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Pia Novak 



Da pomlad prihaja v naše kraje, je iz dneva v dan bolj jasno. Pomlad, letni čas, ko 

se pokrajina, narava, ljudje, enostavno vse okoli nas prične popolnoma spreminja-

ti. Drevesa brez listja začenjajo poganjati prve znake pomladi, trava začne močne-

je zeleneti in dnevi niso več mrzli in deževni, z veseljem se namreč lahko odpravi-

mo na sprehod, da si sprostimo misli. 

 

Je tudi čas, ko si moramo v urnike dneva vnesti tudi malo več časa za učenje, saj 

se nam ravno nekje v začetku pomladi pričnejo tudi naporni dnevi v šoli. Vendarle 

pa pomlad predstavlja nov zagon k učenju, saj se zdaj že lahko zavedamo, da je 

pol šolskega leta že za nami. Hkrati pa se moramo poleg učenja v pravi meri seve-

da tudi sproščati. In spomladanski čas je ravno pravi za to. Narava poskrbi za nas 

s prelepo, pisano okolico, v katero se lahko znova in znova zatečemo. Prav je, da 

izkoristimo dano priložnost in se kdaj pa kdaj zares odpravimo na svež zrak ter 

pustimo svojim možganom, da si odpočijejo in odplavajo med oblake. 

 

Seveda je to tudi čas, ko se na vsakem koraku srečujemo s takšnimi in drugačnimi 

običaji oziroma navadami, zato seveda ne škodi, če se kdaj priključimo kakšnemu 

rajanju. Vredno se je včasih odpraviti v naravo in jo ne samo opazovati, temveč 

tudi doživeti. Včasih se moramo ustaviti in se uzreti tudi v svet okoli nas. 

 

 

 

 

 

SPREMEMBE 

 

  Teja Boršić 



 
 

BITI POMLADEN,  

BITI SPREMEMBA 
 

Tadeja Šket 

In ko se zima počasi poslavlja, spet prihaja pomlad, simbol začetka in upanja. 

Boljšega življenja. Vsaka pomlad se začne veličastno, s cvetenjem, za katero je 

potrebna zadnja življenjska sila. Sivi dnevi se začenjajo barvati v mnogo različ-

nih odtenkih, ki nakazujejo na nov začetek. Rodijo se nova upanja in novi cilji, 

tisti ki nas po zimskem spanju zbudijo in potisnejo v stanje pripravljenosti. 

 

Pomlad pa ni nujno povezana z letnim časom, ampak tudi z mladostjo, ki jo 

vsak na svoj način živimo. Mladost ne pomeni biti mlad, je neko stanje, ki ga 

tudi pomlad vsako leto znova obudi sredi marca. Mladosti bi lahko rekli tudi 

pomlad, s tem pa označili lastnosti mladosti, ki so zelo podobne pomladi. Mladi 

ljudje in mladi po srcu so ljudje pozitivnih misli in željni sprememb, v svojem živ-

ljenju vse delajo s polno paro tako kot znanilci pomladi, ki prvi zacvetijo in poka-

žejo svojo veličastnost. 

 

Pomladni dnevi so zelo muhasti, nekaj časa so obsijani s soncem, zatem pa od 

nekod pridejo temni oblaki in zakrijejo tople žarke z velikimi dežnimi kapljami. 

Po takšni nenavadni spremembi in kombinaciji sonca in dežja se nemalokrat 

pojavi mavrica, čudovita črta šestih barv neposredno na našem obzorju. Tak-

šno dogajanje je stalno prisotno tudi v mladosti, imamo vzpone in padce, vesel-

je in žalost, uresničene želje in neosvojeni cilji … Toda kot je za nastanek mav-

rice potreben dež, tako je za uspešno življenje potrebno okusiti tudi njegovo 

grenko stran. 

 

Za mlade se večkrat reče, da so v pomladi svojega življenja, medtem ko starejši 

ljudje večkrat upajo samo, da še enkrat doživijo pomlad. Pomlad ima za  

vse mnogo pozitivnega.  



Po hladni in otožni dobi končno pride na dan življenje, novi začetki. Spremembe, ki 

se začnejo odvijati prinesejo vsakemu izmed nas vsako pomlad nekaj odgovornos-

ti, zrelosti, veselja, modrosti, namreč vsega, kar izpopolnjuje posameznikovo ose-

bnost. Več pomladi, več vsega. 

 

Pomlad pa prinese za mnoge obdelovalce zemlje mnogo dela. Vsako leto pridne 

roke začnejo sejati razne vrste semen v upanju, da bo letošnji pridelek zadostil nji-

hovim potrebam in jim prinesel veselje, zaradi katerega bodo naslednje leto pono-

vili vajo. Ravno tako kot pridni pridelovalci mladi začnejo pridno delati za svoje 

uspehe, ki jim bodo konec leta prinesli zadovoljstvo. V duhu pregovora, kar si 

sejal, to boš žel, skrbijo za svoje »posejane« sanje, da bi zrastle v vsem svojem 

sijaju. Le-te pa bodo tako kot semena preživele mnoge viharje in suše, a le pravi 

skrbniki bodo poskrbeli za njih z vso svojo močjo. 

 

Seveda vsako seme ne vzklije in ravno tako je s sanjami. In tu se opazi bistvena 

razlika med mladim srcem in starim, že polnim izkušenj. Mlad človek v neuspehu 

vidi možnost za nov začetek, medtem ko starejši v ponovnem neuspelem poskusu 

začuti življenjsko krizo, tisto, ki človeka naredi nezadovoljnega. Takšni ljudje se 

sprememb več ne veselijo, saj se na njih ne znajo privaditi in ravno tako kot prehit-

ro zacvetela sadna drevesa, ki jih uniči mraz, te ljudi porazi vodijo stran od pomla-

di, nazaj k zimi, polni hlada in brez upanja. 

 

Biti pomladen, biti sprememba vse svoje življenje je lahko vsem nam življenjski cilj. 

Pomlad nas lahko nauči toliko lepega, če smo ji le pripravljeni prisluhniti. Pomlad 

je polna življenjske sile. Zvonček, ki začuti, da je čas, da se prebudi in pokaže svo-

je cvete, ne misli na kup snega nad njim, skozi katerega bo moral zrasti, da oznani 

spremembo. Osredotočen je na svoje poslanstvo in nobena ovira mu tega ne bo 

preprečila. Je poln neustavljive sile, tiste, ki je vsem nam lahko za vzgled. Opaziti 

bi morali te majhne junake in se postaviti v njihovo vlogo in takrat bi še kako dobro 

spoznali, da naši »problemi« niso nič v primerjavi s težavami, ki jih ima zvonček, 

preden zacveti. Tudi mi smo junaki in dlje kot bomo nosili v svojem srcu pomlad, 

dlje bomo mladostni in nepremagljivi 



Prvi pomladni dan je zagotovo v znamenju cvetne nedelje in butar. Prva stvar, na 

katero pomislimo ob veliki noči, je seveda tipična hrana, ki se jé na ta dan in ima 

tudi simbolični pomen. Jajca (pirh, pisanica) simbolizirajo kaplje Kristusove krvi, 

hren predstavlja žeblje, s katerimi je bil Jezus pribit na križ, šunka predstavlja Kris-

tusovo telo, potica pa je simbol trnjeve Kristusove krone. Seveda pa so tu tudi dru-

gi simboli, ki niso povezani s krščansko veliko nočjo. 

Pomladno enakonočje je letos nastopilo v nedeljo 20. marca 2016 in pomeni, da je 

bila ta dan noč enake dolžine kot je bil dan, od tega datuma naprej pa se bo dan 

daljšal. V sredo 23. marca bo nastopil prvi pomladni dan, v nedeljo 27. marca pa 

bomo ure premaknili za 60 minut naprej. 

 

Pomladni simboli so predvsem pomladne rožice, kot so zvončki, trobentice, mači-

ce, vijolice, laški zvončki, teloh, lapuh in druge. 

 

Seveda pa ne smemo pozabiti na materinski dan, ki je 25. marca. Presenetite svo-

je mamice s kakšnim pomladnim cvetjem. 

 

Mama je ena sama 

Mama je ena sama, 

prva radost je mama, 

prvi spev nina-nana, 

prva beseda: mama! 

Dajmo vse rože mami, 

dajmo vsa sonca mami, 

pesem, ki v nas se drami, 

dajmo, zapojmo mami: 

naj ne ostane brez mame 

nihče na širnem svetu, 

naj žive naše mame, 

mame - najlepše na svetu! 

(Tone Pavček) 

 

 

 

 

POMLADNI SIMBOLI 

 

  Katja Medved 



O staroslovenski veri in praznovanjih ni ohranjenih veliko virov. Znano je, da so predkrš-

čanski Slovenci častili predvsem naravo: sonce, ogenj, reko, drevesa, zemljo … Verovali 

so v dobro in zlo, kar so prikazovali z belim in črnim. Tako kot večina drugih verstev so 

imeli svojega najvišjega dobrega boga – Belina in svojega zlega boga –  Černiboga. 

Poznali pa so še druge bogove, kot so Triglav, Lada, Živa, Vila, Mora … 

 

Tako kot vsa druga verstva so imeli svoje praznike. Glede na to, da je nastopila pomlad, 

vam bova predstavili dva staroslovanska  spomladanska praznika in način praznovanja 

le-teh. 

 

Pomlad pri starih Slovanih se je pričela s praznovanjem MASLENICE, ki se imenuje tudi 

JARO LETO oz. VELIKA NOČ. Jaro leto je dobilo ime po bogu Jarilu.  Iz ljudskih pesmi 

je možno sklepati, da se Jaril v mitologiji prikazuje kot kentaver, pol konj, pol človek. Ver-

jeli so, da kamorkoli je Jaril stopil, je zemlja ozelenela. Ta praznik so praznovali takrat, 

ko je nastopilo spomladansko enakonočje. Značilno je, da so nosili maske, igrali na tra-

dicionalna glasbila, se zabavali, plesali. Pekli so piškote v obliki sonca, naredili pa so 

tudi slamnato lutko, ki so jo nato zažgali (predstavlja zimo). Praznovanje boga Jarila se 

je ohranilo do danes s praznovanjem zelenega Jurija. 

 

Drugi staroslovanski praznik v času spomladi se 

 praznuje 30. aprila in se imenuje Rodonica. To je 

praznik, posvečen prednikom oziroma spominu na  

njih, zato jim ljudje v znak zahvale  ponudijo pivo, 

 vodko in hrano. Praznik Rodonica je dobil ime po  

slovanskem božanstvu Rodu, ki je ustvaril materialno 

 vesolje in zaščitnika družine.  

 

 

 

STAROSLOVANSKA  

POMLADNA  

PRAZNOVANJA 

 Alja Križanec,  Aleksandra Kunstek 

VIR: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/314  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AfF6vUVk_RDgJ%

3Awww.otokzakladov.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D28&t=3141+&cd=12&hl=sl&ct=clnk&gl=si  

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/314
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AfF6vUVk_RDgJ%3Awww.otokzakladov.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D28&t=3141+&cd=12&hl=sl&ct=clnk&gl=si
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AfF6vUVk_RDgJ%3Awww.otokzakladov.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D28&t=3141+&cd=12&hl=sl&ct=clnk&gl=si


Na vrata je potrkala pomlad in prav tako tudi njena tra-

dicionalna praznovanja, s katerimi slavimo prihod pom-

ladi. Ta niso razvita samo pri nas, ampak tudi po dru-

gih celinah. Praznovanja pomladi so v Evropi zelo  

 

 

POMLADNA  

PRAZNOVANJA PO SVETU 

V Aziji pomlad pozdravijo s praznikom barv z znanim festivalom Holi, ki je praznik 

zabave in veselja, povezan pa je z nesmrtno ljubeznijo Krishne in Radhe. 22. mar-

ca hindujci, budisti in sikhi praznujejo konec zimskega obdobja po luninem kole-

darju in se tako veselijo cvetočega zelenja in nagovarjajo bogove za dobro rodnost 

zemlje. Ta praznovanja se odvijajo v Indiji, Nepalu, Šrilanki in vseh drugih delih  

 
 

Špela Kosernik 

raznolika. V večini nastopa drevesni duh v podobi drevesa, lutke ali mladeniča, 

oblečenega v zeleno listje. Skrbi za vsakoletno oživitev narave in s tem zmaga 

nad mrtvim zimskim časom. V nekaterih poljskih predelih Gornje Šlezije se lutka, ki 

predstavlja starko, imenuje Marzanna, boginja smrti. Narejena je v hiši, ki jo je 

smrt zadnja obiskala, in jo na drogu odnesejo na rob vasi, kjer jo odvržejo v ribnik. 

V opisanem praznovanju je zaigrana vrnitev pomladi, poletja in življenja, ki sledijo 

izgonu Smrti.  



sveta, kjer živi velik del prebivalstva indijskega porekla. Ljudje ves dan hodijo po 

ulicah in se z znanci in prijatelji obmetavajo z naravnimi barvami. Ulice so pisane 

in obarvane. Ko so udeleženci prekriti z barvami od glave do peta, se namočijo v 

bazene, ki jih napolnijo z obarvano vodo. Za na konec pa je množica deležna cur-

ka sveže vode. 

JUŽNA AMERIKA 
 

 

V Argentini se pripravijo na prihod pomladi vsaj 

 šest tednov pred velikonočnimi prazniki. Ta praznik  

se pri njih imenuje Carnival. Vsaka regija ima svoje in 

drugačne praznične običaje od drugih regij. V oznanjanju na prihod pomladi ljudje 

nosijo tudi tradicionalna oblačila.  

 

V Egiptu praznujejo pomlad z velikim festivalom. Na Irskem 

vsako leto 17. marca praznujejo dan sv. Patrika na 17. 3. 

kar je za njih praznovanje pomladi. V Italiji imajo festival 

Hilaria od 15. 3. do 28. 3. Na Škotskem praznujejo pomlad 

1. marca z imenom festivala Whuppity Scoorie. V nekaterih 

predelih Amerike pa pomlad praznujejo z velikim cvetnim 

festivalom. 

 

Anja Šumlak 

 

  Anže Novak 

VIR: http://www.bonbon.si/default.asp?kaj=1&id=5639072 

http://www.staroverci.si/hr/zapisi-1/bogovi/item/72-zeleni-jurij.html 



Takrat je na voljo tudi veliko sadja, sira, cvetja, slaščic, pomembno vlogo pa 

Argentinci dajo prazničnim ulicam, ki jih okrasijo z majhnimi lučkami. V vsaki regiji 

se naj bi tudi veliko plesalo in pelo. 

 

V Južni Ameriki pa je marec tudi mesec trgatev. V neki provinci se praznuje trga-

tev kar tri dni skupaj. Najprej blagoslovijo vino, nato izberejo novo vinsko kraljico, 

nazadnje pa se trgatev zaključi z najlepšim ognjemetom.  

 

AVSTRALIJA 
 

V Avstraliji praznujejo praznik tako kot pri nas: barvajo jajca, imajo nedeljskski zaj-

trk, med otroki pa je najbolj priljubljeno, da iščejo jajčke, ki jih odrasli skrijejo okoli 

hiše. Veliko ljudi tudi obišče nedeljsko mašo ali pa so povabljeni na kakšno družin-

sko pojedino.  

Veliko pečejo tudi na žaru, za sladico pa jedo cross buns (v slovenščini buhteljne).  

 

KITAJSKA 
 

Vsa družina se najprej zbere doma, poje obilno večerjo in se obdari. Kitajci na 

papir napišejo svoje dobre želje in jih potem obesijo na okna. Kot že omenjeno, 

Kitajci pojedo obilno večerjo, pri jedi, pa ne smejo manjkati ribe in riž. Pomlad pri-

čakujejo predvsem v krogu družine. Ob večerih se vsi skupaj zberejo in pogledajo 

kakšno zabavno oddajo. 

 

Naslednje jutro se oblečejo v nova oblačila in že so pripravljeni za delo naprej.  

 

JAPONSKA 
 

V mnogih mestih na Japonskem prihod pomladi pričakujejo že samo z nekaj hrane 

in pijače, kar si privoščijo vsi ljudje, od mladih do starih. Veliko domačinov se 

zabava in pričakuje pomlad pod cvetočimi češnjami. 

VIR: http://www.cosmopolitan.si/samo-zate/velika-noc-in-prihod-pomladi-po-svetu/ 

http://www.cosmopolitan.si/samo-zate/velika-noc-in-prihod-pomladi-po-svetu/


 

 

PRAZNOVANJE POMLADI 

PO ZNANSTVENO 

 

  Neja Drevljak 

Pomlad je eden izmed štirih letnih časov v zmernih geografskih območjih, ki se 

začne 21. marca in traja tri mesece, do 21. julija. Pomladi Zemljina os povečuje 

nagib glede na Sonce in posledica tega so daljši dnevi na severni ali južni polobli 

(ko je na severni polobli pomlad, je na južni jesen in obratno). Ko se površje začne 

počasi greti, se sneg prične taliti in rasti začnejo rastline, značilne za ta letni čas, 

npr. zvončki, trobentice in navadna marjetica. Na območjih, kjer pa po navadi ni 

snega, se tla ogrevajo še hitreje. Živali, ki pozimi spijo, se prebujajo, ptice selivke 

se vračajo, ostale pa brskajo za hrano. 

 

Za pomlad je značilno nepredvidljivo vreme. To je zato, ker med tem letnim časom 

tople vetrove, ki pihajo iz nižin, spremlja mrzel veter, ki prihaja s polarnih območij. 

Reke in morja so bolj polna zaradi stopljenega snega, veliko dežja pa tudi povzro-

ča poplave. Poplave so najbolj pogoste v gričevnatem svetu. Poleg padavin pa so 

tudi pogosti tornadi (največ jih je v ZDA), toča, plohe. Pomlad je edini letni čas, 

kjer se pojavijo hurikani skoraj brez kakršnih koli opozoril. Razlog zanje pa so 

močni vetrovi. 

VIR: http://www.livescience.com/25202-seasons.html 

http://www.topmarks.co.uk/Spring/WhatIsSpring.aspx?age=ks2 

http://www.livescience.com/25202-seasons.html
http://www.topmarks.co.uk/Spring/WhatIsSpring.aspx?age=ks2


 

 

VALENTINOVO 

 

Lucija Polajžer 

Valentinovo, praznik svetega Valentina ali tako imenovani dan zaljubljencev praz-

nujemo 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah pari izkazu-

jejo ljubezen na različne načine. 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. 

 

KAJ PODARITI FANTU ALI PUNCI 
 

Dekleta lahko fantje presenetite na sto in en način – s šopkom rdečih vrtnic, voščil-

nico, čokolado, plišastim medvedkom, ki ga že en mesec opazuje v izložbi, zapes-

tnico, majico s srčkom, parfum, lahko ji izdelate kaj sami ... Ne pozabite, da domiš-

ljija ne pozna meja in da vi najbolj veste, kaj si želi vaša punca, ampak vsekakor 

ne smete izpustiti tega, da jo imate neskončno radi; presrečna bo, če ji boste 

povedali, kaj vse vam je všeč na njej in zakaj bi na vsak način radi ostali z njo. 

Fantje imajo radi kaj praktičnega in uporabnega, zato lahko punce z malce domi-

selnosti ustvarite prečudovito darilo za vašega dragega. Razmislite, kaj ima rad, 

česa mu primanjkuje in kaj si na skrivaj želi. Lahko poskusite z romantično večerjo 

v dvoje, saj bo zagotovo navdušen nad kakšno novo specialiteto. Vsi vemo tudi, 

da imajo fantje skoraj prazno omaro, zato kakšen pulover ali majica ne bi bila  

odveč. Če ima rad šport rezerviraj dve karti za ogled tekme, tudi vodica po britju ali 

napisana pesem ni slaba ideja.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/14._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubezen
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimskokatoli%C5%A1ka_cerkev
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sveti_Valentin&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Romanti%C4%8Dna_ljubezen&action=edit&redlink=1


TOP FILMI ZA ROMANTIČEN VEČER 
 

                                The Notebook      

Wicker Park 

The Bridges of Madison 

P.S. I Love You 

No Reservations 

Letters to Juliet  

Endless Love 

Titanic 

The Fault in Our Stars 

A Walk to Remember  

ZANIMIVOSTI O VALENTINOVEM: 
 

 V letu 2009 je bilo na valentinovo samo v ZDA izdelanih osem milijard 

čokoladnih src takšnih in drugačnih velikosti.  

 Obdarovanje za valentinovo se je začelo okrog leta 1700. Danes bi kar   

53 % žensk pustilo partnerja, če jim za valentinovo ne bi podaril niti 

najmanjše malenkosti. 

 Ženske so raje obdarjene po večerji, moški pa že zjutraj. Na Japonskem je 

tradicija, da 14. februarja le ženske obdarijo moške, oni pa njih šele 14. 

marca, ko se odvije t.i. “White Day”. 

 Osem milijonov Američanov priznava, da pošljejo darilo ali voščilnico sami 

sebi.   

 V Saudski Arabiji so prepovedali prodajo rdečih vrtnic pred Valentinovim, 

da bi prisilili pare, da najdejo drugačne načine izkazovanja ljubezni.  
 

 

BARVA IN ŠTEVILO VRTNIC: 
 

 rdeče vrtnice pomenijo ljubezen in spoštovanje 

 roza vrtnice pomenijo prijazne misli 

 bele vrtnice pomenijo čistost in nedolžnost 

 1 vrtnica pomeni ljubezen na prvi pogled 

 12 vrtnic pomeni »ljubim te« 

 108 vrtnic je tradicionalno podarjenih, ko moški izbranko zaprosi za roko 

999 vrtnic pa pomeni »vedno bova skupaj« 

 

Fantje, želim vam vso srečo pri prinašanju 999 vrtnic, če pa želite, lahko poskusite 

s tisočimi.  

VIR: http://www.dormeo.net/clanki-dormeo/razmerja_odnosi/valentinove-zanimivosti.htm?t=a 

http://www.dormeo.net/clanki-dormeo/razmerja_odnosi/valentinove-zanimivosti.htm?t=a


 

 

POMLAD IN 

 LJUBEZEN 

 

  Zala Vipotnik 

Zapreš omarico in zavzdihneš, kot se za ponedeljek spodobi, potem pa te prese-

neti z desne s trobentico v roki prav osebek, ki ga je v taki situaciji najbolj prijetno 

videti, in reče z nasmehom na obrazu: »Tale se mi je zdela skoraj tako čudovita 

kot ti.« Sanje? Verjetno, a ne nujno. Za pomlad je značilno, da okoli nas vse cvete 

in diši, pa vendar ne moremo mimo dejstva, da je zaljubljencem vedno predstavlja-

la poseben čas leta. Je možno, da je prav spomladi piknik v dvoje na travniku kljub 

žužkom dobra ideja? Morda pa se zdijo popolnoma naključni pogledi s simpatijo 

malo manj naključni, če imamo v mislih še kar sveže pokošeno travo in so bunde 

že zapakirane v kleti. V katerem koli primeru je res, da tudi najbolj skeptični realist 

ne more zanikati, da je nekaj na tem. Pomladi se ljubezen zdi kot najslajša rezina 

najljubše slaščice, povrhu pa jo krasi še vonj marjetic in precej spominja na količi-

ne hrane, ki smo jo zaužili med še ne tako oddaljenimi prazniki – skoraj že repulzi-

vno, a ne moremo reči ne.  

 

Kljub temu da nas Kupid na čudna pota najraje popelje prav spomladi, se letos 

razpustite. Bodite vi tisti, ki reče nekomu, da vam polepša vsak dan in za spre-

membo naredite korak v zvezi, ki se ga najbolj bojite. Pri tem pa si lahko s pomlad-

jo vsaj pomagate - zastonj cvetja je na pretek in doma izdelan šopek bo dosti bolj 

cenjen kot kupljena vrtnica. Kot na žalost obvezna spremljava zgornjemu pa je pri-

merno povedati tudi, da je kljub neizmernemu času ljubezni in čustvene nabitosti 

veliko posameznikov, do katerih tudi letos to ne bo prišlo. Nekateri nimajo nič proti 

temu, spet drugi že neučakano stojijo v vrsti za to izkušnjo. Obojim preostane le 

eno (in ne le spomladi, temveč kar vse leto) - imeti rad samega sebe. Lahko se je 

predati žalovanju ob svoji tragični usodi med gledanjem romantičnega filma, ni pa 

nujno. Zato letos recimo temu ne in recimo da samim sebi. Kljub temu da se bliža 

poletje, pojejmo ta kos torte. Zadnjih 5 EUR žepnine? Zapravimo jih. Če smo v 

kakršnih koli odnosih, ki nam škodijo, jih prekinimo. Peljimo svoje prijatelje na pico 

in pustimo vse poparčkane doma. 

 

Pomlad in ljubezen? Naj bo. V prvi vrsti sami do sebe.  



 

 

PTIČJE PRAZNOVANJE 

 

  Valentina Bek 

Prvi spomladanski veter je že zapihal in prezračil zimsko otopelost  ne posebej 

bele zime. Tudi ptičkom so prve toplejše sapice prišle do živega, saj se je njihov 

»vik in krik« že začel veselo razlegati med vejevjem. Temu direndaju smo lahko 

prisluhnili na začetku tega meseca, natančneje 12. marca, na dan, ko se ptički 

ženijo. Izraz izvira iz časov črno-belih fotografij, ko so se dekleta na ta dan ozirala 

v nebo, saj je prva uzreta ptica naznanila, kakšen bo njen mož. 

 

Spodobi se, da vemo kaj o zgodovini  samega praznika, zato posluh, kratka ura 

zgodovine se začenja … Za čas julijanskega koledarja je Gregor godoval na prvi 

spomladanski dan (21. marca), bil je znan kot prinašalec luči, v resnici pa je bil ta 

svetnik Gregor Veliki, rojen v 6. stoletju v Rimu. Ko so leta 1582 prevzeli gregori-

janski koledar, se je Gregorjevo zamaknilo. To je vzrok, da ga praznujemo 12. v 

mesecu marcu. Samo ime pa ni dobil po svetniku Gregorju Velikem, temveč po 

papežu Gregorju XIII., ki je živel v 16. stoletju. V času brez elektrike je sv. Gregor 

pomenil luč v življenju delavcev in obrtnikov, ki so svoje delovno mesto morali pred 

pomladjo vseskozi osvetljevati s petrolejkami. Na ta dan so tako delavci luč simbo-

lično vrgli v vodo, saj se je do Gregorjevega dan dovolj podaljšal. Ker je za sv. 

Gregorja že od nekdaj veljalo, da luč v vodo vrže, se je v nekaterih slovenskih kra-

jih, predvsem na Gorenjskem, ohranil poseben običaj spuščanja  gregorčkov oz. 

barčic po rekah in potokih na večer pred 12. marcem. 

 

Gregorjevo je prineslo s sabo tudi zlate sončne niti, ki jih puhasti kupi oblakov kon-

stantno prekinjajo, a se bodo kmalu popolnoma osamosvojile, nas pa bo začela 

napadati spomladanska utrujenost.  

VIR: http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/gregorjevo-se-ni-pozabljeno/225578 

http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/gregorjevo-se-ni-pozabljeno/225578


 

 

HRANA, HRANA IN  

ŠE VEČ HRANE 

 

  Katja Stojnšek  

Orehovo, makovo, bananino, potratno,…. in še mnogo več vrst potic ter peciva, 

mesa, jajc, kruha, hrena boste poskusili v teh dneh. Najverjetneje se že veselite 

teh pojedin in izdelovanja pisank. Vendar pa marsikdo ne ve, kaj je pomen vsega 

tega, teh tradicij, šeg, navad ali običajev, zato predlagam, da si preberete članek 

do konca, kajti izvedeli boste, kaj je čar velike noči. 

 

Velika noč je največji in najstarejši krščanski praznik. Kristjani se na ta dan zberejo 

v cerkvah, da praznujejo Kristusovo vstajenje od mrtvih - na veliki petek so Jezusa 

Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je 

vstal od mrtvih in s tem odrešil svet. Ravno zaradi 

tega ta dan tudi poimenujemo velika noč. Velika 

noč je za Kristjane praznik veselja in upanja; veru-

jejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal 

telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upan-

je, predvsem vernikom, upanje na ponovno vsta-

jenje po smrti. 

 

V drugih evropskih državah so za ta dan prevzeli 

kar staro hebrejsko ime "pasha" in ga prilagodili 

svojemu narečju. Pasha pomeni "obed" ali 

"jagnje", ki je prastar simbol pomladi in astrološko 

sovpada s simbolom ovna (Aries).  

 

VIR: http://okusno.je/ 



Velikonočne tradicije se v veliki meri od države do države razlikujejo. Po tradiciji je 

na veliki petek zapovedan strogi post (brez uživanja mesa in mesnih izdelkov), 

na veliko soboto se blagoslovijo (žegnajo) jedila, ki se potem zaužijejo za nedeljski 

zajtrk. Tudi v Sloveniji imajo določeno simboliko,  suho meso 

(šunka) simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi (pisanke) so kap-

lje krvi, hren predstavlja žeblje, kruh, potica in ostala peciva pa trnjevo krono. Na 

veliko soboto v slovenskih domovih po navadi barvamo in okrašujemo jajca 

(pirhe), ki jih še isti dan skupaj s hrenom, šunko in potico odnesemo v cerkev na 

blagoslov. 

 

Na velikonočno nedeljo so v Sloveniji v navadi vstajenjske procesije, na čelu kate-

rih nosijo kip vstalega Kristusa. In ker je Kristus vstal iz kamnitega groba podobno, 

kakor pišče pride iz jajca, in ker tudi krst pomeni vstop v novo življenje, je jaj-

ce znamenje Kristusovega vstajenja in hkrati tudi krsta. Izmenjavanje velikonočnih 

jajc oziroma pirhov izhaja že iz starih poganskih navad. Jajca predstavlja-

jo ljubezen in prijateljstvo. 

 

Velika noč je premakljiv praznik, v odvisnosti od datuma velike noči so tudi datumi 

nekaterih drugih cerkveni praznikov in tudi pust. Določili so, da se veliko noč praz-

nuje na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. Tako je lahko velika noč 

med 22. marcem in 25. aprilom. 

 

Velikonočni krog se prične s pepelnično sredo (46 dni pred veliko nočjo; prvi postni 

dan) in traja do velike noči. Pred veliko nočjo je veliki teden in v njem cvetna nede-

lja, ko v cerkev nosimo blagosloviti šopke, butarice. Ti so sestavljeni iz različnih 

vrst lesa – vrbe, brinja, leske, oljke, ciprese, smreke in bršljana, narejene so lahko 

tudi iz umetno pobarvanih oblancev. Po ljudskem verovanju ščitijo dom in odganja-

jo nesrečo. Nekateri po Sloveniji pa dajo blagosloviti tudi različne cvetne šopke ali 

celo sadje.  

 

Pirh, velikonočno jajce, pisanica, pisanka ... 

Pirh ali velikonočno jajce, ponekod imenovano tudi pisanica ali pisanka, je tradicio-

nalno jedilo, ki se pripravlja ob veliki noči. Jajca se trdo skuhajo, nato pa se barva-

jo in krasijo; lahko pa se že kuhajo v barvilu. Barvilo je lahko umetno ali pa narav-

no, recimo listje rdeče čebule.  

Poleg kuhanih jajc pa lahko krasimo tudi spihane jajčne lupine. Z različnimi tehni-

kami nastajajo belokranjske pisanice ali pisanke, prekmurske remenke, rumenke 

ali rumenice, praskanke. 



 

 

PRIŠEL JE ZELENI JURIJ 

 

  Lara Tepeš 

Pomlad je čas, ki prinaša kar nekaj praznikov, tiste bolj in 

 tudi tiste malo manj znane. Eden izmed takih praznikov je 

 tudi jurjevo.  

 

Jurjevo je praznik, ki se praznuje 23., ponekod pa 24. aprila, po pravoslavnem 

koledarju pa 6. maja. Ime je dobil po krščanskem svetniku svetemu Juriju, ki je 

znan po tem, da je ubil zmaja ali kačo. Včasih je bil to za pastirje glavni letni 

praznik, saj so na ta dan prvič gnali živino na pašo. Prav tako je bilo jurjevo let-

na meja, ko se simbolično odpre narava. S tem so zato povezane tudi predsta-

ve o prihodu kač nazaj k nam, na ''naš'' svet iz onostranstva, kjer so bile čez 

zimo. 

 

Pri nas se je ta praznik ohranil predvsem v Beli Krajni, kjer vsako leto že tradici-

onalno prirejajo prireditve, na katerih se v duhu prihoda pomladi poje ter pleše. 

Izbranega mladeniča oblečejo v sveže zelenje in ta predstavlja Zelenega Jurija, 

nato pa se sprehodijo skozi mesto. Na čelu stopajo fantje, ki z igranjem na razli-

čna glasbila odganjajo zle sile, ki želijo preprečiti prihod pomladi. Zeleni Jurij 

tako prinaša v deželo novo življenje, obudi naravo ter daje novo upanje. Jurij je 

v zgodbah nenehno v gibanju – ena izmed pesmi pravi: ''Došel je, došel, zeleni 

Jurij.'' V eni pesmi pa je zapisano, da kakor hodi čez deželo, tako za njim vse 

zeleni: ''Kamorkoli on stopi, se kopičijo snopi, kamorkoli le trene, klasje v cvet 

odene.'' Torej pomlad je čas, ko narava oživi: ''Donesel je, donesel, pedenj dol-

go travico, laket dolgo mladico.''  

VIR: http://www.kp-kolpa.si/novice_podrobno.php?sif_no=270 

http://www.kp-kolpa.si/novice_podrobno.php?sif_no=270


 

 

PRVI MAJ 

 

  Manca Posilović 

Počitnice, potovanja izleti, križarjenja ali kar dom. Kje boš pa ti preživel/a 1. maj? 

Pogosto, ko se bliža na koledarju 1. maj, pomislimo le na praznovanje oziroma 

zabavo, pri tem pa pogosto pozabimo, kaj je pravi pomen tega praznika, zakaj ga 

sploh praznujemo. 

 

Odpotujmo 130 let nazaj, v leto 1886. Takrat so ljudje, zaposleni v tovarnah, delali 

vse dni, od ponedeljka do nedelje, od jutra do večera. Za svoje delo so garali, saj 

so morali preživljati svoje družine, za to pa so bili zelo malo plačani. Delavci so se 

zato začeli povezovati v skupine in sindikate, ki so se borili za njihove pravice. 

Tako je natanko 1. maja v Chigagu v ZDA izbruhnil protest, v katerem so protestni-

ki zahtevali več pravic in osemurni delavnik. Sprva so protesti potekali dokaj mir-

no, nato pa je nenadoma eksplodirala bomba in ubila 8 policistov. Ostali policisti 

so pričeli streljati in pri tem ubili kar 11 ljudi. Ker je na ta dan torej umrlo veliko 

nedolžnih ljudi, predvsem delavcev,  so se tri leta pozneje na mednarodnem kon-

gresu delavcev v Parizu odločili, da bodo vsako leto na ta dan (1. maj) v spomin 

na umrle delavce organizirali prireditve in tako ohranili spomin na njih ter njihove 

pravice. Tako še danes skoraj po vsem svetu po 130 letih , na 1. maj prirejamo 

razne kulturne prireditve, na katerih se spominjamo dogodkov v Chigagu. V Slove-

niji se je praznovanje prvega maja pričelo že z letom 1890 in kasneje je ta dan 

postal tudi državni praznik, zato takrat ostajamo doma. 

 

Prvi maj pa ni za Slovence samo dela prost dan oziroma praznik dela, ampak  je 

predvsem praznik šeg in navad. Danes je od vseh najbolj ohranjen običaj kurjenja 

kresov na predvečer praznika ter postavljanje prvomajskega mlaja, ki je po navadi 

narejen iz debla breze in bora, na vrhu pa ima  bunko in zastavo. Mlaj je tako pos-

tal prvomajski  simbol  svobode in samozavesti, ki mesec dni opozarja na pravice 

delavcev ter ponazarja bujno majsko rast in zelenje narave. 



Pomlad je že tu. Drevje je že začelo cveteti, dnevi so že daljši, naši vrtovi se bodo 

počasi začeli polniti  in kmalu bo ura svoje kazalce zavrtela za eno uro nazaj. Vse 

spomladanske spremembe vplivajo na naše zdravje. 

 

Zaradi daljših dni in posledično več sonca se počutimo veliko bolje, saj dobimo 

spomladi več vitamina D, ki vpliva na naš imunski sistem in zdravje kosti. Višje 

temperature nas popeljejo v naravo, ki je v spomladanskem času zelo lepa, polna 

živih in pisanih barv. Ljudje zelo radi hodijo na sprehode v naravo, tako tudi izgubi-

jo odvečne kilograme, ki si jih pridobijo med zimo. Pomlad je zelo dobra za naše 

zdravje, saj nam trg ponuja veliko zelenjave in sadja. Že to, da imamo na voljo raz-

lično zelenjavo in sadje, ki ni pridelano umetno, vpliva zelo dobro na naše počutje. 

Zato uživajmo te spomladanske dneve, kolikor se le da. 

 

 

POMLADNO PRAZNOVANJE 

ZA NAŠE ZDRAVJE 

 

  Anja Šket 

VIR: http://novice.najdi.si/predogled/novica/9eab89e4024ed41490d53e7638d2d4ba/Planet-Siol-Net/Lepota-in-

zdravje/Zakaj-je-pomlad-dobra-za-na%C5%A1e-zdravje  

http://novice.najdi.si/predogled/novica/9eab89e4024ed41490d53e7638d2d4ba/Planet-Siol-Net/Lepota-in-zdravje/Zakaj-je-pomlad-dobra-za-na%C5%A1e-zdravje
http://novice.najdi.si/predogled/novica/9eab89e4024ed41490d53e7638d2d4ba/Planet-Siol-Net/Lepota-in-zdravje/Zakaj-je-pomlad-dobra-za-na%C5%A1e-zdravje


 

 

SPOMLADANSKA 

SPROSTITEV 

 

  Ana Erjavec 

Prišla je pomlad! Dnevi se daljši, vedno bolj topli in narava se je odela v živahne 

barve. Skupaj z njo pa je prišla tudi pomladanska utrujenost, ki nam, dijakom, več-

krat povzroča preglavice. Zato sem zbrala nekaj predlogov, kako ostanemo motivi-

rani tudi v tem zaspanem prehodnem obdobju. 
 

 

Poskrbi, da boš spal vsaj 8 ur na noč. 

Spanje je čas, v katerem se telo obnavlja, utrjuje spomine in kopiči energijo. 

Če se dobro naspiš, se boš lažje zbral in dosegal boljše rezultate tako v šoli 

kot tudi na drugih področjih. 
 

 

Organiziraj si čas. 

Z dobrim načrtom dela boš vedno našel dovolj časa za vse, kar želiš početi.  
 

 

Podaj se v naravo. 

Privošči si sprehod in med hojo uživaj v lepoti narave. Ta te bo navdala s 

svežo energijo, prav tako pa se boš razgibal in s tem poskrbel še za svoje 

zdravje.  
 

 

Jej veliko svežega sadja in zelenjave. 

Sveža doza vitaminov ti bo dala energijo, potrebno za delo. Okrepila ti bo 

imunski sistem in te obvarovala pred virusi in okužbami. 
 

 

Vzemi si odmor. 

Med opravljanjem različnih del, najbolj pa med učenjem, potrebuješ odmor. 

Poslušaj glasbo, razmigaj se ali pa si preprosto privošči počitek. Tako boš 

delo lažje nadaljeval in tudi utrudil se ne boš tako hitro. 
 

 

Najpomembneje: zabavaj se! 

Pomlad je čas mladosti, veselja in razigranosti. S prijatelji pojdi na pijačo, 

igraj se s svojim hišnim ljubljenčkom, druži se z družino in preprosto uživaj 

življenje.  

 



 

 

NAJLEPŠE POMLADNE  

PESMI SLOVENSKIH 

AVTORJEV 

 

  Urša Podgoršek 

Vrača se pomlad – Oto Pestner 

Ljuba si pomlad zelena – Danica Filipič 

Daleč je za naju pomlad – Adi Smolar 

Prišla bo pomlad – Ivan Ribič 

Ne čakaj na maj – Olga Bedjanič 

Pomlad v mestu – Eva Černe 

Ljudje pomladi – Pepel in kri 

Sonce pomladi – Pepel in kri 

Nova pomlad – Katja Fašink in Rok Fereng 

Naj bo pomlad – Jožica Kališnik 

Povej mi kje pomlad gostuje – Ema Prodnik 

Pomlad – Magrateja 



 

 

ŠCRSKOP 

 

  Alja Poharc, 

Ines Vozlič 

FAZANČKI 

 

Ta mesec bodite svoja prioriteta. Vaš vodnik Uran se bo drugega postavil v čudo-

vit položaj z Venero in vam pričaral pravljični dan, ko bo mogoče prijatelj postal 

več kot to. 31. ne držite jezika za zobmi, šlo bo zares.  Vaše  najpogostejše bese-

de tega meseca bodo »ne, da se mi« z njimi si boste marsikaj nakopali. Tako, da 

čim prej jih odmislite in veselo na delo.  Da bo volja večja pa pojdite za pavzo ob 

učenju v naravo- zelo vam bo koristilo.  

 

BIVŠI FAZANČKI 

 

Vaš položaj se v družbi prijateljev nekoliko slabša, zato bo potrebno še nekaj časa 

potrpeti, preden se bodo stvari izboljšale. Denar lahko le do določene meje začini 

vaše življenje. Na žalost vam v tej situaciji denar ne bo prav nič v pomoč. Razmis-

lite trezno, preden naredite napako katero boste globoko obžalovali. V šolo vam 

bo šlo vse po načrtih, le če se boste uprli »spomladanski utrujenosti«. 

 

BODOČI MATURANTJE 

 

Čaka vas razodetje, ki bo plačilo vašim velikim prizadevanjem, da bi segali po zve-

zdah. Na ljubezenskem obzorju so se začele neke dejavnosti, ki vam lahko prine-

sejo veliko veselja v vaše življenje. Osebi, ki vas je v prijateljstvu enkrat razočara-

la, podajte roko sprave, vendar tokrat ne pozabite na previdnost. V šoli pa le prid-

no poprimite za zvezke, iztekata se zadnja dva meseca.  

 

 



MATURANTJE 

 

Poglobili se boste vase in v svojo notranjost. Razmišljali boste o svojem življenju in 

o vaši življenjski poti. Vračali se boste v preteklost in premišljevali boste o sprejetih 

odločitvah. Tudi majhne spremembe lahko naredijo izjemno veliko. Bliža se vaš 

»finish«. Izpilite še zadnje podrobnosti in zaupajte vase, zvezde vam bodo naklon-

jene. 

 

UČITELJI 

 

Usoda se bo spet vrtela v pravo smer. Če načrtujete kaj novega, ostanite zelo 

stvarni in previdni. Poslušajte svoje notranje občutke. V službi boste morali z 

nekom sodelovati, kar pa ne bo ravno po vašem okusu. Odprle se vam bodo oči in 

dobili boste celovit vpogled. Počutje dobro, še posebej če se boste zadrževali v 

naravi. Veliko časa namenite gibanju. Veliko časa boste preživeli tudi v družbi pri-

jateljev, smejte se in bodite veseli.  


