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Prazniki in obredi 

 

• 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik je osrednji 
slovenski kulturni praznik in tudi državni praznik, dela prost dan. 
Praznujemo ga 8. februarja na obletnico smrti največjega slovenskega 
pesnika Franceta Prešerna.  

• 8. februar – kitajsko novo leto, ki ga imenujejo tudi praznik pomladi. Za 
novo leto imajo Kitajci navado, da na rdeče svitke napišejo dobre želje in 
jih obesijo na okna. Ta navada izvira iz legende o zverini z imenom Nian, 
kar v kitajščini pomeni novo leto. Pravijo, da je Nian na novoletni večer 
prišel v vas in požrl vse in vsakogar, ki mu je prekrižal pot. A k sreči so ubogi 
vaščani kmalu ugotovili, da se Nian boji rdeče barve, svetlobe in močnega 
hrupa,  in so ga tako pregnali. 

• 14. februar – valentinovo, na ta dan si v nekaterih kulturah zaljubljenci 
izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto 
anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva 
praznoval kot rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. 
Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je razvila 
zamisel o romantični ljubezni. 

• 21. februar – mednarodni dan maternega jezika 
Novembra 1999 so na Generalni konferenci Organizacije ZN za 
izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO 21. februar razglasili za 
mednarodni dan maternega jezika. S tem dnem se želi promovirati 
jezikovno in kulturno raznolikost ter večjezičnost. Jezik je eden izmed 
najmočnejših orodij za ohranjanje in razvijanje naše materialne in 
nematerialne dediščine. S promocijo materinih jezikov bomo pripomogli k 
jezikovni različnosti, k zavedanju o različnih jezikovnih ter kulturnih tradicij 
po celem svetu. 

• 29. februar – prestopni dan 
Zemlja kroži okoli sonca 365 dni in 6 ur, v štirih letih to nanese en dan in 
zato ima februar vsaka štiri leta 29 dni, namesto 28. 

  



Stari slovenski pregovori o mesecu februarju 

Ako je svečnica zelena, bo velika noč snežena. 

Če je na Blaževo oblačno, bo na Jurjevo privlačno. 

Če je svečnica preveč moče dobila, bo zemlja med letom malo 
pila. 

Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi. 

 

Predvideni prihajajoči dogodki v januarju 

9. februar – pustni torek 

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

17. februar – nastop Pevskega zbora izpod Rožnika 

24. februar – nastop Pevskega zbora Posavje 
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Pust na slovenskem 

Šemljenje je eden najstarejših ljudskih običajev. Ljudje (prvotno so se maskirali 
le moški) so se šemili, da bi pregnali zimo in prebudili naravo. Obisk maškar po 
hišah prinaša srečo in dobro letino. 

Slovenske pustne šeme 

Na Ptuju so značilne pustne maske Kurenti ali Koranti. Prekmurska legenda 

pravi, da je bil to prelep mladenič, ki zaradi svoje lepote nikoli ni imel miru pred 

ženskami. Zato se je umaknil v puščavo in prosil boga, naj mu skazi obraz. Bil je 

uslišan in tako so mu zrasli rogovi. Takšen se je vrnil med ljudi. Fant z iznakaženim 

obrazom žensk ni zanimal več. 

 

Škoromati (škoromatija) je kulturni pustni običaj z obrobja Brkinov in Čičarije. 
Škoromati imajo visoke koničaste klobuke, okrašene z rožami iz papirja, na 
obrazu leseno masko, oblečeni pa so v ovčje kožuhe z zvonci okrog pasu.  

 

http://www.kurenti.com/fotke/kurentovanje_2003/pages/DSC07272.htm


 

Drežniški pustovi - To je eden najstarejših pustnih običajev pri nas, saj ni znano, 
kdaj se je pustovanje v Drežnici začelo, niti ni znano, kje ima svoje korenine. 
Našemijo se lahko le neoženjeni moški. Pustni svatovski sprevod sestavlja 
približno 15 različnih likov, ki se delijo na “ta lepe” in “ ta grde”. 

 

 

Laufarija je pustni običaj, ki se dogaja v Cerknem. Laufarji so fantovska družina, 
ki šteje 24 članov. Vsi razen enega nosijo na obrazih lesene, lepo obarvane maske 
– larfe. Te so izrezljane iz lipovega lesa in so posebnost, saj takih, človeškemu 
obrazu podobnih mask, ni nikjer v Sloveniji. Pust je osrednji lik, ki pooseblja zimo 
in vse kar se je slabega v letu zgodilo, zato ga je treba uničiti; ima obleko iz mahu 
in rastlinja, ki je težka od 60 – 80 kg. 

 

 

 



Zimska! 

 

Tla pokriva debel sneg. 

Brš po kapo, rokavice 

in sani vzemiva 

v dolino se peljeva, 

da snežaka narediva. 

 

Pisker na glavo, 

za nos pa koren 

in snežak bo narejen. 

Midva pa se za peč usediva, 

Oh, kako je takrat bilo lepo! 

 

 

Marija Zofija Šrekl 



 

 

Lansko leto sem se oženil, 

eno mlado sem vzel. 

Komaj leto je preteklo, 

ljubi bog mi jo je že vzel. 

Jutri pojdem tja na britof 

svojo ženo gor budit. 

»Ljuba žena, vstani, da mi dete podojiš.« 

 

 

»Jaz ne morem vstati, ker me zemlja dol teži, 

iz vseh strani me skupaj stiska, 

z vrha me pa dol tišči. 

Ljubi mož, le pojd domov, 

dete že prav sladko spi, 

Marija ga je podojila, 

angelci ga zibljejo. 

 

 

 

 

 

Jerca Pirnat 

(Pesem je pela moja mama, ko sem bila še otrok.) 

  



 
  



 

  



 

  



 

 



Vratarica Petra 

 

Mala Petra     

trdno 

se je odločila, 

da februarja 

se bo mamici 

rodila. 

 

In res 

čeprav je bil 

še mraz, 

je pokazala 

svoj obraz. 

 

Zdaj je že 

velika 

in dela 

kot se šika. 

 

Zdaj je že 

vratarica, 

pa študira 

in šofira. 

 

 

 

 

 

 

Je še mlada 

in ljudem 

ustreže rada. 

 

Petra pridno 

delaj še naprej 

in se dobro 

in lepo imej 

ter življenju 

se nasmej. 

 

Še veselo 

pesem 

si zapoj, 

saj rojstni  

dan je tvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sava Mrevlje 



KVIZ 

 
 

Rešitev: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Pri vsakem vprašanju obkrožite en (pravilen) odgovor, izbrane črke prenesite v 

lik in preberite rešitev. 

1. Katera država leži najjužneje? 

G – Pakistan 

K – Argentina 

H – Nigerija 

 

2. Kdo je tebe, Praslovan, plavati učil? 

O – Lačni Franc 

I – Avtomobili 

R – Martin Krpan 

 



3. Kateri šerif je ustrelil Billyja The Kida? 

N – Pat Gerret 

S – Bill Hickok 

U – Wyat Earp 

 

4. Kako se je imenovalo francosko ozemlje v rimskem obdobju? 

J – Gotlandija 

C – Turingija 

F – Galija 

 

5. Maria Callas je bila 

D – harfistka 

M – violinistka 

E – operna pevka 

 

6. Zdravnik za starostnike je… 

T – geriater 

D – pediater 

A – foniater 

 

7. Kaj je kokpit? 

R – angleška pasma psov 

I – vozniška kabina 

K – aromatično žganje 
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