
PRAZNIKI
Danes boš spoznal / a praznike, ki jih praznujemo v naši državi in so tudi 

dela prosti dnevi.



Kaj je praznik?

• Praznik je običajno dela prost dan. To so dnevi, ki so namenjeni 

praznovanju. Spremljajo jih razne šege in navade.

• Države imajo različne praznike.

• Praznik imajo tudi občine ( občinski praznik ), ki ni dela prost dan.

• Imamo tudi neformalne praznike: valentinovo, dan žena, materinski dan, ki 

tudi niso dela prosti dnevi.

• Prazniki so tudi osebni: rojstni dan, god, poroka…



Koledar praznikov

Spoznal / a boš praznike, ki so dela prosti dnevi.



NOVO LETO
1. in 2. januar

Novo leto je začetek novega 

koledarskega leta.

Praznujejo ga v večini sveta.



SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK
8. februar

8. februarja je umrl naš 

največji slovenski pesnik 

France Prešeren.

Leta 1844 je napisal 

Zdravljico, ki je naša himna.

Je kulturni in državni praznik.



VELIKA NOČ IN       
VELIKONOČNI
PONEDELJEK
marec ali april

Je največji in najstarejši 

krščanski praznik.

Je premakljiv praznik ( marec 

ali april ). Praznuje se med 22. 

marcem in 25. aprilom.



DAN UPORA PROTI
OKUPATORJU
27. april

27. aprila leta 1941 je bila v 

Ljubljani ustanovljena 

Osvobodilna fronta ( OF ) 

slovenskega naroda. Ta je 

pozivala Slovence, da se 

uprejo okupatorjevi vojski.



PRAZNIK DELA
1. in 2. maj

Je mednarodni dan delavcev, 

ki ga 1. maja vsako leto 

praznujejo v večini držav po 

svetu. Je spomin na krvave 

demonstracije v ZDA, ko so 

delavci zahtevali več pravic.



DAN DRŽAVNOSTI
25. junij

Dan državnosti praznujemo 

25. junija, saj je na ta dan leta 

1991 Slovenija postala 

samostojna država.



MARIJINO
VNEBOVZETJE

15. avgust

Je krščanski praznik, še 

drugače mu rečemo veliki 

šmaren.



DAN REFORMACIJE
31. oktober

Ta praznik v Sloveniji 

praznujemo kot spomin na 

Primoža Trubarja, ki je napisal 

prvi dve knjigi v slovenskem 

jeziku.



DAN SPOMINA NA 
MRTVE

1. november

Je državni praznik, ki ga 

praznujemo v spomin na 

mrtve.



BOŽIČ
25. december

Božič je krščanski praznik. 

Postavi se božično drevo, 

jaslice. Obišče nas Božiček. 



DAN SAMOSTOJNOSTI
IN NEODVISNOSTI

26. december

Je državni praznik. 

Leta 1990 na ta dan je bila 

razglasitev izidov plebiscita, 

na katerem se je skoraj večina 

Slovencev odločila, da 

Slovenija postane samostojna 

država.



Za danes je to vse. Drugič pa nadaljujemo.
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