
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

petek, 5. 2. 2021 
 

SLOVENSKA HIMNA 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=hnERYdtZiJdbqi3QZOj28z3Y 

 

NAGOVOR RAVNATELJICE  

Bog žívi vas Slovenke, 
prelepe, žlahtne rožice; 

ni take je mladenke, 
ko naše je krvi dekle; 

naj sinóv 
zarod nov 

iz vas bo strah sovražnikov! 

Mladenči, zdaj se pije 

zdravljica vaša, vi naš up; 

ljubezni domačije 

noben naj vam ne usmŕti strup; 

ker zdaj vas 

kakor nas, 

jo sŕčno bránit kliče čas! 

 

Spoštovani učiteljice, učitelji in drugi delavci šole, drage mladenke in mladeniči pirniške osnovne šole! 

Vedno je nekaj prvič, tudi to, da slovenski kulturni praznik – Prešernov dan praznujemo zelo drugače kot vsa 

pretekla leta. 

Letos ga z učenci 1., 2. in 3. razreda lahko obeležujemo v šoli, ostalim otrokom pa odlomke Prešernove Zdravljice 

in še kaj pošiljamo na daljavo, a prav tako iz vsega srca. 

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik je državni praznik, tudi dela prost dan. Obeležujemo ga 8. februarja, na 

obletnico smrti našega največjega pesnika Franceta Prešerna.  

 

Na ta dan običajno potekajo različne prireditve, tudi osredja državna prireditev, na kateri podelijo Prešernove 

nagrade ter nagrade Prešernovega sklada za velike dosežke na področju umetnosti. Vabim vas, da si jo ogledate, 

še prej pa spoznate letošnje nagrajence. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=hnERYdtZiJdbqi3QZOj28z3Y


Prešernovo nagrado leta 2021 prejmeta pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič. 

                        

           

 

 

Nagrado Prešernovega sklada leta 2021 pa prejmejo naslednji ustvarjalci:  

- pesnik Brane Senegačnik za pesniško zbirko Pogovori z nikomer,  

- violinistka Lana Trotovšek za poustvarjalne dosežke v zadnjih treh letih,  

- gledališki režiser Tomi Janežič za režije v slovenskih gledališčih v zadnjih treh letih,  

- režiser in scenarist Matjaž Ivanišin za režijo in scenarij igranega celovečernega filma Oroslan, 

- slikar Sandi (Aleksander) Červek za razstavo 1 + 1 = 11 v Galeriji mesta Ptuj in  

- arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc za projekta Materinski dom v Ljubljani in Poslovna 

stavba Tem Čatež. 

  Brane Senegačnik                  



     Lana Trotovšek 

Gabriel Fauré: Après Un Rêve (Po sanjah) – za violino in klavir 
https://www.youtube.com/watch?v=1QP4O9kISu8&list=PLsUwT4cvrM5U7ng5y-NZZgwDlSIbAU9uH&index=1 

 

 

 

  Tomi Janežič         

 

 

  Matjaž Ivanišin        

O filmu Oroslan: V majhni vasi v Porabju umre moški, znan pod vzdevkom Oroslan. Novica o njegovi smrti se hitro 

razširi med vaščani. Dejanja postanejo besede in besede zgodbe. Da bi se lažje soočili z izgubo, vaščani obujajo 

Oroslanovo podobo skozi zgodbe o njegovem življenju. 

 

 

  Sandi (Aleksander) Červek     

https://www.youtube.com/watch?v=1QP4O9kISu8&list=PLsUwT4cvrM5U7ng5y-NZZgwDlSIbAU9uH&index=1


     Rok Jereb, Nina Majoranc in Blaž Budja 

                 

 

 

8. februar se kot praznik slovenske kulture praznuje od leta 1945 dalje – z veseljem ga praznujmo tudi letos! 

Vsem želim, da v ponedeljek  doma na primerno mesto izobesite slovensko zastavo. Če je morebiti še nimate, jo 
pa letos izdelajte npr. kar iz papirja. 

 

 

 

Že navsezgodaj svojim domačim ali pa skupaj z njimi s ponosom zapojte državno himno. Besedilo zanjo izhaja iz 
7. kitice Prešernove Zdravljice.  

 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodijo Zdravljice je leta 1905 uglasbil skladatelj Stanko Premrl, doma iz Podnanosa v Vipavski dolini. 55 let po 

skladateljevi smrti in 115 let po nastanku skladbe so 10. marca 2020 ob njegovem nagrobniku na ljubljanskih 

Žalah postavili spominsko obeležje.  

 

 

Več o tem dogodku si lahko preberete na tej povezavi  https://www.nasizbori.si/stanko-premrl-in-njegova-

himna/ . 

 

 

https://www.nasizbori.si/stanko-premrl-in-njegova-himna/
https://www.nasizbori.si/stanko-premrl-in-njegova-himna/


Tekom dneva prisluhnite še nekaterim drugim Prešernovim verzom: 

 

 POVODNI MOŽ: animacija 

https://www.youtube.com/watch?v=FRnmrF5IMtI 

 

 O, VRBA (izvaja: Vlado Kreslin) 

https://www.youtube.com/watch?v=_-VgWANxuWo 

 

 KAM? (izvaja: Eva Moškon) 

https://www.youtube.com/watch?v=c8VPMDrftEw 

 

 OD ŽELEZNE CESTE (izvaja: Sekstakord) 

https://www.youtube.com/watch?v=He2x22ke-GM 

 

 

Če vas zanima, kakšno je bilo življenje v Prešernovih časih, si oglejte spodnji prispevek: 

 

 ŽIVLJENJE V 19. STOLETJU 

https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg 

 

 PREŠEREN V KRANJU 

https://www.youtube.com/watch?v=ez6M3quxhkM 

 

 PREŠERNOVO ŽIVLJENJE 

https://www.youtube.com/watch?v=5RzmMgrm_TY 

 

 

Za konec pa poizkusi rešiti še Prešernovo detektivsko uganko. Ti bo uspelo ugotoviti, kje se skriva Julija?  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3jtpC2yYYbbEXLyXLGz7AOValv7mMIhHJZ-

NkG70l82ODtw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

 

Rešitev uganke pošlji po e-pošti učiteljicama Luciji Jekovec lucija.jekovec@guest.arnes.si ali Barbari Kavčič 

barbara.kavcic@guest.arnes.si . Izmed vseh pravilnih odgovorov bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel privlačno 

nagrado. Odgovore sprejemava do torka, 9. 2. 2021 (do 12. ure). 
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https://www.youtube.com/watch?v=_-VgWANxuWo
https://www.youtube.com/watch?v=c8VPMDrftEw
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Čeprav v šoli nimamo rujnega vinca in pravih kozarcev zanj, zaključimo s Prešernovimi verzi: 

Nazadnje še, prijat'lji, 
kozarec zase vzdignimo, 
ki smo zato se zbrat'li, 

ker dobro v srcu mislimo. 
Dokaj dni 

naj živi 
Bog, kar nas dobrih je ljudi! 

 
 
 
 
 

Za naslednje leto si pa vsi zelo želimo, da bi Prešernov dan, slovenski kulturni praznik  
praznovali vsi skupaj v šoli! 

 
 
 

 
Lep praznični dan vam in vsem vašim domačim želimo  

ravnateljica in vsi zaposleni v OŠ Pirniče! 

 

 

 
 
 
Pripravili: 
Damijana Božič – Močnik, ravnateljica 
Lucija Jekovec 
Barbara Kavčič 

 
 


