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Nastanek običaja: 
• Pustovanje je star ljudski običaj. Pred-

niki so mislili, da menjavo letnih 
časov določajo bogovi. Ker je 
pozimi velikokrat zmanjkalo 
hrane, so ljudje gladovali 
in zbolevali. Toda spo-
mladi je v naravi spet vse 
ozelenelo. Zato so konec 
zime praznovali z norim 
veseljem s pustovanjem.  

• Kurent ali korant je zelo 
znana pustna šema na 
Slovenskem, predvsem 
na Ptuju.  

• To pustno šemo srečamo 
že en teden pred pustnim 
dnevom. Preganja mrzlo 
zimo in prinaša cvetočo, 
toplo in dišečo pomlad.  

• Kurenti se zbirajo v skupi-
nah, ki hrup no poskakujejo. 

• Kurentovanje je UNESCO uvrstil 
na seznam nesnovne kulturne dedi-
ščine človeštva. 

Kakšna je kurentova obrazna maska? 
• Glavo pokriva velika kosmata kapa iz 

bele ali črne ovčje kože.  
• Na vrhu kape sta pritrjena lesena ali 

goveja rogova.  Če so rogovi leseni, je 
po navadi na vsakem privezan šopek 
peres, navadno fazanovih. 

• Na desnem rogu je pritrjen pisan ve-
nec. Med rogovoma je pripeta vrvica,  

 
 

   na kateri visijo pisani trakovi in rože iz 
barvnega papirja ali blaga.   

• Kurenti z lesenimi rogovi imajo ušesa 
narejena iz puranjih ali gosjih peres. 

• Kurent nosi obrazno masko ali naličje 
iz usnja. 

• Odprtine za oči in usta so obrobljene z 
rdečo barvo. Obrazni del maske je po-
barvan s pisanimi barvami, po navadi 
prevladuje rdeča. 

Običaj kurentovanja
Pustovanje v Sloveniji:

Pripiši dele maske.*
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• Prišit je tudi dolg, rilčast usnjen nos,           
ki je rdeč ali kake druge žive barve.      
Pod njim vidimo sirkove brke. Na             
nitki je nanizan bel fižol, ki prikazuje 
zobe.  

• Iz ust mu visi dolg jezik, ki je navadno 
rdeč in obrobljen z belo barvo ter          
porisan s pisanimi geometričnimi 
vzorci. 

Kako je kurent oblečen in obut? 
• Oblečen je v belo ovčje krzno z dolgo 

dlako.  
 

• Okoli pasu je pripeta težka veriga. Na 
njej je pritrjenih pet različno velikih 
kravjih zvoncev.  

• Verigo krasijo tudi pisani robčki, ki jih 
kurent dobi od deklet.  

• V roki drži ježevko. To je lesena palica, 
ki je na eni strani ovita z ježevo kožo. 

• Obut je v volnene zelene ali rdeče no-
gavice ali gamaše s cofki in visoke črne 
škornje.       

V preteklosti so bile maske in obleke ku-
renta preprostejše, s krajšo dlako in do-
stikrat narejene doma. Danes jih izde- 
lujejo posebni mojstri. 

Odgovori na naslednja  vprašanja:

V besedilu podčrtaj glagole in pridevnike. V tabelo jih napiši vsaj po devet.

Kdo je kurent?  
Kje in kdaj ga srečamo?  
Kaj preganja oz. prinaša?  
Kaj ima na glavi?  
Opiši obrazno masko. Kakšna je videti?  
 
Kako je oblečen?  
Kako je obut? (nogavice, čevlji) 

glagoli pridevniki

*Deli maske: dva roga, šopek peres, pisani trakovi, ušesa: peruti, oči, nos, sirkovi brki, beli fižol, dolg 
rdeč jezik, ovčji kožuh, veriga, pet zvoncev, pisani robčki, ježevka, nogavice s cofki, škornji




