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NAVODILA

Dan si oblikuj po svoje. 
V tem dokumentu najdeš primere slovenske kulturne 
dediščine in nasvete, kako tudi sam poskrbiš za lepe 
prihajajoče praznike. 
Na določenih fotografijah so povezave. 

Pomeni, da klikni  - odprlo se ti bo spletno okno s 
pripadajočo vsebino. 

Najprej si oglej tole pripravo, nato pa se sam ali skupaj s 
starši odloči, česa vsega se boš danes lotil.



Za začetek si oglej primer dramskega besedila, zaradi 
katerega je slovenska besedna umetnost vpisana v 
seznam kulturne dediščine UNESCO.

Gre za Škofjeloški pasijon, ki letos praznuje 300-letnico 
nastanka (1721). Njegov avtor je oče Romuald in velja za 
prvo dramsko besedilo v slovenskem jeziku. 

Uprizorjeno je bilo na veliki petek na škofjeloških ulicah. 

Tudi danes je veliki petek!



https://www.youtube.com/watch?v=OFMklWcV78w
https://www.youtube.com/watch?v=OFMklWcV78w


Običaj, povezan praznikom velike 
noči, pa je opisal tudi Lovro Kuhar 
– Prežihov Voranc v zbirki črtic 
Solzice. Gre za Tri pisanke.

https://www.youtube.com/watch?v=yl93YDvWIWo


SEDAJ SI NA VRSTI TI!

Danes lahko izdelaš:

• Orehovo potico

• Pirhe

• Velikonočno dekoracijo



OREHOVA POTICA

• Najbolj preverjen recept ima zagotovo tvoja 
babica. Pokliči jo in jo povprašaj za nasvet. 
Poleg tega, da boš zase izvedel kaj novega, 
boš tudi babico s svojim klicem zagotovo 
razveselil. 

• V kolikor bi se povsem sam rad
preizkusil v peki, si lahko recept
prebereš ali pogledaš v nadaljevanju.            



Recept – navodilo delo: POTICA

PREBERI RECEPT
OGLEJ SI RECEPT

https://www.youtube.com/watch?v=CNkxq0U54xU
https://www.youtube.com/watch?v=CNkxq0U54xU
https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/orehova-potica/1176/
https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/orehova-potica/1176/


PIRHI – PISANICE 

Tudi okraševanje velikonočnih jajc ali pirhov spada med našo kulturno dediščino. 
Jajca se obarva običajno v soboto pred veliko nočjo na razne načine. Za barvanje 
lahko uporabimo naravna barvila – čebulno perje, rdečo peso ali teran, ki naredi 
površino, kot da je posuta s kristalčki.  Lahko pa enostavneje uporabimo umetna 
barvila, ki jih raztopimo v vodi, v kateri skuhamo jajca. 



Uporabnih načinov in tehnik za izdelavo pirhov je več. Nekateri jih 
kuhajo na sopari, pred tem jih posujejo z barvilom v prahu ali kako 
drugače pripravijo barvila. Lahko jajca najprej skuhamo v barvi in 
narišemo motive v tehniki praskanke. Naslednja možnost je, da jih 
samo skuhamo in porišemo ali pobarvamo s flomastri, barvicami ali 
voščenkami. 

Zelo znane pa so slovenske belokranjske pisanice. 

Klikni na sliko in si oglej zanimiv video o njihovih 

značilnostih in kako jih izdelujejo.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsbD2TPddY0
https://www.youtube.com/watch?v=ZsbD2TPddY0


IZDELAVA PIRHOV
Sam lahko krasiš po svoje, spodaj, če klikneš na sliko, pa je navodilo za 

tradiconalno navodilo za izdelavo pirhov v čebulnih olupkih. 

https://www.youtube.com/watch?v=ocjfXqUfINY
https://www.youtube.com/watch?v=ocjfXqUfINY


VELIKONOČNA DEKORACIJA

Ponujamo ti tudi preprosto velikonočno dekoracijo, ki bo zagotovo 
uspela tudi tebi. 

https://www.facebook.com/watch/?v=516245442406726
https://www.facebook.com/watch/?v=516245442406726


PRAZNIKI SO TVOJI/VAŠI

• Ker pa so prihajajoči prazniku del tradicije, seveda 
vse lahko storiš tudi po svoje/vaše. Tudi počistiš 
stanovanje

• Na velikonočni ponedeljek pa s pirhi, ki bodo še 
ostali, lahko obudiš stare igre. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhMi0pSl0zQ&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=WhMi0pSl0zQ&t=47s


KOT ZANIMIVOST – VELIKA NOČ 
PO SVETU

https://www.bibaleze.si/prosti-cas/za-veliko-noc-kar-tri-tedne-pocitnic.html

