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TEDENSKA PRIPRAVA ZA PODALJŠANO BIVANJE 3. RAZREDA 

(30. 3.–3. 4. 2020) 

TEDENSKA TEMA: »APRILSKO« 

 

 

Dragi draveljski tretarčki! 

 

Za nami sta dva tedna učenja na daljavo. Je šlo? So se kje pojavile težave? Saj veste, da smo 

vam učiteljice na voljo za vsa vprašanja, kajne? Ptički so nam povedali, da ste bili pridni. Ste 

šli kaj v naravo? Vreme je bilo prejšnji teden bolj neprijazno do nas, je bilo kar mrzlo, pa še 

veter je pihal. Vseeno upam, da ste šli na kakšen sprehod. Morda je pa narava na ta način 

poskrbela, da smo bili lažje v stanovanju, da nas ni vleklo ven. Kdo bi vedel. 

In poslanstvo Draveljčkovega Zdravka? Dobro opravljate svoje poslanstvo?  Ni dovolj 

samo to, da opozarjate ostale,  naj se držijo navodil, pomembno je tudi, da ste vi pridni in se 

držite pravil. Ali redno umivate roke? To je zelo pomembno.  

 

Učiteljica Vesna in obe Heleni si želimo, da bi dobili tudi maskoto Draveljčkovega Zdravka. 

Zato vas vabimo, da svoje predloge pošljete na naslov učiteljice Keber 

(posta.za.heleno@gmail.com), potem bomo pa me tri izbrale lik, ki bo postal maskota. Bo 

šlo? Seveda bo. Ker vemo, da veliko berete in vaša domišljija dela s polno paro, se že 

veselimo predlogov. Upamo in želimo si, da nas naslednji teden, če bomo še doma, že lahko 

pozdravi Draveljčkov Zdravko na tej strani. 

 

Zdaj pa poglejmo, kaj vas čaka ta teden.   

 

mailto:posta.za.heleno@gmail.com
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PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

 

Poleg virusa se te dni veliko pogovorov vrti tudi okoli vremena. Prvi teden izolacije je bilo 

pravo spomladansko vreme, zdaj pa so prišle nazaj zimske temperature. Nekaj o vremenu že 

veste, kajne? Poskusite se spomnit čim več, kar že veste, narišite risbico in ob njej staršem 

povejte, kaj že veste o vremenu. Prilagamo ti tudi Firbcologe, ki so se pogovarjali z nekom, ki 

se v službi vsak dan srečuje z vremenom. Kako se imenuje ta gospod? Vremenko, 

vremenoslovec? Razmisli. 

 

Firbcologi: https://www.youtube.com/watch?v=-lUdRwRsHlk&t=11s 

 

In ne pozabimo … za vsakim dežjem posije sonce!!! 

 

TOREK, 31. 3. 2020 

  

V šoli ste se otroci srečali s Pasavčkom. Ker Pasavček tudi v tej neprijetni situaciji ne počiva, 

se je javil iz šole. Ja, res je. Učiteljici Keber je v sanjah poslal sporočilo, da je v šoli straaaašno 

dolgčas in mu ni jasno, zakaj ne vidi učencev 3. b v razredu, zakaj je vse tako tiho in pusto. 

Razložila mu je, kaj se dogaja, zakaj nas ni v šoli. Žalosten je, a razume in ve, da ste doma 

zato, da ne boste zboleli. Vse vas lepo pozdravlja in vam pošilja nekaj povezav, da malo 

ponovimo, kako se obnašamo v prometu. Ni treba tiskati listov, le preglejte s starši in se 

pogovorite. 

 

Pasavček vas vabi v družbo: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/Naloge-za-

u%C4%8Dence-Pasavcek-vas-vabi-v-druzbo.pdf 

Zgodaj na kolo: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/Naloge-za-

u%C4%8Dence-zgodaj-na-kolo.pdf 

 

In še ena ideja, če vam je dolgčas: naredi si Pasavčkov meter, kot ga  

imamo v šoli in ga prilepi na omaro ali na steno (seveda prej vprašaj  

starše, kam ga lahko prilepiš) ter na 150 cm naredi ogromno debelo  

črto. Ti veš, kaj ta črta pomeni, zdaj pa to razloži še staršem. Se spomniš?  

Avto … avtosedež    

 

 

SREDA, 1. 4. 2020 

 

Sreda … sredina tedna. Joj, kako hitro čas beži.  Nekaj vam moramo povedati. Ali veste, da so 

izdelali vonjovizijo – televizijo, ki bo prenašala vonj po RTV valovih?  Da obstajajo leteči 

pingvini in da v Švici na drevesih rastejo špageti?   

https://www.youtube.com/watch?v=-lUdRwRsHlk&t=11s
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/Naloge-za-u%C4%8Dence-Pasavcek-vas-vabi-v-druzbo.pdf
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/Naloge-za-u%C4%8Dence-Pasavcek-vas-vabi-v-druzbo.pdf
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/Naloge-za-u%C4%8Dence-zgodaj-na-kolo.pdf
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/Naloge-za-u%C4%8Dence-zgodaj-na-kolo.pdf
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Če ste temu verjeli, smo vas dobro potegnile za nos. 1. april! 
 

Veste od kod izvira ta običaj?  

Leta 1713 je francoski sončni kralj Ludvik XIV. (preberemo Ludvik šestnajsti) ta dan razglasil 

za “dan norcev in lažnivcev”. Tega dne naj bi ga njegov dvorni norec tako potegnil za nos, da 

bi bil skoraj ob krono. Potegniti za nos pomeni, da ga je zafrknil z neko šalo.  

 

1. april je znan kot dan norcev oziroma dan norčavosti. Ta dan si ljudje privoščijo šalo na tuj 

račun, s katero spravijo tistega, ki mu je šala namenjena in je ne spregleda, v zadrego. Ampak 

pošalite se lahko le do poldneva (uh … koliko kaže takrat ura?)       Če boste koga potegnili za 

nos, vseeno pazite, da ne bo šala škodoželjna.  

 

    
    Ludvik XIV – Sončni kralj                                                                        Dvorni norček 

 

Kralji so imeli dvorne norčke zato, da so jih kratkočasili in delali družbo. Dvorni norčki naj bi 

bili tudi edini, ki so se  kralju drznili povedati resnico. 

 

 

ČETRTEK, 2. 4. 2020 

 

Danes je pa spet en poseben dan. MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE. Se strinjate z 

nami, da lahko z dobro knjigo potujete po širnem svetu? Seveda! Ko beremo, domišljiji 

puščamo prosto pot in za nas ni meja. V tem času je knjiga lahko odlična prijateljica, ki nam 

krajša čas. Zato danes dobro preglejte svojo knjižno polico. Morda najdete knjigo, ki je še 

niste prebrali, ki ste jo listali še kot čisto majhni in jo vzemite v roke. Povonjajte jo, prelistajte 

in kmalu se boste ujeli … pri branju!       

Lahko pa samo pospravite knjižno polico, s knjig obrišete prah in jih uredite po velikosti. 

Dovolj dela, kajne? 
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Danes je tudi rojstni dan Hansa Christiana Andersena, danskega pisatelja, ki je zapisal in 

napisal veliko pravljic za otroke. Nekatere si lahko ogledate tudi kot risanke. Zagotovo 

poznate Palčico, Svinjskega pastirja, Snežno kraljico in druge. Zato vam danes pošiljamo 

povezavo do kratke risanke Cvetlice male Ide. 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=d5rx6-15uro 

 

Mislite, da morajo imeti pravljice vedno srečne konce? Svoja razmišljanja nam lahko pošljete 

na zdraveljckova.posta@gmail.si Vesele bomo tudi risbic vaših najljubših pravljic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  Hans Christian ANDERSEN 

 

 

PETEK, 3. 4. 2020 

 

 

Danes boste postali mali/mladi kuharčki. Ker vemo,  

da vsi nimate vseh sestavin doma, vam bomo  

predlagale nekaj receptov, vi pa si izberite nekaj in 

se malo pozabavajte. Zdaj pa veselo na delo! 

  

 

ČOKOLADNI MAFINI (recept je isti, kot je bil na kozarcih na novoletnem bazarju, iz ene 

mase dobiš 12 mafinov) 

 

Sestavine 

 

160 g moke 

80 g sladkorja 

80 g čokolade 

1,5 žličke pecilnega praška 

0,5 žličke sode bikarbone 

ščepec soli 

2 žlički kakava 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5rx6-15uro
mailto:zdraveljckova.posta@gmail.si
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Sestavine stresi v posodo. V drugi posodi razžvrkljajte: 

2 jajci 

2 žlici olja 

110 ml mleka 

 

Vse zmešaj skupaj, napolni modelčke za mafine in peci 20–25 min na 180 C. 

 

SADNI PRALINEJI 

 

Sestavine 

 

2 banani 

8 jagod 

100 g jedilne ali mlečne čokolade 

pisane mrvice za posip 

lesena nabodala (zobotrebci) 
 

 

1. Jagode operi, banani olupi in vsako nareži na 4 koščke. 

2. Čokolado razlomi v posodico in prosi odraslega, naj ti jo pomaga postaviti nad soparo. 

Med mešanjem počasi raztopi čokolado. Raztopljeno rahlo ohladi (vendar ne v hladilniku). 

3. Po en košček sadja nasadi na leseno nabodalo in sadje potopi v čokolado (pomagaš si 

lahko tudi z žlico). Paličice malo potresi nad posodico, nato pa jih zapiči v kos stiropora ali jih 

postavi v višji kozarec. 

4. S čokolado oblite koščke sadja po vrhu potresi s pisanimi mrvicami. Okrasiš jih lahko tudi s 

čokoladnimi mrvicami ali kokosovo moko. Počakaj, da se čokolada nekoliko strdi, nato pa se 

veselo posladkaj. 

 

BISKVIT Z MARMELADO 

Sestavine 

4 jajca 

100 g sladkorja 

1 zavitek vaniljevega sladkorja 

140 g moke 

½ žličke pecilnega praška 

1 žlička masla za model 

1 žlička moke za model 

1 kozarček najljubše marmelade 

sladkor v prahu za posip 
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1. Prosi odraslega, da pečico segreje na 200 °C.  
Model namaži z maslom in potresi z moko. V  
večjo skledo daj jajca, sladkor in vaniljev sladkor. 
 
 
 
 
 
2. Z električnim mešalnikom stepaj tako dolgo,  
da se količina mase podvoji in postane penasta.  
Dodaj moko in pecilni prašek ter ponovno zmešaj. 
 
 

 

 
3. Maso zlij v namazan model in prosi odraslega,  
da ga prestavi v segreto pečico in temperaturo  
zniža na 180 °C. Med peko ne odpiraj pečice.  
Po dvajsetih minutah ugasni pečico in pusti biskvit  
pri priprtih vratih v pečici še 10 minut. 
 

 

 

4. Biskvit vzemi iz modela, in ko se malo ohladi, 

prosi odraslega, da ga vzdolžno prereže na pol.  

Prerezano polovico na debelo namaži z marmelado 

in biskvit ponovno sestavi. Posuj ga s sladkorjem v  

prahu in nareži na rezine. 

 

 

 

Upamo, da boste našli kaj zase. Pa dober tek! Seveda ne pozabite poslati kakšne fotografije 

na Zdraveljčkovo pošto. Utrinke vašega vsakdana sprejemamo na spodnjem elektronskem 

naslovu. Hvala vam za soustvarjanje šolskega časopisa.  

            zdraveljckova.posta@gmail.com  
 

Lep poZDRAV  od učiteljic Helene K., Vesne F., in Helene P.        

 
 

mailto:zdraveljckova.posta@gmail.com
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