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SO PTIČKI SE ŽENILI  –  GREGORJEVO 

Pripravila Marina Pintar 

 

 
 

Korajžno smo se podali v mesec april, pa vendar je tu še vedno pomlad in kot vsak letni čas, 

ima tudi pomlad svoje »posebne« dneve. Kar dva sta vezana na ljubezen. 

Čeprav je verjetno kot praznik zaljubljencev danes bolj znano valentinovo, pa imamo tudi 

Slovenci svojo različico - Gregorjevo.  

Naše babice so za 12. marec govorile, da se takrat ptički ženijo. Stari običaj namreč pravi, da 

so se dekleta nekoč na Gregorjevo ozirala v nebo. Prva ptica, ki jo je dekle videlo, je seveda 

naznanila, kakšen bo njen mož.  

Ko je veljal še stari julijanski koledar, je Gregor, znan kot prinašalec luči, godoval prav na prvi 

spomladanski dan, ko je navadno že toplo. Ta svetnik je bil v resnici Gregor Veliki, rojen okoli 

540 v Rimu in je veljal za idealnega papeža in cerkvenega učitelja.  

Vpeljal je nov koledar, ki ga uporabljamo še danes in se po njem imenuje gregorijanski. S to 

spremembo koledarja pa se je Gregorjevo premaknilo nazaj, zato ga zdaj praznujemo 12. 

marca, in ne na prvi koledarski spomladanski dan.  

Kdaj imajo torej ptički svatbo?  

Na Slovenskem je najbolj veljalo, da se ptički ženijo na Gregorjevo, saj je bil to včasih prvi 

spomladanski dan. Na Gorenjskem na predvečer praznika ohranjajo običaj spuščanja 

razsvetljenih barčic in hišic (imenovanih "gregorčki") v vodo. Po starih šegah namreč na ta dan 



3 
 

sv. Gregor "luč v vodo vrže". To je seveda povezano z daljšimi dnevi, ki so s seboj prinesli več 

dnevne svetlobe. Tako so lahko ljudje dlje časa opravljali dela pri naravni svetlobi in ne več 

samo ob sveči oziroma kasneje petrolejki, pravijo etnologi.  

 

Z metanjem različnih gorečih predmetov v manjši potok so pozdravili prihod sonca in 

pomladi.  

Tudi v Kropi ima ta običaj dolgo tradicijo in sega še v čase, ko ljudje še niso poznali elektrike. 

Kroparski kovači pa so nekoč na ta dan pozabili na delo in odšli na ptičjo svatbo. Sveti Gregor 

pozdravlja sonce in pomlad. Sveti Gregor je pomenil preobrat v njihovem življenju, saj pri 

svojem delu niso potrebovali več svetilke.  

Spuščanje gregorčkov v nekaterih delavskih in obrtniških krajih v Sloveniji se je ohranil do 

druge svetovne vojne. Po drugi svetovni vojni so to šego oživili. Simbolično spuščanje ladjic po 

vodi so poznali tudi drugod po Gorenjskem, denimo v Tacnu, Domžalah in Cerkljah. 

To, da se v ljudski glasbi zrcali življenje ljudi v nekem obdobju, sedaj vsi že dobro vemo. 

Pripoveduje o načinih življenja, ki počasi izginjajo, o navadah, šegah, praznovanjih, skratka o 

vsem, kar je kulturno jedro nekega naroda. 

V slovenski ljudski pesmi se velikokrat pojavi pomlad. 

Danes bomo spoznali pesem, ki se nanaša na Gregorjevo: PTIČJA SVATBA 

 

  



4 
 

PTIČJA SVATBA 

 

So ptički se ženili, prot beli Ljubljani.  

Al' je čudo, al' je čudo, čudo mora bit. 

 

Se ščinkavec je ženil, za ženo vzel je ščinkavko. 

Al' je čudo, al' je čudo, čudo mora bit. 

 

Komar je z muho plesal,da ves se svet je tresel. 

Al' je čudo, al' je čudo, čudo mora bit. 

 

 

Se muha je napila, si nogo je zlomila ... 

Al' je čudo, al' je čudo, čudo mora bit. 

 

Pošljejo po padarja po Jurja komarja. 

Al' je čudo, al' je čudo, čudo mora bit. 

 

Še preden ta priteče, že muhi kri odteče. 

Al' je čudo, al' je čudo, čudo mora bit. 

 

 

Priporočam, da pesem zapoješ. 

Spodaj navajam različne izvedbe te znane ljudske pesmi. 

 

• Lahko jo izvaja otroški pevski zbor ali pa mladinski pevski zbor, ob spremljavi 

inštrumenta (pogosto klavirja) ali pa kar brez inštrumentalne spremljave.  

• Lahko jo pojejo vokalne skupine, kot so duet, tercet, kvartet … 

• Včasih jo zapojejo posamezniki ob spremljavi inštrumenta, na primer 

harmonike. 

• Kaj pa, če bi bila melodija pesmi podlaga za klavirsko skladbico? 

• In čisto na koncu – kako se čisto zares oglašajo ptice spomladi? 

 

 

• Slovenski otroški zbor v dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani 

https://www.youtube.com/watch?v=16ud0AQMfsc    

 

• Otroški pevski zbor s solisti, ob spremljavi harmonike (bodi pozoren na 

besedilo) 

https://www.youtube.com/watch?v=XAPa-S9qoTo 

https://www.youtube.com/watch?v=16ud0AQMfsc
https://www.youtube.com/watch?v=XAPa-S9qoTo
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• Otroški pevski zbor ob spremljavi klavirja 

https://www.youtube.com/watch?v=oRm9fuHVO-o  

 

• Ljudsko dvoglasno petje 

https://www.youtube.com/watch?v=lbwgd5yRUKM   

 

• Ženski kvintet 

https://www.youtube.com/watch?v=Og8f5aOdjyA   

 

• Skladba za klavir 

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

 

• Kako pojejo ptice v naravi? 

https://www.youtube.com/watch?v=FEN-mayl-Gs   

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oRm9fuHVO-o
https://www.youtube.com/watch?v=lbwgd5yRUKM
https://www.youtube.com/watch?v=Og8f5aOdjyA
https://www.youtube.com/watch?v=qwXtDCXf_kc
https://www.youtube.com/watch?v=FEN-mayl-Gs
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STRATEGIJE UČENJA 
Pripravila: Eda Jakončič 

Pozdravljeni radovedneži, nadaljujemo z učnimi strategijami. 

V Svetovalnici za RADOVEDNEŽE bomo predstavili nekaj uspešnih strategij učenja: 

 STRATEGIJA HITREGA PREGLEDA 

 PAVKOVA METODA 

 METODA PRPOP 

 MISELNI VZORCI 

Danes prikaz: 

METODA PRPOP 

 PRELETI- hitro, bežno branje, spoznavanje učne 

snovi, kaj je treba znati. 

 RAZDELI- razdeli učno snov po delih, poglavjih, 

odstavkih, vprašaj se, kaj o snovi že veš. 

 PREBERI- beri natančno, tiho, počasi, uporabljaj 

svinčnik za podčrtovanje glavnih misli, za zapiske. 

 OBNOVI- obnovi po delih, z očmi drsiš po 

zapiskih, ključnih točkah, oblikuješ stavke, polglasno 

govoriš. 

 PREGLEJ- ponovno preglej snov, ponovi celoto. 
  



7 
 

 

USTVARJALNA URICA: KOŠARICA 
Pripravila Anja Oblak 

 

Ali ste vedeli, da lahko iz časopisnega papirja in malo prostega časa izdelate čudovite izdelke. 

Tako lahko nastane tudi košarica, ki je odlična dekoracija za prihajajoče praznike.  

 

NAVODILO ZA IZDELAVO KOŠARICE 

POTREBUJEŠ: 

• ČASOPISNI PAPIR 

• LEPILO (MEKOL ALI DOMA IZDELANO) 

• ČOPIČ 

• TANKO LESENO PALIČICO (LAHKO SLAMICO, PLETILKO ….) 

1. Če nimaš Mekol lepila, ga lahko izdelaš doma. Potrebuješ: 1 jogurtov lonček moke, 1,5 

jogurtovega lončka vode, tretjino jogurtovega ločka sladkorja in čajno žličko kisa.  

Priprava: V posodi zmešaj moko in sladkor, mešanici pa nato dodaj malo več kot polovico 

lončka vode. Z nenehnim mešanjem bo nastala gosta zmes, ki ne sme imeti kepic. Mešanici 

nato dodaj še preostanek vode in mešaj, da dobiš gladko zmes. Dodaj kis ter posodo postavi 

na zmeren ogenj, da se mešanica začne zgoščevati. Ko se ti bo zdela zmes dovolj gosta za 

lepilo, jo odstavi in shrani v lonček – med hlajenjem se bo lepilo še nekoliko zgostilo. Tako 

narejeno lepilo je obstojno nekaj dni, hrani pa ga v hladilniku. 

 

2. Sedaj lahko pričneš z izdelovanjem košarice. Sledi postopku izdelave.  

Časopisni papir zreži na velikost A4 formata. 
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S pomočjo tanke lesene palčke (lahko 

vzameš daljšo slamico, pletilko…) vsak kos 

papirja navij v dolg tulec. Začni navijati po 

diagonali. 

Vsak tulec zalepi, da se ti ne odvije. 

 

 

Pripravi si večje število papirnatih tulcev. 

Pripravljene tulce začni navijati v polža. 

Tulce lepi enega za drugim po dolžini, da 

dobiš osnovo za košarico (kolikor želiš 

veliko). 
 

 

Da boš navodila še bolje razumel, si v spodnji povezavi oglej  filmček, kjer boš lahko videl 

celoten postopek izdelave košarice. 

https://klip.si/video/to-je-popolno-darilo-ki-ga-lahko-narediti-kar-iz-casopisnega-papirja              

 

 

                                

  

https://klip.si/video/to-je-popolno-darilo-ki-ga-lahko-narediti-kar-iz-casopisnega-papirja
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LIKOVNA AKTIVNOST TUDI ZA LIKOVNO MANJ SPRETNE 
Pripravila Nataša Nanut Brovč 

 

V genih moje družine je zapisana tudi 

likovna nadarjenost, ki pa me je po (sicer 

ne vem katerih zakonih dedovanja) 

preskočila. Moj dedek (oče moje mame) je 

bil slikar naivec - to pomeni, da sicer ni imel 

likovne izobrazbe, a se je ukvarjal s  

slikanjem, oba moja brata, predvsem 

starejši, ki je danes likovni pedagog,   sta bila v risanju precej spretna.  Moj oče je za mamo 

učiteljico izdelal mnogo čudovitih slikovnih prikazov. Moje risbe pa…     No, jaz nisem bila 

najbolj spretna, predvsem, če je šlo za realno sliko. Vendar pa sem imela vedno dober občutek 

za kombiniranje barv, na svoj način sem se lahko izrazila preko abstraktne risbe.  Še danes so 

vsi moji zapiski na seminarjih in sestankih »okrašeni« z vzorčki.  

Dejstvo je, da je slikanje lahko zelo dobra terapija – o tem je zapisanih veliko raziskav . Kot tudi 

verjetno že veste, da je marsikateri znan umetnik imel psihične težave in mu je slikanje 

pomenilo nek način izražanja notranjih stisk. 

Danes vam v pokušino ponujam aktivnost, ki je lahko izredno sproščujoča, ob koncu pa nam 

lahko prinese tudi čudovite stvaritve. Podobno aktivnost smo svetovalne delavke naše šole 

leta nazaj izvajale  z učenci v okviru Delavnic ustvarjalnosti. Tokrat vam posredujem navodilo 

Tine Nanut, strokovne delavka v Dnevnem centru Šentmar Koper, ŠENT – Slovensko združenje 

za duševno zdravje, ki ga je pripravila za njihove obiskovalce. 

Če te zanima, kaj je ŠENT pokukaj na njihovo spletno stran  https://www.sent.si/. 

 
NALOGA 1: RISANJE MREŽE 

Material: 

- Papir (rajši manjša dimenzija, npr. A5) 

- Kemični svinčnik 

- Navadne barvice 

 

 

 

https://www.sent.si/
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Potek: 

S kemičnim svinčnikom po papirju vlečemo neprekinjeno črto v različne smeri. Črta naj bo 

vijugasta, ravna, naj gre iz bolj oglate oblike v zaokroženo, pa spet v oglato, nastajajo naj 

različno velika polja. Zapolnimo večji del lista, približno 2/3 ali 3/4. To počnemo vsaj eno 

minuto, lahko tudi dve. Odvisno od hitrosti vlečenja črte. Zaključimo tam, kjer smo črto začeli. 

Tako dobimo sklenjeno mrežo.  

Ko je mreža izrisana, jo pričnemo barvati. Vsako polje naj ima svojo barvo. Ista barva naj ne bo 

v sosednjih poljih.  

 

Mrežo lahko rišeš tudi ob glasbi, z zaprtimi očmi. 

Lahko se samo poigravaš z barvami (kot je na sliki zgoraj) ali pa poskušaš v čački (mreži) poiskati neke 

oblike, predmete… 

Ali vidiš modri balon na spodnji sliki? 

 

Slika je nastal ob mednarodnemu dnevu zavedanja o avtizmu, ki ga obeležujemo 2. aprila. 

Te zanima še kaj o tem? To si lahko prebereš tu Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije. 

 

  

https://www.zveza-avtizem.eu/
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VELIKONOČNA KOŠARICA (1) 
Pripravila Andrejka Rijavec 

 

MATERIALI: TRŠI BEL ALI BARVNI PAPIR, VRVICA (RAFIJA, 

VOLNA, OKRASNI TRAK …) 

 

PRIPOMOČKI IN ORODJA: SVINČNIK, RAVNILO, LUKNJAČ 

  

 

 

NAVODILO ZA DELO 

1. NA LIST VELIKOSTI 15 X 15 CM (LAHKO TUDI DRUGE VELIKOSTI, MORA PA BITI KVADRATNE 

OBLIKE IN DA SE DA RAZDELITI NA TRETJINE) NARIŠI ČRTE V RAZMAKU 5 CM. DOBIŠ 9 

MANJŠIH KVADRATOV. 

2. NA KVADRATE, KI SO NA OGLIŠČIH, NARIŠI DIAGONALE.   

 

3. S POMOČJO RAVNILA PREPOGNI PO ZARISANIH ČRTAH, NAJPREJ VODORAVNE IN 

NAVPIČNE, NATO PA ŠE POŠEVNE (DIAGONALE). 

4. NA VOGALIH NAREDI LUKNJE. 

5. PAPIR LAHKO SEDAJ PO ŽELJI POBARVAŠ, POLEPIŠ ALI PORIŠEŠ PO SVOJI DOMIŠLJIJI. 

6. SKOZI LUKNJICE PRETAKNI VRVICO (RAFIJA, VOLNA, KITKA IZ VOLNE – ČE JO ZNAŠ SPLESTI, 

…). VRVICO ZAVEŽI. 

7. V KOŠARICO LAHKO POLOŽIŠ PIRHE ALI ČOKOLADNA JAJČKA. 
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VELIKONOČNA KOŠARICA (2)  
Pripravila Andrejka Rijavec 

 

MATERIALI: TRŠI PAPIR ALI KARTON (BEL ALI 

BARVNI), LEPILO, BARVNI PAPIR 

 

PRIPOMOČKI IN ORODJA: SVINČNIK, 

RAVNILO, ŠKARJE, SPENJAČ,  

 

 

                

 

NAVODILO ZA DELO 

1. NA LIST VELIKOSTI 21 X 21 CM (LAHKO TUDI DRUGE VELIKOSTI, MORA PA BITI KVADRATNE 

OBLIKE IN DA SE DA RAZDELITI NA TRETJINE) NARIŠI ČRTE V RAZMAKU 7 CM. DOBIŠ 9 

MANJŠIH KVADRATOV. 

2. PREPOGNI PAPIR PO NARISANIH ČRTAH IN PREREŽI.  

3. ZDRUŽI  ZAREZANE KVADRATE IN JIH ZLEPI ALI SPNI.   

4. ROČAJ: IZREŽI TRAK IN GA PRILEPI NA NOTRANJO STRAN. 

5. ZAJČKA: DA BO KOŠARICA PESTREJŠA, IZDELAJ ŠE DVA ZAJČKA, KI JU PRITRDIŠ NA 

ZUNANJO STRAN KOŠARICE. IZDELAJ JIMA OBRAZKA (OČI, SMRČKE, BRČICE IN USTA). 

6. VEDNO PUSTI SVOJI DOMIŠLJIJI PROSTO POT IN MORDA ŠE KAJ SPREMENI. 

7. V KOŠARICO POLOŽI ČOKOLADNA JAJČKA ALI PRAVE PIRHE. 
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VAJE NA DOMU 2 - TRENING JEDRA. 

Pripravil Peter Figelj 

 

Kaj so »core« mišice? 

Strokovnjaki različno razlagajo, katere mišice sestavljajo jedro. V splošnem pa velja, da so 

»core« mišice tiste, ki so del torza. Ko se krčijo, se poveča stabilnost hrbtenice, medenice in 

ramenskega obroča. Temelj za oporo telesu je tako zgrajen. Tako lahko začnemo izvajati tudi 

bolj zahtevne in za telo obremenjujoče gibe oziroma vaje. 

Bistvo »core« treninga je torej stabilizacija trupa, ki omogoča prenos energije iz centra telesa 

na vse njegove dele. 

• Prema trebušna mišica (rectus abdominis) je v trebušnem predelu telesa. Navadno 

tej skupini rečemo kar trebušne mišice ali ‘six pack’. To so glavne mišice, ki vplivajo na 

držo. 

• Globoke mišice hrbta (multifidus) so ob hrbtenici in omogočajo rotacijo hrbtenice. 

• Zunanja poševna trebušna mišica (obliquus externus abdominis) v stranskem predelu 

trebuha omogoča upogib (fleksijo) in rotacijo telesa. 

• Notranja poševna trebušna mišica (obliquus internus abdominis) je v stranskem 

predelu trebuha pod zunanjo poševno trebušno mišico in poteka v nasprotni smeri 

od nje. Tako zunanja kot notranja poševna mišica podpirata delovanje ravne (preme) 

trebušne mišice v njenem delu. 

• Prečna trebušna mišica (transversus abdominis) je najgloblja od vseh mišic 

trebušnega predela in »se ovija« okoli hrbtenice, jo ščiti in ji omogoča stabilnost. 

Aktivira se, ko sočasno dvignemo trup in delamo zasuk. Vpliva na figuro telesa 

(potiska drobovje navznoter), do izraza pride predvsem pri trebušnem dihanju. 

• Izravnalka hrbtenice oziroma vzravnalka trupa (erector spinae) je v skupini mišic, ki 

potekajo od vratu do križa, njihova glavna naloga pa je, da pomagajo pri vzravnanosti 

hrbtenice. 

• Mišice upogibalke kolka sestavljajo mišice kolka (ilopsoas) in nekatere od stegenskih 

mišic (rectus femoris, tensor fascia lata). Omogočajo upogib kolkov k trupu. 
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• Mišice iztegovalke kolka: zadnjične mišice (gluteus maximus, g. medius in g. 

minimus), ki sodelujejo tudi pri premiku kolka; zadnje stegenske mišice 

(semitendinosus, semimembranosus). 

• Dolga pritezalka (adductor longus) je del stegenskih mišic in je na notranjem delu 

stegna. Njena temeljna vloga je primik stegna proti sredinski osi telesa. 

 


