
DRUŽBA 

Petošolci, danes si ob tehnologiji (telefoni, računalniki, tablice…), ki jo imamo, težko 

predstavljamo, da so pred 500 leti knjige prepisovali z roko. Seveda so to delo 

opravljali menihi v samostanih, ki so bili izobraženi in imeli veliko časa .                       

Dobro preberite besedilo  in si oglejte posnetek: 

 

NAŠA PRVA TISKANA KNJIGA 

1. 

Slovenci so se v srednjem veku največ ukvarjali s kmetijstvom. Otroci niso hodili v 

šole, delali so na kmetiji in se učili od svojih staršev. 

2. 

Izobraženih ljudi je bilo v tistih časih le malo. Tudi knjig je bilo malo, saj so jih 

prepisovali na roko in sicer v LATINSKEM JEZIKU. 

 

 

Prve tiskane knjige so pričele nastajati 

okoli leta 1500. 

 

 

 

Rokopisna knjiga, katero so v srednjem 

veku pisali v samostanih. Pri nas je bilo 

največ knjig napisanih v Stiškem 

samostanu. Knjige so pisali v latinskem 

jeziku. 

       



3. 

Na začetku novega veka (okoli 1500), se je k nam iz nemških dežel razširilo versko 

gibanje PROTESTANTIZEM  ali REFORMACIJA. PROTESTANTI so zahtevali, da 

vsak človek sam bere Sveto pismo v materinem  jeziku. 

Tedaj so le redki ljudje znali brati, zato so hoteli, da se vsak nauči pisati in brati.     

 

                                             

4. 

Prvi slovenski knjigi sta KATEKIZEM in ABECEDNIK, ki sta izšli 1550.  Napisal ju je 

PRIMOŽ TRUBAR. 

Kdo je bil Primož Trubar si poglej na naslednjem posnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=OsQHzCT2iKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=OsQHzCT2iKQ


         

 

Primož Trubar se je rodil 1508.leta na Rašici pri Velikih Laščah na Dolenjskem. Oče 

je bil tesar, mlinar in cerkveni ključar. 

Primož je bil nadarjen otrok, zato ga je oče z dovoljenjem grajske in cerkvene 

gosposke poslal v šole, da bi se izučil za duhovnika. Med šolanje in kasneje, ko je že 

opravljal duhovniški poklic, se je seznanil s protestantizmom v Evropi. 

 

 

 Slovel je kot odličen pridigar, služboval 

je v več župnijah. V svojih govorih je bil 

zelo kritičen, zato je bil izgnan iz 

slovenskih dežel. 

 Zatekel se je na nemško, kjer je leta 

1586 tudi umrl. 

 

Tudi ko je bil v Nemčiji ni pozabil svojih 

rojakov. Imenoval jih je “ moji ljubi 

Slouenci”. Trubar je prvi uporabil to 

oznako za VSE prebivalce slovenskih 

dežel. Čutil je, da je njegova dolžnost 

pisati knjige v jeziku tega naroda. 

Slovenski jezik so naši predniki 

uporabljali v vsakdanjem govoru, v njem 

so si pripovedovali zgodbe in peli, ni pa 

bil zapisan. Primož Trubar je našemu 

jeziku dal knjižno podobo. Zato ga 

imenujemo OČE SLOVENSKEGA     

KNJIŽNEGA JEZIKA. 



 
 

Napisal je okoli 25 knjig, poslovenil veliko molitev, prevedel veliko pesmi, 

vedoč, da Slovenci radi pojejo. Zavzemal se je za boljšo izobrazbo rojakov in 

si prizadeval za osnovni pouk katekizma, branja, pisanja in petja za vse 

otroke. 

 

 Vsako leto praznujemo 31. 

oktobra DAN REFORMACIJE. S 

tem počastimo spomin na čas, 

ko smo Slovenci dobili prve 

knjige v slovenskem jeziku. Za 

slovenske protestante je to tudi 

verski praznik. 

 

 

 

 

 

 

Slovenski prevod Biblije in še nekatere protestantske knjige so bile natisnjene 

v Nemčiji. K nam so jih pripeljali naskrivaj v sodih. 

 

 



Zapis v zvezke: 

 

 

NAŠA PRVA TISKANA KNJIGA 

 

Prve tiskane knjige so pričele nastajati okoli leta 1500.  

Na začetku novega veka se je k nam iz nemških dežel začelo širiti versko 

gibanje PROTESTANTIZEM ali REFORMACIJA, ki je zahtevala, da vsak bere 

sam Sveto pismo v materinem jeziku. ZATO JE LETA 1550 Primož Trubar 

izdal prvi dve slovenski tiskani knjigi, ABECEDNIK in KATEKIZEM.  

Za nas ima reformacija velik pomen, saj smo po zaslugi Trubarja in njegovih 

sodelavcev dobili prve slovenske knjige. Takrat je slovenščina postala 

KNJIŽNI JEZIK. 

 

 

Reši naslednje naloge pomagaj si z učbenikom na strani 96 in 97: 

 

 Poišči sliko Primoža Trubarja in jo nalepi. Poglej si in kratko opiši tudi 

njegov življenjepis. 

 Zakaj sta Abecednik in Katekizem tako pomembna za Slovence.  

 Razloži bede neznanke: 

           PROTESTANT 

           KATEKIZEM 

            ABECEDNIK 

           KRIVOVEREC 

 Kje so bile natisnjene slovenske knjige in kako so jih prepeljali v našo 

domovino? 

 

 

Ne pozabite odgovore poslat svoji učiteljici na mail ali v spletno učilnico. 


