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Eesmärk

	Soovitused

Nimetab vähemalt ühe riikliku tähtpäeva.

►► Noorkotkas peab kalendrist üles leidma talle
rühmapealiku poolt nimetatud riikliku tähtpäeva, võib
korraldada võistluse aja peale.

Läbiviimine/kontroll
Juhendaja juhib mängu, vestlust või muud tegevust, mille
käigus õpitakse tundma riiklikke tähtpäevi.
Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas nimetab
ühe riikliku tähtpäeva (teab kuupäeva ja suudab
kirjeldada selle tähendust).

►► Noorkotkad valivad endale sedelid, millele on kirjutatud
riiklik tähtpäev või selle kirjeldus. Seejärel loetakse
kirjeldus ette ning selle riikliku tähtpäeva nimega sedeli
saanud noorkotkas annab märku, et tema käes on selle
nimega sedel.
►► Noorkotkad jagavad kogemusi, kuidas nende pereringis
mõnda tähtpäeva tähistatakse.

Lisainfo riiklike tähtpäevade kohta
Riiklikud tähtpäevad

■■ 6. jaanuar – kolmekuningapäev
Legend räägib, et kolm Hommikumaa tarka leidsid taevas
süttinud tähe järgi Kristuse. Eesti rahvakalendris tähistas
see jõuluaja lõppu. Sellest alates muutub päev kukesammu
võrra pikemaks.

ohvreid, Nõukogude lennuväe terrorirünnakutes
hukkunud tsiviilelanikke, läände põgenemisel hukkunuid,
arreteeritutena maha lastuid või laagrites hukkunuid,
võitluses Eesti eest langenuid, Teise maailmasõja ajal ja
pärast sõda hukkunuid.

■■ 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev

■■ 2. november – hingedepäev

1920. aasta 2. veebruaril sõlmiti Eesti Vabariigi ja
Nõukogude Venemaa vahel Tartu rahuleping, millega
Nõukogude Venemaa tunnustas tingimusteta Eesti Vabariigi
iseseisvust. Tartu rahuga lõpetati Vabadussõda ja määrati
kindlaks Eesti-Vene riigipiir.

■■ 14. märts – emakeelepäev
Emakeelepäev meenutab, et eesti keele püsimajäämine
ning seeläbi ka meie identiteet ja kultuur sõltub eesti
keele kõnelejatest endist. Emakeelepäeva tähistamise
mõtte algatas Sonda kooli õpetaja Meinhard Laks ja seda
tähistatakse luuletaja Kristjan Jaak Petersoni (1801–1822)
sünniaastapäeval.

Usklikele surnute mälestuspäev. Eestlastel jääb
hingedepäev hingedeaja sisse. Hingedepäeva on nimetatud
juba 14. sajandi allikates, kuid selle (nagu ka 1. novembri ehk
pühakutepäeva) tähistamine on jäänud omauskumustele
tugineva hingedeaja varju. 1990. aastatel levis tava süüdata
hingedepäeval koduakendel ja kalmistul sugulaste
haudadel lahkunute mälestuseks küünlad.

■■ Novembrikuu teine pühapäev – isadepäev
Isadepäev on püha, millega väärtustatakse meeste osa laste
kasvatamises ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele.

■■ 16. november – taassünnipäev

Emadepäeva traditsioon sai alguse mais 1908 Ameerika
Ühendriikides. Eestis tähistati seda esmakordselt 1922.
aastal. Sellega väärtustatakse emade rolli.

16. novembril 1988 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu
deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest. Ühtlasi võttis
Eesti NSV Ülemnõukogu vastu sellekohase põhiseaduse
muudatuse Eesti NSV õigusaktide ülimuslikkusest NSV Liidu
seaduste suhtes.

■■ 4. juuni – Eesti lipu päev

Rahvuspüha ja puhkepäev on:

■■ Maikuu teine pühapäev – emadepäev

See päev märgib Eesti lipu emalipu õnnistamist Eesti
Üliõpilaste Seltsi lipuna 4. juunil 1884 Otepääl.

■■ 14. juuni – leinapäev
Leinapäev on mälestuspäev, mil meenutatakse ja leinatakse
traagilistes sündmustes hukkunud või kannatanud inimesi.
Eestis on selliseks päevaks 14. juuni, mil mälestatakse
1941. aasta 14. juuni ja 1949. aasta 25. märtsi küüditamise

■■ 24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi
aastapäev.

Eesti Vabariigi aastapäev tähistab Eesti Vabariigi
väljakuulutamist 1918. aasta 24. veebruaril. Sel päeval
avaldati Tallinnas „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”,
milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti
Vabariik.

VI järk, 7–8aastastele noorkotkastele.

