
ŠEGE IN NAVADE 

 

Navade so človeška vsakdanja opravila, ki se ponavljajo in so del 

obnašanja. 

Šege so dejanja, ki so povezana z odnosi med ljudmi. Imajo  posebno, 

praznično mesto v človeški družbi. 

 

MIKLAVŽEVANJE 

Je povezano z godom _______________________. Ta je bil velik ljudski 

dobrotnik in zavetnik šolarjev.  

Kakšen je namen Miklavževega obhoda po hiši in kdaj se  

to zgodi? ______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

PUSTOVANJE 

Nekoč so kmetje verjeli, da pustne šeme prinašajo k hiši  

____________________________________________ 

____________________________________________. 

Najbolj znane pustne šeme so ___________________. 

 

VELIKONOČNE NAVADE 

Med velikonočnimi navadami je ________________________________. 

K praznikom sodijo velikonočne jedi:  

______________________________________ 

http://www.kurenti.com/fotke/karneval/pages/Karn.9.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Belokranjske_pisanke.JPG


______________________________________ 

______________________________________ 

 

JURJEVANJE 

Ta šega je povezana s praznovanjem začetka pomladi. Konec aprila so 

pastirji prvič gnali živino na pašo. Da bi jo obvarovali nesreč, so pokali z 

biči in rogove okrasili z zelenjem.  

Jurjevanje je bilo pri nas znano v ___________________________ in na 
_______________________.  

V brezovo zelenje odetega dečka- ____________ 

_____________ so vodili od hiše do hiše, vmes  

trobili, piskali in peli. 

 

KRESOVANJE 

Nekoč so verjeli v čarovno moč ognja (pomagal naj bi Soncu, da ne bi 

omagalo).  To prepričanje je kasneje zbledelo, kurjenje kresov pa je 

ostalo.  

Nekoč so kurili kres na kresni večer (večer pred 24. junijem), danes pa 

_________________________________________________________ 

 

 

DRUGE ŠEGE IN NAVADE 

 

ŠEGE OB ROJSTVU: nevesti so v naročje dali fanta, da bi rodila sina. 

Nosečnice niso smele jesti nekaterih jedi (klobas) in opravljati težkega 

dela. 



ŽENITOVANJSKE ŠEGE: dekle je fant snubil z očetom ali drugim 

sorodnikom. Nevestini starši so s postrežbo pokazali, če se strinjajo s 

poroko. Od samskega stanu se je fant poslovil na fantovščini, dekle pa 

na dekliščini, ki so jo pripravili doma. Pred poroko so iz nevestinega 

doma odpeljali balo (nevestino opremo). 
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