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Tehniški dan, dejavnosti v času od 10. do 14. aprila 2020. 

 

Pred nami so velikonočni prazniki. V priloženem dokumentu imate 

zapisanih nekaj značilnosti velike noči. Besedilo preberite in se o njem 

pogovorite s starši ali s starimi starši.  

 

Sodelujte pri vsaj eni dejavnosti velike noči: 

 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 v različnih virih (primer 

naravnega barvanja pirhov imate opisanega spodaj v dokumentu). 

 

Naloga je opravljena, ko mi pošljete sliko ali kratek opis vaše 

dejavnosti do torka, 14. 4. 2020. 

 

 

Lepe velikonočne praznike, 

Kristijan Marinič  

 

 

 



ZNAČILNOSTI PRAZNIKA VELIKA NOČ 

 

 
 

Kaj je velika noč? 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan praznujejo 

Jezusovo vstajenje od mrtvih. Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja.  
 

Kdaj je velika noč 

Velika noč je premakljiv praznik. To pomeni, da je vsako leto na drug datum. Datum 

velike noči pade na nedeljo po prvi spomladanski polni luni. Tako lahko velika noč 

pade na kateri koli datum med 22. marcem in 25. aprilom. 

V letu 2020 je velika noč v nedeljo,  12. aprila.  

 

Poglejmo še ostale dneve pred veliko nočjo: 

 Veliki četrtek 

Veliki četrtek je bil dan, ko je Jezus Kristus s svojimi učenci zadnjič jedel 

večerjo. Pri nas nekateri na ta dan barvajo velikonočna jajčka, pisanke ali pirhe.  

 Veliki petek 

Veliki petek je dan, ko velja strogi post. To pomeni, da kristjani na ta dan ne jejo 

mesa.   

 Velika sobota 

Velika sobota je dan kuhanja in pripravljanja jedi, ki jih nesejo k blagoslovu. V 

velikonočni košarici ne sme manjkati šunka, hren, pirhi ter kruh in potica.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1%C4%8Danski_prazniki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezusovo_vstajenje


 
Velikonočna košarica 
 

Blagoslovi potekajo v cerkvi in ob vaških kapelicah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velika nedelja ali velika noč 

Velika nedelja je dan, ko je Jezus vstal od mrtvih.   

 



Po nedeljski maši se družina zbere pri velikonočnem zajtrku, kjer zaužijejo 

blagoslovljene jedi. 

 
 

Izmenjavanje velikonočnih jajc oziroma pirhov je stara navada. Jajca 

predstavljajo ljubezen in prijateljstvo, zato si jih sorodniki in prijatelji med sabo 

izmenjujejo. Med otroci pa so zelo popularne čokoladne jajčke in zajčki. 

 

 
Čokoladni zajček in jajčka 

 

 Velikonočni ponedeljek 

Velikonočni ponedeljek je dela prost dan. Na ta dan ponekod po Sloveniji igrajo 

različne igre s pirhi, ki jih niso v nedeljo pojedli. Sekanje pirhov je običaj, kjer 

morajo s kovancem zadeti jajce tako, da kovanec ostane v jajcu. Tisti, ki mu to 

uspe, pobere še ostale kovance.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pirh
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubezen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prijateljstvo


Sekanje pirhov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov na velikonočne pirhe je prav posebna dogodivščina za otroke. Igro lahko 

pripravite sami doma tako, da po vrtu ali stanovanju skrijete pirhe, prave ali 

čokoladne in potem jih otroci iščejo in nabirajo v košarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolika velikonočnih jedi 

 Šunka ali meso simbolizira Kristusovo telo. 

 Rdeči pirhi so kaplje krvi. 

 Hren predstavlja žeblje. 

 Kruh in potica pa trnjevo krono. 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Meso
https://sl.wikipedia.org/wiki/Simbol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Telo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rde%C4%8Da
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pirh
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kri
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hren
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDebelj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krona


BARVANJE VELIKONOČNIH JAJC 

S ČEBULNIMI OLUPKI  

 

 

POTREBUJEMO:  

 JAJCA, 

 LONEC,  

 ČEBULNE OLUPKE (LAHKO RJAVE ALI RDEČE, ALI OBOJE SKUPAJ), 

 MANJŠE DROBNE RASTLINICE (PETERŠILJ, RMAN, DETELJA…), 

 STARE TANKE HLAČNE NOGAVICE, 

 VRVICO, PREJICO ALI SUKANEC, 

 ŠKARJE. 

 

 

 

  

 

 

 

 

POSTOPEK DELA: 

1. PRED HIŠO ALI BLOKOM NABEREMO RAZLIČNE MANJŠE 

RASTLINICE, KOT JIH VIDIŠ NA SLIKI. 

2. HLAČNE NOGAVICE NAREŽEMO NA KVADRATE V VELIKOSTI 20X20 

CM. LAHKO VEČJE. 

3. VRVICO, LAHKO JE PREJICA, NAREŽEMO NA DOLŽINO 20 CM. 

4. VZAMEMO JAJCE, NANJ POLOŽIMO IZBRANO RASTLINO. PAZLJIVO 

PREKRIJEMO K KOSOM NOGAVICE IN GA RAZTEGNEMO ČEZ JAJCE. 

KO JE JAJCE V CELOTI PREKRITO, NOGAVICO NA DRUGI STRANI 

ZAVEŽEMO Z VRVICO. 

5. JAJCE POLOŽIMO V LONEC S ČEBULNIMI OLUPKI. V LONEC 

NALIJEMO VODO. POSTAVIMO GA NA ŠTEDILNIK. 

6. KO ZAVRE, KUHAMO 11 MINUT. 

7. JAJCE VZAMEMO IZ LONCA (PAZI, VROČE!). S ŠKARJAMI PREREŽEMO 

NOGAVICO OB VOZLU IN ODSTRANIMO NOGAVICO IN RASTLINICO. 

8. NA JAJCU SMO USTVARILI LEP VZOREC. 



  RASTLINO POLOŽIMO NA JACE 

 

 PREKRIJEMO Z NOGAVICO 

 

  ZAVEŽEMO 



 KUHAMO V OLUPKIH 11 MINUT 

 

 ODSTRANIMO NOGAVICO 

 

  NA JAJCU JE VZOREC RASTLINE 

 

 

PODOBEN POSTOPEK BARVANJA SI LAHKO OGLEDATE NA POVEZAVI: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jsf48eEq-k  

https://www.youtube.com/watch?v=4jsf48eEq-k

