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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4  

PETEK, 10. 4. 2020  

Pozdravljen!/Pozdravljena!  

JUHUHUUUUUUUUUU, petek je tuuuuuuu!           Pa še praznični podaljšani vikend, kaj bi si lahko 

človek še zaželel lepšega, kajne? Da ne bova danes predolga, se kar lotiva vsakdanjih obveznosti, 

kaj praviš? 

Kako si kaj s šolskimi obveznostmi? Je že vse končano? Če še ni, se hitro loti dela, saj te tudi 

danes čaka velikonočna aktivnost, s katero si boš krajšal popoldne.  

Ne dvomim, da si v zadnjih tednih že kar dobro osvojil/osvojila pravila 

in zadolžitve doma. Kar nekaj vaših idej sem prejela od vaših 

razredničark in moram priznati, da ste odlični pomočniki! Še posebej 

me veseli, ker je razvidno, da te stvari z veseljem in odgovornostjo 

opravljate. No, da se ne bom vseskozi ponavljala z pripravo mize, ti 

danes dajem drugo opravilo. Ker se približujejo velikonočni praziki, bo 

mamica zagotovo pekla doma potico ali pa mogoče katero drugo 

sladico, ki jo tradicionalno pripravljate v času praznikov. Priskoči ji na 

pomoč, verjemi, vesela bo tvoje pomoči. Pa še nekaj … Z delom bo prej končala in imela več časa 

za vse vas, preostale člane tvoje družine.    

Pa poglejva, kakšna je tvoja današnja naloga.  

 

 

 

Danes boš izdelal/izdelala VELIKONOČNO DEKORACIJO, s katero boš priklical/priklicala 

praznično vzdušje.  

Potrebuješ: 

✓ malo trši barvni papir (lahko enobarven), 
✓ perle z luknjicami za okrasitev, 
✓ vrvico oz. volno, 
✓ svinčnik za obrisovanje pirhov, 
✓ škarje, lepilo 
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 Predloge velikonočnih pirhov (priložene spodaj) 
lahko natisneš, ali pa si pirh sam/sama narišeš in 
izrežeš. Ta pirh ti lahko služi kot predloga, ki jo 
boš nato večkrat obrisal/obrisala na barvni 
papir.  

Za izdelavo enega pirha potrebuješ 4 pirhe. 
Torej, obriši in natančno izreži 4 pirhe. 

Vse pirhe prepogni na polovico, kot kaže 
slika. Če želiš, lahko sestaviš enobarvne ali 
pisane pirhe.  

Vzemi dva pirha in ju zalepi skupaj z 
lepilom.  

 

 
Vzemi vrvico (dolgo cca. 30cm) in jo preloži na 
pol. Na koncu vrvice naredi vozel. Na vozel obesi 
perlico.  

Zalepi še dva pirha skupaj, kot kaže 
slika zgoraj.  

Vrvico s perlico položi med že zalepljen 
del pirha. Z lepilom namaži še preostalo 
že zalepljeno polovico pirha in ju zalepi 
skupaj. Pazi na perlico, ostati mora 
zunaj.  

 

 

Tudi na zgornji trakec napelji perlico. 
Ob perlici naredi vozel, da bo obstala 
na mestu. 

TO JE VSE! 
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Izdelaj še več pirhov, da boš z njimi lahko krasil/okrasila prostor v tvojem domu.  

Kam pa kam? Nisva še končala.           Za okraševanje imaš vse pripravljeno, 

manjka ti le zadnja stvar. Dobro se obleci in se odpravi na sprehod. Na 

sprehodu poišči in naberi nekaj suhih vej, ki jih boš lahko 

uporabil/uporabila za dekoracijo. Veje doma postavi v malce večjo vazo, 

nanje pa obesi pirhe, ki si jih izdelal/izdelala. Simpatično, kajne? 

To je vse za ta teden. Se bereva ponovno naslednji teden, natančneje v 

torek.  

Preživi čudovite praznike, bodi ob svojih najbližjih in ne pozabi jim 

povedati, da jih imaš rad/rada. 

  

VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE! 

mailto:natasa.kerznar1@guest.arnes.si


OPB_3+4 učiteljica Nataša Kerznar 

 
 

  

natasa.kerznar1@guest.arnes.si    

 

PREDLOGA ZA IZDELAVO PIRHOV 
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