
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SLJ: OPIS OBIČAJA MALO DRUGAČE 

Z branjem spodnjega besedila boš izvedel nekaj več o zgodovini današnjega dne. 

 

1. APRIL – DAN NORCEV 
 

Zakaj je 1. april dan norcev, obstaja več razlag. Ena izmed razlag, zakaj je 1. april dan norcev, govori, 

da so se v Evropi na ta dan prvi začeli šaliti Francozi že več sto let nazaj. V starih časih so praznovali 

novo leto konec marca ali začetek aprila. Nato pa so koledar zamenjali in za novo leto proglasili 1. 

januar. Ljudje so bili navajeni praznovanja po starem, zato so se vsako leto konec marca ali začetek 

aprila začeli šaliti iz tistih, ki za spremembo koledarja še niso vedeli.  

Tudi druga razlaga govori o Francozih. Leta 1713 naj bi francoski kralj Ludvik 14. ta dan razglasil za 

dan norcev in lažnivcev. Na ta dan ga je namreč njegov dvorni norček tako potegnil za nos, da bi bil 

skoraj ob krono.  

Na ta dan so še danes v navadi potegavščine, ki jih objavljajo tudi televizijske postaje in časopisi, 

zadnja leta jih najdemo tudi na svetovnem spletu. Eno izmed najboljših šal si je leta 1957 privoščil 

angleški BBC, ki je v svojem programu Panorama objavil, da so v Švici začeli pobirati špagete z 

dreves, ki rastejo samo v Švici. Veliko ljudi je šali nasedlo in poklicalo v redakcijo, da bi izvedeli, kje bi 

lahko tudi oni kupili taka drevesa, ki bi jih nato gojili doma. 

Pa ti, si letos že koga potegnil za nos?  

Prirejeno iz članka na: www.prlekija-on.net  

V celih povedih odgovori na vprašanja. Piši v zvezek – čitljivo in pravopisno! 

1. Kaj so včasih praznovali konec marca?  

2. Iz koga so se ljudje šalili v starih časih?  

3. Kdo in kdaj je 1. april razglasil za dan norcev?  

4. Kje se danes pojavljajo prvoaprilske šale?  

5. Kakšno šalo so si privoščili na BBC?  

6. Napiši prvoaprilsko potegavščino, ki ti je najbolj ostala v spominu.  

  POŠLJI MI SLIKO SVOJEGA ZAPISA V ZVEZKU  NA     martina.fajdiga@guest.arnes.si . 

Za lažji začetek dneva si poglej posnetka na spodnjih povezavah: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=um0cwP7deLk 

https://youtu.be/rqJP6U6IY2U 
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mailto:martina.fajdiga@guest.arnes.si
https://www.youtube.com/watch?v=um0cwP7deLk
https://youtu.be/rqJP6U6IY2U


NIT: TEMPERATURA IN TOPLOTA 

 

Temperatura ni enako kot toplota. Temperatura je lastnost telesa, ki jo merimo s termometrom.  

Toploto ali mraz lahko določimo z občutkom, izkušnjo ali na otip. Koža je čutilo, s katerim preverimo, ali je 
neko telo toplejše ali hladnejše od telesne temperature.  

 Odpri U na strani 66 in 67. Preleti besedilo in si oglej slike. Ne pozabi prebrati tudi tistega, kar piše 

pod njimi. 

 Izvedi prvo Eno dejavnost. Kaj si ugotovil? 

Najbolje je, da izmerimo temperaturo, kadar želimo vedeti, ali je neko telo toplo ali mrzlo. 

Temperatura, ki jo izmerimo s termometrom, je lastnost telesa. Toplota je oblika energije, ki se 
prenaša s toplejšega na hladnejše telo. 

 Naredi naslednjo Eno dejavnost na strani 66. Katere sestavne dele bi potreboval?  

 Zdaj pa vzemi zvezek in si vanj oblikuj zapis: 

 
- Napiši naslov Toplota in temperatura. 

- Prepiši rdeče obarvane povedi. 

- Iz  U na strani 67 prepiši Tri vprašanja in nanje pisno odgovori. 

- V času kosila izvedi še Eno dejavnost iz U na strani 67 in zapiši svojo ugotovitev. 

 

IZZIV ZA EKSTRA RADOVEDNE: Pri nas merimo temperaturo  v stopinjah Celzija. (izvor si lahko 

prebral v U). Na spletu ali v knjigah poišči podatke še o drugih načinih merjenja temperature. 

 

 

 

 

MAT: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (ŠTEVILSKI IZRAZI, ENAČBE IN NEENAČBE) 

 

Danes rešuješ še naloge, ki sem jih pripravila včeraj. 

Popoldne (po koncu pouka) pa ti pošljem rešitve, da 

preveriš, kako ti je šlo, velja? 

 

 

 

 

 

  ZAPIS V ZVEZKU SLIKAJ IN MI GA POŠLJI   NA     martina.fajdiga@guest.arnes.si . 

  NAPIŠI MI, KAKO TI JE ŠLO  NA     martina.fajdiga@guest.arnes.si . 
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LUM: OBLIKOVANJE IZ SLANEGA (ali pravega) TESTA – plastično oblikovanje 

 

Vel ikonočno okrasje iz slanega testa  

 

Slano testo je poceni nadomestek za plastelin al i das maso, izdelanega pa imaš v manj kot 
minuti. Vsebuje sestavine, ki so doma vedno pri roki. Še mehko je zelo lepo oblikovati.  

Izdelal boš lahko: zajčke, ptičke , obešanke... Uporabiš lahko modelčke za piškote ali si sam 

narišeš.  
Lahko izdelaš več izdelkov in jih komu podariš. Pri oblikovanju pusti domišljiji prosto pot. 

Nastal bo unikaten velikonočni okras, ki bo lepšal vaš domači prostor v prihajajočih prazničnih 

dneh.  

Pripomočki za pripravo slanega testa: 
 skleda 
 jedilna žlica 

 tehtnica, kozarec ali merilna posoda (2 dl) 
 valjar 
 pekač, obložen s papirjem za peko in pečica  

(ali pa tudi ne – ni treba zapeči, se lahko suši 
na zraku) 

 mreža za ohlajanje (ni pa nujna) 
 

SESTAVINE ZA PRIPRAVO SLANEGA TESTA:   
 300 g moke (gladka) 
 300 g soli 

 2 dl vode 
 1 žlica olja 

 
 
 
 
 
Sestavine zadostijo za  

tri  učence pri hiši.  

 

 

POSTOPEK PRIPRAVE SLANEGA TESTA 

V skledo odmerimo vse sestavine. Z žlico jih rahlo zmešamo skupaj. Ko se začne kazati oblika 
kepe testa, slano testo za ustvarjanje denemo na delovno površino (lahko jo še malenkost 

pomokamo) in zgnetemo gladko kepo slanega testa. 

Testo je pripravljeno, da iz njega oblikujete poljubne izdelke.  

 
 
 

https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2017/03/slano-testo-za-ustvarjanje-z-najmlaj%C5%A1imi.jpg


POSTOPEK OBLIKOVANJA   

Primeri obeskov (ne pozabi narediti luknjic, skozi katero napelješ vrvico ali sukanec, lahko tudi 
list rastline, cimprese idr. za odtis) 

  
 

Primeri 3 D oblikovanja 
Iz kepice testa oblikuj krog, svaljek in ga oblikuje v motive: zajček, ptičke, ježek, idr. (primere si 
lahko ogledaš na spodaj priloženi internetni povezavi) 

   

Ko so izdelki narejeni, jih naložite na pekač, ki ste ga obložili s papirjem za peko in jih specite v 

pečici, ki ste jo segreli na 180 °C, izdelke pecite približno 15-20 minut. 

Nato jih, pečene, previdno preložite na mrežo, namenjeno ohlajanju biskvita. Če je nimate, 
lahko izdelke iz slanega testa ohladite tudi na pekaču. 

Ohlajene iz pečice ali posušene na zraku lahko pobarvate po svoji želji in z barvami, ki jih 
imate doma na razpolago ….         



  

Iz pečice.                            Sušeni na zraku           Obarvani 

 

PA ŠE NEKAJ ZA V ŽELODČEK       

Če vam je oblikovanje s testom v veselje in če lepo poprosiš za pomoč starše, skupaj zamesite 

pravo (kvašeno) testo. 

V prazničnih dneh ali kar tako, oblikujete iz tega jedilnega testa ptičke, zajčke, ježke … in 

presenetite svoje domače za praznično mizo ali kar tako za malico. DOBER TEK. 

(Gostov letos ne bo – ostajajo doma !) 

 

S klikom na spodnja naslova, si lahko ogledaš primere oblikovanje iz testa.  

https://www.youtube.com/watch?v=vHf6Qvaiqeg 

https://www.youtube.com/watch?v=STdL9zPVzIU&t=4s 

 

 

Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, veš kje in kako me najdeš. Ne oklevaj, pošlji 

sporočilo! 

Lep dan 

Učiteljica Martina  

 

 

  ČE USPEŠ NAREDITI IZDELKE, MI POŠLJI SLIKO NA      martina.fajdiga@guest.arnes.si . 
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