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POVZETEK 

Kulturna dediščina je dediščina vseh nas. Raziskovanje kulturne dediščine lahko predstavlja 

velik zalogaj, ki ga lahko oblikujemo v zabavno-poučnega s participacijo otrok in širšega 

okolja.  

V prvem delu diplomske naloge sem teoretično predstavila kulturno dediščino, tradicijo, 

način, s katerim smo raziskovali in podkrepila z nacionalnim dokumentom za vrtce 

Kurikulom ter predstavila poroko nekoč v Suhi krajini. V druge delu sem prikazala, kako 

pomembno je vključevanje lokalne tradicije v življenje in delo vrtca. Raziskovanje projekta, 

Poroka naših babic in dedkov, sem  prikazala z aktivnim sodelovanjem otrok z različnimi 

lokalnimi društvi, v obliki delavnic in pripravi na poroko v vrtcu. Za zaključek projekta smo 

skupaj z otroki pripravili razstavo starih fotografij in predmetov ter javno prireditev v okviru 

evropskega projekta na temo Praznovanja v počastitev 25-letnice Dnevov evropske kulturne 

dediščine. Raziskovanje sem zaključila s sklepom o bogatem naboru znanj in veščin, ki so jih 

pridobili otroci tekom raziskovanja. V diplomskem delu je uporabljena analitično-

deskriptivna raziskovalna metoda. 

 

KLJUČNE BESEDE: Kurikulum za vrtce, lokalno okolje, društva Suhe krajine, projektno 

delo, kulturna dediščina 
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ABSTRACT 

Cultural heritage is a heritage of  everyone. It can present a big challenge by exploring it and 

can be designed into an  entertaining and educational course, with  children's participation and 

broader environment.   

In the first part of my thesis, I theoretically presented the cultural heritage, tradition and 

methods used in the research. The latter has been substantiated with the curriculum, which is 

the national document of preschool institution.  I also presented how the wedding used to look 

like in Suhakrajina. In the second part I presented the importance of integrating local tradition 

into the life and work of preschool institution. The project’s research, The Wedding of our 

grandmothers and grandfathers, is shown with children’s active participation with various 

local associations in the form of workshops and wedding preparations in preschool institution. 

To conclude the project, we prepared an exhibition of old photos and items. We also made a 

public event within a European project, under the theme Celebrations to honour the 25 years 

of European cultural heritage days. The research  was completed with a conclusion of broad 

knowledge and skills, which children had gained through participation in the project. The 

descriptive analytical research method is used in the thesis. 

  

KEY WORDS: Nursery school curriculum, local environment, Suhakrajina associations, 

project work, cultural heritage. 
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1. UVOD 

Za pisanje diplomskega dela o vključevanju lokalne tradicije v življenje in delo vrtca sem se 

odločila, ker rada sodelujem v naši občini z mnogimi društvi. Tudi sama sem predsednica 

kulturno-umetniškega društva. Pri delu z otroki v vrtcu in privatnem življenju se občasno 

poslužujem sodelovanja z njimi. Tokrat sem se želela posvetiti samo raziskovanju projekta in 

opazovanju otrok. Želela sem raziskati, v kolikšni meri poteka sodelovanje z društvi, na 

kakšen način otroci sodelujejo in v kolikšni meri so aktivni ter razliko v otrokovem 

poznavanju pojma poroka pred in po projektu. 

Eden glavnih ciljev Kurikuluma je spodbujanje razvoja lastne identitete in spoznavanja lastne 

kulture, zato sem se odločila, da v vrtcu organiziram in se vključim v evropski projekt na 

temo PRAZNOVANJA v počastitev 25-letnice Dnevov evropske kulturne dediščine. Projekt 

je izvajal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V Občini Žužemberk smo izbrali 

podtemo Poroka naših dedkov in babic. Vključila sem lokalno okolje, društva Suhe krajine v 

delo in življenje našega vrtca ter v sodelovanju z njimi izvedla delavnice. 

V prvem delu diplomske naloge bom s pomočjo analitično - deskriptivne raziskovalne metode  

teoretično podkrepila, kaj je to kulturna dediščina, tradicija, predstavila društva s katerimi 

bomo sodelovali, opisala raziskovanje, ki ga bom uporabila pri delu z otroki, v povezavi s 

Kurikulumom za vrtce. Predstavila bom, kakšna je bila poroka nekoč v Suhi krajini, povzeto 

iz intervjujev s prababicami in pradedki. V drugem, praktičnem delu, bom opisala, kako smo 

izvedli projekt Poroka naših babic in dedkov ter skušala s sliko in besedo prikazati, na kakšne 

načine je lokalna tradicija vplivala na naše delo in življenje v vrtcu. Otroke bom na začetku 

projekta motivirala z dvema fotografijama; staro poročno in kasneje sodobno fotografijo. 

Preko fotografij  jim bom zastavila vprašanja »Kaj predstavlja? Zakaj sta različni? itn.«. Z 

izvedbo intervjujev prababic in pradedkov bomo raziskali, kako so potekale poroke nekoč. 

Sodelovali bomo z lokalnimi društvi, kot so Turistično društvo, Društvo kmečkih žena Suha 

krajina, Društvo upokojencev, Konjeniško društvo, Kulturno-umetniško društvo. Potekalo bo 

tudi sodelovanje s posameznimi občani občine Žužemberk, predstavnikom za družbene 

dejavnosti Občine Žužemberk, ravnateljico Osnovne šole Žužemberk, fotografskim studiem, 

frizerskim salonom, šiviljo in gozdarsko izpostavo Žužemberk. S sliko in besedo bom v 

diplomskem delu predstavila delavnice, katere bomo izvedli. Zbirali bomo stare fotografije in 

predmete s porok ter jih razstavili v avli vrtca. Na koncu in na začetku projekta bom vsakemu 

otroku posamezno zastavila vprašanje »Kaj je poroka?«. Dobljene rezultate oz. razlike v 
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odgovorih bom na koncu primerjala in analizirala. V evalvaciji bom povzela vse ugotovitve, 

opažanja, pridobljeno znanje in veščine otrok ter odgovorila na vprašanja, ki sem si jih 

zastavila na začetku projekta: »Ali pri raziskovanju projekta, poroka naših babic in dedkov, 

poteka sodelovanje z lokalnimi društvi; s katerimi društvi poteka sodelovanje?«. Z izvedbo 

delavnic bom opazovala, v kolikšni meri so otroci aktivni pri sodelovanju z lokalnimi društvi; 

na kakšen način otroci še lahko sodelujejo pri projektu ter ali se poznavanje pojma »poroka« 

razlikuje od začetka do konca projekta«. V pomoč mi bo vprašanje, ki ga bom postavila na 

začetku in na koncu projekta: »Kaj je poroka?« 

Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999) v skoraj vseh področjih, še posebej pri 

družbi, jeziku, gibanju, poudarja sodelovanje z okoljem na različne načine. Strokovni delavci 

upoštevamo načela, uresničujemo cilje, ki nam pomagajo pri kvalitetnem delu z otroki.  

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Longar; diplomsko delo 

 
 

3 

2. TEORETIČNI DEL 

 

2. 1 KURIKULUM IN OKOLJE  

 

2.1.1 Sodelovanje vrtca z lokalnim okoljem 

 

Otrok dojema in razume svet celostno, se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim 

in fizičnim okoljem ter v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in 

individualnost. Kurikulum za vrtce (1999) med načeli zajema tudi načelo sodelovanja z 

okoljem; upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih in družbenih-kulturnih virov 

učenja v najbližjem okolju vrtca ter upoštevanje naravnih in družbeno-kulturnih specifičnosti 

okolij, iz katerih prihajajo otroci. Otrok naj najprej prek specifičnih dejavnosti spoznava, da 

morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi le-ta lahko delovala ter 

omogočila preživetje, dobro počutje in udobje; spoznava naj, kako je zgrajena družba in se 

seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, delovnimi in 

kulturnimi okolji. Najprej naj torej spoznava značilnosti lokalnega okolja, ki so pomembne za 

lokalno skupnost (prav tam). Lokalno skupnost označujemo za naravno skupnost, ki nastane 

na posameznem ožjem ozemlju kot posledica nujnosti uresničevanja določenih skupnih 

interesov ljudi, pogojenih s skupnim prebivanjem na tem območju (Berčnik, Devjak, 2010). S 

spoznavanjem lokalne skupnosti otrok spoznava tudi različne praznike in običaje ter se tako 

postopoma seznanja tudi s širšo družbo in okoljem in ob tem razvija interes in zadovoljstvo ob 

odkrivanju širšega sveta zunaj domačega okolja (Kurikulum 1999, str. 15).  

 

Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spreminjali, 

morajo torej postopoma spoznati bližnje družbeno okolje (vsakdanje življenje ljudi, družinsko 

življenje, delovna okolje in poklice, kulturno življenje, javno življenje itn.) in hkrati dobivati 

vpogled v širšo družbo. Otroci tako najprej spoznavajo svoj domači kraj in se seznanijo s tem, 

kako so ljudje tod živeli v prejšnjih časih, hkrati pa se postopoma seznanjajo z zgodovinskimi 

spremembami v širši družbi in svetu. Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v 

kulturo, v kateri živimo (Kurikulum za vrtce, 1999, str 48, 49). 
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2.2. LJUDSKA KULTURA IN KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Ljudska kultura ni nekaj vase zaprtega, časovno in krajevno omejenega. V preteklosti je bila 

predvsem kmečka in tako so jo tudi opisovali ter raziskovali. Njen današnji družbeni položaj 

pa se močno spreminja. Spoznavanje ljudske kulture je torej spoznavanje nas samih, našega 

naroda, njihove preteklosti in sedanjosti. To pa je tudi pot k spoznavanju občega razvoja 

kulture, osnov današnje človeške kulture in civilizacije (Novak, 1960). 

Vsebino in oblike ljudskega življenja imenujemo ljudska kultura ali omika. V območje 

ljudske kulture sodijo predmeti materialne ali gmotne kulture, načini gospodarjenja ter 

drugačnega spreminjanja surovin. Drugo območje ljudske kulture so oblike in pojavi 

socialnega ali družbenega ljudskega življenja, kot so npr. razne šege in navade ter druge 

oblike odnosov med ljudmi. Ljudske kultura je osnova, ki se iz nje razvija in krepi celotna 

narodna kultura. Ona je tisti del naše narodne kulture, ki je najbolj naš, ki je najstarejši in nas 

veže z najprvotnejšimi oblikami življenja (prav tam).  

Kulturna dediščina, ki jo Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008, 1. člen) opredeljuje kot 

»dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki 

italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in 

državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, 

verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij«. Je vsa tista človeška ustvarjalnost, ki je nastala 

mimo lastnega delovanja narave ali iz nje (Bogataj, 1992). Za razliko od naravne dediščine, 

pri sooblikovanju katere je imel človek manjšo vlogo, je kulturna dediščina odraz 

»medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas« (Zakon o varstvu kulturne 

dediščine, 2008, 1. člen). Pri kulturni dediščini imamo opraviti z najrazličnejšimi oblikami 

razmerij med človekom ter njegovim kulturnim okoljem ter vsemi njegovimi stvaritvami v 

njem. Pri tako široko pojmovani kulturni dediščini govorimo torej o dediščini bivanja in 

prehranjevanja, oblačenja, gostoljubnosti in veseljačenja, o dediščini obrti in drugih oblikah  

prizadevanja človeka v mestih, na podeželju … Nikoli ne smemo dediščine razumevati le kot 

oblike preteklosti, ampak predvsem kot oblike sedanjosti in sodobnosti z razsežnostjo 

zgodovine. Ob tem pa je treba upoštevati kot bodočo dediščino tudi sodobnost samo, ki bo 

našim zanamcem predstavljala določeno dediščino (Bogataj, 1992).  

Pri spoznavanju kulturne dediščine je treba upoštevati okolje. V mestih naj bi mladina 

spoznavala v prvi vrsti dediščino mesta, na podeželju pa dediščino podeželja. (Bogataj, 1992, 
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str. 12-15). Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. 

(Kurikulum za vrtce 1999, str 49). Vpetost vrtca v širši družbeni prostor omogoča 

soustvarjanje kulture, hkrati pa ravno ta vpetost vpliva na otrokov odnos do življenjske 

realnosti, življenjska realnost pa vpliva posredno in neposredno na nastajanje novih vzgojnih 

vsebin in praks, novih problemov in skozi vzgojni proces s participacijo otrok na njihovo 

rešitev in ne nazadnje - vpetost vrtca v kulturo okolja vpliva na možnost doživljanja skupnosti 

(Devjak, 2011). 

 

2.3. ŠEGE, NAVADE  IN PRAZNOVANJA 

 

Osrednje mesto med šegami zavzemajo šege življenjskega kroga, izoblikovane ob rojstvu, 

svatbi in smrti ter letne ali koledarske šege. Poglavitne prvine šeg so bile nekoč v naših 

pokrajinah enake. Tekom časa so nekatere povsod opustili ali le ponekod. V poteku 

posameznih šeg so se nekatere spremenile z dodajanjem krajevnih posebnosti (Baš, 1980). 

Šege in navade so torej področja človeške kulture in načina življenja, ki je tesno povezan z 

njegovim odnosom do sveta, z različnimi oblikami verovanja, čustvovanja in pripadnosti 

družbenemu okolju ali skupnosti. Človeka spremljajo od rojstva do smrti, zato govorimo o 

šegah in navadah, povezanih s pomembnimi mejniki v človekovem življenju (Bogataj, 1998, 

str. 11). 

 

Ti pomembni mejniki so tudi tako imenovani prazniki. V Slovarju slovenskega knjižnega 

jezika (2014) praznovati pomeni proslavljati kak pomemben dogodek ali spomin nanj. 

Vzgojne cilje pri praznovanjih delimo na obče in posebne. Obči vzgojni cilji praznovanja 

morajo biti navzoči pri vsakem praznovanju. Brez uresničevanja le-teh namreč sploh ne 

moremo govoriti o praznovanju. Ti cilji so: pri otrocih razvijati in utrjevati sposobnosti za 

doživljanje lepega in pomembnega; dosegati zadovoljstvo, radost in srečo otrok; zagotavljati 

otrokom občutek družbene zaželjenosti in vrednosti; v otroku razvijati pripravljenost za 

nadaljnje delo v smeri lastne domiselnosti in ustvarjalnosti; oblikovati otrokove sposobnosti 

za sprejemanje in ustvarjanje duhovnih dobrih ter utrjevati medsebojne odnose, medsebojno 

pomoč in kritičnost do sebe in drugih (Jogan, 1987). 
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3. ŽENITOVANJSKE ŠEGE IN OBIČAJI V SUHI KRAJINI 

 

3.1. POROKA NEKOČ 

 

Poroka ali sklenitev zakonske zveze je dejanje in svečan obred, 

ko ženska in moški postaneta mož in žena. Pravno zadošča civilna poroka, lahko pa je 

sklenjena tudi cerkvena poroka. Vsak zakonec ima ob poroki tudi svojo pričo. Poroko 

skleneta državni pooblaščenec in matičar ali pa tudi župan, cerkveno pa duhovnik. Po poroki 

običajno sledi še praznovanje – svatba (Poroka, 2016). 

Ko sta se fant in dekle spoznala, je bilo prvo vprašanje, kako bo s privolitvijo obeh staršev. 

Marsikateri par ni dobil privoljenja zaradi medsebojnih razlik v bogastvo in ponavadi je taka 

ljubezen usahnila, saj je fant odšel v tujino, v Ameriko, če je bil prereven. Moral se je 

posloviti, čeprav s težkim srcem. O usodi svojih otrok so tako velikokrat odločali starši. Če pa 

je vse šlo po godu, so se dogovorili, da gredo na oglede. Šli so na dom, kjer je bil doma 

bodoči ženin ali nevesta. Najprej so šli na dom, kamor naj bi se priženila hči za ta mlado 

gospodinjo k hiši. Po sprejemu so si ogledali hišo, gospodarsko poslopje, hlev ter živino. Po 

ogledu so se posedli za mizo v hiši in se dogovarjali o doti, ki naj bi jo mlada prinesla k hiši. 

Tudi na dekletovem domu so si ogledali, kakšen red je pri hiši. Če so se na ogledih vse 

dogovorili in medsebojno sporazumeli, sta bila mlada dva že naslednjo nedeljo oklicana v 

farni cerkvi. Po treh nedeljskih oklicih so se začele priprave na ohcet (Novak, 1960). 

Poroka, narečno »ohcet«, je bila nekoč velik in pomemben dogodek, pri katerem so sodelovali 

in pomagali domači, sorodniki, sosedje in prijatelji. Ohceti so bile na domovih 

mladoporočencev. Bolj ko je bila domačija premožna, bogatejša, daljša je bila svatba. Ženitev 

se je pričela z vasovanjem oziroma snubljenjem (Intervju s Košiček, 2015). 

Še prej pa je bil običaj, da se je zadnji teden vozila bala iz dekletovega doma na njen novi 

dom. Ponavadi so pri tem običaju sodelovali vaški fantje. Bala je bila bogata glede na hišo, iz 

katere se je ženilo dekle. Na kmečki voz so naložili posteljo, omaro, zibelko, skrinjo, v kateri 

je bilo zloženo posteljno perilo, ki ga je pripravljala nevesta kot dekle in je bilo ponavadi lepo 

vezeno. Kjer so gojili lan, je bil na vozu tudi kolovrat. Fantje so voz lepo okrasili s 

smrečicami ter pisanimi papirnatimi trakovi in s harmoniko spremljali balo na novi nevestin 

dom (Novak, 1960). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zakonska_zveza
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obred
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDenska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%A1ki
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo%C5%BE&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDena
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkvena_poroka
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDupan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Duhovnik
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Če dote ni bilo, je bila nevesta v novem domu zaničevana. K hiši, kjer je bila bodoča nevesta, 

so dobili za kakšen teden šiviljo, da je iz  lanenega platna (ki je bilo tudi domače izdelave) 

sešila blazine in rjuhe ter prevleke za odeje (»kovtre in tuhne«), iz flanele pa spodnje perilo 

(hlačke in kombineže). Blazina je bila napolnjena z ličjem. Tudi poročno obleko ji je sešila 

vaška šivilja. V petek zvečer sta bili fantovščina in dekliščina. Ob igranju harmonike so 

prepevali in se veselili. Hiša, iz katere sta prihajala ženin ali nevesta, je morala biti že od 

daleč prepoznavna, zato so fantje in dekleta pred vhod hiše postavili dva smrekova »mlaja«, 

ki ju je povezovala lesena deska z napisoma »Bog živi ženina in nevesto« ali 

»mladoporočenca« in  »pozdravljeni svatje« na drugi strani. Pomembno je bilo, kako visoki 

so bili mlaji. Višina je bila odvisna od priljubljenosti oziroma bogastva novoporočenca. 

Veliko jih je prišlo zato, da so dobili kos belega kruha in kakšen priboljšek. Iz gozda so 

pripeljali skrbno izbrane smrečice že nekaj dni prej. Pazili so, da sta bili debli enako debeli, 

enako visoki in veje krošenj lepo raščene in razporejene. Za beljenje debel in postavitev  so 

bili odgovorni fantje, dekleta pa so bila zadolžena za okrasitev Neveste niso nosile belih 

oblek. Običajno so imele oblečeno temnejše krilo in jakno ter svetlo bluzo, ki je imela 

naborke ali kakšno čipko. Sama si ni smela sešiti obleke, saj je veljalo, da bo v zakonu 

potočila toliko solz, kolikor šivov je vbodla. V laseh so imele cvetje, v roki torbico in poročni 

šopek. Tudi ženin je bil oblečen svečano, v elegantno obleko s svetlo srajco in kravato. Za 

prstana je poskrbel ženin. Poročni prstan je bil zlat. Okrašen je bil lahko z dragimi kamni, 

nikoli pa z biserom, ker biser s svojo obliko spominja na solzo (Intervju s Košiček, 2015). 

 

3.2. ŽENITOVANJSKE ŠEGE 

 

Na dan poroke je moral ženin po nevesto na njen dom. Domači so mu ponujali nekaj drugih 

nevest, običajno grdih in starih. Pred odhodom k poroki se je nevesta poslovila od staršev 

in jih prosila odpuščanja za vse grehe, ki jih je naredila. Enako je storil ženin, če je zapustil 

dom. Oče je prekrižal nevesto in jo tako blagoslovil. Ženin in nevesta sta se k poroki peljala z 

lepo okrašenim fedrovcem. Ljudem sta metala zavite sladkorčke ali piškotke. Na določenem 

mestu so vaški fantje postavili »šrango« oziroma oviro. Na njej so se ob branju 

ženitovanjskega pisma, običajno napisanega v verzih, pogajali o višini odškodnine za nevesto 

oz. za njeno čuvanje v mladosti. Višina je bila običajno odvisna od premoženjskega stanja. 

Zanjo so se vsaj okvirno predhodno dogovorili. Najprej je moral ženin pokazati, kaj zna (npr. 
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prežagati hlod, sklepati koso, pokositi travo …). Pri »šranganju« so dekleta ponujale nevesti 

fanta iz slame in ga rinile na voz, ženina pa vlekle z voza. Za ženina so naredile slamnato 

punco in mu jo prav tako ponujale, da je bil ves od slame. Če se o ceni niso mogli dogovoriti, 

ali so celo pobegnili in se pri oviri niso ustavili, so se fantje maščevali tako, da so stresli kup 

gnoja pred nevestino hišo ali zažgali stare cunje, da je smrdelo. Z nevesto ali ženinom, ki sta 

šla od doma, se je moral nesti lep jerbas, napolnjen z raznovrstnimi dobrotami: na sredi je bila 

pečena kokoš, gnjat ali svinjsko pleče, potica in ostale jedi. V naročju ga je držala najboljša 

nevestina ali ženinova prijateljica ali prijatelj (Intervju s Košiček, 2015). 

 

Po »šrangi« je bila najprej civilna poroka. Civilna poroka je bila na vasi šele po drugi svetovni 

vojni. Po njej še cerkvena v vaški cerkvi nevestinega doma. Po sklenjeni poroki je sledila 

gostija, »ohcet«. Svatje, ki so se za poroko oblekli v »ta boljše gvante«, so se posedli okrog 

miz v določenem redu. V središču sta bila mladoporočenca, njuni priči, starši in nato ostali 

sorodniki; na nevestini strani njeni, na ženinovi pa njegovi, če je bilo prostorsko izvedljivo. 

Otvoritveni ples, solo za ženina in nevesto, je bil šele ob polnoči. Odvijale so se številne igre, 

napitnice, šale in petje (prav tam). 

Vrhunec fantovskega proslavljanja je bila oglareja. Na dan poroke so se fantje zbrali v vasi, 

da ženinu ali nevesti zapojejo tri pesmi v slovo od ledik stanu. Pred tem so preko svatov 

poslali starešini oz. ženinovi priči pismo s prošnjo, če lahko zapojejo tri pesmi. V večini 

primerov je bilo prošnji ugodeno. Tako so fantje malo pred polnočjo pod oknom pričeli peti. 

Po končani tretji pesmi sta prišla fante pozdravit najprej ženin in nevesta, poročni priči in nato 

še svatje. Fantje so imel s sabo kakšen liter vina in ponudili kozarec novoporočencema. 

Zaželeli so jima srečo na skupni poti in veliko otrok. Gostitelji poroke, to so bili največkrat 

starši ali ožji sorodniki, so imeli za fante pripravljeno tako imenovano »banko«. Vino je bilo v 

lesenem škafu (približno dvajset litrov), iz katerega so pili s »korcem«. Banko je moral 

prevzeti najstarejši fant iz vasi. Če »ohcetni« niso bili pripravljeni dati banke, so jim jo fantje 

vedno zagodli in osramotili samo »ohcet«. Zgodilo se je, da so domači leseni voz razstavili in 

ga po kosih znesli na streho kozolca in ga tam sestavili. Fantje so izzvali svate na pretep, da se 

niso upali iz hiše ali pa jim skozi okno z veliko letvijo prevrnili mizo.  Veljalo je pravilo, da 

na oglareji niso smeli prisostvovati tisti, ki niso odslužili vojaškega roka in poročeni. Po 

polnoči so fantje prignali kamelo. Ta naj bi povedala, koliko otrok bo imela nevesta. Hodili so 

med svati in pobirali denar, ob koncu so kamelo ubili. Lahko so ukradli nevesti šopek in ga 
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prodajali svatom, lahko pa so ukradli kar nevesto samo. Ponekod so sekali ženinovo kravato 

in jo svatom prodajali po koščkih (Intervju s Kastelic Hočevar, 2015). 

Po končani ohceti sta šla ženin in nevesta na novi skupni dom. Ženin je nesel nevesto prvič 

čez prag. Poroka je bila pravzaprav prava predstava različnih svatovskih vlog, družabnih iger 

in običajev. »Muskontarji« niso imeli le spretnih prstov, ampak tudi namazan jezik. S šalami 

so zabavali svate in neutrudno raztegovali meh tudi več dni skupaj. Vso hrano so pripravili 

doma. Običajno so bili na mizi krofi, šarkelj, potica, obara in še kaj. Na pomoč so jim 

priskočili tudi sorodniki in sosedje. Bila je navada, da so nekaj hrane ali pa pijače priskrbeli 

sosedje, ki so pomagali tudi v kuhinji ali v strežbi svatom, kajti nevestina ali ženinova mati na 

dan svatbe ni delala. Tudi kruh in potice so pekli pri sosedih, če se vsega ni dalo pripraviti 

doma. Skratka, ljudje so si pomagali in si priskočili na pomoč tudi ob tako pomembnih 

dogodkih, kot je bila svatba. Skupaj so se družili in veselili (Intervju s Košiček, Kastelic 

Hočevar, Legan, 2015). 
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4. EMPIRIČNI DEL 

 

4.1. NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA 

 

Cilj diplomske naloge je vključiti lokalno tradicijo v delo in življenje vrtca. Raziskovanje  

(kakšna je bila poroka naših babic in dedkov) želim podkrepiti z aktivnim sodelovanjem otrok 

z različnimi lokalnimi društvi (Turistično društvo, Konjerejsko društvo, Društvo kmečkih 

žena Suha krajina, Društvo upokojencev, Kulturno-umetniško društvo itd.) v obliki delavnic 

in pripravi na poroko v vrtcu. Za zaključek projekta bom skupaj z otroki pripravila javno 

prireditev v okviru evropskega projekta na temo Praznovanja (v počastitev 25-letnice Dnevov 

evropske kulturne dediščine). 

 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V diplomskem delu bom skušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1 Ali pri raziskovanju projekta poroka naših babic in dedkov poteka sodelovanje z 

lokalnimi društvi? 

R2 S katerimi društvi poteka sodelovanje? 

R3 V kolikšni meri so otroci aktivni pri sodelovanju z lokalnimi društvi? 

R4 Na kakšen način otroci sodelujejo pri projektu? 

R5 Ali se poznavanje pojma »poroka« razlikuje od začetka do konca projekta? 

 

4.3 METODE RAZISKOVANJA 

 

V empiričnem delu bom opisala, kako smo izvedli projekt Poroka naših babic in dedkov ter 

skušala s sliko in besedo prikazati, na kakšne načine je lokalna tradicija vplivala na naše delo 

in življenje v vrtcu. Predstavila bom aktivnosti otrok in sodelovanje z lokalnimi društvi ter 

posamezniki iz lokalnega okolja, s pomočjo katerih smo raziskovali, kako je potekala poroka 

nekoč. 
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Uporabila bom raziskovanje zaprtega tipa z deduktivnim pristopom. 

4.4 VZORCA 

 

Projekt sem izvedla v Vrtcu pri OŠ Žužemberk, v skupini Miškolini in Ribice. Vključenih je 

bilo 42 otrok, starih 4-6 let.  

Poleg otrok so sodelovali tudi starši, (pra)babice, (pra)dedki, člani društev in občani občine 

Žužemberk.  

Sodelovali so člani naslednjih društev, ki se nahajajo v občini Žužemberk: 

 Turistično društvo, 

 Konjeniško društvo, 

 Društvo kmečkih žena Suhe krajine,  

 Društvo upokojencev,  

 Kulturno-umetniško društvo. 

 

Potekalo je tudi sodelovanje s posamezniki iz občine Žužemberk: 

 predstavnikom področja družbenih dejavnosti Občine Žužemberk, 

 ravnateljico in strokovnimi delavci Osnovne šole Žužemberk, 

 fotografom iz fotografskega studia FOTO Maver, 

 frizerko iz frizerskega salona Brigita Mohorčič, 

 šiviljo go. Hrovat, 

 gozdarjem iz gozdarske izpostave Žužemberk . 

 

4.5  POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Projekt se je izvajal jeseni, oktobra in novembra, leta 2015. Trajal je 6 tednov. Podatke sem 

zbirala z opazovanjem, intervjuvanjem, evalvacijskimi zapiski po vsaki izvedeni dejavnosti, 

zbiranjem dokumentov, povratnimi informacijami, fotografiranjem in AV napravami 

(diktafon, kamera), izdelki otrok, zapisi komentarjev otrok na plakat. 
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5. PROJEKT POROKA NAŠIH DEDKOV IN BABIC 

 

5.1 NAČRT PROJEKTA »POROKA NAŠIH DEDKOV IN BABIC« 

 

5.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Preko vprašanj in pogovorov s posameznim otrokom bom poskušala ugotoviti, ali otroci vedo, 

kaj je poroka, nato pa bom v igralnico prinesla dve poročni fotografiji. Prva bo stara poročna 

fotografija, druga novejša. Ob fotografijah bom zastavila sledeča vprašanja: »Kdo je na 

fotografiji? Kaj predstavlja fotografija? Zakaj sta različni?« Preko njinu bom poskušala 

vzbuditi interes otrok za raziskovanje poroke nekoč. 

 

5.1.2 DOMNEVE 

 

Predvidevam, da otrokom tema, kako je potekala poroka nekoč ni znana, zato bom pripravila 

primerjavo med poroko nekoč in danes preko fotografij. Pogovor in odgovore na vprašanja ob 

fotografijah bomo sproti beležili na plakat, ob tem pa se bomo z otroki tudi dogovorili, kdaj in 

kako pričnemo z raziskovanjem.  

 

5.1.3 ZBIRANJE INFORMACIJ IN PREVERJANJE DOMNEV 

 

Informacije bomo zbirali na najrazličnejše načine. Najprej bomo preverili vse, ki smo jih 

predhodno zapisali na plakat, nato pa bomo iskali nove načine, kako priti do iskanih 

informacij. Pričakujem, da se bo v naslednjih dneh otrokom porodilo še veliko idej, ker se 

bodo pogovarjali tudi doma, zato bomo plakat dopolnjevali in ravno tako zbirali informacije. 

Sama bom najprej naredila tri intervjuje z najstarejšimi prababicami in pradedki. Njihove 

informacije so ključne, saj zapisov o porokah pred in po prvi svetovni vojni v Suhi krajini - 

Žužemberku nimamo. To bo osnova za delo, ki ga bom izvajala z otroki. Intervjuje bom 
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posnela na diktafon. Informacije bom iskala v knjižnicah, spletu ter pri posameznih so-

občanih.  

Otroke bom spodbudila k iskanju informacij doma (kakšna je bila poroka nekoč, kaj so jedli, 

kako so bili oblečeni, ali so šli k frizerju, kaj sta dobila ženin in nevesta za darilo, kje so imeli 

zabavo …) ter zbiranju starih poročnih fotografij, dokumentov in predmetov. V tem koraku 

pričakujem večji odziv njihovih staršev ter babic in dedkov. 

Dokumentirala bom s snemanjem s kamero, saj načrtujem izdelati krajši film za družine in 

obiskovalce javne prireditve ob zaključku projekta. Poleg kamere bom uporabila fotoaparat in 

diktafon. Med dejavnostjo bom delala zapiske, po vsaki dejavnosti pa evalvacijo. 

Tudi otroci bodo dokumentirali: označevali, fotografirali risali, tisti, ki že znajo pisati pa bodo 

informacije tudi zapisovali na plakate. 

 

5.1.4 ODGOVORI  

 

Ker se bo na tej točki projekt zaključeval, bom z otroki zbrala vse informacije, ki smo jih 

pridobili tekom projekta. Zanimalo me bo tudi, kaj novega so spoznali, odkrili ter kaj jim je 

bilo najbolj všeč. Ravno tako me bo zanimala povratna informacija s strani družin, kako so 

doma doživljali in spremljali projekt, ki se je odvijal. 

Ravno tako kot na začetku raziskovanja bom tudi sedaj vprašala vseh 42 otrok »Kaj je 

poroka?« ter naredila primerjavo med odgovora prej- potem. 

 

5.1.5 UPORABA INFORMACIJ 

 

Vse informacije, ki jih bomo pridobili tekom raziskovanja, vse pesmi, plese, izdelke, 

predmete, ki jih bomo zbrali, bomo predstavili na javni prireditvi v telovadnici OŠ 

Žužemberk. Otroci bodo pomagali pri postavitvi razstave predmetov in scene. Izdelke, 

predmete in še kaj bomo nato skupaj razstavili v avli vrtca. Anekdote, ki so še posebej 

izstopale tekom raziskovanja, bom zapisala in razstavila na oglasno desko za starše. Izdelala 

bom raziskovalno nalogo ter jo predstavila strokovnim delavcem, ravnateljici OŠ Žužemberk.  
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5.2 IZVEDBA PROJEKTA 

 

5.2.1 OPREDELITEV PROBLEMA: KAJ JE POROKA 

 

Najprej sem vsakemu otroku posebej zastavila vprašanje: »Kaj je poroka?« Odgovori (priloga 

1) so bili prisrčni, doživeti. Večina otrok je govorila iz svojih lastnih izkušenj. Predvsem o 

barvi nevestine obleke, metanju bombonov, hrani in zabavi ter ljubezni. Nekaj otrok še nikoli 

ni bilo deležnih tega dogodka, zato so odgovorili z »ne vem« ter »ko se dva poročita«. 

Nekaj odgovorov je bilo še posebej zanimivih: 

OTROK 1: »Da se poročiš, da si ženin in nevesta. Oni grejo na veselico, mečejo rožice, 

balone majo, pa maske. Imajo torto, pa tud še druge sladice.« 

OTROK 2: »Da se oči in mami poročita. Plešeta, pa tete in strici. Jejo pa pijejo. Pa lupčkata 

se«. 

OTROK 3: »K se ena dva poročita. Torto smo imeli, pa take breskvice. Bila je nekje v Novem 

mestu. Lepa sta bla. Anja je mela kiklo… belo, Matic pa črno obleko«. 

OTROK 4: »Mami pa oči sta se poročila. Na gradu. Peli smo in jedli, lepa sta bla. Pol smo šli 

domov«. 

Po pogovorih smo se zbrali skupaj v krogu, kjer sem otrokom pokazala fotografijo obrnjeno s 

hrbtno stranjo. Najprej so ugibali, kaj bi to lahko bilo in večina otrok je pritrdilo »slika«. 

Obrnila sem jo in pokazala, kaj prikazuje. Njihove prve besede so bile: »pogreb, slikali so se«. 

Zastavila sem jim dodatna vprašanja, kot so »Kdo je na fotografiji? Kaj predstavlja? Kaj drži 

ženska v roki? Kako so oblečeni?«. Tako so lažje ugotovili,  da je to poročna fotografija. 

Deček je rekel: »Taka je bila moja prababi. Bom jaz prinesel njeno sliko! Samo je zelo 

velika!« Zanimalo me je, ali bi želeli skupaj raziskati, kakšna je bila poroka nekoč. Otroci so 

v en glas odgovorili: »Ja!«. 
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FOTOGRAFIJA 1: Stara poročna fotografija (internetni vir) 

 

5.2.2 DOMNEVE O POROKAH NEKOČ   

 

Otrokom poroka nekoč ni bila znana, zato sem jim poleg stare pokazala sodobno poročno 

fotografijo. Pričeli so govoriti o porokah, na katerih so bili, kaj vse so imeli, kako sta bila 

ženin in nevesta oblečena, kaj so jedli, kaj so počeli … Med fotografijama smo naredili 

primerjavo. Tako se je razvil dolg pogovor. Iz otrok so začele vreti ideje, kaj vse bodo 

prinesli, vprašanja, ali bomo to lahko počeli v vrtcu (venčke, obleke…), kako bomo kupili, če 

pa nimamo denarja. Otroci so z navdušenjem sodelovali, še posebej deklice. Vse njihove ideje 

in odgovore sem sproti zapisovala. Izdelali smo dva plakata o poroki nekoč in danes ter 

plakat, kako bomo pripravili poroko v vrtcu. 

 

FOTOGRAFIJA 2: Izdelovanje plakata o  

poroki nekoč (lasten vir)                                            

 

FOTOGRAFIJA 3: Ogledovanje stare in nove 

poročne fotografije (lasten vir) 
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Dogovorili smo se, da bomo iskali informacije o poroki nekoč najprej doma. Otroci bodo 

vprašali starše, (pra)babice, (pra)dedke ter jih povabili v vrtec, da nam vsem skupaj povedo, 

kakšna je poroka nekoč. Vprašala sem jih tudi, kako bi obvestili starše in širšo družino obeh 

skupin, naj nam priskočijo na pomoč pri raziskovanju. Takoj sta deček in deklica odgovorila, 

naj napišem obvestilo na vrata, tam kamor vedno prilepimo. Z otroki smo skupaj sestavili 

obvestilo, ki ga je deklica napisala. Pritrdili so ga na skupno oglasno desko za starše. 

 

 

FOTOGRAFIJA 4: Deklica piše obvestilo za starše (lasten vir) 

 

Nadaljevala sem z vprašanjem: »Kje bi še dobili informacije o poroki? Kdo nam bi lahko 

pomagal?« Pripravila sem list, na katerega sem zapisovala njihove ideje, ki so bile: »gremo v 

knjižnico, moja mama in prababi vesta, na računalnik boš natipkala, lahko bi šli spet tam k od 

Žive mami dela (občina) vprašat, v cerkvici,  jaz bom pa (pra)babici in (pra)dedotu rekla, naj 

prideta, imata slike na steni …«. Dogovorili smo se, da naslednji dan pričnemo. Najprej bomo 

obiskali knjižničarko in iskali po spletu na računalniku, nato nadaljujemo po seznamu. Deček 

in deklica sta dala predlog, da obiščemo njuno družino. Njuna naloga je, da se poskušata 

doma dogovoriti, kdaj lahko pridemo.  
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FOTOGRAFIJA 5: Izdelovanje tabele  o 

iskanju informacij (lasten vir) 

FOTOGRAFIJA 6: Beleženje na tabeli (lasten 

vir) 

 

5.2.3 ISKANJE INFORMACIJ, DOKUMENTIRANJE IN ZBIRANJE PREDMETOV 

 

Otroci so bili dobro motivirani, zato je iskanje informacij v domačem krogu dobro potekalo. 

V nekaj dneh so otroci v vrtec prinesli veliko informacij, katere smo sproti zapisovali na list. 

Nekateri so informacije že prinesli napisane na listu. Tudi starši, babice/dedki so ob 

prihodu/odhodu spraševali vzgojiteljice, ali res lahko prinesejo določene predmete, so res 

povabljeni v vrtec, kaj morajo pripraviti itd. V dveh tednih je v avli vrtca nastala obsežna 

razstava.  

 

FOTOGRAFIJA 7: Delček razstave v vrtčevski avli (lasten vir) 
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Vsebovala je okvirjene in neokvirjene stare poročne fotografije, poročne obleke, poročne 

dodatke, kot so naprsni cvet, naglavni obroč, torbico, čevlje. Prinesli so leseno skrinjo, v 

kateri so prevažali balo (nevestino darilo), predmete, ki jih je nevesta dobila za balo, to so 

porcelanasti servisi, lončene posode, zibko, prte in prtičke, lectava srca, prevleke za odeje, 

krstno obleko za dojenčka, pekače za potico, kristalno posodico, mlinček za kavo, likalnik in 

druge kuhinjske pripomočke. 

Obiskali smo šolsko knjižnico, kjer nas je sprejela knjižničarka. Otroci so ji razložili, kaj 

raziskujemo ter če ima kakšno knjigo o porokah nekoč, da bi si jo sposodili v vrtec Vsi skupaj 

so začeli iskati knjige po knjižni policah. Žal jih je knjižničarka morala razočarati, da knjige o 

porokah nekoč nima, ima pa  knjigo avtorja M. Coleman in T. Warnes, z naslovom Gregor + 

Simona. Vprašala jih je, če želijo, da jo prebere. Posedli so se v mehki kotiček in ji prisluhnili. 

 

 

FOTOGRAFIJA 8: Iskanje informacij v knjižnici (lasten vir) 

 

Otroci so dali predlog, da gremo »tam, kjer dela od Žive mami«, torej na občino. Občina je v 

neposredni bližini vrtca, zato smo se tja odpravili peš. Sprejel nas je predstavnik področja 

družbenih dejavnosti, s katerim smo že sodelovali. Z otroki se je pogovoril o tem, kaj 

potrebujemo, koga iščemo. Otroci so mu razložili, kaj raziskujemo in si želimo, zato pri tem 

potrebujemo pomoč. Za vsako dejavnost, ki bi jo radi pripravili in raziskali v vrtcu, je gospod 

predstavil osebo, ki bi nam lahko pomagala in nam povedal, kje živi. Gospod je z veseljem 

otrokom pomagal ter jih spodbudil, naj se še oglasijo, če bodo potrebovali pomoč. 
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FOTOGRAFIJA 9: Iskanje informacij na Občini Žužemberk (lasten vir) 

 

Ob pridobitvi velike količine informacij je bilo potrebno zabeležiti, kaj vse lahko preizkusimo 

in pripravimo za poroko v vrtcu. Odločili smo se, da slike poiščemo na spletu ter oblikujemo 

plakat. Natisnjene slike so otroci prilepili in opremili s puščicami, ki so pomenile, kako si 

bodo delavnice v zaporedju sledile. Za napise delavnic pod slikami je poskrbel deček, ki zna 

pisati. Ob ustvarjanju plakata so si imeli veliko za povedati, predvsem, kaj bi kdo imel in 

naredil ter katere delavnice se najbolj veseli. Plakate so otroci izdelovali v manjših skupinah, 

tako da je vsak otrok lahko sodeloval v ustvarjanju.  

 

 

FOTOGRAFIJA 10: Izdelava slikovnega načrta za delavnice (lasten vir) 
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5.2.4 INTERVJUVANJE PRABABIC IN PRADEDKOV 

 

Nekateri so nas povabili na obisk k (pra)babicam in (pra)dedkom. Preden smo odšli na obisk 

smo se pripravili tako, da so otroci povedali, kaj jih zanima o poroki nekoč ter nato z mojo 

pomočjo sestavili vprašanja (kje sta se poročila; ali ste imeli belo obleko; kakšno frizuro ste 

imeli; kako sta se peljala; kaj ste jedli; ste imeli ansambel, kaj ste dobili za darilo itd.). Javili 

so se najbolj pogumni otroci, kateri so vprašanja zastavljali. Intervjuje sem posnela s kamero 

(priloga 2).  

 

 

FOTOGRAFIJA 11: Intervjuvanje ge. Košiček 

(lasten vir)        

 

FOTOGRAFIJA 12: Intervjuvanje zakoncev 

Legan (lasten vir) 

 

Med intervjujem smo peli ljudske pesmi, deklamirali, pri Leganovih ličkali koruzo. Na koncu 

so nas pogostili z domačimi dobrotami. Babica  je za vsakega otroka spekla pletenico- sladki 

kruh, ki je bila v starih časih pečena le za posebne priložnosti.  

 

5.2.5 OGLED ŠOLSKE RAZSTAVE STARIH PREDMETOV 

 

Ravnateljica Osnovne šole Žužemberk nas je povabila na ogled razstave starih poročnih 

predmetov in fotografij v avli šole. Razstava je bila zelo podobna naši v vrtcu. Tako v šoli kot 

v vrtcu smo si ogledali stare predmete, jih poimenovali in se pogovorili o njegovem namenu. 

Med predmeti so bili porcelanasti servisi, prti, posteljnina, vezeni prtički, kuhinjska posoda, 

likalnik, mlinček za kavo, tehtnica, izdelki iz testa (pleteno srce, ovčka), svetilka, lesena 
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kadica in sodček za vino, lesena skrinja za balo, peharji, vreteno, kovček. Ravno tako smo si 

natančno ogledali stare poročne fotografije.  

 

 

FOTOGRAFIJA 13: Ogled razstave starih poročnih predmetov v avli OŠ Žužemberk (lasten vir) 

 

5.2.6 IZDELAVA ČASOVNEGA TRAKA  

 

Ker si otroci niso znali predstavljati, kdaj so živele naše prababice in pradedki, smo skupaj 

izdelali časovni trak. Za sedanjost so narisali dečka in deklico v vrtcu, pred njima očka in 

mamico, nato dedka in babico ter  prababico in pradedka. Med vsakim parom so odmerili 

prazen prostor, v katerega so narisali črtice, ki so pomenile leta. Otroci so rekli, da so tam 

»rastli«. Med otroci se je porajalo vprašanje, koga lahko še narišejo pred prababico. Dva 

dečka sta bila mnenja, da so nešteto let nazaj v preteklost živeli na zemlji dinozavri, kar sta 

tudi narisala. Oblačila prababice in pradedka so narisali v črni barvi, babico v modri in 

mamico v dolgi beli obleki. Ženinom so narisali klasično črno obleko s kravato in 

metuljčkom. K časovnemu traku so se otroci radi vračali.  
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FOTOGRAFIJA 14: Izdelava časovnega traka (lasten vir)                                          

 

5.2.7 DELAVNICA IZDELAVE POROČNIH VENČKOV IN ŠOPKA 

 

Na fotografijah in v intervjujih so otroci spoznali in opazili, da so na porokah imele neveste 

šopke rož iz papirja. Za izdelavno poročnega šopka nas je predstavnik za družbene dejavnosti 

v Občini Žužemberk usmeril k članicama turističnega društva. Gospe sta v Žužemberku edini, 

ki znata izdelovati cvetlice – nageljne, po načinu starem petdeset let in več. Predstavili sta 

nam, kakšne šopke so imeli včasih, zakaj iz papirja, kje so jih kupili oz. naredili, kakšne barve 

so bile cvetlice ter predstavili in pokazali naglavni cvetlični obroč. Izdelovanje poročnega 

šopka iz belega krep papirja je z otroki potekalo počasi. Vsaka deklica si je ob pomoči 

vzgojiteljice in gospe izdelala cvetlični naglavni obroč, ki so ga nosile neveste. Deklice so 

bile prve udeleženke delavnice, a so kmalu samoiniciativno pristopili tudi dečki. Še posebej 

zanimiva sta bila po naravi zelo živahna dečka, ki sta vztrajala in do konca sodelovala v 

delavnici ter komunicirala z izvajalkama. Otroci so samostojno s škarjami »cik-cak«, rezali 

male trakove, nato so potrebovali pomoč pri tesnem zvijanju okoli žice. Na koncu smo skupaj 

povili z zelenim trakom za lepši izgled. Ko smo naredili dovolj nageljnov, so jih otroci skupaj 

z gostocvetnim asparagusom povezali v šopek. 
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FOTOGRAFIJA 15: Izdelava rožic iz nageljnov iz krep papirja (lasten vir) 

 

Ena izmed mamic, ki je po poklicu cvetličarka, nam je naredila poročni venček iz rož 

ivanjščic. Venček so občudovale predvsem deklice in ga poveznile na svoje glave. 

 

 

   

FOTOGRAFIJA 16: Poročni obroči na razstavi 

(lasten vir)                                                    

 

FOTOGRAFIJA 17: Poročni šopek in obroč iz 

krep papirja (lasten vir)        
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FOTOGRAFIJA 18: Deklica z naglavnim poročnim venčkom (lasten vir) 

 

5.2.8 DELAVNICA LECTOVIH SRC IN MEDENE TORTE 

 

Delavnico smo izvedli v sodelovanju s članico Turističnega društva in umetnico na področju 

izdelave lectovih src. Pred prihodom gospe smo sami spekli velika srca iz medenega testa ter 

pripravili tube z živilskimi barvami in različne živilske okraske. Otroci so sami ob mojih 

navodilih pripravili tri živilske barve za premaz src. Ker je procedura izdelave lectavih src 

zelo dolga in zahtevna, je s seboj v vrtec prinesla že dokončane. Razložila nam je, kaj pomeni 

rdeča, rumena in bela barva na lectavih srcih, predstavila okrasje ter zakaj, kdo in komu so jih 

podarjali nekoč. Nato je predstavila medeno torto, katero so imeli na premožnejših porokah. 

Torto so nato otroci po njenih navodilih okrasili z izdelanimi rožicami iz sladkorja in 

zelenjem. Prinesla je tudi jagenjčka iz testa, ki je bil še posebej značilen za darilo in simbol 

prvoobhajancev. Otroci so ga sami oblili s sladkorno maso, izrezali iz papirja oči, usta, nos ter 

ga dokončali. Z okraševanjem medenih src, ki smo jih izdelali sami, smo pričeli po 

predstavitvi pekovskih umetnin, na kar so otroci komaj čakali in že postajali nemirni. Med 

okraševanjem so otroci  urili domišljijo, smisel za lepoto in fino motoriko. Do mene je prišla 

deklica in rekla: »Veš za koga bo tale srček? Za Maja!«. To je deček iz naše skupine. Kar 

nekaj otrok je želelo okrasiti dva srčka, nekateri še za mamice, drugi za sestrico, bratca.   
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FOTOGRAFIJA 19: Predstavitev članice 

turističnega društva (lasten vir) 

 

 

 

 

FOTOGRAFIJA 20: Okrasitev medenih src 

(lasten vir)

 

5.2.9 FRIZERSKA DELAVNICA 

 

Frizersko delavnico je izvajala mamica enega izmed otrok, ker ima doma frizerski salon. 

Ponudila nam je, da uredi nevesti, ženinu in svatom frizure. Pred obiskom frizerke smo se z 

otroki pogovorili, kaj vse potrebujemo za frizersko delavnico. Našteli so vse kar spada v 

frizerski salon, tudi barve za lase, katerih si najbolj želijo. Pogovarjali so se, kakšno frizuro 

bodo imeli fantje, kakšne deklice. Dogovorili smo se, da prinesejo deklice lasne okraske in 

ščipalke ter dodatne pripomočke za igro vlog. Frizerka je najprej predstavila svoj poklic, zakaj 

in kako uredi ženina in nevesto na poročni dan ter kako so za frizuro poskrbeli nekoč. 

Otrokom so bile informacije o poročnih frizurah nekoč znane, saj so jih izvedeli pri 

intervjuvanju prababic. Pri urejanju dva dečka nista želela »irokeze«, kot so dečki običajno 

želeli. Prišla sta pred igralnico in samo opazovala, kako frizerka ureja otroke. Ostali so 

nestrpno čakali, kdaj bodo prišli na vrsto za polepšanje. Deklice so prinesle svoje lasne 

dekoracije, katere je frizerka uporabila pri oblikovanju frizure. Na koncu so si nekatere 

deklice na glavo nataknile obroče z rožicami iz krep papirja, katere smo izdelali na delavnici. 

Nevesta pa je dobila naglavni poročni venček, ki ga je za nas izdelala cvetličarka. 
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FOTOGRAFIJA 21: Frizerski salon (lasten vir) 

 

5.2.10 GLASBENA DELAVNICA 

 

V vrtec smo povabili dečkovega očka, ki je včasih s harmoniko igral in pel na porokah, zato o 

tem veliko ve. Otrokom je razložil, kako je bilo včasih na porokah, katere instrumente so 

uporabljali in kaj so peli. Predstavil in naučil nas je tri plese oz. igre: ples z metlo, menjavanje 

klobukov in poušt'rtanc. Pri igri s klobuki so potrebovali spretnost in hitrost, kar jih je na 

začetku oviralo, saj igre niso poznali. Ob polomijah so se otroci v vlogi gledalcev smejali na 

ves glas. Ples z metlo je poznalo veliko otrok, le moči nimajo dovolj, da je zvok metle ob 

padcu na tla glasen. Poušt'rtanc je težja igra, primerna za starejše otroke, zato nam jo je samo 

predstavil. Od doma so otroci prinesli instrumente, ki jih imajo najraje (harmonike, kitare), na 

katere so igrali naslednje dni. 
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FOTOGRAFIJA 22: Očka harmonikar (lasten vir) 

 

5.2.11 USTVARJALNA DELAVNICA POROČNIH PRSTANOV 

 

Ker v Žužemberku nimamo zlatarne, smo za to delavnico prosili za pomoč upokojeno 

učiteljico, umetnico in članico Kulturno-umetniškega društva. 

Na delavnici nam je gospa povedala, kakšne prstane so imeli včasih, kako in s čim so jih 

kupili. S seboj je prinesla različne pripomočke. Z njeno pomočjo so oblikovali, zavijali 

barvno žico, na koncu še vstavili perlico in ponosno nataknili na prst. Delavnice so se na 

začetku udeležile samo deklice. Nestrpno so čakale na čisto svoj prstan, ga primerjale med 

seboj, natikale na vse prstke in občudovale. Pri izdelavi so potrebovali pomoč, saj je potrebno 

žico na koncu zakriviti, da je prstan obdržal obliko. Še posebej jim je bila izdelava prstana 

všeč zato, ker so sami izbirali barvo žice in perlic. Na koncu smo prstane podpisali in 

razstavili v avli vrtca. Otroci so se stežka ločili od svojih umetnin, a le za kratek čas. Kasneje 

so jih vzeli domov in ponosno nosili na svojem prstu.  
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FOTOGRAFIJA 23: Izdelava poročnih prstanov iz žice (lasten vir) 

 

FOTOGRAFIJA 24: Razstava starih poročnih slik in prstanov (lasten vir) 

 

5.2.12 DELAVNICA ŠIVANJA PRTOV 

 

Delavnico šivanja prtov je vodila babica enega izmed dečkov, upokojena šivilja in članica 

društva kmečkih žena. S seboj je prinesla veliko prtov in prtičkov za različne namene ter 

pokazala kako se šiva. Z otroki smo na velikem kosu blaga narisali majhne koščke, katere so 

izrezali. Tako je vsak otrok dobil svojega, na katerega je narisal enostaven vzorec. V roke je 

prijel plastično šivanko z izbrano barvo niti in pričel vtikati in iztikati po črti vzorca. Nekaj 

deklic je izrazilo željo po šivanju s pravo šivanko. Pod nadzorom so se preizkusile tudi v tem 

in bile zelo spretne. 
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FOTOGRAFIJA 25: Šivanje prtičkov in vlečk (lasten vir) 

 

5.2.13 DELAVNICA KOT OBISK ZLATOPOROČENCEV 

 

Ob tej priložnosti sem v vrtec povabila  dečkovo babico, članico društva upokojencev, ki nam 

je med pogovorom predstavila, kaj je zakonska zveza, srebrna, zlata in diamantna poroka. 

Člani društva upokojencev še posebej obeležijo in obiščejo zlatoporočence, ki živijo v naši 

občini. Nato smo odšli na dom zakoncev, ki sta prababica in pradedek ene izmed deklic. 

Ponosno sta nam pokazala pohvale, priznanja, darila, ki sta jih prejela ob jubilejih ter 

pomembne fotografije, katere so otroci z zanimanjem opazovali. Ker je bila to odlična 

priložnost, da zvemo še kaj več o njuni poroki, smo obenem izvedli intervju. Izvedli so ga 

najpogumnejši otroci. Spraševali so zelo podobna vprašanja kot v prvih intervjujih. Pradedek 

nam je pokazal tudi svojo čevljarsko delavnico, v kateri se otroci niso mogli načuditi. Slišati 

je bilo: »Tako je imela muca copatarica; glej, kakšni stari čevlji; take copate je imel moj oči v 

šoli; o, fuj, koliko pajčevine; koliko mašin ima …«. Ob zvokih čevljarskih strojev so se 

zatisnila marsikatera ušesa. 
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FOTOGRAFIJA 26: Obisk predstavnice 

upokojencev (lasten vir) 

 

 

 

FOTOGRAFIJA 27: Obisk zlatoporočencev 

(lasten vir)

 

FOTOGRAFIJA 28: Ogled čevljarske 

delavnice (lasten vir) 

 

FOTOGRAFIJA 29: Zunanji ogled najstarejše 

cerkve v Žužemberku (lasten vir) 
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5.2.14 OGLED POSNETKA SODOBNE POROKE 

 

Otroci so večkrat omenili, da so doma že gledali posnetke s poroke staršev. Dogovorili smo se 

z enim izmed otrok, da v vrtec prinese zgoščenko z utrinki šranganja, civilne in cerkvene 

poroke ter svatbe njegovih staršev. Ogledali smo si ga pred televizijskim zaslonom v avli 

vrtca. Ker je bi posnetek dolg nekaj ur, smo si ogledali le izseke.   

 

 

FOTOGRAFIJA 30: Ogled posnetka sodobne poroke (lasten vir) 

 

Ogled posnetka je otroke zelo navdušil, še posebej zato, ker so nekateri že bili na poroki, ali 

so že videli na drugih posnetkih podobne dogodke. Zelo zanimivo jim je bilo šranganje. 

Spraševali so: »Kaj bo pa zdej? A bo res ...? Moj oči je moral pa …« ter se smejali. Civilna in 

cerkvena poroka jih ni posebno zanimala. Pri cerkveni poroki so rekli, da so oni bili tudi v 

cerkvici, ampak ne taki kot je na posnetku ter da nekateri hodijo k sv. maši. Najbolj jih je 

pritegnil zabavni del - svatba, še posebej igrice ter maškare. 

Medtem ko so gledali posnetek, sem jih opazovala. Kko sem videla, da jim ni zanimivo, sem 

prestavila naprej na drug dogodek. Velikokrat so dečki postali glasni, a so jih deklice kaj hitro 

utišale: »Pššt, tiho bodite, drugače bomo ugasnili!«. Ker si nismo uspeli vse ogledati, smo 

predvajali tudi po počitku. Starši, ki so prišli po svojega otroka, so bili navdušeni, nekateri so 

vprašali, če lahko malo prisedejo, drugi spraševali, kaj bomo še počeli, tretji se zahvaljevali. 
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5.2.15 PREPEVANJE PESMI 

 

Brez pesmi tudi praznovanja ni bilo. Še posebej živahno je bilo na porokah, saj so ljudje peli 

ob spremljavi ljudskih instrumentov. Tako je bilo tudi v vrtcu, kjer so otroci prinesli 

zgoščenke z narodno-zabavno glasbo, ob katerih smo prepevali pesmi, povabili smo očka 

harmonikarja ter se ob tem pripravljali na zaključno prireditev. Iz intervjujev smo izvedeli, 

katere pesmi so nekoč prepevali. Otroci so še posebej izražali veselje in zadovoljstvo ob 

pesmih Tam dol na ravnem polju, Trzinka, Mamica, Lani sem kupil, Mici Mici Micika, ob 

katerih so tudi spontano dramatizirali. Poleg pesmi sem pripravila nekaj zabavnih rim in 

dramatizacij.  

Ženin in nevesta, pod mizo štruklje jesta, 

pod mizo jih natikata in v usta jih pomikata. 

 

5.2.16 PEKARSKE DELAVNICE 

 

V starih časih niso imeli finih peciv, imeli pa so piškote. Dve mamici sta se ponudili, da bi 

skupaj z otroki v vrtcu pekli piškote. Prinesli sta modelčke srčkov ter biserčke za okrasje. Ker 

manjka do javne prireditve Poroka naših babic in dedkov le nekaj dni, smo se z otroki 

dogovorili, da te piškote postrežemo obiskovalcem. 

  

FOTOGRAFIJA 31: Peka piškotov z 

mamicama  (lasten vir) 

  

FOTOGRAFIJA 32: Oblikovanje piškotkov  

(lasten vir)                                                            
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FOTOGRAFIJA 33: Priprava kvašenih ptičkov 

na peko (lasten vir) 

 

FOTOGRAFIJA 34: Izdelovanje kvašenih 

ptičkov (lasten vir) 

 

Na domačijo nas je povabila tudi dekličina babica, članica društva Kmečkih žena. Pokazala 

nam je staro domačo hišo, stare predmete med njimi tudi obnovljeno leseno skrinjo, v kateri je 

nevesta prejela balo. Nato smo pobrali orehe, katere potrebuje za peko potice. Predstavila nam 

je izdelavo orehove potice, ki je bila ena izmed glavnih sladic na poroki ter nam prikazala 

izdelavo kruha. V pogovoru so otroci povedali, da poznajo nekaj vrst potice, kot so kokosova, 

pehtranova, lešnikova, nihče ne pozna ocvirkove. To je pokazatelj, da po domovih ne pečejo 

več starih tradicionalnih jedi. Povedali so tudi, kakšne oblike potice naredijo doma, zvite ali 

položene v različne pekače. Nato smo z babico zamesili za kruh in ptičke iz kvašenega testa. 

Vse je spekla v krušni peči, nad katero so bili otroci navdušeni. Ko smo iz krušne peči vzeli 

pečeno potico, jo je nekaj dečkov poimenovalo kar s kačo velikanko. Ptičke iz kvašenega 

testa so otroci izdelovali po babičinih navodilih. Na mizo je prinesla nekaj že narejenih za 

lažjo predstavo. Ko so bili pečeni, je vsak svojega zavili za domov. Tudi kruh smo spekli v 

krušni peči in ga poskusili.  
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5.2.17 DELAVNICA POSTAVITEV IN OKRASITEV SMEREKIC  

 

Ker za poroko potrebujemo smrekici oz. »mlajčka«, smo se z otroki spraševali, kako bi to 

naredili v vrtcu in kdo bi nam lahko pomagal. Ponudil se je deček z zamislijo, da bo rekel 

očku, naj poseka smreke in jih pripelje. Predstavila sem jim poklic gozdarja in jih vprašala, če 

poznajo koga, ki opravlja ta poklic. Deklica je pritrdila, da je gozdar njen sosed. Res imamo v 

Žužemberku gozdarsko izpostavo, kjer sta zaposlena dva gozdarja. Dogovorili smo se, da ju 

obiščemo v pisarni in vprašamo, ali lahko sami posekamo smrečice. Ker tega ne smemo, smo 

se skupaj odpravili v bližnji gozd. V gozdu nam je razložil, kateri smreki sta primerni in 

zakaj. Ko smo iskali primerni smrečici, otroci niso mogli mimo »božičnih drevesc« s 

komentarji: »Mi smo imeli takole; očitu bom rekel, da bova sem prišla po smreko; pri nas za 

hišo so tudi take smreke; midva sva posekala večjo smereko, do stropa itd.«. Smrečici je 

naložil in pripeljal s traktorjem v vrtec dečkov očka. Pričakali smo ga pred vrtcem s trakovi 

krep papirja in tablo iz kartona. Na tablo smo s tempera barvami in čopiči napisali »Srečno, 

mladoporočenca!«. Očka je otrokom predstavil kako so »mlajčka« postavljali v starih časih in 

kako jih sedaj. Sam je odžagal veje do vrha krošnje ter odstranil lubje. Medtem so deklice 

pometale lubje, dečki pa odstranjevali veje. Nato so otroci okrasili »mlajčkov«. Deklice so 

vezale trakove na konce vej. Vsi so občudovali krošnji, medtem ko so deklice vezale trakove 

in zapolnjevale prazne veje. Fantje so pomagali očku pri postavitvi »mlajčkov« v podstavke, 

ki jih je očka izdelal prav za to priložnost. Prinesli smo tablo z napisom, katero je očka 

privezal med obe smreki. Ob koncu so veselo zavriskali in zaploskali. 

 

 

FOTOGRAFIJA 35: Okrašeni »mlajčki« v ozadju (lasten vir) 
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FOTOGRAFIJA 36: Rezanje krep papirja za okrasitev igralnice in smrekic oz. »mlajčkov« (lasten vir) 

 

5.2.18 DELAVNICA POROČNI DAN IN FOTOGRAFIRANJE 

 

Vprašanje »Kdaj bo poroka?« je bilo slišati iz otroških ust neštetokrat. Dan pred dogodkom 

smo se dogovorili, naj od doma prinesejo svatovska oblačila ter dodatke. V dar smo dobili 

veliko sponzorskih balonov rdeče in bele barve, katere so otroci sami napihovali. Pomagala 

sem jim pri zavezovanju balonov, sami pa so nadaljevali s pritrjevanjem po pohištvu 

igralnice. Deklice so okrasile igralnico s preostalimi trakovi iz krep papirja. Po zajtrku so se 

preoblekle v svečana oblačila in dodatke, kateri so frčali po zraku od naglice in navdušenja. 

Med seboj so si posojali obleke, urejali frizure, natikali poročne obroče in prstane. S seboj je 

deček prinesel star fotoaparat. Drugemu dečku, ki je tudi imel veliko željo po fotografiranju, 

sem dovolila uporabo mojega fotoaparata. Drug čez drugega so se dogovarjali, kdo se bo s 

kom poročil, kdo bo slikal, igral na harmoniko in kitaro. Deklica je prinesla zgoščenko z 

narodno-zabavno glasbo z željo, da jo predvajamo. Fantje, ki so prinesli harmoniki in kitaro, 

so igrali ob glasbi s CD predvajalnika. Sami so plesali po svojih željah in idejah. Ob tem je 

bilo prav zanimivo opazovati dečka, ki je fotografiral, jih je usmerjal in jim dajal navodila, 

kako naj se postavijo. Skupinica otrok je začela premikati stole. Zdelo se mi je čudno, kaj 

bodo naredili, saj imajo dovolj prostora. Kmalu sem ugotovila, da pripravljajo kočijo. Dva 

stola spredaj za nevesto in ženina in dva zadaj za priči. Tedaj pride k meni deček in reče: 

»Kako se reče unmu, k je zdraven pri krstu?« Odgovorim mu: »Boter«. In že teče deklicam 

povedat, da bo on od najboljšega prijatelja Maja boter. Popravila sem ga, da se pri poroki tej 
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osebi reče priča. Deklica je določila, da bodo vse tri priče, a jo je druga popravila, da sta lahko 

samo dve priči. Nato je tretja rekla: »Prav, bom jaz pa rožice posipala«. Ker je bilo nevest več 

kakor šopkov, so si jih morale izmenjevati in se dogovarjati med seboj. Včasih je šla kakšna 

deklica do fanta in se z njim na skrivaj pogovarjala in dogovarjala ter zaključila: »Jutri se 

bova pa midva poročila, a prav!« Ali pa: »Ko bo prišel ženin čez vrata, bomo zavriskali, pol 

bo pa Nejo nesel po igralnici.« Sledilo je poročno kosilo, za katerega so pripravili pogrinjke, 

mize potisnili skupaj v dolgo kolono ter okrasili s šopkom na sredini.  

Poročni dan je ovekovečil  FOTO Maver. To je bilo za otroke presenečenje. Pokazal jim je 

zelo stare poročne fotografije in star fotoaparat. Prikaza fotografiranja s polaroidnim 

fotoaparatom, ki sliko naredi v minuti, ni videl še nihče od otrok. Na podlagi polaroidnega 

fotoaparata in pokrivanja s prevleko stojala s fotoaparatom in glave fotografa jim je razložil, 

na kakšen način je potekalo fotografiranje nekoč. Otroci so z velikimi očmi spremljali, kar je 

pokazal in demonstriral. 

 

 

FOTOGRAFIJA 37: Črno-bela fotografija 

ženina in neveste (FOTO Maver) 

 

 

FOTOGRAFIJA 38: Otroci na fotografski 

delavnici (lasten vir) 
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FOTOGRAFIJA 39: Okrasitev igralnice 

(lasten vir) 

 

FOTOGRAFIJA 40: Poročna pojedina (lasten 

vir)

 

FOTOGRAFIJA 41: Mladoporočenca 

(fotografija, ki jo je posnel deček) (lasten vir) 

 

FOTOGRAFIJA 42: Poročna zabava 

(fotografija, ki jo je posnel deček) (lastni vir) 
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5.2.19 RISANJE POROKE  

 

Pri risanju poroke otrok nisem omejila na risanje poroke nekoč ali sodobne. Risali so z 

barvicami po svojih željah. Večina otrok je narisalo poroko nekoč. V risbah so se pojavili 

konjički, ženin in nevesta v temnejših ali barvnih oblačilih, šopki, rožice v laseh, klobuki itd. 

Risbe smo skupaj razstavili v hodniku in avli vrtca. 

 

FOTOGRAFIJA 43: Deček z risbo 

mladoporočencv (lasten vir) 

 

 

RISBA 1: Hiša mladoporočencev in okrašen 

voz z balo (deklica, 5 let)

 

RISBA 2: Risba  okrašene smrečice pred 

hišo (deček, 5 let) 

 

RISBA 3: Risba prevoza mladoporočencev s 

kočijo (deklica, 5
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5.2.20 DELAVNICA VOŽNJA S KOČIJO 

 

Dan pred obiskom gospoda s kočijo me je deklica vprašala sledeče: »Kako se bom poročila, 

če nimamo več poročnih oblek?« Tako so samostojno z izrezovanjem izdelale obleko in 

pajčolan iz velikega kosa papirja. Naglavni pajčolan so sprva pritrdile na lase s sponkami za 

lase, a ker ni trdno držalo, so se domislile obroča ter naslednji dan prilepile na obroč. Zelo 

zanimiva je bila tudi deklica, ki je pričela likati pajčolan, druga je že prinesla rožo iz pliša z 

besedami: »Nimamo več unga šopka, boš pa rožo imela.« Tudi druge deklice so tekale 

naokoli in si natikale torbice, rutke, ki jih imajo v kotičku dom, se navidezno odišavljale in 

ličile. 

 

FOTOGRAFIJA 44: Poročna obleka iz papirja (lasten vir) 

 

Ko smo raziskovali stare poročne fotografije, smo opazili, da so imeli vozove okrašene z 

zelenjem in pletenimi okrasjem. Nekaj otrok je iz krep papirja izdelovalo verige, drugi so 

rezali  trakove. Uporabili jih bodo za okrasitev kočije. Na delavnici nam je gospod povedal, 

kako se obnašamo poleg konj ter predstavil vprego in kočijo. Otroci so iz intervjujev prababic 

in pradedkov že izvedeli, da nekoč niso imeli avtomobilov, hodili so dolge razdalje do cilja, 

za posebne priložnosti so se peljali z vozom. Razložil nam je,  kako in s čim so vozove 

okrasili, da so naredili bolj slavnostne. Na fotografiji nam je pokazal, kakšen voz so imeli za 
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prevoz bale (lesene skrinje z darilom). Njihove izjave so bile: »Oh, kako stara je bila ta; glej, 

kako so stisnjeni; v tej škatli imajo koutr in deke; konjiček ima masko na glavi; moj dedi ima 

tud tak bič doma, kako so pa drugi šli na poroko itd. V načrtu smo imeli okrasitev kočije, a 

nam je žal zmanjkalo časa. Dogodek je ovekovečil deček s fotoaparatom.  

 

 

FOTOGRAFIJA 45: Otroci na kočiji (lasten 

vir 2) 

 

FOTOGRAFIJA 46: Svati na vozu (internetni 

vir 3)

 

5.3. ZAKLJUČNA PRIREDITEV 

 

Za zaključno prireditev, na katero smo se pripravljali tekom projekta, smo skupaj z otroki 

naredili vabila za družine in vse, ki so sodelovali pri projektu. Skupaj smo postavili sceno v 

telovadnici OŠ Žužemberk. Iz vrtca smo prinesli vse stare predmete, slike, ki smo jih zbrali in 

jih razstavili. Na panoje smo obesili plakate, na katere smo prilepili stare poročne fotografije. 

Otroci so izrezali velika in manjša srca, na katera sem zapisala odgovore otrok na vprašanje: 

»Kaj pomeni ljubezen?« Nekaj odgovorov, ki sem jih zapisala na srčke: poroka, oči in mami, 

ženin in nevesta, da se lupčkata, da se imata rada, srček. Pomagali so pri barvanju in lepljenju 

starih kartonastih hiš.  
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FOTOGRAFIJA 47: Izdelava vabil za družine 

(lasten vir) 

 

FOTOGRAFIJA 48: Scena na prireditvi v 

telovadnici OŠ Žužemberk (lasten vir)

Na prireditvi so sodelovali vsi otroci, ki so sodelovali pri projektu. Predstavili smo ljudske 

pesmi ob zvokih harmonike Tam dol na ravnem polju, Trzinka, Mamica, Lani sem kupil, Mici 

Mici Micika, rime in dramatizacijo. Povabili smo Moški pevski zbor Cirila Zajca, ki je zapel 

dve podoknici ter ravnateljico OŠ Žužemberk, ki nas je pozdravila z nagovorom. Na koncu 

sem predvajala 15-minutni film z utrinki posnetimi tekom celega projekta, v katerem smo 

prikazali, s katerimi lokalnimi društvi in posamezniki smo sodelovali, kako so bili vključeni 

otroci ter ga dopolnili z njihovimi izjavami in anekdotami. Poskrbela sem za povezovanje 

programa. Na koncu smo pripravili čisto pravo »pojedino«. Mize smo postavili v dolgo 

kolono, katere smo z otroki predhodno okrasili in napolnili s slavnostnimi dobrotami. 

Slavnostne dobrote so otroci doma spekli z babicami (krofi, flancati, ptički, potice), v vrtcu pa 

piškote z mamicami.  
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FOTOGRAFIJA 49: Nastop skupine Miškolini na prireditvi (lasten vir) 

 

Izdelke izdelane na delavnicah (poročne naglavne venčke, šopek, prstane, pecivo - ovčko, 

pleteno srce, okrašena medena srca, prtičke, vlečke, mlajčke s tablo), predmete z razstave 

(porcelanasti servisi, prti, posteljnina, vezeni prtički, kuhinjska posoda, likalnik, mlinček za 

kavo, tehtnica, svetilka, lesena kadica in sodček za vino, lesena skrinja za balo, peharji, 

vreteno, kovček), stare poročne fotografije, plakate s fotografijami, ki so jih posneli otroci in 

fotografijami, ki sem jih posnela sama, plakat z načrtom (kaj potrebujemo za poroko v vrtcu) 

smo nato skupaj z otroki razstavili v avli vrtca. Anekdote, ki so še posebej izstopale tekom 

raziskovanja, sem zapisala in razstavila na oglasno desko za starše.  

V krajevnem časopisu Suhokranjske poti in Dolenjskem listu ter na spletnih portalih je bila 

objavljena kopica člankov o javni prireditvi oz. zaključku projekta poroka naših babic in 

dedkov. Na lokalni televiziji »Vaš kanal« je bil objavljen prispevek z javne prireditve. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Longar; diplomsko delo 

 
 

43 

5.4 EVALVACIJA PROJEKTA 

 

Projekt je bil uspešno izveden. Izvedla sem vse, kar sem na začetku imela v načrtu ter še več, 

saj se je tekom raziskovanja z otroci pojavila še marsikatera ideja. Tudi cilji so bili vsi 

uresničeni, zato smo izvedbo projekta podaljšali iz 4 na 6 tednov. Obenem se je zavleklo tudi 

zaradi predstavitve furmana s kočijo, ki so si ga otroci tako močno želeli. 

Vedno je pomembna dobra motivacija in menim, da je tukaj bila. S staro in novo poročno 

fotografijo sem jih pridobila, da so postali ravno prav radovedni. Uvodno motivacijo bi lahko 

speljala tudi drugače, a menim, da je ta zadostovala mojemu cilju.  

Tako kot pri vsaki novi temi je tudi tukaj bilo nekaj otrok na začetku nezainteresiranih, 

predvsem dečki. Individualno sem jih spodbudila in se z njimi pogovorila pri dejavnostih. 

Tudi tem otrokom so dejavnosti postale všeč, ko so lahko aktivno sodelovali in ne samo 

zbirali informacije. Še prosili so, če lahko domov vzamejo različen material za ustvarjanje in 

recepte za peko. Katere delavnice se bodo udeležili, so se odločali sami.  

Presenečena sem bila pri izdelavi prstanov in rožic. Na obe delavnici so prve prišle samo 

deklice, nato nekaj dečkov. Ko so prišle deklice nazaj v igralnico ter pokazale otrokom svoje 

nove prstane, je v trenutku nastala velika gneča pri izdelavi. Čisto vsi so hoteli imeli svoj 

prstan, nekaj dečkov je celo želelo dva.  

Postopek izdelave poročnega šopka in naglavnih obročev iz krep papirja je bil dolg, a sta bili 

tako gospe kot tudi otroci zelo potrpežljivi in vztrajni. Deklice so bile prve udeleženke 

delavnice, a so kmalu samoiniciativno pristopili tudi dečki. Še posebej zanimiva sta bila po 

naravi zelo živahna dečka, ki sta vztrajala in do konca sodelovala v delavnici.  

V glasbeni delavnici so se otroci zelo zabavali, komaj so čakali, da so prišli na vrsto za ples z 

metlo ali v krog za igro s klobuki. Še posebej sta v zaključnem delu izstopala dva dečka, ki sta 

muzikanta občudovala in z njim vseskozi igrala na harmoniki.  

V pekarskih delavnicah so se naučili veliko o peki dobrot.Iz pogovora z otroki sem izvedela, 

da le nekaj otrok pozna izdelavo potice, zato je bilo opazovanje zelo poučno. 

Z očkom, ki je postavljal smrečici, so otroci z veseljem in marljivo sodelovali. Pričeli so na 

samem začetku, ko so sami narezali barvne trakove iz krep papirja, nato očku pomagali pri 

pripravi smrek, skrbeli za čistočo s pometanjem, sami vezali trakove na konce vej, s tempera 
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barvo napisali napis na tablo, katero je očka navezal med obe smreki. Po svojih močeh so 

pomagali pri postavitvi smrek v podstavke.  Med delom so prepevali pesmi in se med seboj 

spodbujali. Ob vsakem delu, ki ga je posamezni otrok opravil, je bilo čutiti pomembnost in 

vzhičenost. Po besedah otrok so nekateri že doživeli to šego. 

Šivanje je bilo za otroke zahtevno. Dečki so hitro obupali, ker jim ni bilo zanimivo. Deklice 

so, po svojih zmožnostih, skoraj vse dokončale svoj vzorček. Za vse, tudi vzgojiteljice, je bila 

ta delavnica izziv, saj je bilo potrebno otroke vseskozi motivirati, da so vztrajali in na koncu 

ponosno razstavili svoj izdelek. Naslednji dan je skupina deklic izrazila željo, da bi imele 

vlečke. S podstrešja vrtca smo prinesle odpadne zavese. Deklice so jih razrezale na 

podolgovate kose, katere so šivale in lepile na naglavne obroče.   

Otrokom je bila predstavitev upokojenke, kaj je zlata poroka ter ostalih pojmov težje 

razumljiva in manj zanimiva predvsem zato, ker je 5 letniku težko razumeti časovno obdobje 

trajanja, npr. srebrne poroke ter obletnic, ki sledijo. Težko jim je razložiti, zakaj so 

poimenovali srebrna, zlata in diamantna poroka, obenem ni nič oprijemljivega, s katerim bi 

bili bolj motivirani. Dva otroka sta vedela, kaj je to zlata poroka, ker sta jo imela njuna 

prababica in pradedek, ostali ne. Še posebej ponosno sta pokazala slike z zlate poroke. Tisti 

najbolj pogumni pa z njima izvedli intervju, tako kot smo ga že z drugima prababicama in 

pradedkom.  

Na poročni dan v igralnici sem opazila, kako so otroci tekom celega dopoldneva povezovali 

vsa znanja in informacije, ki so jih pridobili na delavnicah.  

Vožnja s kočijo, kljub temu da ja član Konjerejskega društva Suha krajina prišel veliko 

pozneje, je bilo pričakovanje in navdušenje prisotno v enaki meri kot v času projekta. 

Ko se ozrem nazaj, lahko rečem, da sem vzbudila v vsakem otroku zanimanje za našo 

tradicijo in poznavanje ter sodelovanje z lokalnim okoljem. Otroci so se še cel mesec po 

zaključku projekta pogovarjali o porokah. Najraje pa so se igrali, držali za roke na sprehodu, 

spali poleg »svojega ženina/neveste«. Če se je zgodilo, da se je ženin obnašal neprimerno, ga 

je nevesta oštela ali zamenjala in si izbrala drugega. Prišlo pa je tudi do tega, da je imel ženin 

kar dve nevesti, ker se nista uspeli dogovoriti.  
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FOTOGRAFIJA 50: Počitek (lasten vir) 

 

Evalvacijo sem naredila tudi s pomočjo otrok. Otroke sem vprašala, ali si želijo ogledati slike, 

katere so posneli tekom projekta. Razdelili smo se v manjše skupine, da so si ogledali 

prezentacijo na prenosnem računalniku. Nad takšnimi in drugačnimi fotografijami so bili 

navdušeni, saj v vrtcu niso še nikoli sami fotografirali. Ob tej priložnosti sem jim pokazala 

izbrane fotografije z delavnic, obiskov in intervjujev, ki smo jih opravili. Otroci so poleg 

gledanja komentirali, kje je to bilo, kdo je na sliki, kakšen izraz ima kdo na obrazu, kako 

»luštno je bilo«. Zelo zanimivo je deklica izjavila ob fotografiji, na kateri je bila z dečkom: 

»Ojoj, lej me z Erikom, zdej mam itak Maja!«   

Na koncu me je zanimalo, kaj jim je bilo najbolj všeč. Nasploh so jim bile všeč vse 

dejavnosti, največ navdušenja pa je požela »poroka v vrtcu«, ki smo si jo sami pripravili v 

igralnici. Sledila je izdelava prstanov, postavitev mlajčkov, okrasitev igralnice, ples z metlo in 

narodne pesmi ob zvokih harmonike, fotografiranje, prevoz z kočijo, izdelava cvetličnih 

naglavnih obročev, peka dobrot. Nekoliko manj jim je bil všeč obisk zlatoporočencev, ker je 

tema trajanj razmerij za to starost otrok težko razumljiva. Najmanj jim je bilo všeč šivanje 

prtov za balo. Tu je bila potrebna natančnost in vztrajnost, predvsem je bilo to za njih nekaj 

novega.   

S strani staršev sem že tekom projekta dobila veliko povratnih informacij ali pohval. Že na 

začetku so nekateri sami povedali, da nimajo nič starih predmetov ali fotografij, drugi, da 

bodo z veseljem poiskali, tretji so se ponudili, če lahko kako sodelujejo, ali če potrebujejo 

babico ali dedka. Vsi starši so z žarom v očeh hodili po otroke v pričakovanju nekaj novega. 
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Sami so večkrat dejali, da je otrok čisto drugačen, da išče po hiši, kaj bi odnesel v vrtec, 

premišljuje, kaj bo oblekel »za na poroko«, s kom se bo slikal, s kom poročil, kateri CD z 

glasbo/ film s poroke bo odnesel v vrtec, kaj še mora v vrtcu pripraviti, za koga narediti darilo 

... Opazno razliko so opazili tudi na socialnem področju. Tako dobrega sodelovanja s starši še 

nisem bila deležna. Še posebej sem bila vesela njihovih sprotnih pohval, spodbud, ponudb, 

idej, zahval, kar mi je dalo elan za še boljše in kvalitetnejše delo z njihovimi malčki.  

Projekt Poroka naših babic in dedkov je bil s strani Občine Žužemberk predstavljen Zavodu 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Z njihove strani je bil zelo pohvaljen. V krajevnem 

časopisu Suhokranjske poti in Dolenjskem listu ter na spletnih portalih je bila objavljena 

kopica člankov o javni prireditvi oz. zaključku projekta. Na lokalni televiziji »Vaš kanal« je 

bil objavljen prispevek z javne prireditve. Ravnateljica OŠ Žužemberk me je povabila k 

izdelavi raziskovalne naloge. Raziskovalno nalogo z naslovom Poroka naših dedkov in babic, 

raziskovanje s predšolskimi otroci, bom predstavila strokovnim delavcem, ravnateljici OŠ 

Žužemberk ob koncu šolskega leta ter prejela pohvalo. 

 

5.5. RAZPRAVA 

 

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Pri raziskovanju projekta je potekalo intenzivno sodelovanje s člani lokalnih društev in 

posamezniki. Društva, ki so sodelovala v raziskovanju so Turistično društvo, Konjeniško 

društvo, Društvo kmečkih žena Suhe krajine, Društvo upokojencev, Kulturno-umetniškim 

društvom. Sodelovanje je potekalo tudi s posamezniki iz občine Žužemberk, predstavnikom 

področja družbenih dejavnosti Občine Žužemberk, ravnateljico in strokovnimi delavci 

Osnovne šole Žužemberk, fotografom iz fotografskega studia FOTO Maver, frizerko iz 

frizerskega salona go. Mohorčič, šiviljo go. Hrovat, gozdarjem iz gozdarske izpostave 

Žužemberk, očkom g. Kelšinom. 

Otroci so bili pri sodelovanju z lokalnimi društvi aktivni, saj smo skupaj na  različne načine 

iskali člane  lokalnih društev in izvajalce delavnic, katere smo šli peš osebno prosit za pomoč. 

Na delavnicah so otroci pomagali pripraviti material in izdelovali izdelke ter se pogovarjali z 

izvajalci. Za izvajalce so izdelali darilo v znak zahvale in sodelovanja.  
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Pri projektu so otroci sodelovali z iskanjem informacij, kdo bi nam lahko pomagal, doma, v 

vrtcu in okolici vrtca; zbirali stare predmete povezane s poroko in poročne fotografije; 

pripravljali vprašanja za intervjuje s prababicami in pradedki ter jih izvedli ob moji pomoči; 

obiskali knjižnico, obiskali izvajalce delavnic na domu ter jih prosili za pomoč oz. 

sodelovanje; z vzgojiteljicami pripravljali material, ki smo ga potrebovali za posamezne 

dejavnosti; si ogledali razstavo v avli šole; izdelovali prstane iz žice; venčke za na glavo; 

poročni šopek; naprsne okraske za poročni dan; pekli piškote; krasili ovčko; izdelovali 

kvašene tičke; pleteno srce; si ogledali izdelavo kruha in potice; krasili medena srca; šivali 

prte, vlečke; deklice so izdelale poročno obleko iz papirja; okrasili igralnico z baloni in 

barvnimi trakovi; obiskali zlatoporočenca in si ogledali čevljarsko delavnico; spoznavali 

pojme, kot so zlata poroka, srebrna in biserna; se igrali frizerje in si uredili frizure s pomočjo 

frizerke; okrasili in postavili »mlajčke«, si gledali posnetke s sodobne poroke na TV-ju; 

spoznavali in plesali različne plese in igre; igrali na instrumente; peli in deklamirali; si 

ogledali vprego s konji; izdelali vabila za nastop na javni prireditvi; izdelovali darila za 

izvajalne delavnic; postavljali sceno v telovadnici za prireditev; nastopali na prireditvi; risali; 

izdelali časovni trak; izdelovali plakate; fotografirali in še bi lahko naštevala. 

Ob izteku projekta smo se z otroki zbrali v krogu ob plakatih z domnevami, kje iskati 

informacije ter planom dejavnosti. Pregledali smo domneve, kje smo iskali informacije, ali 

smo izvedli vse dejavnosti in delavnice ali ne, kaj smo na plakate dopisali, katere ideje so bile 

nove. Pri iskanju informacij nismo šli v cerkev. Od dejavnosti, ki jih nismo izvedli, je bil 

ogled muzeja. Otroci so bili zainteresirani, s strani vrtca žal ni bilo možno izpeljati, ker je 

muzej v Novem mestu. Tudi vožnja s kočijo ni bila izvedena tisti dan in teden, kakor smo 

načrtovali. Otroci so bili zelo razočarani, a na koncu neizmerno veseli, ko pa je le prišel 

furman s kočijo.  

Otroci na začetku projekta niso natančno vedeli, kakšna je bila poroka nekoč. Njihovi 

odgovori so bili povezani predvsem z njihovimi lastnimi izkušnjami. Največ so vedeli 

povedati o barvi nevestine obleke, metanju bombonov, hrani in zabavi ter ljubezni. Tekom 

projekta so svoje znanje o porokah nadgradili in na koncu projekta so bili njihovi odgovori 

bolj bogati in zanimivi, povezani pa predvsem z delavnicami, ki smo jih izvedli v vrtcu. Nekaj 

primerov odgovorov: 

OTROK 1: Da se poročiš. Z nevesto. Harmoniko so igrali, konje so imeli pa voz. Za darilo so 

dobili posteljnino, posteljo pa jedli so štruklje pa meso pa juho, krompir in solato. In štrudelj 
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pa potico. Črna sta bla, pa nevesta je imela šopek rožic na glavi pa venček. Tud iz rožic. 

Glasbo so imeli pa pili so pa slikali so se. 

OTROK 2: K se dva poročita. Za darilo so dobili skrinjo pa še odejo, posode. Nevesta je bla 

odra pa črna, v laseh je imela venček z rožicam pa šopek, čeveljčke črne. Ženin je bil pa črn 

pa bela srajca pa še kravato je imel. Pa še kle (pokaže na srajco) sta imela nekej - mislm da 

rožico. Mlajčke so postavl, pa riž metali k so se z vozom peljal. Še plesal so … samo 

harmonkaš je bil. Nevesta pa ženin sta imela tud prstane … zlate.  

OTROK 3: Na poroki so meli krofe in potico. Peljali so se tja z vozom. Babi mi je pokazala 

staro sliko. Včasih je bla črna, zdej pa bela. Peljali so se z vozom in metali bombone. 

OTROK 4: Ko se kakšna dva imata rada, se poročita. Dobita jagenjčka in srčke. Prstan dasta 

na roko - zlate. Pa smrekce zunej postavjo, v vrtec jih je prpelov moj oči. So jih punce s trakci 

okrasile. Bli so v dolgih oblekah - temnih. Moja mami je imela bele čeveljčke in obleko. Babi 

pa modro. Babi je imela tud venček. Jedli so štrukle, potico, štrudelj, flancate, juho krompir 

pa še meso. 
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6. ZAKLJUČEK 
 

V teoretičnem delu sem pojasnila, kaj so ženitvene šege in običaji, ki spremljajo človeka od 

rojstva do smrti, kaj je praznovanje, ljudska dediščina itd. Poroko sem opredelila ne le kot 

dejanje, sklenitev zakonske zveze moža in žene (nekoč), ampak kot dogodek povezan s 

spektrom običajev, dogodkov, v katerem je sodelovala celotna vas in sorodniki. Še posebej 

sem se osredotočila na poroko nekoč v Suhi krajini, kjer se nahaja naš vrtec. Pri tem sem 

dajala poudarek sodelovanju z okoljem, uporabi družbeno-kulturnih virov učenja, upoštevanju 

specifičnosti okolja, v katerem živimo.  

V empiričnem delu sem predstavila, kako smo izvedli projekt Poroka naših babic in dedkov, 

ki je potekal z intenzivnim sodelovanjem s številčnimi društvi, posamezniki iz občine 

Žužemberk in starši ter babicami in dedki. Ti so omogočili, da so otroci primerno svoji 

starosti in sposobnostim raziskovali, zbirali podatke o poroki naših babic in dedkov. Z njihovo 

pomočjo sem pripravila različne delavnice, kjer so ustvarjali, pripravljali za poroko v vrtcu. 

Otroci so skozi cel proces radi sodelovali in bili zelo aktivni. Iz ožjega izbora fotografij, risb 

in opisov je razvidno, na kakšne načine je lokalna tradicija vplivala na naše delo in življenje v 

vrtcu, še bolj pa je bilo opaziti iz otroških ust. Njihovo pripovedovanje, vprašanja ter obujanje 

spominov na projekt je trajalo čez celo šolsko leto. S postavljanjem vprašanja, »kaj je 

poroka?«, na začetku in na koncu projekta sem dobila najrazličnejše odgovore. Na začetku 

niso natančno vedeli, kakšna je bila poroka nekoč. Njihovi odgovori so bili skromni, 

predvsem o barvi oblek, hrani, zabavi. Svoje znanje so nadgradili in na koncu projekta so bili 

njihovi odgovori bolj bogati in zanimivi, povezani pa predvsem z delavnicami, ki smo jih 

izvedli v vrtcu. 

Tudi T. Devjak (2011) omenja, kako vpetost vrtca v širši družbeni prostor vpliva na možnost 

doživljanja skupnosti in soustvarjanje kulture. Tudi v tem primeru so otroci  z večjo vpetostjo 

v lokalno prostor in skupnost, posledično izrazili večjo željo po sodelovanju, vedenju o novih 

pojmih, predmetih in željo po pripravi in doživljanju svoje poroke v vrtcu. Niso samo lokalna 

društva in posamezniki pustili pečat na otrocih. Otroci so ustvarili v kraju prijetno vzdušje 

raziskovanja in vrnitev v »stare dobre čase«, vse skupaj pa povzeli v raziskovalno nalogo, ki 

bo ostala gradivo Osnovni šoli Žužemberk in vrtcu pri OŠ Žužemberk.  
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8. PRILOGE 

 

8.1 PRILOGA 1 

 

Intervju s prababico go. Košiček 

Povzetek intervjuja, ki so ga otroci izvedli z go. Košiček. 

Rojena leta 1923. Poroka leta 1946. Mož letnik 1949. Z njim se je poročila zato, ker ni nihče 

od snubcev ostal živ v času vojne.  

Obleko ji je sešila šivilja iz Žužemberka. Stanovala je blizu šole. Blago je dobila iz Ljubljane 

v zameno za pšenico, koruzo. Bilo je temno modro, belo blago za bluzo (kustime živih barv 

niso poznali, najsvetlejši je bil drab). Nosila je kustim. Oblečene je imela hlačne nogavice čez 

kolena. Revnejše neveste jih niso imele. Imela je torbico. Vse je kupil oče. Tudi čevlje s 3 cm 

peto, trde, usnjene. Te je nek trgovec s kolesom pripeljal v vas. Mož si je obleko sposodil pri 

sovaščanu.  

Šopek je kupila v Novemu mestu. Bil je narejen iz svežih rož. Ravno tako venček za v lase. 

Bil je iz blaga, na katerega so bile našite umetne rože. Nevesta, ženin in priči so imeli tudi 

okrasje - »pušelček« za na prsa - za pripet iz buciko. Bilo je zelo drago. Revnejši sloj je imel 

šopek iz papirnatih rož. Sveže rože so bile pisanih barv.  

K frizerju je šla v Novo mesto. Imel je posebne škarje z nastavkom za kodranje. Segrel jih je z 

žerjavico, vstavil pramen las, da so postali valoviti. Revni si niso mogli privoščit. Ponavadi je 

mati nevesti spletla kite dan pred poroko. Zjutraj so jih razdrli, da je imela valovito frizuro.  

Prstana so kupili v Novem mestu. Bila sta zlitina cenenega zlata. Bila sta ozka. 

Civilno so se odpeljali na »feder« vozu v Novo mesto. 

Priči sta bila sorodnika. Njej stric, možu njegov brat. Tudi  drugod je bilo tako.  

En dan pred poroko so sovaščani in znanci iz okoliških vasi postavili »mlajčke«, jih okrasili 

(prave rože), obesili venček in tablo z napisom »Bog živi nevesto«. Niso pletli okrasje iz 

»lipce«. 

Na poroki je igral harmonikar, njen sorodnik, tako kot na ostalih porokah v tistih časih. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Longar; diplomsko delo 

 
 

53 

Ko je prišel ženin po nevesto, je čakal pri vratih na pravo. Pred pravo so mu podtaknili tri 

našemljene. Zbralo se je zelo veliko ljudi, tudi iz okoliških vasi. Odvisno, koliko je bila 

družina  poznana. Nevestina družina je svate pogostila z obaro. Skupaj s harmonikarjem so 

odšli kot v povorki do cerkve na cerkveno poroko, kjer ju je poročil g. Šega. V cerkvi je pel 

cerkveni pevski zbor (ljudsko petje). Ob prihodu iz cerkve so svatje vrgli malo riža. 

Nato so odšli domov k nevesti na kosilo. Kosilo je kuhala soseda, dobra kuharica. Pripravili 

so juho, krompir, solato, meso (najboljše meso - ocvrt piščanec, svinjina). Za sladico pa 

šarkelj, orehovo potico, krofe, flancate, piškote, štrudelj. Premožne družine so imele 

umetnega jagenjčka. Na svatbi so plesali, peli. Prišla je kamela in šeme - oblečeni so bili kot 

berači. Skupaj so prišli prosit denar. Našemili so se ljudje iz okoliških vasi. Primanjkovalo je 

posode, zato so si fantje postregli kar iz loncev z žlicami. Vse skupaj se je nabralo 50 svatov. 

Ker niso imeli dovolj litrov za vino in kozarcev, so vino postregli kar v velikem loncu z 

zajemalko.  

Pred poroko je bila velikokrat deležna podoknic. Najbolj se spomni pesmi  »Pozimi pa rožice 

ne cveto«. Med podoknico ni smela iz hiše. Ko si odpeli, je oče stopil iz hiše, jih pogostil s 

vinom in kruhom. 

Ob pozni uri sta se z možem odpeljala na »feder« vozu k njemu na domačijo (iz Budganje 

vasi v Žužemberk). Med potjo sta ljudem vrgla nekaj zavitih bombonov. S seboj je nesla 

jerbas, poln krofov, piškotov, štrukeljčkov, pečeno kokoš, in šopek. Na poti se je zlomilo eno 

od koles, zato sta morala preostali del poti prehoditi. Tam sta ju sprejele mati in hčerke. 

Materi je morala izročiti 200 dinarjev (to je bilo veliko). Tak je bil običaj. 

Za balo je dobila pohištvo. To je bila velika bala. Poleg pohištva tudi prt, posteljnino, jopo, 

odejo, predpasnik. Pripravila sta jo oče in mama v lesen zaboj. Odpeljali so jo okrašeno na 

vozu, na moževo domačijo. 

Fotografa ni bilo. Mogoče ga je imela kakšna zelo bogata družina. Spomini na poroko so zelo 

lepi. Pravi, da bi se z veseljem vrnila v tiste čase.  
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8.2 PRILOGA 2 

 

Vsakemu otroku posebej sem zastavila vprašanje: »Kaj je poroka?« Sledi nekaj 

primerov: 

NEJA: Mami pa oči se poročita, k sta zalublena. 

TAMARA: Da se nekdo poroči. Nevesto odpeljejo na poroko, tisti k pripelje avto. 

ŽANA: Da greš plesat. 

ELA: Da se poročimo, da moramo imet prstane in plešemo. 

SARA: Da se oblečeš, da se mami in oči poročita in jih vsi gledajo. 

GAL: Da se poročiš. Vržeš riž al pa bombone. Da vsi pridejo, pol pa kosilo dobijo. Pol k se pa 

najejo, grejo pa plesat pa igrat se. Na poroki je lahku tud sladoled. 

NEJC: Da se poročiš, da si ženin in nevesta. Oni grejo na veselico, mečejo rožice, balone 

majo, pa maske. Imajo torto pa tud še druge sladice. 

ERIK: Ne vem. Ko greš čez cesto, pa pogledaš gor pa dol. 

ANARISA: Da se oči in mami poročita. Plešeta pa tete in strici. Jejo pa pijejo. Pa lupčkata se. 

URBAN: Da se fant poroči s punco. Poroči se lahko na Frati. Jest sm bil enkrat na poroki na 

Frati. Imata šopek in prstan. Lačni smo bli, ker nismo nič jedli. Pol je bil pohan sir, štrudel, 

torta, kruh, olive. 

NINA: Da se poročiš pa imaš belo obleko in prstan. Pa da maš verižico.  

TILEN: Da se poročiš. Tam ješ. 

NIKA: Da se poročiš, oči in mami. Z avtom grejo. Nevesta je lepa. 

NEŽA: Tistu k sta zalublena, sta postala rada, se poročita. Pol grejo jest torto pa si dasta gor 

prstan. K naš oči in mami. Je blamau drugačna poroka, pa je bla zdraven voda. Pol je pa konc 

plesa, gresta domou, se mata pa še zmerej rada! Jest še nisem bla, k me je mela mami še u 

trebuščku. 

SARA: Da se poročiš. Tam plešejo in jejo. 
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ANŽE: Pesmi pojejo, jejo piškote in pico, torto. 

ALJAŽ: K se poročimo. Mami pa oči sta se. Najprej smo bli doma, pol smo nekam šli… v 

grad, pol je blo konc pa na kosilo. Mami se je preoblekla. Oči je imel črno obleko pa rumeno 

kravato. Mami je bla pa čist bela. 

EMA: K se poročiš … mami pa oči. So u dolgih oblekah, bleščečih in belih. 

ŽIVA: Da se mamica poroči. Žena in mož se poljubita, zaradi tega, ker se imata rada. Jejo. 

JAKOB: Tam plešejo, jejo. Sm biu na poroki enkrat- ful gor je bla. 

MAJ: K se ena dva poročita. Torto smo imeli pa take breskvice. Bila je nekje v Novem mestu. 

Lepa sta bla. Anja je mela kiklo … belo, Matic pa črno obleko. 

ULA: Ne vem, nisem še nobene vidla. 

NINA: Mami in oči se bosta poročila. 

LARISA: Očka da rožico punci in se poročita. Očka je črn, žena je pa bela. 

ANA: Mami pa oči sta se poročila. Na gradu. Peli smo in jedli, lepa sta bla. Pol smo šli 

domov. 

DAVID: Z mamo sva lupila orehe, da bo nesla teti Slavki na Reber, da bo spekla potico. Teta 

Rebeka bo spekla piškote, teta Meta bo spekla pito. Moj dedi bo vino belo naredu, pol pa še 

vijolčno. Ena teta bo prpravla pa za jest za goste. Dobil se bomo pr cerkvi, pol gremo še 

naprej do tiste hiše - not bo poroka. Jedli bomo, moja mami bo prespala tam k bo poroka. Jest 

bom pa pr mami in atu. 

Kar nekaj odgovorov je bilo »ne vem« ter »ko se dva poročita«. 
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8.3 PRILOGA 3 

 

Odgovori na ponovno zastavljeno vprašanje »Kaj je poroka?« ob koncu projekta. 

GAL: Da se poročiš. Z nevesto. Harmoniko so igrali, konje so imeli pa voz. Za darilo so 

dobili posteljnino, posteljo pa jedli so štruklje pa meso pa juho, krompir in solato. In štrudelj 

pa potico. Črna sta bla, pa nevesta je imela šopek rožic na glavi pa venček. Tud iz rožic. 

Glasbo so imeli pa pili so pa slikali so se. 

URBAN: K se poročiš. V cerkvi al pa na Frati al pa v Novem mestu.  Na poroki so plesali, 

poročita se moški pa ženska. Ženske niso imele take kikle kot zdaj, ampak so ble taku 

oblečene kot fantje. Meli so kočijo, k jo je poganjal furman. Tud okrasili so jo. Jaz sem vidu u 

Šmihelu pred cerkvijo zelo zelo velike mlaje. Tud pred hišo so jih postavli. Za darilo so dobili 

blago. Prstane pa tak morajo imet! Take okrogle z bunkico. Torta je tud bla - take rjave barve 

ne bele. Zdraven so pa igrali na harmoniko. 

NEŽA: K so zalubleni, pa harmonikarja imaš. Pa tako balo pa so se iz vozom pelal - so jih 

prej okrasil. Jedi so štrudel tam pa potico, meso, krompir. Okrasili so tista drevesa pred hišo. 

Slikal so se, da so bla poročne slike take sive. Tilnova prababi je dobila balo, so jo z vozom 

tja pelal. Pa kruh so jedli na poroki. 

TAMARA: K se dva poročita. Za darilo so dobili skrinjo pa še odejo, posode. Nevesta je bla 

modra pa črna, v laseh je imela venček z rožicam pa šopek, čeveljčke črne. Ženin je bil pa črn 

pa bela srajca pa še kravato je imel. Pa še kle (pokaže na srajco) sta imela nekej - mislm da 

rožico. Mlajčke so postavli pa riž metali k so se z vozom peljal. Še plesal so … samo 

harmonkar je bil. Nevesta pa ženin sta imela tud prstane … zlate.  

NIKA: Na poroki so meli krofe in potico. Peljali so se tja z vozom. Babi mi je pokazala staro 

sliko. Včasih je bla črna, zdej pa bela. Peljali so se z vozom in metali bombone. 

Erik. Da ješ pa se slikaš. Lepi smo. Oči je pršu na poroko v vrtec špilat. 

PATRIK: Ko se kakšna dva imata rada, se poročita. Dobita jagenjčka in srčke. Prstan dasta na 

roko - zlate. Pa smrekce zunej postavjo, v vrtec jih je prpelov moj oči. So jih punce s trakci 

okrasile. Bli so v dolgih oblekah- temnih. Moja mami je imela bele čeveljčke in obleko. Babi 

pa modro. Babi je imela tud venček. Jedli so štrukle, potico, štrudelj, flancate, juho krompir 

pa še meso. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                           Klavdija Longar; diplomsko delo 

 
 

57 

SIMON: Na poroki jejo. V igralnici smo imeli poroko. Smo balone napihnili. Pa pevske vaje, 

a veš, ko sem igral na harmoniko? 

JERNEJ: Ko si dajo prstane. Šopek ima pa še poročna obleka bela in črna. Peljali so se z 

vozom. Tam so jedli krompir in juho pa še peli in plesali. 

ALEX: Da se poročita na poroki. Nevesta ima šopek pa na glavi. Pa slikala sta se. Z avtom sta 

se tja peljala. Pa bombone se meče. Srečno sta se imela. Na poroki se poljubijo. Jest sem 

slikal z aparatom od Larise pa mal šteka.  

ANARISA: K sta zalublena. Tam plešejo, pojejo, lupčkajo se. Poročijo se v cerkvici. Peljali 

so se z vozom k so ga s trakci okrasili. 

ANEJA: Na poroki si data na roke prstane. Nevesta je imela modro obleko pa rožice in obroč 

v glavi. Okrasili so pred hišo. So dve smrekce odsekal. Pol so pa mlajčke postavli pa gor dali 

ženin in nevesta (tablo z napisom). Pa trakce. Peljali so se z vozom. Jedli so potico, piškote, 

ovčko, srčke so dobili. Včasih so dobili valjar, posodo, tako da potico notr zaviješ, deko. 

NINA: K se dva poročita. Nevesta ima venček in poročno obleko. Ženin pa črno obleko in 

belo srajco pa rožo na obleki. Jedli so krofe. Jedli so in plesali. Peljali so se z vozom - je star 

in okrašen s trakci. 

NEJA: Moj oči se ni nikoli poročil z mamico. Šopek ima nevesta iz belih rožic. Z vozom so 

se peljali. Jedli so štruklje, štrudel, krofe, flancate, kruh. Nevesta je nesla ogrinjalo, šopek je 

imela še v roki, v laseh pa obroč, gor pa rožice - venček. Čevlje je imela pa črne. 

ŽAN: Da se imata rada, da ima ženin črno obleko, nevesta pa belo. Lepa sta. Peljeli so jih z 

dvema konjema, okrašena z rožicami. 

ŽANA: Na poroki so peli. Nevesta je imela belo obleko in šopek in torto. Da si dasta prstane 

na roko. Poroka je bla v telovadnici. Včasih so se peljali s konji in bombončke metali in 

mahali. 

ELA: Da se mami in ati poročita. Moja mami ni poročena. Pleše se pa torto jejo. 

NEJC: Da se poročita dva k se mata rada. Včasih so metali na poroki riž pa bombone. Šli so k 

župniku moža vpraša za ženina. Muzikantje so igrali. Mi smo tolkli z vilicami in žlicami, da 

sta si lupčka dala - ženin al nevesta. Ženin je imel črno obleko, nevesta pa belo pa kiklco je 

imela pa rožo- šopek. 
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MAJ: Da se poročimo, pa špilajo, jejo, plešejo. Pojejo se s konjički in avtom. 

Sara: Poročili se so fantje in punce. Tam ješ pa piješ pa plešeš. Eden igra na harmoniko. 

Lahko se kamelo priganja. Greš se k maši.  

ANŽE: Torta je bla pa še piškoti pa kozarci ... pili smo, jedli. Žena se poroči. Pa pleše se. 

Okrasi se tud smrekce z mašnicami. 

ALJAŽ: Da se poročiš, da maš potico pa pecivo pa zabavamo se pa plešemo. Mi smo imeli 

sok na zabavi. Lepi smo. Moj oči je imel obleko črno, kravato  pa rumeno. Mami je imela pa 

belo obleko pa čevlje lepe. Pa skrinjo so peljali z vozom. Not so dali pouštr, skledo za piškote, 

pa še za vinček pa za juho posodo, rjuho tud. 

MAJ: Da se fant poroči s punco. Na porokah imajo tudi torte, včasih so imeli pa sive obleke. 

Klobuk ima fant. Nevesta ima pa eno tako kronco, a bel šopek. Harmonikarja so še imeli, da 

je igral.  

JAKOB: Da se je! Pleše se in igra. V vrtec je pršu harmonikar. Ženin in nevesta si data 

prstančka. 

AJDA: Da plešeš, da se poročiš pa stisneš pa da daš lupčka, pol pa zaplešeš. Pa prstan si data 

- lep. Oblekli so se v obleko, ženin pa v hlače pa v jopo ... črno.  Nevesta je imela venček, pa 

kle (pokaže na prsa) eno rožico. Za darilo so dobili skrinjo, obleko, posode ... lepe. Vrtec smo 

okrasili z baloni pa z trakci. 

URBAN K.: Da se poročita fant in punca. Okrasijo mlaj in hišo. Oblečeni so vsi v obleke, pol 

grejo pa v cerkvico. 

DAVID:  Piškote imamo lahko na poroki pa pijemo pa imamo večerjo pa torto pa plešemo. Pa 

še igramo se lahko. Ženin pa nevesta sta v obleki z metuljčkom pa črno obleko pa kravato ima 

fant. Mamica ima pa poročno obleko - belo z rožo. Mami in oči sta dobila brisače, šalce, 

kristalno posodo za banane in mandarine, okvir. Mi imamo na računalniku več slik pa 

posnetkov. Jest sm pa tud slikal iz mojim telefonom sam je pol crknu. Pa slikar je pršu da nas 

je slikal. 

TIM: Da se mata rada pa da se ljubita pa še da se poročita. Pršli so uni na poroko, da so tam 

še jedli pa pil pa gledal. Gledal kako se poročita. Stisnla sta se pol sta dala pa lupčka. Pol so 
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pa pil pa jedli. Pa darila se prnesli pa torto so jim dal, da so jedli. Dve smrekce so okrasil, pol 

so pa še peli. 

 

 

 


