
 
 

NA  GREGORJEVO  
 

 

No pa smo le dočakali. Verjetno se sprašujete koga ali kaj. Ja pomlad namreč!  
V Sloveniji velja, da se ptički ženijo na Gregorjevo, saj je bil to včasih prvi 
spomladanski dan. 

Radostno žvrgolenje ptic, prijetno božanje toplih sončnih žarkov ter prvi popki na 
vejah dreves oznanjajo, da nam pomlad že resnično trka na vrata. In, da se ptice 

najbolj razvnamejo ravno na Gregorjevo, ni naključje. Čas njihovih svatb je 
povezan z dolžino dneva, ki prav v tem času premaguje luč. Od tod običaj, da na 
ta dan spustimo luči v vodo, saj naj bi voda odnesla vse slabo, skrbi in zimo ter s 

tem pozdravimo prihod sonca in pomladi. 
 

Tudi v našem vrtcu smo se odločili, da si izdelamo »gregorčke« - plavajoče hišice 
oziroma ladjice in da obudimo star slovenski običaj. Delo in priprave v skupinah 
so potekale nemoteno ter v pričakovanju, da  spustimo naše »gregorčke« v 

vodo. Odpravili naj bi se v učilnico v naravi, v Strnišče, kjer bi spustili 
»gregorčke« v vodo. Žal nam to ni uspelo, ker je bil teren poplavljen. 

 
Vzgojiteljice smo se odločile, da »gregorčke«  kljub temu spustimo v vodo. Vsaka 
skupina je to izvedla po svoje.  

Zaradi nepredvidenih vremenskim nevšečnostim smo tako obeležili staro navado 
ter prihod pomladi kar v vrtcu. Otrokom je bilo všeč.  

 
Vsak je imel svojo ladjico - gregorčka, ki si ga je izdelal sam v skupini, nato pa v 
vodi opazoval kako plava in nosi luč ter oznanja pomlad. 

Nekoliko drugače kot smo načrtovali, je potekalo spuščanje luči v vodo, pa 
vendar je tudi to pričaralo nasmeh in navdušenje na otroške obraze, ki so veselo 

vzklikali: »Plava, plava, moja plava!« Opazovali 
so kako dolgo plavajo, kdaj se potopijo, kdaj 
spremenijo smer in ugotavljali zakaj. 

 
Pričarali smo prihod pomladi in sonca, ki  nam 

naj dolgo sveti in nas prijetno greje. 
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