
V PRIČAKOVANJU GREGORJEVEGA, 11. 3. 2016 

  

Gregorjevo, ki ga praznujemo 12. marca, je znano kot 

dan, ko se ptički ženijo, poznajo ga na celotnem 

slovenskem območju. Ko je veljal še stari julijanski 

koledar, je Gregor, znan kot prinašalec luči, godoval 

prav na prvi spomladanski dan, ko je navadno že toplo. 

Z uvedbo gregorijanskega koledarja v 16. stoletju se je 

god sv. Gregorja pomaknil deset dni nazaj, na 12. 

marec. A gregorjevo je med ljudmi kljub temu ostalo 

pomladni praznik. Navada spominja na obred 

obrtnikov, ki so nekdaj po vodi spuščali lesene cokle z 

gorečimi svečami in se tako veselili prihoda pomladi in 

daljših dni, ko za delo niso več potrebovali luči. 

 

 

Pred gregorjevim, dnem, ko se ptički ženijo, smo z  učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, v 

Lešniški potok simbolično spuščali hiške s svečkami.  

Ob zaključku PB smo se zbrali v jedilnici šole, staršem predstavili gregorjevo ter se okrepčali s 

slastnimi ptički. Nato smo se z gregorčki odpravili k Lešniškemu potoku.  

Z otroki smo neizmerno uživali in se veselili. Kljub deževnemu vremenu je projekt PB uspel.  

Izdelali samo 46 gregočkov, spekli 130 ptičkov iz kvašenega tesata in tako pričarali nasmeh na usta.  

Veselimo se novih izzivov gregorčkovanja v naslednjem letu. 

 

Vabljeni k ogledu galerije dogodka. 

 

Zapisala: mag. Mateja Meško,  

vodja PB 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

VTISI UČENCEV 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Julijanski_koledar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Julijanski_koledar


 

Spuščanje gregorčkov 

V petek, 11. 3. 2016, smo se zbrali v jedilnici. Imeli smo krajšo proslavo. Nato smo se z gregorčki odpravili 

do Lešniškega potoka. Izbrali smo si eno točko in tam smo začeli otroci spuščati gregorčke. Učiteljica 

nam je prižigala sveče v gregorčkih. Voda je bila mrzla. Nekateri gregorčki so se prevrnili, ker je bila 

voda razburkana. Nato smo se z gregorčki odpravili v šolo. Skoraj vsi smo se zmočili in bili premraženi. 

         Anej Fafulić in Filip Kirič, 3.b 

 

Izdelovanje gregorčkov 

Na gregorjevo je po »starem« (julijanskem) koledarju godoval sv. Gregor, ki  oznani začetek pomladi oziroma 

prvi pomladni dan. Pri nas velja tudi za slovenski praznik zaljubljencev.  

Pri  podaljšanem bivanju smo z učiteljico iz kartonskih škatel izdelali plavajoče hišice.  

Tamarin gregorček 

 

Všeč mi je bilo da si je lahko vsak sam izbral škatlo, iz katere je izdelal plavajočo hišico ter da smo si pri 

izdelovanju hišic pomagali. Sama sem izbrala škatlo, ki je poslikana z rožicami, zato je ni bilo treba prebarvati. 

Pod škatlo smo nalepili stiropor, da bo hišica plavala na vodi ter na zgornjo stran stiropora prilepili svečo. 

Ko so bile hišice končane smo jih, 11. marca ob pomoči staršev spuščali po Lešniškem potoku. 

           Tamara Špacapan, 3. b 

                                         

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


