
LJUDSKE ŠEGE IN NAVADE

So pomemben del našega življenja. So del dediščine, ki smo jo 

podedovali od naših prednikov. Le to moramo OHRANJATI in jo 

prenesti prihodnjim rodovom.

Danes jih ohranjamo v prazničnih delih leta in so povezane z 

nekaterimi delovnimi opravili.

Šege in navade so dejanja, ki imajo simboličen pomen, se ponavljajo 

in se prenašajo iz roda v rod.



TEHNIŠKI DAN

Velikonočna delavnica 

Bližajo  se  velikonočni prazniki in priprava različnih izdelkov, ki so 

simbol velike noči.

Barvanje jajčk v različnih barvah in tehnikah, peka potice, kruha ali 

šunke v testu, izdelovanje košaric, zajčkov, piščančkov iz različnih 

materialov, izdelava velikonočne dekoracije, …



➢ Izdelajte ali specite katerikoli izdelek, ki je povezan z veliko 

nočjo. 

➢ Uporabite material, ki ga najdete v naravi ali ga imate doma.

➢ Pri izdelavi uporabite svojo ustvarjalnost in domišljijo.

➢ Ideje za izdelavo lahko poiščete tudi v različnih virih.

Naloga: Izdelajte en izdelek (lahko tudi več), ga fotografirajte in 

fotografijo pošljite svojemu razredniku/razredničarki, 

najpozneje do torka, 14. aprila 2020.

Preden se lotite izdelovanja velikonočnih izdelkov, si v 

nadaljevanju preberite še nekaj zanimivosti o veliki noči. 



VELIKA NOČ 

• največji in najstarejši krščanski praznik

• Kristjani se spominjajo Kristusovega vstajenja

• označuje noč iz velike sobote na veliko nedeljo

• velika noč je vedno na prvo nedeljo po prvi pomladni 

polni luni, torej med 22. marcem in 25. aprilom

• v Prekmurju se za velikonočni čas uporablja izraz vüzen



ŠEGE IN NAVADE V VELIKEM TEDNU

CVETNA NEDELJA - nedelja pred veliko nočjo

- spomin na Jezusov prihod v Jeruzalem

- navada/šega: blagoslov v šope ali butare povezanega 

pomladanskega zelenja ali oljčnih vejic

VELIKI ČETRTEK

- cerkveni zvonovi, orgle utihnili za tri dni

- navada/šega: do tega dne naj bi se zaključilo čiščenje hiše, stanovanja

VELIKI PETEK - ni bilo maše v cerkvi

- kmetje prenehali z delom na polju

- zanj je značilen post

Teden pred veliko nočjo se imenuje VELIKI TEDEN

VELIKA SOBOTA je v znamenju blagoslova ognja, vode in 

velikonočnih jedi. 

- navada/šega: 

- dopoldne: barvanje pirhov (remenk), kuhanje šunke, peka potice

- popoldne: blagoslov oz. „žegen“ velikonočnih jedi



VELIKONOČNI PONEDELJEK

- so potekale različne igre s pirhi: sekanje pirhov, zbijanje pirhov,… 

- navada/šega: dan za obisk sorodnikov in prinašanje „pisank“

VELIKA NEDELJA ali VELIKA NOČ

- po jutranji slavnostni sveti maši se je vsa družina posedla okrog mize in 

pričela z uživanjem „žegna“ (potica, prata, šunka, hren, pirhi,…). 

- „žegna“ naj bi bile deležne tudi domače živali. 

velikonočni zajec

- prinaša pobarvana jajca

- izhaja iz germanskega 

poganskega sveta (boginja 

Eastere/Ostere - boginja 

začetka življenja) 

simboli velike 

noči
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