
Pozdravljeni učenci! 

 

Danes boste imeli tematski pouk. Torej bo delo potekalo nekoliko drugače.  

Najprej na spodnji povezavi poslušaj posnetek o prihajajočem prazniku – veliki noči. 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1000237 

Če želiš, lahko klikneš na Naslednjo stran in rešiš še kratek kviz. 

Za vas smo pripravili navodila za izdelavo različnih izdelkov. Vsak mora izbrati in izdelati 

enega (kdor želi, jih seveda lahko naredi več). Oglej si vsa navodila v tem dokumentu, nato pa 

izberi izdelek, ki ti je všeč in za katerega imaš pripomočke doma.  

Svoje izdelke nato fotografiraj in fotografijo pošlji po elektronski pošti razrednikom ali na 

linda.ropret@guest.arnes.si ali meta.suligoj@guest.arnes.si. 

 

Ne pozabi napisati, kdo si in v kateri razred spadaš. 

Želimo ti veliko veselja pri ustvarjanju in lepe praznike! 
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1. NARAVNO BARVANJE PIRHOV 

 

Med velikonočnimi prazniki na mizi ne smejo manjkati pirhi. Poskusite se letos izogniti 

uporabi kemičnih barvil in raje uporabite naravi in nam prijazne barve. Dobimo lahko različne 

barve (rumeno, oranžno, rdečo, rjavo, zeleno, roza, vijolično, modro). Ko barvamo z 

naravnimi materiali so barve sicer nekoliko manj intenzivne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebujemo: 

 jajca, 

 lonec, 

 vodo, 

 kis, 

 sestavino za naravno barvanje (čebulne olupke) 

Postopek priprave pirhov s čebulnimi olupki (na enak način lahko naredimo pirhe drugih 

barv, če namesto čebulnih olupkov uporabimo drugo sestavino): 

1. V lonec damo čebulne olupke in jim dodamo vodo ter žlico kisa. Na kuhalniku 

tekočino zavremo. pustimo da rahlo vre približno pol ure. Nato pustimo da se ohladi 

na sobno temperaturo. 

2. Jajca operemo. Če želimo, da je na pirhih vzorec, lahko jajca okrasimo z listi ali 

cvetovi, čez ovijemo s kosom najlona (hlačne nogavice razrežemo na tako velike kose, 

da vanje lahko ovijemo jajce) in na zadnjem delu tesno povežemo z nitjo. Da nam 

jajca ne bi med kuhanjem počila, je dobro da jih imamo pred kuhanjem malo časa na 

sobni temperaturi. 

3. Jajca položimo v lonec s pripravljenim barvilom. Jajca morajo biti v celoti potopljena 

v barvilo. Nato počasi zavremo, ko zavre temperaturo znižamo, da tekočina komaj še 

vre in jajca kuhamo 20 minut. Če želimo močnejšo barvo lonec odstavimo in pustimo 

jajca še nekaj časa v barvilu. 

4. Jajca poberemo iz tekočine. Da dobijo lesk jih lahko premažemo z oljem oziroma 

drugo maščobo. 

Če želiš si celoten postopek lahko ogledaš na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=jPuJoTIYa3A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPuJoTIYa3A


Če želimo drugo barvo pirhov uporabimo namesto čebulnih olupkov druge sestavine. 

Oglej si sliko in tabelo: 

BARVA Naravni material, s katerim dobimo željeno barvo 

rumena kurkuma (4 jedilne žlice) 

oranžna nastrgano korenje  

rdeča rdeča pesa 

rjava kava 

zelena listi špinače, koprive ali peteršilja 

vijolična - 

modra 

Rdeče zelje, borovnice 

 

 

Spletni vir fotografije https://www.dominvrt.si/roze-vrt/naravne-barve-za-jajca.html 

(Dostopno 8.4.2020) 

 

  

https://www.dominvrt.si/roze-vrt/naravne-barve-za-jajca.html


2. PEKOVNSKO PECIVO IZ MLEČNEGA KVAŠENEGA TESTA 

Za nekatere slovenske pokrajine so bili nekdaj značilni tudi velikonočni kruhki, pletenice in ptički iz 

kvašenega testa. Mlečno pecivo lahko spečete, tudi če ne praznujete. Svoje izdelke boste pojedli za zajtrk 

ali malico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek 
1. TEHTANJE SESTAVIN 

Pripravimo vse sestavine in jih stehtamo. Moko presejemo. 

PRIPRAVIMO KVASEC 

V moko naredimo jamico, vanjo vlijemo mlačno mlečno, nadrobimo sveži kvas in dodamo žličko sladkorja. 

Počakamo 10 minut, da se naredi kvasec. 

PRIPRAVA MLEČNEGA TESTA 

Ko je kvasec aktiven (naredijo se mehurčki), ob strani posode posujemo sol in pazimo, da je ne stresemo v  

kvasec. Enako naredimo s stopljenim maslom, pazimo le naj ne bo prevroč.  

MESENJE IN GNETENJE TESTA 

S leseno kuhalnico zamesimo testo. Testo gnetemo na pomokanem kuhinjskem pultu z rokami vsaj 10 

min. V tem času bo testo postalo mehko, volno in rahlo svetleče.  

Lahko pa si pomagate s kuhinjskim robotom z nastavkom za gnetenje. 

  

 
Pssst, to je moja kuharska 

skrivnost! 



VZHAJANJE TESTA 

Testo v posodi pokrijemo s kuhinjsko krpo in postavimo na pult. 

Počakamo da vzhaja - vsaj 1 uro oz. da njegova prostornina naraste 2 

do 3-krat. 

OBLIKOVANJE TESTA 

Ko je testo pripravljeno ga razdelimo na poljubno število delov. Namastimo si roke z oljem ali stopljenim 

maslom. Iz testa oblikujemo svaljke oz. kroglice. Kako boš pecivo oblikoval je prepuščeno tvoji domišljiji. V 

pomoč ti prilagam nekaj idej… 

OBLIKOVANE IZDELKE SPEČEMO 

Izdelke položi na peki papir. Počakaj, da ponovno vzhaja - približno 15 min. Pred peko jih premaži s 

premazom iz stepenega jajca z mlekom. Pečemo jih v predhodno ogreti pečici na 180 °C do zlato rumene 

barve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N E K A J  I D E J  Z A  O B L I K O V A N J E  T E S T A  
 

 

Nasvet: če testo zamesimo dan 

prej, ga lahko pustimo čez noč v 

hladilniku. 
 

 

Če želiš mehko pecivo, ga po koncu peke 

pokrij s kuhinjsko krpo in počakaj da se 

ohladi. 
 

PLETENICE: Iz testa naredimo 3 svaljke, katere spletemo v pletenico. Pletenico lahko sklenemo v krog. Da 
pustimo prostor za pirh, v sredino postavi s folijo oblečeno prazno rolico papirja. Če imaš doma makova 

semena, sezam, bučna semena, mandljeve lističe,… jih lahko potreseš po premazu. 



 

 

 

 

 

 

ZAJČEK 1: En svaljek zavijemo v obliki polžka. Drug kos testa oblikujemo v obliki solze, katerega prerežemo, da dobimo 
ušesa.  Naredimo manjšo kroglico za repek. Za oko lahko uporabimo rozino, oreh, brusnico,… 

ZAJČEK 2: Iz testa naredimo kroglico, ki jo zarežemo kot kaže slika.  

ZAJČEK 3: Iz testa oblikujemo 1 daljši 
svaljek, katera zvijemo kot prikazuje slika. 

Manjšo kroglico uporabimo za repek. 

PTIČEK: Iz testa naredimo svaljek, ga zavozlamo, oblikujemo rep in kljunček. Za oko uporabimo nageljnovo žbico. 



F O T O G R A F I J E  Z A  P O M O Č  P R I  P R I P R A V I  

Testo pred vzhajanjem Prostornina testa po vzhajanju se poveča 

Pletenica pred drugim vzhajanjem 

Pletenica s semeni pred peko 

Pečena pletenica – končni izdelek 



Spletni viri fotografij:  

 https://storijeiznasekuhinje.weebly.com/uploads/2/7/4/2/27426291/3919240_orig.jpg (dostopno: 6. 
4. 2020) 

 https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2017/03/sladki-kvaseni-pticki-8.jpg (dostopno: 6. 4. 
2020) 

 https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2017/03/sladki-kvaseni-pticki-5.jpg (dostopno: 6. 4. 
2020) 

 https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2018/02/zajcki-iz-kvasenega-testa-4.jpg (dostopno: 6. 4. 
2020) 

 https://i.pinimg.com/originals/56/bd/b1/56bdb1e19d87fcd761825c4d9940bef3.jpg (dostopno: 6. 4. 
2020) 

 http://dis.tst.si/wp-content/uploads/2017/10/velikonocni_pogrinjek_14.jpg (dostopno: 6. 4. 2020) 

 https://leaneen.com/wp-content/uploads/2016/10/Mle%C4%8Dne-pletenice-5-of-5.jpg (dostopno: 
6. 4. 2020) 

 https://3.bp.blogspot.com/-
YIILLiX0jMA/VRWmS1JlyjI/AAAAAAAAGWs/snWK3GkbCU0/s1600/DSC_0400.JPG (dostopno: 6. 4. 
2020) 

 https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2016/02/velikonocni-pisani-vencki-7.jpg (dostopno: 6. 4. 
2020) 

 https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2018/02/zajcki-iz-kvasenega-testa-9.jpg (dostopno: 6. 4. 
2020) 

 ostale fotografije in besedilo: Bernarda Potočnik 
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3. »ZELENOLASI SMEŠKI« 

 

Ali si vedel, da so jajčne lupine koristen odpadek? Med drugim jih lahko raztresemo po vrtu 

okoli rastlin in s tem preprečimo nekaterim živalim, da bi uničile naš večmesečni trud; za 

veliko noč lahko izpihamo vsebino jajc, lupine pa pobarvamo po želji; vržemo jih lahko v 

kompostnik, kjer se razkrojijo in prispevajo k povečanju kalcija in ostalih mineralov v prsti; 

lahko pa jih uporabimo tudi namesto lončkov za rastline - ker jajčne lupine sčasoma 

razpadejo, lahko sadike posadimo kar skupaj z njimi. Tudi ti lahko jajčne lupine uporabiš kot 

lončke za rastline, ki pa bodo imeli tudi dekorativno vrednost. Izdelal boš namreč enega ali 

več »zelenolasih smeškov«. 

 

Potrebuješ: 

 eno ali več jajc, 

 škatlo od jajc, 

 večji nož, 

 skledico, 

 alkoholni flomaster (najbolje črn), 

 prst, 

 posodico z vodo, 

 seme (kreše, gorčice, pšenice ...). 

 

  
Jajce narahlo udari z večjim ostrim 

nožem, da prideš do beljaka.  

Nato ga obračaj in postopek 

ponavljaj ... 

  



... dokler se lupina ne loči na dva 

dela. 

Jajce prelij v skledico in ga kasneje 

uporabi za katerokoli jed. 

  
Na večji del lupine z alkoholnim 

flomastrom nariši zanimiv obrazek. 

Lupino napolni s prstjo. 

  
Prst nekoliko potlači ... ... in jo previdno zalij. 

  
Po vrhu potresi seme ...  ... in »smeške« prestavi na okensko 

polico. 

 

Ne pozabi jih vsak dan nekoliko zaliti (samo toliko, da je prst stalno vlažna)! Že v nekaj dneh 

bo tvoj »smeško« dobil zelene lase. Če jih boš naredil več, lahko vsakemu narediš drugačne 

lase, tako da v vsakega poseješ semena druge vrste rastlin. 

 

 

 

Fotografije in besedilo: Saša Femc Knaflič  



4. KOŠARICA IZ PAPIRJA 

 

Iz papirja izdelaj košarico. Uporabi jo kot pomladno dekoracijo, ali pa v njo postavi pirhe. 

Potrebuješ: 

 Trši papir (izdelati se da tudi iz navadnega) 

 škarje, 

 ravnilo, 

 lepilo. 

  

Na list  nariši mrežo, kot je prikazano na spodnji 

sliki (manjši kvadrati 7 cm) 

Kvadrate, ki so v kotu razdeli na 3 enake dele 

(širina 2,3 cm). V zgornji in spodnji vrsti srednjima 

kvadratoma nariši trikotnik (kot sta na sliki). 

  
Izreži dele, kot prikazuje slika. 

Ne smeš rezati po črtah kvadratov, ki so v srednji 

vrsti. 

Po ostalih črtah papir zapogni. 



 
 

Prični lepiti trakove na trikotni del.  

Začni pri notranjih. 

 

 
 

Iz ostanka papirja izreži ročaj (trak dolžine 21cm) 

in ga prilepi. 

Košarico moraš sedaj le še okrasiti. Uporabi 

domišljijo in  bodi ustvarjalen. 

 

 

 

Fotografije in besedilo: Meta Šuligoj 

 

 

 

  



5. VELIKONOČNI ZAJČKI IZ ČASOPISNEGA PAPIRJA 

 

 

Material:  

- košček tršega papirja (za model zajčka; na primer platnica zvezka) 

- časopisni papir / reklamni papir / barvni papir 

- svinčnik, radirka 

- škarje 

- lepilo 

- šivanka in nit 

Postopek: 

1. Izdelaj šabloni - na košček tršega papirja nariši dva obrisa poljubno velikega zajčka 

(vsaj 5 cm ali več). Oba obrisa naj bosta enake velikosti. En obris naj bo z ušesi in en 

brez ušes. Šabloni izreži. Glej sliko 1. 

2. Šabloni preriši na časopisni / reklamni / barvni papir ter izreži. Potreboval / -a boš 2 

zajčka z ušesi ter 8 brez ušes. Skupno torej 10 zajčkov. Zajčke brez ušes prepogni na 

polovico. Glej sliko 2. 

3. Zajčka z ušesi zlepi skupaj – ta del bo služil kot malo močnejša sredina. Glej sliko 3.  

4. 4 prepolovljene zajčke brez ušes zalepi na eno stran močnejše sredine enega ob 

drugega. S preostalimi štirimi prepolovljenimi zajčki ponovi enako na drugi strani 

močnejše sredine. Glej sliko 4 in 5.  



5. Ko imaš vse zlepljeno ter se je lepilo dobro posušilo, naredi na vrhu luknjico s 

pomočjo šivanke ter skoznjo potegni nit. Nit zaveži skupaj, da dobiš zanko in tvoja 

obešanka v obliki velikonočnega zajčka je končana.  

Narediš lahko poljubno število velikonočnih zajčkov ter jih obesiš na veje, katere lahko 

nabereš, ko se odpraviš na sprehod. Tako si izdelal / -a čudovito namizno dekoracijo. 

Po enakem postopku lahko narediš tudi velikonočne pisanice – pirhe. Le namesto šablone z 

obliko zajčka izdelaj šablono v obliki jajca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajčke lahko uporabiš tudi kot pomladno dekoracijo za okna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. POMPON ZAJČKI ALI PIŠČANČKI 

 

Material: 

- košček tršega papirja (za zajčka ali piščančka; na 

primer platnica zvezka) 

- volna v poljubni barvi  

- lepilo 

- škarje 

- vrvica / nit 

 

Postopek: 

1. Na trši papir nariši obris zajčka ali piščančka ter 

ga izreži. Potreboval / -a boš dva modelčka. 

Modelčkoma nariši ter izreži manjši krogec na sredini 

(premer cca. 1 cm). Modelčkoma z nasprotne strani 

nariši še oči, usta, brke. Glej sliko 1.  

2. Modelčka postavi skupaj enega na drugega (pazi, 

da bodo narisane oči, usta, brki na zunanji strani) ter 

skozi krogec na sredini začni navijati volno. 

Glej sliko 2. 

3. Volno navijaj toliko časa, da bo krogec v sredini 

popolnoma zapolnjen. Proti koncu si pomagaj s 

šivanko ali kvačko (če jo imaš). 

Ko je krogec v sredini zapolnjen z volno, zajčka 

malenkost razpreš ter s škarjami zarežeš volno po 

robu kroga. Nato na sredini močno zavežeš volno z 

vrvico ali nitjo. Le-ta naj bo dovolj dolga, da boš 

lahko naredil / -a še zanko. Glej sliko 3. 

 

Tvoja dekoracija za na mizo, okno je tako končana.  

 

Po istem postopku lahko narediš tudi cofe v različnih 

velikostih. Namesto zajčka ali piščančka je model 

krog. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DEKORACIJA IZ SLANEGA TESTA 

Kaj boste potrebovali za izdelavo? 

 2 enoti drobno mlete soli (bolj kot je sol drobna, bolj fino testo bomo dobili); 

 2 enoti navadne moke; 

 1 enoto vode; 

 1 žličko olja ; 

 valjar; 

 modelčke za piškote; 

 barve; 

 vrvico. 

Kako se lotiti dela?  

V večji skledi najprej zmešajte suhe sestavine. Nato postopoma dodajajte vodo in olje. Testo 

mora biti gibko. Če je presuho, dodajte še malo vode, premokremu pa malce moke. Testo nato 

na večji površini razvaljajte na enakomerno debelino - tanjše, kot bo testo, prej se po posušilo. 

Z modelčkom za piškote ali prostoročno izrežite oblike ter s slamico na vrhu naredite 

luknjico. Testo previdno položite na pladenj in pecite pol ure na 125 stopinjah. Ko se ohladi, 

je pripravljeno na barvanje. Na koncu zgolj dodajte vrvico in jih obesite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. »PEHAR« 

Če ne veš kam bi postavil pirhe, lahko izdelaš »pehar« iz lepenke in vrvice. 

Potrebuješ: 

 tršo lepenko 

 dolgo vrvico (npr. volno, rafijo, naravno vrvico, okrasne vrvice,…) 

 lepilo 

Kako ga izdelaš si oglej na fotografijah spodaj: 

  

  

  



  

  

  
 

Fotografije: Meta Šuligoj 

 

 

 


