=3519&size=L) 

 

10. Slika 10: Boţič. Pridobljeno 3.3.2010  

       (http://2.bp.blogspot.com/_U1EeGEWC6Qg/SVNY-   

EsYX2I/AAAAAAAAALc/R5OLfrle4yA/s400/Christmas%2520tree.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Raziskovalna naloga: Prazniki nas družijo  

28 

PRILOGA:                              

 

                                              ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sva Sara Koljić in Samantha Ana Domšek učenki sedmega razreda. Pripravljava raziskovalno 

nalogo z naslovom Prazniki nas druţijo. Prosile bi, da izpolnite anketo. Anonimnost je 

zagotovljena. 

 

 

 

1. Kateri razred obiskuješ? 

 

a) 5. razred 

b) 8. razred 

 

 

2. Koliko praznikov imamo v Sloveniji? 

 

a) manj kot 10 

b) 10-15 

c) Več kot 15 

 

 

3. Kateri praznik ti je najljubši? 

 

a) boţič 

b) velika noč 

c) drugo:_______________ 

 

 

4. Zakaj se veseliš praznikov? 

 

a) zaradi daril 

b) ker čas preţiviš z druţino 

c) ker ti ni treba v šolo 

      

 

5. Ob katerem prazniku dobiš največ daril? 

 

a) velika noč 

b) boţič 

c) drugo:________________ 

 

 

6. Kaj ti je ob veliki noči najbolj všeč? 

 

a) darila 

b) barvanje pirhov (jajc) 

c) velikonočni zajtrk 

 



 Raziskovalna naloga: Prazniki nas družijo  

29 

 

 

 

7. Ali greš ob boţiču k polnočnicam? 

a) da 

b) ne 

 

 

8. Ali ob boţiču postaviš smrečico in jaslice? 

 

a) da 

b) ne 

c) samo smrečico 

 

 

9. Ali med prazniki obiščete sorodnike? 

 

a) da 

b) ne 

c) včasih 

 

 

 

10. Opiši kaj počneš med velikonočnimi prazniki! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


